


حو� �لكاتب

�السم  يستعمل  �هو   ،١٩٥٦ عا�  ��قطا�  عدنا�  �لد 
�لمستعا� ها��� يحيى. �منذ �لثمانيا& من �لقر� �لماضي 
مختلفة،  مو�ضيغ  في  �لمؤلفا&  من  كبير�ً  عد�8ً  كتب 
للكاتب  يوجد  <لك  جانب  ?ال  �سياسية،  �علمية  ?يمانية 
مؤلفا& في غاية �ألهمية تكشف Cيف �تباA نظرية �لتطو�، 
�لد���ينية  بين  �لخفية،  �لصال&  �تفضح  �8عا�Mتهم،  �تفند 

��أليديولوجيا& �لّدموية.
نو�   Oيصا? هو  �عماله   M��� من  �لرئيسي  �لمؤلف   Rهد�

�لقر�V �لكريم ?لى شتى بقاA �لعالم، �8فع �لناS بذلك ?لى �لتفكير ��لتفّكر في قضايا ?يمانية 
�لمتها�نة  �ألسس  �كذلك كشف  �آلخر،  ��ليو�  ��حد�نيته،  تعالى  �هللا  �جو8  مثل  �ساسية 
لنظم �لجاحدين �سلوكياتهم �لمنحرفة. �?لى حّد �آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا ?لى 
٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى باهتما� بالغ من قبل شريحة ��سعة من �لقّر�M. �بإ<� �هللا تعالى 
سوR تكو� كليا& ها��� يحيى خالO �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �سيلة للبلوc باإلنسا� في 
 Mلتي جا� d8لسعا�� Oلجما�� Oلعد�� eلعالم ?لى مر�تب �لسكينة ��لسال� ��لصد� Mشتى �نحا

�لتعريف بها في �لقر�V �لكريم.

الشك �� �كثر شيM يبعد �إلنسا� عن �لدين هو تعلقه بالدنيا، فبالرغم من 
�كأنهم  �لدنيا   gهذ في  يعيشو�   Sلنا� �كثر  فإ�   hكبر حقيقة  �لمو&   ��
يغفلو�   Mهؤال�  .dآلخر� في   iحسا j� يوجد  ال  �كأنما  فيها،  مخلد�� 
�عما�هم  في  لهم  �هبت  �لتي  �أليا�  �يقضو�  فانية،  �لدنيا   gهذ كو�  عن 
 Oبأ� نهايتهم ال تز� Oفي �إلضر�� بأنفسهم، بل �يقضو� حياتهم في �لجد�

 .dبعيد
?� هذ� خطأ جسيم، فالحياd �لدنيا ��جدها �هللا تعالى من �جل �ختبا� �إلنسا� 
��بتالئه، �هي حياd فانية، ��لدنيا ��8 بالM يشوبها �لنقص. �كل مافيها من 
جماO �حسن ال يطوO به �لزمن حتى يفسد �يبلى. �هذ� �لكتاi ينبه ?لى 

.dلد�� �آلخر� j� ،بها، �يذكر بد�� �لقر�� Rلدنيا �يعر� dحقيقة �لحيا
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حو� �ملؤلف

� "يحيى" في �كر� موقر� للنبيين �للذين  "���يتكو� �السم �لمستعا� للكاتب من "ها

جا;ال ضد �لكفر ��إللحا;، بينما يظهر �لخاتم �لنبو5 على �لغال1 �مًز� ال�تبا. �لمعاني �لتي 

� �لكريم Aلقر� �ّD لىE 5يشير هذ� �لخاتم �لنبو�تحتويها هذI �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. 

� نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ ّD�هو Aخر �لكتب �لسما�ية، 

� �لكريم ��لسنة �لّنبوية ;ليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفاD Oخذ �لعهد Aلكاتب لنفسه �لقر�

على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقوT عليها �لنظم �إللحا;ية �Eبطا� كل �لمز�عم �لتي 

تقوT عليها �لحركاO �لمناهضة للّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذ5 َمهر به كتبه بمثابة Eعالٍ� عن 

    .Iهد�فه هذD

 ،Zسالته لجميع �لنا�� �Aلقر� �� جميع كتب �لمؤلف حو� هد1 �ئيسي هو تبليع نو�تد

�لنظم �إللحا;ية  �حد�نيته ��ليوT �آلخر، �عر^ تهافت ��حثهم على �إليما� بوجو; �هللا 

�فضحها على �لمإل.  

� يحيى بقبو� ��هتماT كبيرين في شتى Dنحاb �لعالم؛ من �لهند Eلى ��تحضى كتب ها

Dمريكا، �من Eنكلتر� Eلى Dند�نيسيا، �من بولونيا Eلى �لبوسنة، �من Eسبانيا Eلى �لبر�cيل، �من 

�سيا.     ��ماليزيا Eلى Eيطاليا، �من فرنسا Eلى بلغا�يا 

ترجمت ُكتب �لمؤّلف Eلى �لعديد من �لّلغاO �ألجنبية، �من بين تلك �للغاO: �إلنكليزية 

�;ية ��لعربية ��أللبانية ��لر�سية ���لفرنسية ��أللمانية ��إليطالية ��إلسبانية ��لبرتغالية ��أل

��لصينية  ��لبلغا�ية  ��لصربية  ��لبنغالية  ��لماال�ية  ��الند�نيسية  ��إل�يغو�ية  ��لبوسنية 

��لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشر� في Eفريقيا)، �لغة �لّديولهي 

� هناE jقبا� كبير  .Oغيرها من �للغا�(لغة مستخدمة في مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية 

 .Oللغا� Iلكتب بهذ� Iهذ �bعلى قر�

�جدO تقدير كبيًر� في كافة Dنحاb �لعالم. �قد كانت �لقد Dثبتت هذI �لمؤلفاO جد��تها، 

�ساهمت من جانب Aخر في تقوية Eيما� كثير  �سبًبا في هد�ية كثير من �لناE Zلى طريق �إليما

من �لمؤمنين. �كل من يقرD هذI �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضوo �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 

 ��فيها ��لسهولة �لموجو;� بين ثنايا سطو�ها ��لصدr �لذ5 يميز Dسلوبها ��لعمق في تنا

�لقضايا �لعلمية. �ما يمّيز هذI �لمؤلفاD Oيضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عدT �لقد�� على 

نقض ما فيها �;حضه.  �كل من يقرD هذI �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد �لك 



2

�لّدفا� عن �لفلسفا� �لما�ية ��آل��� �إللحا�ية ��ألفكا� �لُمنحرفة �ألخر�. 

��34 حد1 �0/ نافح منافح عن تلك �لنظريا� بعد مطالعة هذ" �لمؤلفا� فلن 

يكو/ 3لك سو� عن عناٍ� عاطفي ألّ/ �لّسند �لعلمّي قد تّم �حضه �4بطاله. �ال شك 

0/ هذ" �لخصائص نابعة من قوF حكمة �لقرD/ �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى 

من ���� عمله هذ� 4لى نيل �لمديح ��لثنا� 4نما هدفه �غايته هد�ية �لناM ��لسير بهم 

   .R�ّبح �0 مكسب ما� Rّ0 في طريق �إليما/، كما 0ّ/ ليس هّمه تحصيل

�على ضو� هذ" �لحقائق، فإ/ �لذين يساهمو/ في نشر هذ" �لكتب �يحثو/ 

�لناM على قر��تها لتكو/ �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو/ خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.

 Zفإّ/ �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية 0نها  تشو ،Mعلى هذ� �ألسا�

�أل3ها/ �ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا� �تزيد من �لّشكو` ��لترّ�� �ال تملك  تأثيًر�  

قوّيا �حاسًما في طر� �لشبها� من �لقلوc،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد ��لوقت. �من 

�لو�ضح 0/ هذ" �لمؤلفا� لم تكن لتتر` كل هذ� �لتأثير لو كانت تركز على بيا/ 

 .Mلسامي �لمتمثل في هد�ية �لنا� dأل�بية للكاتب 0كثر من تركيزها على �لهد� Fلقو�

�من لديه �0نى شك في 3لك فيمكنه 0/ يتحّقق من 0/ �لغاية �لقصو� هي �حض 

�إللحا� �نشر 0خالi �لقرD/ من خالh تأثير هذ� �لجهد �4خالصه �نجاحه.     

يتعين ���4` حقيقة مهمة، �هي 0/ �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليوj في 0نحا� 

�أل�k �ما يتعرk له �لمسلمو/ من �30 َسببه تحّكم �لفكر �إللحا�R في شؤ�/ 

بالفكر  �لهزيمة   i4لحا هو  كّله  هذ�  من   lلخال� يضمن   Rلذ� ��لطريق  �لعالم. 

 Mلّنا� ُيصبح  بحيث  �لقرDنية   iألخال� 4جال�   � �إليما/  حقائق  �بيا/   Rإللحا��

قا��ين على �لتمسك بها. �بالنظر 4لى حالة �لعالم �ما ُير�� له من مزيد 

جّر" 4لى �لفسا� ��لّشر�� ��لدما� فإنه من �لضر��R �لُمسا�عة 

ُيقضى  فقد  �4ال   ،Rبما هو ضر��  jلقيا� 4لى   ��لمستطا قد� 

�ألمر �الَ� حين مناl.  �خالh �لقر/ �لو�حد ��لعشرين، 

 hتكوُ/ كلّيا� ها��/ يحيى -من خال dبإ3/ �هللا تعالى سو�

نهوضها بهذ" �لمهّمة-  �لوسيلة للوصوh بالّناM 4لى مر�تب 

 Fلسعا���  hلجما�� hلعد�� iلصد�� jلسكينة ��لسال�

�لتي �0ضحها لنا �لقرD/ �لكريم. 
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ها���  يحيى

حقيقة لحيا� 
لدنيا
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�لى �لقر�� �لكر��

�لقرWنية.   Iآليا� Oلمو�ضيع �إليمانية �لموجو�� في جميع كتب �لمؤلف مشر�حة �موضحة في ضو� �8
�هذU �لكتب تدعو �لناA جميًعا 8لى فهم هذU �آلياI ��لعيش �فقا لتعاليمها. لقد تم شرz جميع �لمو�ضيع 

) شبهة 
� تر�� في nهن �لقا��. 8� �ألسلو? �لسلس ��لسهل  mهللا بحيث ال تبقى هنا� Iلمتعلقة بآيا�
�لجميع صغا�� �كبا��، �من كل  ِقبل  �لكتب من   Uفهم هذ ر  يسَّ �لذ)  �لقلب هو  �لمنبعث من  ��لرصين 
فئاI �لمجتمع، بسهولة ���� 
) صعوبة، �هو �لذ) جعل هذU �لكتب كتًبا ال تستطيع 
� تتركها قبل 
8تماd قر�Oتها. �حتى �لذين �تخذ�� موقفا معا�ضا للدين يتأثر�� بالحقائق �لمذكو�� في هذU �لكتب، �ال 

يستطيعو� �حض صحة محتوياتها.

�كما يستطيع �لقر�O قر��O هذ� �لكتا? ��لكتب �ألخرS للمؤلف على �نفر��، فهم يستطعيو� قر�Oتها بشكل 
جماعي، 
� مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. 8� قر��O هذU �لكتب بشكل جماعي �نقل كل فر� �
يه 

�خبرته 8لى �آلخرين 
مر مفيد جد�.

عال�� على هذ�، فإ� �لمساهمة في تعريف هذU �لكتب – �لتي لم تؤلَّف 8ال لوجه �هللا تعالى �لمرضاته 
– �نشرها بين �لناA ُتَعد خدمة 8يمانية كبير�، أل� �أل�لة ��لبر�هين �لتي يو��ها �لمؤلف في هذU �لكتب 
قوية جد� �مقنعة، لذ� كا� على كل من يريد خدمة هذ� �لدين تشويق �آلخرين لقر�Oتها ��الستفا�� منها.

هذ�  نهاية  في  نقدمه  �لذ)   ،Sألخر� �لكتب  �ستعر��  على  لالطال}  �لقا��  �قت  يتسع   �
 نأمل  8ننا 
�لمو�ضيع �إليمانية ��لسياسية،  �لكتا?، ليكو� على علم بوجو� منابع ثرَّ� �مصا�� غنية من �لكتب في 

�لتي تعد قر�Oتها مفيد� �ممتعة للغاية.

ال ترS في هذU �لكتب ما تر�U في بعض �لكتب �ألخرS من �Sq شخصية للمؤلف، �ال ترS شر�حا 
 Unسلو? �أل�? ��لتوقير �لو�جب �تخا
�8يضاحاI مستند� 8لى مصا�� مشبوهة، �ال 
) نقص 
� قصو� في 

تجاU �لمفاهيم ��لمو�ضيع �لمقدَّسة، �ال ما يُجر �لقا�� 8لى �لحير� ��لتر�� 
� 8لى �ليأA ��لقنو�.
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�لمقدمة ٨

�لحيا� �لدنيا ١٣

عجز �إلنسا� ٣٣

�ينة �لحيا� �لدنيا ٦٢

�لكو��� ٧٨

�لحضا��� �لبائد� ١٠١

�آلخر� هي !�� �لبقا� ١١٥
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تأمل صو�� هذU �لسيد� �لتي يقد� عمرها بسبعين عاما. ترS ما�n يد�� في خلدها 
حو2 �ألياd �لتي مضت من عمرها؟

هذU �لمر
� �غيرها من �لناA من �لذين عاشو� قر�بة سبعين 
� ثمانين عاما يصابو� 
 Uلطويلة بهذ� dألعو�� Uكل هذ Iنفسهم: كيف مر
بالدهشة ��الستغر�? �يتساOلو� في 
�لسرعة ��� 
� يشعر�� بها؟ بل سيقولو� لك :"لم 
فهم شيئا يذكر من هذU �لحيا� �لتي 

مرI في لمح �لبصر"!. 
�عندما كانت هذU �لسيد� في �لعشرين من عمرها �في �يعا� شبابها لم تكن تتصو� 


بد� 
� يد �لشيخوخة سوH تطالها في يوd من �ألياd  �لم يد� nلك في خيالها. 
لك:  تقو2   Hفسو عاشتها  �لتي  حياتها  لنا  تلخص   �
 �لسيد�   Uهذ من  طلبنا  �لو 

��نها لك فال  �

��I مني  �n8� في لمح �لبصر dألعو�� Uكل هذ Iجل!… لقد مر
"

تكلم عنها في بضع  �

��I فيمكن  �n8  �

ستطيع سوS كتابة خمسة 
� ستة 
سطر، 

ساعاI. . . هذ� كل ما في �ألمر"!. 
8� �لشخص �لذ) عاy في خضم كل هذU �ألعو�d ستتبا�� 8لى nهنه بعض �ألسئلة 

�لمهمة:
- ما �لغاية من هذU �لحيا� �لتي مرI كلمح �لبصر؟

�لمقدمة
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- أل) غاية عشت هذU �ألعو�d �لسبعين؟
- حسنا!. . . ما�n سيحد� بعد �آل�؟

 .Aيين مختلفين لو طرحنا هذ� �لسؤ�2 على مجموعتين من �لنا
الشك بأننا سنسمع �
�لمجموعة �أل�لى هي �لمجموعة غير �لمؤمنة باهللا ��لمجموعة �لثانية هم �ألشخا� �لذين 
�لمجموعة  من  8جابة 
) شخص   �8 �هللا.  بوجو�  �لشك  يعتريه  8يمانا صا�قًا ال  يؤمنو� 

�أل�لى -على �ألغلب - ستكو� كاألتي:
" لقد مرI معظم سنين حياتي لغاياI تافهة �فا�غة، فلم 
فهم بوضوz أل) غاية 

جل  من  ثم  �من  
بي � 
مي  
جل  من  
عيش  كنت  بد�ية  �لسبعين.  �لسنين   Uهذ عشت 
�Pجتي �من ثم ألجل 
�ال�). . . 
ما �آل� فإ� �لموI بد
 يقتر? مني �سأ�حل قريبا 
عن هذU �لدنيا. . . �ما�n بعد nلك؟. . . ما�n سيحد� بعد nلك؟ ال 
��). . . �لكن 

" .Oبالتأكيد سينتهي كل شي

سبا? هذ� �لفر�� �لذ) يقع فيه 
مثا2 هؤالO هي عدd ���8كهم غاية خلق جميع  �8
�لموجو��I ��ألحياO, �هذU �لغاية هي ���O خلق جميع هذU �لكائناI. 8� �إلنسا� �لعاقل 

� هذ� �لنظاd �لمدهش ��لفريد من نوعه �لذ)  mلقى نظر� من حوله سيد�
 �n8  (لذ�
يحيط به قد 
�جدU �صو�U خالق ينفر� بعلم النهائي �بقد�� غير محد���. 8� عدd ظهو� 
هذU �لموجو��I ��لكائناI بشكل �عتباطي 
� عشو�ئي 
� نتيجة مصا�فاI، بل ضمن 
مخطط Pمني منظم غاية �لنظاd يجسد �لغاية �لتي خلقت من 
جلها. �8� هذU �لغاية قد 
 Aللنا Sلكريم �لمرسل هد� �Wلنا عليها �? �لعالمين من خال2 كتابه �لعزيز �هو �لقر�


جمعين. 
8� �لشخص �لمؤمن باهللا عز �جل ��لذ) يضع نصب عينيه هذU �لحقائق سيجيب 

على هذU �ألسئلة �لسابقة بصو�� صحيحة �سيقو2:

قضي هذU �لمد�  �
"لقد خلقني �هللا �? �لعالمين �
�سلني 8لى هذU �لدنيا، �كلفني 
في �لعبو�ية له على 
حسن �جه، �قد �ختبرني لهذ� �لغر� ��متحنني. �كنت 
علم مسبقا 
بأ� هذU �لحيا� قصير� ��Pئلة �ستمر في لمح �لبصر، لذ� بذلت جهد) لكي 
كو� عبد�ً 

مطيعًا ال ينخد} بمباهج هذU �لحيا� �لفانية �بملذ�تها. 
 dقو

كو� عبد� صالحا  �
ثم تسألني: ما�n بعد nلك؟… لقد حا�لت طو�2 حياتي 
بالسعا��   Pلفو� بجميع ما 
مرني �هللا به على 
كمل �جه، أل� طموحي �
ملي كا� هو 
 dما
�ألبدية بالدخو2 8لى �لجنة، ��لفوP بها. �
نا �نتظر بفا�� �لصبر �ليوd �لذ) 
مثل فيه 

�? �لعالمين". 
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nكرهما    ��� �لتي  �لمجموعتين  هاتين  بين  
فضل  بشكل   tلفر� �الستعر�� 
يستحسن 
� نركز على هاتين �لنقطتين: 

 Uبوجو� �لحقيقي، فكثير منهم يؤمنو� �كثرهم بوجو� �هللا ال يمثل �إليما
8� 8يما� 
�لكنهم ال يد�كو� �ألهمية �لكبرS لهذU �لحقيقة �لعظمى، فالفكر� �لباطلة ��لسائد� بين 
على  حبلهم   mتر� لهم،  يحلو  كما  يتصرفو�  �تركهم  خلقهم  �هللا   �
 هي   Aلنا� 
غلبية 
يطرz سؤ�2 من خلق  عندما  
نه  8لى  �إلنسانية  �لمنز2 إل�شا�   �Wلقر� نبه  �قد  غا�بهم. 
�لسما��I ��أل�� فالجو�? يكو� على �لنحو �لتالي : �هللا. �لكنهم مع هذ� ال يستفيد�� 

من هذ� �ال يعتبر��. 
َماَ;�ِ% ;�أل!9 َلَيُقوُلنَّ �هللاَُّ ُقْل �ْلَحْمُد ِهللاَِّ َبْل 2َْكَثُرُهْم  ﴿ َ;َلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق �لسَّ

َال َيْعَلُموَ� ﴾ ( لقما� 25 )

﴿ َ;َلِئْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ �هللاَُّ فأّنى ُيْؤَفُكو� َ;ِقيِلِه َياَ!Iِّ ِ��َّ َهُؤَالِ� َقْوٌ� 

( 87 HخرP ) ﴾ �ََال ُيْؤِمُنو

 لهذ� فإننا نرS في حياتنا �ليومية 
� �نقيا� هؤالO �لبشر 8لى هذ� �لتفكير �لخاطئ قد 
 Iنهم قد تحلو� بصفا

�S 8لى �نعد�d تو�صلهم �لر�حي مع �هللا تعالى، �هم يحسبو� 
حميد� في �لحيا� �لدنيا ستكو� كفيلة بأ� تأخذ بأيديهم 8لى �لجنة بعد 
� يقضو� فتر� 
قصير� من �لزما� في عذ�? جهنم. �بجانب هذ� فإ� هناm قسمًا كبير�ً يعتقد�� بأ� �هللا 
 Iعتبا��� (
خلق لهم هذU �لنعم �
نه يجب 
� يتنعمو� بها 8لى 
قصى حد ممكن ��� 

خرS. �بمثل هذ� �لمنطق �لناقص ��لتفكير �لسا�n يستمر�� في مما�سة حياتهم �ليومية 
بشكل عا�) ��� �اللتفاH 8لى حكمة �غاية هذU �لنعم �لربانية. �لكن �لحقيقة عكس 
هذ� بالتأكيد، أل� هؤالO �لذين نسو� �هللا يعيشو� في �لحقيقة في غفلة كبير� �عميقة �هذ� 

ما 
شا� 8ليه �هللا في كتابه �لعزيز: 
        ( 7 dلر�� )  ﴾ �َْنَيا َ;ُهْم َعْن �آلخر� ُهْم َغاِفُلو ﴿ َيْعَلُموَ� َظاِهًر� ِمْن �ْلَحَياِ� �لدُّ

فمثل هؤالO �لبشر �لذين يعيشو� في غفلة تامة ال يد�كو� حقيقة هذU �لحيا�، �ال 
ماهيتها حق �إل���m، �ال يخطر على بالهم بأ� هذU �لحيا� قصير� جد�ً لد�جة 8نها تمر 
 Iجلنا طرفنا فيما حو�لينا. �من �لمفا�قا
كلمح �لبصر. �يمكن 
� ند�m هذU �لحقيقة 8� 
�لغريبة 
ننا كثير� ما نسمع من �لذين يتند��� بإطالt بعض �ألمثا2 �لشعبية �لمعر�فة ��لتي 

تشير 8لى تفاهة هذU �لحيا� ���Pلها منها:
(�نيا فانية ). . . 
� ( UW من هذU �لدنيا �لز�ئلة ). . . . 
� (هي �نيا ال تد�d ألحد) 

!!. . . . 8لخ
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 Sسو �لحقيقة  في  ليست  
نها   Sنر  Iلعبا���  Uهذ في  �لنظر  نمعن  عندما  �لكن 
عبا��I �شعا��I جوفاO ال تعكس �جهة نظرهم �لحقيقية. أل� مثل هذU �لعبا��I ما هي 
8ال عبا��I يتد��لها �لناA فيما بينهم ��� فهم صحيح لمدلوالتها �ال لمعانيها �لحقيقية. 
 S؟". . . . نر�كم مر� يعيش �إلنسا" �
��لغريب 
نه بعد طرz عبا��I مثل: "�نيا فإنية" 
تكملة لهذU �لعبا��I 8جاباI تنم عن منطق ضحل مثل: "لذ� علينا 
� نعيش هذU �لحيا� 

بشكل مكثف �ال نهد� هذU �لفرصة". 
�لكن كو� هذU �لحيا� قصير� �فانية ��لموI هو نهايتها �لحتمية، ��إلنسا� يأتي 
8ليها لمر� ��حد� فقط يتوجب على �إلنسا� 
� يعد هذ� �ألمر من 
هم �لحقائق بالنسبة 
8ليه. قد ال ينتبه معظم �لناA 8لى هذU �لحقيقة 8ال بعد 
� يصلو� 8لى عمر متقدd. �لكن 
ما 
� ينتبهو� 8ليها عليهم 
� ير�جعو� 
نفسهم �يعيد�� �لنظر في طريقة حياتهم فينظموها 
من جديد حسب مرضا� �هللا �ما يريدU منهم. 8� �لحيا� قصير� �لكن �لر�z يظل بمشيئة 
�هللا -خالد� 8لى �ألبد. �ما�n تعني حيا� قصير� 
مدها بين ستين 8لى سبعين عاما بجانب 

�لحيا� �ألبدية �لتي ليست لها حد��؟!!. 

ليست من �لحماقة 
� يضحي �إلنسا� بكل شيO من 
جل متعة قصير� �فانية؟. 

�تافهة  فا�غة   Iغايا 
جل  من  حياتهم  طو�2  يسعو�  �لمنكرين   �
  Sنر �لكننا 
�يستنفد�نها في سبيل هذU �ألهد�H �لفا�غة ناسين �هللا تعالى. �على �لرغم من كل هذ� 
فإنهم ال ينجحو�– في �لغالب- في تحقيق هذU �لغاياI �لفا�غة �غم كل هذ� �لجر) 
��للها� أل� نفوسهم ال تشبع بل هي جائعة على �لد��d. ألنهم �ببساطة يطلبو� �لمزيد 
ثم �لمزيد �ال يكتفو� �ال تشبع نفوسهم 
بد�ًَ. فإ�n �صلو� 8لى غاية ما تر�هم يحا�لو� 
�لوصو2 8لى غاية 
كبر منها. �ألنهم  8� حصلو� على �ضع 
� مرتبة ما يحا�لو� �لوصو2 
8لى مرتبة 
على، ثم مرتبة 
على. . . �هكذ� يقضو� حياتهم في �لجر) إلشبا} �غباتهم 
�لتي التعرH �لشبع حتى يد�كهم �لموI. 8ّ� �غباتهم في �لحصو2 على �لشهر� ��لما2 

حسن مما هو  Oشيا
��لمتعة تظل ناقصة بالمعايير �لدنيوية، ألنه ستظهر 
مامهم بالتأكيد 

موجو� لديهم. 
 Pلطر�� من    Iلسيا���  S8حد  Oباقتنا ��ما  يحلم  
حدهم   Sنر �لمثا2  سبيل  فعلى 
�لغالية  �لسيا��   Uهذ على  يحصل  كثير� �صعبة   Iمحا�ال بعد   Uفنر� �لحديث،  �لرياضي 
 Sخر
�يحقق حلمه هذ� �لذ) طالما سعى لتحقيقه. �لكن ما�n نرS؟ سوH تظهر 
نو�} 

حسن �
فضل �
حد�. 
� لنفكر في شخص  Iلتي تحتو) على ميز�� Iلسيا��� Uمن هذ
قد قضى Pمنا طويال في جمع �لنقو� �لالPمة لشر�O بيت طالما حلم 
� يقتنيه �يعيش فيه. 
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 Hيصا� -Oلك �لبيت بعد كل هذ� �لتعب ��لعناn بعد تحقيقه لحلمه ��قتنائه Uلكننا نر��
 Uبيته يفقد في نظر 
بيتا Wخر 
جمل بكثير من بيته، فنر�U �قد تملكه �إلحبا� ��لحز�، �بد
من  ممتلكاتهم  يعتر)  ما  ير��  �لذين  ينتا?  �لذ)  �أللم  8لى  باإلضافة  �لسابقة.  جاnبيته 

خر�? بسبب �لقدd �ما تجريه �لسنو�I عليها من Wثا� سلبية. 

حسن، � 
جمل � 
حد�  
جهز�  ��ما  لإلنسا�   dيقد �لمدهش  �لعلمي   dلتقد�  �8

عينهم.  في  قديمة  �تبد�  �جاnبيتها  ��نقها   Iلممتلكا�  Uهذ من   Oهؤال  Sلد ما  فتفقد 

بد�  �لمفرغة فال تسكن نفوسهم  �لد�ئر�   Uفي هذ �لد���� �يستمر�� طو�2 حياتهم في 
�يظلو� في لها� ��ئم للحصو2 على �ألجمل �على �ألحسن. .  �بعد �لحصو2 عليه 
يفقد هذ� �لشيO قيمته فيبد
 �لبحث عن �لجديد مر� 
خرS، �عن �ألجمل. . . هذU هي 
 �
�لد�ئر� �لمفرغة �لتي عاy فيها �إلنسا� طو�2 �لتا�يخ. لذ� فإ� �إلنسا� �لعاقل يجب 
يقف �
� ير�جع نفسه في هذ� �ألمر �يعلم 
� هذ� �لجر) �ألعمى لن يؤ�) 8لى نتيجة 

��� يقو2 لنفسه: " ال بد �
� هناm خطأ كبير�ً في هذ� �لنو} من �لتفكير". 

غلبية �لناA ال يملكو� مثل هذ� �لمنطق �يظلو� يجر��  �
لكن نرS مع �ألسف 

حالd �خياالI ال يمكن 
� تتحقق، بينما ال يستطيع 
حد منا 
� يضمن حياته حتى  O���

� �لتعر�  ،tلبضع �قائق قا�مة، فالتعر� 8لى حا�� سيا��، ��لتحو2 8لى شخص معا
حتى للموI من �ألمو� �لسهلة ��العتيا�ية. ��لشخص �لذ) يتذكر �لموI للحظة ��حد� 
�أل�ال� �ال  �لما2 �ال  نفعًا ال  فلن يجديه   Uقبر في   Sيثو 
نه عندما   mإل����  dتما  mيد�
 Oلذين كانو� موجو�ين حوله. �سو�� �لجاU �ال 
) شخص من �ألشخا�   �
 �لمنصب 

كا� غنيًا 
d فقير�ً، جميًال 
d قبيحًا، فكل 8نسا� سيلف ببضعة 
متا� من �لكفن �يدفن 

في تحت �لتر�?.  
تعطي  ال  �لتي  �لفانية  �لدنيا   Uلهذ �لخا�}  �لوجه  يكشف  �لكتا?  هذ�  فإ�  لهذ� 
�لحيا� هي   Uهذ  �
 
يضا  يبين  ��لكتا?  �لبصر،  تمر كلمح  ��لتي  8نسا�،  �لضما� أل) 
بمثابة �لسر�? �لذ) ال حقيقة له. لهذ� فإ� �هللا 
�صى �لمؤمنين 
� يحذ��� �لناA جميعا 

�ينذ��هم �يبينو� لهم هذU �لحقائق. 
 ،Uمر��
كذلك فقد 
مر �هللا جميع �لبشر 
ال ينخدعو� بهذU �لحيا� �لدنيا �
� يطيعو� 

:Aآلية  يحذ� �لنا� Uهو في هذ�
ْنَيا َ;َال َيُغرَّنَُّكْم ِباهللاَِّ �ْلَغُر;ُ!﴾  ﴿ َيا2َيَُّها �لنَّاVُ ِ��َّ َ;ْعَد �هللاَِّ َحقٌّ َفَال َتُغرَّنَُّكْم �ْلَحَياُ� �لدُّ

( فاطر 5 )
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8� �لكو� من حولنا موجو� ضمن نظاd �قيق، �تناغم فريد. �هو يضم 300 مليا� 
مجر� �كل مجر� منها تحتو) في �لمعد2 على 300 مليا� نجم. �يتجلى �لنظاd �لمدهش 
�لموجو� في �لكو� في 
� هذU �لمجر�I ��لنجوd ��لكو�كب ��ألقما� تد�� حو2 نفسها 
من جهة، �تد�� ضمن نظامه �لفلكي في مد���I معينة من جهة 
خرS. �ال يمكن بأ) 
حا2 من �ألحو�2 تفسير نشوO كل هذ� �لنظاd �لر�ئع ��لترتيب �لمذهل، ��لحسا? �لدقيق 

عن طريق �لمصا�فة. 
�من  يصبح   �لكو�  تمد�  سرعة  �العتبا�  بنظر  
خذنا  فعند  هذ�  8لى  �باإلضافة 
�لكو�.  هذ�  في  �لموجو�   dلنظا�� �لتصميم  طبيعة  يفهم   �
 �لبشر)  للعقل  �لمستحيل 
فأ��P� �لنجوd ��لكو�كب ��لمجر�I �عناقيد �لمجر�I �لتي تصل 
��Pنها 8لى �لباليين 
تد��  مثًال  فاأل��  مدهشة.   Iبسرعا  Oلفضا� في   mتتحر �ألطنا�  من  �لباليين  �ماليين 
بسرعة  �لشمس  حو2  �تد��  /ساعة  كم   1670 8لى  تصل  بسرعة  محو�ها  حو2 
108000 كم/ساعة، بينما تد�� �لمجموعة �لشمسية حو2 مركز �لمجر� بسرعة تصل 
 Oمجرتنا- في �لفضا (
8لى 720000 كم/ساعة. كذلك تتحرm مجر� ��? �لتبانة- 

بسرعة تصل 8لى 950000كم/ساعة. 
تجعل كال من  �لسرعة   Uبهذ� �لسكو�   Hتعر ��لتي ال  �لحركة   Uستمر�� هذ�  �8
�أل�� ��لشمس تبتعد�� كل سنة عن موقعهما في �لسنة �لتي قبلها  بنحو500 مليو� 

�لحيا� �لدنيا
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كم! لذلك فنحن نعيش على 
حد هذU �ألجر�d �لسما�ية �لتي تتحرm بسرعة فلكية مخيفة. 
�باإلضافة 8لى هذ� فإ� كوكبنا يعد كوكبًا صغير�ً �عا�يًا فيما �n8 قو�� مع بقية �لكو�كب 

 .Hلو�سع متر�مي �ألطر�� �لموجو�� في هذ� �لكو�
8� هذU �لد�جة �لتي ال تصدt من �لدقة في �لتو�P� �لموجو� في نظاd �لكو� تشير 
بها �ألخطا� من   tحياتنا على كوكبنا �أل�ضي تحد �
8لى حقيقة ال مفر منها �هي، 
 Iنحرفت ببضع ميليمتر�� �
كل مكا� أل� �ألجر�d �لسما�ية �n8 تزحزحت 
� تحركت 
فقط خا�� 
فالكها فإنه من �لممكن 
� تتولد نتائج �خيمة تجعل �لحيا� فوt كوكبنا 
�لقد�  هذ�  ضمن  مر�عة   Iصطد�ما� حو���  �قو}  �لممكن  من  كا�  لقد  مستحيلة. 
 ،dلموجو� ��خل هذ� �لنظا� �Pلمختلفة �هذ� �لقد� �لكبير من �لتو�� Iلكبير من �لسرعا�
�لكن �لحيا� ال تز�2 مستمر� على كوكبنا، �ال Pلنا مستمرين في �لعيش مما يشير 8لى 
 �
 
) خلل   ��� �يسير  مستمر  فيه   dفالنظا نا��،  
مر  فيه  �لكو���  �قو}  �حتما2   �

�ضطر�?. �نحن �لبشر نعيش على هذ� �لكوكب �نستمر في هذ� �لعيش بأما� من ��� 


) قلق ��� 
� نشعر حتى بسرعة ����� �أل��. 
�نظر�  �أل��،  �لحيا� على   Uستمر�� هذ� في كيفية  يفكر�� كثير�  �لناA ال  
كثر 
غير  شر��  بتوفر  �لحقيقة  في  مرتبطة  حياتهم   �
 يد�كو�  ال  فهم  يفكر��،  ال  ألنهم 
�لذين   Aلنا� 
غلبية   �
  Sنر لذ�  �لحقائق،   Uهذ 8لى  ينتبهو�  �ال  �لخيا2.   tتفو �عتيا�ية 
يعيشو� على هذ� �لكوكب ال يد�كو� أل) غاية خلق هذ� �لكو�، فهم يستمر�� في 
 dهتما� (
حياتهم ��� 
� يعبئو� كثير� بسبب �جو�هم على هذ� �لكوكب �ال يعير�� 
��Pيا  من  ��Pية  في كل  �لموجو�  �لعجيب   dلنظا��  �Pلتو�� من  �لعالية  �لد�جة   Uهذ 8لى 
هذ� �لكو� �لعظيم. بينما �لعقل � �لتأمل هو �لذ) يجعل �إلنسا� 8نسانًا �يميزU عن باقي 
�لمخلوقاI، �هو 
ثمن �لعطايا �لتي منحها �هللا لبني �لبشر. ��إلنسا� �لذ) ال يفكر �ال 
يستخدd ملكة �لعقل عندU ال يمكن 
� يصل 8لى �لحقائق حو2 �لعديد من �ألمو� مثل: 
هذ�  كل  �ضع  من  قبل  �من  �لدنيا؟.  خلقت   �nلما �إلنسا�؟  يعيش  سبب  �أل)   �nلما
�لنظاd �لر�ئع في �لكو�. 8� �لشخص �لذ)  �n8 فكر ��ستوعب ما �ستعرضناU  سيصل 8لى 

�لحقيقة �لتي ستسطع 
مامه كالنو� �مفا�ها:

� �لكو� �لذ) نعيش فيه ��لذ) يحو) كل هذ� �لتو�P� �لحساA قد 
�جدU خالق 
قد  �لكو�كب  بقية  مع  مقا�نة  �غم صغرها  �أل�ضية  كرتنا   �
� له،  ال حد  علما  يملك 



15

خلقت لغاياI كبرS، �ال يوجد 
) عبث في شأ� من شؤ�� �إلنسا�. �لو تأملنا �لكو� 
من حولنا بدقة لوجدنا 
� في كل �كن من 
�كانه �ليال قويًا على �جو� خالق يمتلك 
 ،Oيفعل ما يشا Uمعينة �لم يتركه على هو� Iلغايا �قو�ً  �علمًا ال نهائيين قد خلق �إلنسا
�قد nكر �هللا في كتابه �لمنز2 على �لرسو2 صلى �هللا عليه �سّلم �لغاية من �جو� �إلنسا� 

على �أل��، فقا2:
﴿ �لَِّذX َخَلَق �ْلَمْوَ% َ;�ْلَحَياَ� ِلَيْبُلَوُكْم 2َيُُّكْم 2َْحَسُن َعَمًال َ;ُهَو �ْلَعِزيُز �ْلَغُفو! ُ﴾ 

( سو�� �لملك 2 )
﴿ ِ�نَّا َخَلْقَنا �إلنسا� ِمْن ُنْطَفٍة 2َْمَشاٍ[ َنْبَتِليِه َفَجَعْلَناُ] َسِميًعا َبِصيًر� ﴾

( سو�� �إلنسا� 2 )
عبثا من ���  �أل��  
) شيO على  يخلق  لم  �هللا  بأ�  �لكريم   �Wلقر� 
خبرنا  �قد 

غاية.        
َماَ� ;�أل!9 َ;َما َبْيَنُهَما َالِعِبيَن َلْو 2ََ!ْ'َنا 2َْ� َنتَِّخَذ َلْهًو� َألتخذَناُ]  ﴿ َ;َما َخَلْقَنا �لسَّ

( 17-16 Oسو�� �ألنبيا ) ﴾ ِمْن َلُدنَّا ِ�ْ� ُكنَّا َفاِعِليَن

ماهية �لدنيا
يتحلى  من    Sير �لكي  �يمتحنه  �إلنسا�  فيها  ليختبر  �لدنيا  �لحيا�  �هللا  خلق  لقد 
باألخالt �لحميد� �يبد) له 8خالصًا حقيقيًا �عبو�ية كاملة. بمعنى Wخر، فإ� هذU �لدنيا 
هي ��� �متحا� للتمييز بين �إلنسا� �لذ) يجتنب معصية �هللا �بين من يجحد به. ففي ��� 
�المتحا� هذU �لتي تحو) �لقبح ��لجما2، �لكما2 ��لنقصا� يمتحن �لعبد ضمن نظاd ال 
يعتريه 
) نقص. فاإلنسا� يمكن 
� يظهر 8يمانه بأ� يسلك طرقا متنوعة في هذU �لسبيل، 
�في �لنهاية فالذين يؤمنو� باهللا 8يمانا ال يعتريه �لشك 
� �لتر�� سيتميز�� عن �لملحدين 

��لمنكرين �سيصلو� 8لى بر �لنجا�. �قد بين �لقرW� �لكريم هذU �لحقيقة في قوله:
َفَتنَّا �لَِّذيَن ِمْن  َ;َلَقْد  ُيْفَتُنو�  َيُقوُلو� aَمنَّا َ;ُهْم َال   �ْ2َ ُيْتَرُكو�   �ْ2َ  Vُ2ََحِسَب �لنَّا ﴿

َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ �هللاَُّ �لَِّذيَن َصَدُقو� َ;َلَيْعَلَمنَّ �ْلَكاcِِبين ﴾ 

( 3-2 Iسو�� �لعنكبو )
�لكي نفهم ماهية هذ� �المتحا�،  يجب 
� نتعرH بصو�� جيد� على خالق هذ� 
�لكو� �مدبرU، فهو �هللا خالق �لسما��I ��أل�� �ما بينهما من �لعدd، ��لذ) يحتا� 
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8ليه كل كائن �كل موجو� بينما هو تعالى �لمنزU عن �لنقص ال يحتا� 8لى 
حد، �هو 
خالق �إلنسا� من �لعدd قد 
نعم عليه نعمًا ال تعد �ال تحصى. 

جسمه  ��خل  �لعديد�  �لحيوية   Iلفعاليا� بنفسه  ينظم   �
 �إلنسا�  بمقد��  فليس 
لم يستطيع  �إلنسا�   �
 8لخ. �مع   .  . �لتنفس.  ��لبصر ��لمشي �عملية  �لسمع  كعملية 

� يد�m حق �إل���m كيفية عمل هذU �ألعضاO ��ألجهز� فإ� �هللا قد شكلها �صو�ها 
��ضعها في جسمه، �مقابل كل هذU �لنعم فإ� �هللا ال يطلب من عبدU سوS �إلخال� 
�لبشر  من  �لكثير   �
  Sنر  Iآليا� من  �لعديد  تذكر  ما  �حسب  �لكن  �لعبو�ية.  في  له 
له  �يحمد�U �يخضعو�  �بهم  يشكر��   �
 من  فبدًال  ��لظلم،  �لجحو�  بخاصية  يتميز�� 

مامهم،  �لموضوعة  �لحد��  �يتعد��  ظلم �جحو�  بكل  �يتصرفو�  هذ�  ينسو�  تر�هم 
متوهمين بأنهم يمتلكو� قو� كبير�, �بأنهم لن يفا�قو� هذU �لدنيا 8ال بعد Pمن طويل. لهذ� 

نرg في �لصو!� �لجانبية كيف �2 

�أل!9 تقع ضمن �لمجموعة �لشمسية 

;�2 هذ] �لمجموعة �لشمسية تقع ضمن 

مجر� '!I �لتبانة، ;�2 مجرتنا تشغل 

حيزً� صغير� من هذ� �لكو� �لعظيم.

16
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�لسبب فإ� غايتهم �لوحيد� تكو� متوجهة فقط لهذ� �لحيا� �لدنيا. فهم يتناسو� �لمو� 
)ال يقومو� بإعد�6 $نفسهم بأ3 شكل من �ألشكا/ لما بعد�، فشغلهم )شاغلهم هو $� 
يوفر)� إلنفسهم حيا� $فضل )$� يستمتعو� بجميع �للحظا� �لتي يعيشونها >لى $قصى حد 

ممكن، )$� يشبعو� جميع $هو�ئهم )Dغباتهم. 
)قد Mكر �هللا في Jياته �لكريمة مدD� IتباH �إلنسا� بهذ� �لدنيا بقوله:

﴿ ِ#�َّ َهُؤَالِ� ُيِحبُّوَ� �ْلَعاِجَلَة َ�َيَذُ��َ� َ�َ��َ�ُهْم َيْوًما َثِقيًال ﴾ ( سو�D �إلنسا� 27 )

)يغيب عن با/ معظم هؤالR �لمنكرين )�لذين يلهثو� )R�D هذ� �لدنيا سر في غاية 
�ألهمية $ال )هو �النقضاR �لسريع لهذ� �لدنيا. )هذ� موضوU ينسا� �لو�لهو� بالدنيا )ال 

يفكر)� فيه )يحا)لو� تناسيه ما �ستطاعو� >ليه سبيال. 
)لكن مهما حا)لو� فلن يستطيعو� �لفر�D من هذ� �لحقيقة. 

 #� �إلنسا� �لذ8 يعتبر نفسه صاحب قو/ �جبر�-، ال يمثل سو' نقطة 

صغير/ في هذD �أل�B عند �لنظر #ليها من �لفضا�.

ير' معظم �لنا�H L لهم حياً/ مختلفة عن �آلخرين، �يحسبو� �H لهم في 

 MH غنيָדا، كبيرً� كا� MH لدنيا �ضًعا  مختلًفا. بينما كل #نسا� فقيرً� كا�� Dهذ

صغير� قويا كا� MH ضعيفا يحتل مكانا محد�Tً� للغاية في هذ� �لكو� متر�مي 

�ألطر�V ��لذ8 يحو8 �لمليا��- من �لنجوM ��لكو�كب ��لمجر�-. 

17
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بضع ثو��ٍِ �2 بضع ساعا%؟
�صلتم  ساعتين-  ��مت  �حلة  �بعد  
نكم- � عطلة   dيو في  بأنكم  نفتر�  �عنا 
من  بالز���  يعج  �لمكا�  حيث  8ليها،  بالذها?  حلمتم  طالما  �لتي  �لسياحية  �لقرية  8لى 
حولكم. �في صالة �النتظا� �لتقيتم ببعض �ألصدقاO �بعد تبا�2 �لتحياI معهم توجهتم 
8لى غرفتكم، �لكي ال تضيعو� �لمزيد من �لوقت 
سرعتم في تغيير مالبسكم ��نطلقتم 8لى 
ساحل �لبحر. � �n8 بميا�P UقاO صافية تمتد 
مامكم، �ساحل �ملي يشع مثل �لذهب، 
��لجو �لحا� يدعوكم لكي تستعجلو� في �لنز�2 8لى �لبحر. �بد
تم في �لسباحة �فجأ� 
سمعتم صوتا يقو2 لكم "�نهض ! لقد بلغت �لساعة �لثامنة صباحا". �لكنكم لم تفهمو� 
تجد�� حلقة   �
 �للحظة ستحا�لو�  تلك  �في   .Iلصو� لهذ�  تفسير�  تجد��  �لم  شيئا، 
�صل بين ما تسمعونه �بين �لمكا� �لذ) 
نتم فيه. في �لنهاية بد
تم تفتحو� 
عينكم شيئا 

ماd ناظركم. . . UW!. . . لقد  SOغرفتكم تتر� �بجد�� �n8 � ،عيكم� �فشيئا �تستر��
كا� nلك حلما n8�!! �فعال �بعدما 
فقتم 
��كتم 
� كل ما �
يتموU كا� عبا�� عن حلم 
جميل. �لكن كيف؟!. . . . يا �لهي!. . . لقد كا� كل شيO حقيقيا 8لى 
بعد �لحد��!. 
�لعديد من  �لتقينا  �لسياحية �لقد  �لقرية  8لى  �لطريق  �لساعتين في  قر�بة  
مضينا  لقد    . .
�لمعا�H ��ألصدقاO في تلك �لقرية �لسياحية، �كذلك كا� هناn mلك �لساحل �لجميل 
�لذ) كا� ��ئعا بل �ما Pلت  �لجو  �لجو؟ nلك  
قو2 عن nلك   �nلجميل، �ما� ��لبحر 
 dحا�2 �لقيا

شعر بحر��ته في جسمي على �لرغم من �لطقس �لشتو) �لسائد حولي �
نا 


نه شيO محير حقًا.  . . . .yمن �لفر�
 n8� فعلى �لرغم من تخيلكم بأنكم قضيتم فتر� طويلة، 8ال 
� هذ� �لزمن �لطويل 
�لمتخيل لم يكن سوS ثو�� معد���I مرI بكم في �لحلم. �مهما حا�لتم 8ثباI عكس 

هذ�، ففي �لنهاية يجب �لقبو2 بالحقيقة �لو�قعة. 
�مثل هذ� �لذهو2 ��لدهشة هو ما سيصيب �لمنكرين �لذين يأتو� 8لى �آلخر� بعد 
�النقضاO �لسريع لحياتهم �لدنيوية بعد ما خدعتهم هذU �لحيا� �لقصير� �ظنو� بأنهم ماكثو� 
فيها 
لف عاd. بل 8� �لبعض منهم كا� يخيل 8ليه 
نه سيعيش فيها WالH �لسنين. �لكن 

بعد بعثهم �حشرهم بعد �لموI سيد�كو� بأ� حياتهم �لدنيا كانت قصير� جد�. 
�هذ� ما 
شا� 8ليه �لقرW� �لكريم بقوله:

﴿ َقاqَ َكْم َلِبْثُتْم ِفي �أل!9 َعَدَ' ِسِنيَن َقاُلو� َلِبْثَنا َيْوًما 2; َبْعَض َيْوٍ� َفاْسَأqْ �ْلَعا'ِّين 
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َقاَ% ِ$ْ� َلِبْثُتْم $ال َقِليًال َلْو َ�نَُّكْم ُكنُتمْ تعَلُمو� َ�َفَحِسْبُتْم َ�نََّما َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َ	َ�نَُّكْم 

ِ$َلْيَنا َال ُتْرَجُعوَ� ﴾ ( سو
	 �لمؤمنو� 112– 114 )

فيها  يلبثو�  لم  بأنهم  عا�  مائة   �� �عو��  عشر	  �لدنيا  في   ��عمر �لذين  �سيحسب 
سو> يو� ��حد فقط. تماما مثل �لشخص �لذ5 ينتبه من نومه بعد حلم طويل فيكتشف 
�� ما 
AB من حلم حو@ عطلة طويلة كا� عبا
	 في �لحقيقة عن عد	 ثو�� فقط. . بل 
�تشبث بها �تمسك  Eبكل حر��لتي عاI سنو�تها طوًال �عرضًا  �لحيا	   Aهذ �ستبد
له �كأنها كانت عبا
	 عن ساعة ��حد	 فقط، �هو مستعد أل�   �بأهد�بها. . . ستبد

يقسم �يحلف على هذ�:
اَعُة ُيْقِسُم +ْلُمْجِرُموَ� َما َلِبُثو+ َغْيَر َساَعٍة َكَذِلَك َكاُنو+ ُيْؤَفُكوَ�﴾  ﴿ َ	َيْو4َ َتُقو4ُ +لسَّ

( 55 ��( سو
	 �لر
 ���لدنيا محد�Q	 يمكن  �لحيا	   �� �كيد	  	
�لجميع �بصو فكما هو معلو� لد> 
� Uلى سبعين �� Uلى ثالثين عاما � Wسبو�� Uلى �� Uلى يو� ��حد � Xلى بضع ساعاU تمتد
عامًا. �ككل شي\ محد�Q فإنها ستنتهي في يو� من �أليا�. لذ� فإ� �لشخص �لذ5 يعيش 
� حتى 100 عا�، فإ� كل يو� يمر من عمرA هذ� يعني �قتر�به شيئًا فشيئًا من �80 عاما 
�يعرb كل ��حد منا �مثلة على هذ�  .cلتي ال مفر منها على �إلطال���لنهاية �لمحتومة 
من حياته. فكم من خطة طويلة �ألمد 
تبتها في حياتك ثم �fU بك تر> �� �لمد	 �لطويلة 
 Aكيف �نقضت كل هذ . . .Aبا
�نقو@: "  \�
قد �نقضت تماما، �عندها نلتفت Uلى �لو

�لمد	 بهذA �لسرعة ؟ ". 
في  �أل�لى  يخطو خطو�ته  �هو   jلشا� يفكر   �fما في   
�لنتصو Bخر  مثاًال  لنأخذ 
مرحلة �لثانوية. فعندما كا� في �لصف �أل�@ ثانو5 فإنه يتصو
 بأ� بلوk �لمرحلة �ألخير	 
�مامه مشو�
� طويال. �لكننا نر�A ينهي �لثانوية  ���من �لثانوية حلُم بعيد �لمنا@ �لن يأتي، 
من  �أل�لى  �لسنة  �يا�  به  يفكر  كا�  ما  يتذكر  ال   Qيكا حتى   mيتخر� �لجامعة  �يدخل 
�لثانوية ألنه في هذ� �لوقت لديه خطط �خر> يفكر في Uنجاoها، فربما يخطط للز��m بعد 
 .Qلك �ليو� �لموعوf @صو�عد	 �شهر �هو يجر تلك �أليا�  �ير> �نها ال تنتهي �يستبطئ 
��مة �لحيا	 فال Q Aيشعر تأخذ �� ���لكن fلك �ليو� سيأتي �يضًا �سينقضي �يضًا �بد
� �fU به قد �صبح 
جال مسنًا �شيخًا.  ،Qحفا��ير> نفسه Uال �قد �صبح �با �جد� له �بنا\ 
�شك �لعمر على �النتها\، �لم يبق على موعد �للقا\ مع fلك �ليو� �لكبير �. . . �fU فقد 


بما بضعة �سابيع بل 
بما بضع Qقائق. . . من يد
5؟. �سو> بضعة �عو��، 
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لقد بين لنا �هللا تعالى حقيقة مهمة �هي 
� هذU �لحيا� مجر� محطة �نتقالية �مؤقتة 
�قصير� نمر من خاللها 8لى �لد�� �لحقيقية، 8لى ��� �إلقامة �لد�ئمة �هي ��� �آلخر� �لتي 
هي "��� �لمقاd". �شرz لنا عن طريق �لوحي جميع �لتفاصيل �لمتعلقة بالحيا� �لخالد� في 
�لجنة �في جهنم. �على �لرغم من كل هذ� نجد �إلنسا� يوجه جّل �هتمامه لهذU �لدنيا 
�لقصير� محا�ال 8شبا} نز��ته �
هو�ئه �شهو�ته. �لكن لو حا�2 �إلنسا� 
� يستوعب 
�ألمر بجميع تفاصيله �
� يحكم �لعقل ��لمنطق لوجد 
نه ال �جه للمقا�نة بين حيا� 
بدية 
�نعم ال تز�2 �عدنا بها �? �لعالمين �بين هذU �لحيا� �لقصير� �لفانية، �
� عليه 
� يعمل 
 �n
من 
جل �لفوP بالجنة �ما تحويها من نعم ال مثيل لها، حيث فيها ال عين �
I �ال 

سمعت �ال خطر على قلب بشر. �هذ� يتم عندما يكو� توجهه خالصا 8لى �هللا. 
�الشك  فإنهم  بهم،  ��قعة  بأنها  ير��  �ال  �لنهاية   Uهذ في  يفكر��  ال  �لذين  
ما 
سيستحقو� �لعذ�? �لذ) 
عّدU �هللا لهم، حيث nكر �هللا في قرWنه �لكريم �لنهاية �لمحتومة 

لهؤالO �لبشر �لذين يهربو� من 
��O �لعبو�ية لر? �لعالمين في قوله:
َخِسَر  َقد  َبْيَنُهْم  َيَتَعاَ!ُفوَ�  �لنََّهاِ!  ِمْن  َساَعًة  �ال  َيْلَبُثو�  َلْم  َكَأْ�  َيْحُشُرُهْم  ﴿ َ;َيْوَ� 

ُبو� ِبِلَقاِ� �هللاَِّ َ;َما َكاُنو� ُمْهَتِدينَ  ﴾ ( يونس 45 ) �لَِّذيَن َكذَّ

﴿ َفاْصِبْر َكَما َصَبَر 2; ُلو� �ْلَعْزِ� ِمْن �لرُُّسِل َ;َال َتْسَتْعِجْل َلُهْم َكَأنَُّهْم َيْوَ� َيَرْ;َ� 

َما ُيوَعُد;َ� َلْم َيْلَبُثو� �ال َساَعًة ِمْن َنَهاٍ! َبَالtٌ َفَهْل ُيْهَلُك �ال �ْلَقْوُ� �ْلَفاِسُقوَ� ﴾ ( 

( 35 Hألحقا�

�لحرu �لذX ال يؤ'X �لى نتيجة
لقد �ستعرضنا فيما سبق قصر هذU �لحيا� �لدنيا، �كيف 8نها تمر بنا كلمح �لبصر. 
هنا يجب �إلشا�� 8لى نقطة مهمة تغفل عنها عيو� �لكثير من �لذين �ضعو� جّل �هتمامهم 
 �
 8مكانياI �قو� �ثر��  �متلك من  
نه ال يمكن أل) شخص مهما  �لدنيا، �هي   Uهذ

يصل 8لى �لطمأنينة �لحقيقية �8لى �لر�حة �لنفسية من ��� �إليما� باهللا. 
 8� �إلنسا� ما 8� يبد
 بالوعي �بإ���m �ألشياO من حو�ليه حتى تبد
 �تظهر مطالبه 
�لرغباI �8شباعها.   Uتلبية جميع هذ �لتي ال تعرH لها 
) نهاية، �هو يحا�2  ��غباته 
تحققها  �لتي   Iإلمكانيا� يملك  ال  تنتهي  ال  �لتي   Iلرغبا�  Uهذ مقابل  �إلنسا�  �لكن 
جميعا، أل� 8مكانياته محد���. �حتى لو فرضنا 
نه يستطيع nلك فال يغير هذ� من �ألمر 
متوسط  كا�   �8 ألنه  �Pئل،  �لغنى  فهذ�  �لعالم   Oغنيا
 
غنى  
صبح   �8� حتى  ألنه  شيئا، 
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 Oلمد� حتى يفقد كل شي� Uتنتهي هذ �بين سبعين 8لى ثمانين سنة �ما 8 zلعمر يتر���
 .Iبالمو

يعيش– كجز�O �عقا? من  لرغباته يظل  �لذ) ال يعرH حد���ً  �إلنسا�  فإ�  لذ� 
�هللا– في حالة من "�لجو} �عدd �الكتفاO �لنفسي"، �تتملكه في كل فتر� من فتر�I حياته 
�غبة عا�مة في تملك 
شياO معينة. �هو في سبيل تحقيق �غباته تلك نر�U يجر) �يعمل 
بكل جهد حتى �8� 
S�ّ به nلك 8لى 
� يسلك في هذU �لسبيل طرقا ملتوية, �يكو� 

صدقاUO 8� ظن � UOقربا
مستعد� في هذ� �لخصو� لكي يعا�) 
قر? �لناA 8ليه:عائلته �

نهم سيكونو� حجر عثر� 
ماd تحقيق �غباته, ��لغريب في �ألمر 
نه ما 8� يحصل على 
 Oلك �لشيn �لديه �يفقد قيمته �ينطفئ بريقه مهما كا Oلك �لشيn بغيته حتى يبطل سحر
ثمينا. �كأنه لم يبذ2 في سبيله كل تلك �ألشهر ��لسنو�I. ثم �n8 بنا نر�U يبد
 مجد��ً 
في �لسعي إلمتالm شيW Oخر �قعت عيناU عليه �يبد
 كما فعل سابقا �لعمل بكل جهد 

من 
جل nلك �لهدH �لجديد. . . �هكذ� يستمر في سعيه ��� �نقطا}. 
�لجاU ��لما2   mمتال� �لسعي من 
جل  �لمنكر يستمر حتى �فاته في   8� �لشخص 
�كل ما تقع عيناU عليه ��� 
� يفتر. �ال يسعد 
بد� بما تملكه �حصل عليه, فال يكو� 
قنوعًا بما لديه ألنه ال يوجد في نيته كسب �ضى �هللا بل �لعكس فهو يسعى من 
جل 
�8ضاz�� O �ألنانية �لتي تتمّلكه، �هذ� بالطبع يؤ�) 8لى 
� يكو� مختاًال �مغر���ً بنفسه، 
�لهذ� فإ� �? �لعالمين ال يمنح �لطمأنينة �لحقيقية ���حة �لبا2 ألمثا2 هؤالO من �لذين 


صبحو� عبيد� لشهو�تهم �لنز��تهم �ألنانيتهم. 
�يذكر�نه  �هللا  8لى  يتوجهو�  �لذين   �
 �لكريم  قرWنه  في  nكر  �هللا   �
 هنا  �نجد 

باستمر�� هم �لذين يعيشو� حياً� ملؤها �لطمأنينة ���حة �لبا2. 
﴿ �لَِّذيَن aَمُنو� َ;َتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر �هللاَِّ �ال ِبِذْكِر �هللاَِّ َتْطَمِئنُّ �ْلُقُلوIُ ﴾ ( �لرعد 

( 28

�النخد�v بالحيا� �لدنيا

جا2 �إلنسا� بصرU فيما حوله �صد �لكثير من 
نو�} �من صو� �لجما2 �لتي  �n8
تبهج �لنفس ��لفؤ�� �تسر �ألعين �هو ير�قب كل هذU �ألشياO بإعجا? كبير، فالتصميم 
 I. . . ماليين �ألنو�} من �لنباتا�لدقيق ��لدقيقة �لمصممة بكل جما2 في جسم �إلنسا�
 Oشاسعة في سما Iلكبير� �تناثرها على مساحا� dلزهو� �لجميلة. . . �نتشا� قطع �لغيو��
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مثلما بين �هللا تعالى في قرaنه 

�لكريم فإ� كل شي� جميل ;حسن 

هو ال محالة ��ئل، ;�2 هذ] 

�لحقيقة تبد; ;�ضحة للعيا� في كل 

مكا� ينظر �ليه �إلنسا� �لمتفكر. 

;يمكن !yية هذ] �لحقيقة بشكل 

;�ضح من خالq هذ] �لرسو�. فكل 

مكا� على ;جه �أل!9 مهما كا� 

 qئعا ;جميال، فإنه يمكن �2 يتحو�!

خالq عشر سنين بل حتى بعد عا� 

 mحد �لى حالة ال يمكن �لتعر�;

عليها.
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�حب. . . باإلضافة 8لى �لكثير من �لمخلوقاI ��ألشياO �لتي صممت بشكل �قيق تبعث 
 Sخر
 هناm حو�سًا  فإ�  �ألعين   Uتشاهد ما  8لى  باإلضافة  ��لسر��.  �لبهجة   Aلنفو� في 
 tلتي تمنحنا فرصة تذ�� tمثال حاسة �لتذ� .Sخر
 Oفرصة �الستمتا} بأشيا �تمنح �إلنسا
�ألطعمة �لمختلفة، �حاسة �لسمع �لتي تمنحنا فرصة �الستما} 8لى مقطوعة موسيقية عذبة 
تخترt شغاH �لقلب، �حاسة �لشم �لتي تجعلنا نشم ��ئحة ���� عطر�. فكم هو جميل 
�مبهج 
� نشاهد منظر فاكهة متدلية من غصن شجر� �
� نشم ��ئحتها ثم 
� نستمتع 

شكالها � �ألPها�  في  �تناغمها  �أللو��   Hختال� من   Uنر� ما  �كذلك  �للذيذ؟.  بطعمها 
�صو�ها �لعديد� �لجميلة ��لتي تمنحنا �إلحساA بالبهجة ��النشر�z ��لمتعة، �كذلك 

كل شي� في �لطبيعة يتعر9 �لى 

�لتلف مع �لزمن. ;هذ] هي حقيقة 

�لحيا� �لدنيا.
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منظر �جه جميل إلنسا�، 
� منظر بيت جميل 
� سيا�� حديثة. . . قائمة يطو2 �لحديث 
 �
عنها �هي تجعل بني �لبشر يجر�� طو�2 حياتهم من 
جل 
� يظفر�� بها. �لكن ما 
يلتفت 8لى هذU �ألشياO  بعد مر�� فتر� من �لوقت عليها حتى يقع في حير� كبير� ألنه 
يرغب  8لى حا2 ال  ��نقلبت  قد فقدI جاnبيتها �جمالها،   Oألشيا�  Uكل هذ �
  Sسير


حد حتى في 8لقاO نظر� عليها. 
 zتفو ��لتي كانت نضر� ��Pهية  �لشجر  �لتي قطفت حديثا من  �ليانعة  فالفاكهة   
 
بعطر 
خاn نر�ها بعد فتر� �قد فقدI نضا�تها �بد
I عالماI �لتلف تظهر فيها، �تبد
�لتي   Oلحمر�� �ألPها�  تلك  با2  ما  ثم  كريهة.  ���ئح  منها  �تنبعث  �لتعفن  في  تد�يجيا 
قطفناها من �لحديقة ��لتي كانت تضفي على �لبيت جماال؟ لقد فقدI ��نقها �نضا�تها 
بعد 
ياd معد���I �بد
I تذبل. . لنتأمل �جه 8نسا� حسن �لطلعة فبعد 60 عاما عندما 
��شتعل  �جهه  في  مكانها   Iخذ
 قد  �لعميقة  ��لخطو�  �لتجاعيد   �
  Sتر 8ليه  تتطلع 

سه شيبًا حتى ال نكا� نعرفه. �nلك �لبيت �لذ) طالما حلمت به تر�U بعد سنين �قد �

صبح بيتا باليًا، �نفس �لمصير سيو�جه سيا�تكم �لحديثة حيث ستفقد جاnبيتها بعد بضع 
سنين، �يكو� �لصد
 قد �نتشر في 
جز�ئها �لمختلفة. ��لنتيجة �لتي نخلص 8ليها 
� كل 
شيO موجو� حو2 �إلنسا� يميل 8لى �لفسا� ��لتحلل ��لبلى �8لى فقد جاnبيته �جماله 

�جدته. 
 قد يعتبر معظمنا هذU �ألمو� " نتيجة طبيعية 
� مرحلة طبيعية" ال غر�بة فيها. �لكن 
يو�جه مصيرU من  عندما   Oكل شي �عبر� كبير� �معنى عميق أل هنا ��� شك  توجد 
�لعطب ��لقدd ��لتآكل يرسل لنا 8شا�� ��سالة مهمة هي: 8� هذU �لدنيا ما هي 8ال سر�? 
 Uمصير �8نسا� نباI �حيو��  من  �لحية   Iلموجو��� 
� جميع � ��هم �خدعة كبير�! 
8لى �لفناO ��لز��2، �
� �لسبب �لكامن ���O عدm���8 d هذU �لحقيقة لدS �لكثيرين منا 
يكمن ���O �ال�� 
جيا2 جديد� من �لكائناI تأخذ  مكا� �لذين 
��كهم �لموI، لذ� 
 Oلدنيا لألشيا� Uهمية  كبير� في هذ
فإ� �إلنسا� �لذ) ال يد�m حقيقة �لموI نر�U يعطي 
�لفانية بينما �هللا تعالى هو صاحب  كل شيO �مالكه، ��ألحياO يحيو� �يموتو� بإ���ته 

�بقد�ته �حسب مشيئته. 
من  �لكريم   �Wلقر� في  �لموجو��  �ألمثلة  من  �لعديد  خال2  من  �هللا  حذ�نا  �قد 

�النخد�} بزيف هذU �لحيا� ��عانا 8لى �لتفكير بعمق في هذU �لحقيقة:
ا  َنَباُ% �أل!9 ِممَّ ِبِه  َفاْخَتَلَط  َماِ�  ِمْن �لسَّ 2َْنَزْلَناُ]  ْنَيا َكَماٍ�  �ْلَحَياِ� �لدُّ َمَثُل  ﴿ ِ�نََّما 
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َيْأُكُل �لنَّاVُ َ; �ألنَعاُ� َحتَّى  ��c 2خذ ْ% �أل!9 ُ�ْخُرَفَها َ;��َّيََّنْت َ;َظنَّ 2َْهُلَها 2نهم 

ِباْألَْمِس  َتْغَن  َلْم  َكَأْ�  َحِصيًد�  َفَجَعْلَناَها  َنَهاً!�   ;2 َلْيًال  2َْمُرَنا  2ََتاَها  َعَلْيَها  َقاِ'ُ!;َ� 

ُر;َ� ﴾ ( يونس 24 ) ُل �آليا% ِلَقْوٍ� َيَتَفكَّ َكَذِلَك ُنَفصِّ

فكما تذكر �آلية �لكريمة فإ� كل شيO جميل �حسن, سيأتي يوd يفقد فيه نضا�ته 
�حسنه بل حتى يفنى �يختفي من �لوجو�. �لكن معرفة هذ� ال تكفي بل يجب �لتفكير 
بعمق في هذU �لحقيقة �لكبير�، ��هللا يقو2 بأنه يضر? �ألمثا2 للذين يفكر�� �يتأملو� 
�يتعظو�. �بما 
� �إلنسا� كائن عاقل n8� عليه 
� يفكر �
� يصل 8لى نتيجة معينة من 
 Hأل�صا� Uلذ) ال يفكر �ال يتدبر �ال يعقل �ال يحمل مثل هذ� �إلنسا� �أل .Uتفكير
 Iعن سائر �لمخلوقا Oشي Uال يميز� .Iكبير بينه �بين �لحيو�نا tفر mلمهمة ال يبقى هنا�
�لحيا�  في  �تستمر  
يضًا  �تتكاثر  �تكبر  تتو�لد   Sألخر�  Iلمخلوقا�  Uهذ �ألخرS، أل� 
 Iنها ستمو
ضمن �لقو�نين �لتي تسّيرها، �طبيعي فهي ال تفكر كيف �لما�n خلقت، �
 Oلفانية. �هذ� شي� يومًا ما، �هي ال تكلف نفسها عناO �لبحث عن حقيقة هذU �لحيا� 
طبيعي بالنسبة 8لى مثل هذU �لمخلوقاI ألنها لم تخلق ككائناI مد�كة 
� صاحبة عقل. 
�ألمر  لكن  �لخالق،  �جو�  �m���8 سر  �لخلق  غاية  عن  �لبحث  في  مكلفة  ليست  ألنها 
يختلف مع �إلنسا� ألنه يكو� مسؤ�ًال عن معرفة خالقه ��لعمل بما 
مرU به �هو مسؤ�2 
بأ� يد�m بأ� هذU �لحيا� ليست ��� بقاO، بل هي مجر� ��� �Pئلة يعيش فيها لفتر� قصير� 
قبل 
� ينتقل 8لى ��� �آلخر�. ��جب عليه 
� يد�m هذU �لحقيقة �يبد
 بإعد�� نفسه بأ� 
 (
يسلك جميع �لطرt �لتي تجعله ينا2 مرضا� �هللا قبل 
� يتقل 8لى ��� �آلخر�, �لكن 
تصرH عكس هذ� سوH يؤ�) به ال محالة 8لى مو�جهة متاعب كبير� في �لدنيا �8لى 

عذ�? شديد في �آلخر�ً . 

�;�q �لدنيا qحو �a2مثلة من �لقر

مثلة عديد� على 2��P �لحيا� �لدنيا. فقد �ستعر� �لعديد  �Wضر? �هللا لنا في �لقر
 tصابها من كو��� �ما صب فو
من �لمجتمعاI �إلنسانية �لتي عاشت في �لسابق �ما 
��qسها من صنوH �لعذ�?. كما 
� ضحت �آلياI �لقرWنية  �لوجه �لحقيقي للحيا� �لدنيا 

�صاحب �لجنة �حو��U مع صديقه �لو��� nكرهما في سو�� �لكهف مثا2 على هذ�:
﴿ َ;�ْضِرIْ َلُهْم َمَثًال َ!ُجَلْيِن َجَعْلَنا ِألََحِدِهَما َجنََّتْيِن ِمْن 2َْعَناIٍ َ;َحَفْفَناُهَما ِبَنْخٍل 
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ْرَنا ِخَالَلُهَما  َ;َجَعْلَنا َبْيَنُهَما َ�ْ!ًعا ِكْلَتا �ْلَجنََّتْيِن aَتْت 2ُُكَلَها َ;َلْم َتْظِلْم ِمْنُه َشْيًئا َ;َفجَّ

َنَهًر� َ;َكاَ� َلُه َثَمٌر َفَقاqَ ِلَصاِحِبِه َ;ُهَو ُيَحاِ;ُ!ُ] 2ََنا 2كثر ِمْنَك َماًال َ;2ََعزُّ َنَفًر� َ;َ'َخَل 

اَعَة َقاِئَمًة َ;َلِئْن  َجنََّتُه َ;ُهَو َظاِلٌم ِلَنْفِسِه َقاqَ َما 2َُظنُّ 2َْ� َتِبيَد َهِذِ] 2بد� َ;َما 2َُظنُّ �لسَّ

2ََكَفْرَ%  ُيَحاِ;ُ!ُ]  َ;ُهَو  َصاِحُبُه  َلُه   qََقا ُمنَقَلًبا  ِمْنَها  َخْيًر�  َألَِجَد�َّ  َ!بِّي  �لى   %ُ'ْ'ِ!ُ

�َ~ َ!ُجًال َلِكنَّا ُهَو �هللاَُّ َ!بِّي َ;َال 2ُْشِرُ~  ِبالَِّذX َخَلَقَك ِمْن ُتَر�Iٍ ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َسوَّ

َ� �ال ِباهللاَِّ ِ�ْ� ُتَرِني 2ََنا  ِبَربِّي 2ََحًد� َ;َلْوَال cْ�ِ َ'َخْلَت َجنََّتَك ُقْلَت َما َشاَ� �هللاَُّ َال ُقوَّ

2ََقلَّ ِمْنَك َماًال َ;َ;َلًد� َفَعَسى َ!بِّي 2َْ� ُيْؤِتَيِني َخْيًر� ِمْن َجنَِّتَك َ;ُيْرِسَل َعَلْيَها ُحْسَباًنا 

َماِ� َفُتْصِبَح َصِعيًد� َ�َلًقا 2; ُيْصِبَح َماyَُها َغْوً!� َفَلْن َتْسَتِطيَع َلُه َطَلًبا َ;2ُِحيَط  ِمْن �لسَّ

ِبَثَمِرِ] َفَأْصَبَح ُيَقلُِّب َكفَّْيِه َعَلى َما 2َنَفَق ِفيَها َ;ِهَي َخاِ;َيٌة َعَلى ُعُر;ِشَها َ;َيُقوqُ َيا 

َلْيَتِني َلْم 2ُْشِرْ~ ِبَربِّي 2ََحًد� َ;َلْم َتُكْن َلُه ِفَئٌة َينُصُر;َنُه ِمْن ُ';ِ� �هللاَِّ َ;َما َكاَ� ُمنَتِصًر� 

ْنَيا  ُهَناِلَك �ْلَوالية ِهللاَِّ �ْلَحقِّ ُهَو َخْيٌر َثَو�ًبا َ;َخْيٌر ُعْقًبا َ;�ْضِرIْ َلُهْم َمَثَل �ْلَحَياِ� �لدُّ

�لرَِّياُ�  َتْذُ!;ُ]  َهِشيًما  َفَأْصَبَح  َنَباُ% �أل!9  ِبِه  َفاْخَتَلَط  َماِ�  ِمْن �لسَّ 2َنَزْلَناُ]  َكَماٍ� 

َ;�ْلَباِقَياُ%  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِ�  �يَنُة ِ َ;�ْلَبُنوَ�   qُْلَما� ُمْقَتِدً!�  َشْيٍ�  ُكلِّ  َعَلى  �هللاَُّ  َ;َكاَ� 

اِلَحاُ% َخْيٌر ِعْنَد َ!بَِّك َثَو�ًبا َ;َخْيٌر 2ََمًال ﴾ ( �لكهف 46-32 ) �لصَّ

يغتر بماله  فيه �إلنسا� عندما  �لذ) يقع  �لخطأ   S8لى مد �لكريمة  تشير هذU �آلية 
�لحقيقة  �8لى  عنه.   Oشي كل  سلب  ��حد�  لحظة  في  يستطيع  �هللا   �
 �كيف  �بقوته، 

:Sخر
نفسها تشير Wية  
﴿ ِ�نَّا َبَلوناهم َكَما َبَلْوَنا 2َْصَحاIَ �ْلَجنَِّة cْ�ِ 2َْقَسُمو� َلَيْصِرُمنََّها ُمْصِبِحيَن َ;َال َيْسَتْثُنوَ� 

ِريِم َفَتَناَ';� ُمْصِبِحيَن  َفَطاmَ َعَلْيَها َطاِئٌف ِمْن َ!بَِّك َ;ُهْم َناِئُموَ� َفَأْصَبَحْت َكالصَّ

2َْ� �ْغُد;� َعَلى َحْرِثُكْم ِ�ْ� ُكنُتْم َصاِ!ِميَن َفانَطَلُقو� َ;ُهْم َيَتَخاَفُتوَ� 2َْ� َال َيْدُخَلنََّها 

َبْل  َلَضالُّوَ�  �ِنَّا  َقاُلو�  َ!2َْ;َها  ا  َفَلمَّ َقاِ'ِ!يَن  َعَلْيُكْم ِمْسِكين َ;َغَدْ;� َعَلى َحْرٍ'  �ْلَيْوَ� 

َنْحُن َمْحُر;ُموَ� قاq 2;َسُطُهْم 2ََلْم 2َُقْل َلُكْم َلْوَال ُتَسبُِّحوَ� َقاُلو� ُسْبَحاَ� َ!بَِّنا �ِنَّا ُكنَّا 

َظاِلِميَن َفَأْقَبَل َبْعُضُهْم َعَلى َبْعٍض َيَتَالَ;ُموَ� َقاُلو� َيا َ;ْيَلَنا �ِنَّا ُكنَّا َطاِغيَن َعَسى َ!بَُّنا 

2َْ� ُيْبِدَلَنا َخْيًر� ِمْنَها �ِنَّا �لى َ!بَِّنا َ!�ِغُبوَ� َكَذِلَك �ْلَعَذ�Iُ َ;َلَعَذ�Iُ �آلخر� 2َْكَبُر َلْو 

َكاُنو� َيْعَلُموَ�  ﴾ (�لقلم 33-17 )
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فقد يكو� �إلنسا� غنيًا �ال يكو� سعيد� بغناU. �قد تكو� �لمر
� حسناO �يكو� 
ثم  �لكن في يوd ما يعيش �حيد�ً  هذ� �لحسُن �باال عليها. قد يكو� �إلنسا� مشهو��ً 
 Oنيس �ال قريب. �قد ضر? �هللا لنا مثاال لهؤال
 ��� Hلغر� Sحيد�ً في 8حد� Iيمو
قا��� �كا� من قوd سيدنا موسى عليه �لسالd, فهنا يشير �هللا 8لى قا��� � 8لى �لذين 
�هللا  نسو�  �لكنهم  باهللا  يؤمنو�  ظاهر�ً  �هم  �لدنيا   Uهذ بزينة  خدعو�  ممن  شاكلته  على 

بانخد�عهم بسحر هذU �لدنيا. 
يقو2 �هللا تعالى: 

َمَفاِتَحُه  �ْلُكُنوِ� َما ِ��َّ  َعَلْيِهْم َ;aَتْيَناُ] ِمْن  َفَبَغى  َقْوِ� ُموَسى  ﴿ �� َقاُ!;َ� َكاَ� ِمْن 
ِ� cْ�ِ َقاqَ َلُه َقْوُمُه َال َتْفَرْ� ِ��َّ �هللاََّ َال ُيِحبُّ �ْلَفِرِحيَن َ;�ْبَتِغ  َلَتُنوُ� ِباْلُعْصَبِة 2; ِلي �ْلُقوَّ

ْنَيا َ;2َْحِسْن َكَما 2َْحَسَن �هللاَُّ  �َ! �آلخر� َ;َال َتنَس َنِصيَبَك ِمْن �لدُّ ِفيَما aَتاَ~ �هللاَُّ �لدَّ

ِ�َلْيَك َ;َال َتْبِغ �ْلَفَساَ' ِفي �أل!9 ِ��َّ �هللاََّ َال ُيِحبُّ �ْلُمْفِسِدين َقاqَ ِ�نََّما 2; ِتيُتُه َعَلى 

 �ً ِعْلٍم ِعنِدX 2; َلْم َيْعَلْم �2ََّ �هللاََّ َقْد 2َْهَلَك ِمْن َقْبِلِه ِمْن �لُقُر;ِ� َمْن ُهَو 2شد ِمْنُه ُقوَّ

 qََقا �يَنِتِه ِ ِفي  َقْوِمِه  َعَلى  َفَخَرَ[  �ْلُمْجِرُمو�  cُُنوِبِهْم  َعْن   qُُيْسَأ َ;َال  َجْمًعا  ;2كثر 

نَيا َيا َلْيَت َلَنا ِمْثَل َما 2; ِتَي َقاُ!;ُ� ِ�نَُّه َلُذ; َحظٍّ َعِظيم  �لَِّذيَن ُيِريُد;َ� �ْلَحَياَ� �لدُّ

َ;َقاqَ �لَِّذيَن 2;ُتو� �ْلِعْلَم َ;ْيَلُكْم َثَو�Iُ �هللاَِّ َخْيٌر ِلَمْن aَمَن َ;َعِمَل َصاِلًحا َ;َال ُيَلقَّاَها 

َينُصُر;َنُه ِمْن ُ';ِ�  ِفَئٍة  َلُه ِمْن  َفَما َكاَ�  َ;ِبَد�ِ!ِ] �أل!9ٍ  ِبِه  اِبُر;� َفَخَسْفَنا  �ال �لصَّ

�هللاَِّ َ;َما َكاَ� ِمْن �لُمْنَتِصِرين َ;2َْصَبَح �لَِّذيَن َتَمنَّْو� َمَكاَنُه ِباْألَْمِس َيُقوُلوَ� َ;ْيَكَأ�َّ �هللاََّ 

َيْبُسُط �لرِّْ�َ� ِلَمْن َيَشاُ� ِمْن ِعَباِ'ِ] َ;َيْقِدُ! َلْوَال 2َْ� َمنَّ �هللاَُّ َعَلْيَنا َلَخَسَف ِبَنا َ;ْيَكَأنَُّه 

� ِفي �أل!9  �ُ! �آلخر� َنْجَعُلَها ِللَِّذيَن َال ُيِريُد;َ� ُعُلوָד َال ُيْفِلُح �ْلَكاِفُر;َ� ِتْلَك �لدَّ

يَِّئِة َفَال  َ;َال َفَساً'� َ;�ْلَعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن َمْن َجاَ� ِباْلَحَسَنِة َفَلُه َخْيٌر ِمْنَها َ;َمْن َجاَ� ِبالسَّ

يَِّئاِ% �ال َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ� ﴾ ( �لقصص 84 – 76 ) ُيْجَزg �لَِّذيَن َعِمُلو� �لسَّ

�كما �
ينا فإ� �لخطأ �لذ) �قع فيه قا��� ال يتعلق بإنكا�U �جو� �هللا، �لكن خطئه 
يكمن في تحركه بصو�� مستقلة عن ����8 �هللا �بإحساسه بامتالm قد�� منفصلة �nتية، 

� هذU �لقو� �لتي منحه 8ياها �هللا تعالى قد فسرها على 
نها حق طبيعي إلحساسه بتفوقه �
على باقي �لبشر. لكن يجب معرفة 
� �لجميع هم عبا� �هللا، �ال يحق لهم �لمطالبة بأ) 
 Uهذ �إللهي �على �لذين يعو� dهو فقط ناتج عن �لكر Uما منحه �هللا لعبا� �
حق منه، �
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َ�
ْضِرْ� َلُهْم َمَثَل 
ْلَحَياِ�  ﴿

ْنَيا َكَماٍ� َ�نَزْلَناُ� ِمْن  
لدُّ

َماِ� َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُ#  
لسَّ


ْألَْ.7ِ َفَأْصَبَح َهِشيًما َتْذُ.�ُ� 


لرَِّياُ< َ�َكاَ= 
هللاَُّ َعَلى ُكلِّ 

﴾ 
َشْيٍ� ُمْقَتِدً.

(سو.� 
لكهف ٤٥)
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�لحقيقة 
� ال يتمر��� 
ماd ما 
نعم �هللا عليهم �ال يعصو� �ال يفرحو� بهذ� �لشكل �لمبالغ 
 ،Aيفرحو� بهذ� �إلحسا �
� Uيشكر� �
به لما منحهم �? �لعالمين من نعم, بل عليهم 


� هذ� �لسر�� �لذ) يجب 
� يعيشوU هو 
عظم �
�فع 8حساA في �لدنيا. �

ما �لذين 
تخذ�� قا��� �
مثاله قد�� لهم في حياتهم فسوH يو�جهو� بالخسر�� 
��لفشل، � �n8 �ستمر�� في عدd �التعا� بما 
صابهم من محن �مصائب جر�O سلوكهم 
هذ� عندها سيكو� مأ��هم �لخلو� في نا� جهنم، �هذU �لحقيقة عبرI عنها هذU �آلية 

�لكريمة:
 ;َ qِيَنٌة َ;َتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َ;َتَكاُثٌر ِفي �ألْمَو��ْنَيا َلِعٌب َ;َلْهٌو َ;ِ ﴿ �ْعَلُمو� 2َنََّما �ْلَحَياُ� �لدُّ

�أل;ال' َكَمَثِل َغْيٍث 2َْعَجَب �ْلُكفَّاَ! َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَر�ُ] ُمْصَفرָד� ُثمَّ َيُكوُ� ُحَطاًما 

 vَُمَتا �ال  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياُ�  َ;َما  َ;ِ!ْضَو�ٌ�  �هللاَِّ  ِمْن  َ;َمْغِفَرٌ�  َشِديٌد   Iٌَعَذ� َ;ِفي �آلخر� 

�ْلُغُر;ِ! ﴾ ( �لحديد 20 )
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لقد خلق �هللا �إلنسا� على 
حسن صو��, �منحه صفاI عليا, �فضله على كثير 
تطبيق nلك عمليا،  �8مكانية   Iلقر����  nتخا� 8مكانية  له من  بما �هب  من مخلوقاته 

 .Sلذهنية �ألخر� Iضع �لخطط ��ستنبا� �لحلو2 8ضافة 8لى �لقد����
 Uلذ) يمتلك كل هذ� tيحتا� مثل هذ� �لمخلو �nهل فكرتم لما Sلكن يا تر
�لصفاI �لعليا 8لى بد� خا� لكي يحميه؟ لما�n توجد هناm مخلوقاI ال ترS بالعين 
 �
�لمجر�� بل باستعما2 �لمجاهر �إللكتر�نية مثل �لبكتريا ��لفير�ساI �لتي يمكن 
بدنه طو�2  نظافة  يحافظ على   �
 �إلنسا�  لما�n يضطر  لإلنسا�؟  قاتال  تسبب ضر��ً 

حياته؟�لما�n يعاني جسم �إلنسا� من �لشيخوخة ��لهرd؟. 

� هناm غاية خاصة  Sطبيعية، فيما نر Oشيا
 قد يعتبر �لبعض كل هذU �ألمو� 
 Sجد �هللا جميع �لتفاصيل �لتي من خاللها نر�
لكل شيO تم 8ستعر�ضه حتى �آل� �قد 
عجز �إلنسا� �ضعفه، ففي سو�� �لنساO �آلية  28 يسترعي �نتباهنا 8لى هذU �لحقيقة 
يعلم  لكي  موجو��  �ألمو�   Uهذ كل   �
  (
  (  ... ضعيفًا  �إلنسا�  ;خلق   ) بقوله: 

ماd �? �لعالمين، �ليعرH بأ�  Uمقد�� ضعفه �عجز mبأنه خلق ضعيفا �يد� �إلنسا�

هذU �لدنيا ال يطو2 �النتظا� فيها. 
فاإلنسا� ال يعرH متى �
ين سيولد �
ين �متى سيموI، �هو مهما عاy حيا� 
سعيد� فإ� هناm عو�مل يمكن 
� تؤثر سلبا على سير حياته، �هو ال يملك 
) Wلية 

عجز �إلنسا� 
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 .Iلسلبيا� Uتمكنه من �لسيطر� على هذ

جل!. . . 8� جسم �إلنسا� يحتا� باستمر�� 8لى �لعناية به ��لمحافظة عليه ألنه 
 (
ال يستطيع �لتكهن بما يمكن 
� يتعر� له في هذU �لدنيا حتى �لو كا� يعيش في 
 HالW على بعد d

كا� يعيش في 8حدS �لمد� �لصناعية  Oبقعة من بقا} �أل�� سو�
�لكيلومتر�I من 
قر? مدينة حضرية، 
� في مكا� يخلو من �لماO ��لكهرباO في قرية 
لم تكن في  8لى مصيبة  �لشخص  يتعر� هذ�   �
 �لمحتمل  �لممكن �من  نائية، فمن 

حد  �
حسبانه 
� يتعر� 8لى مر� مميت 
� 8لى حا�� يفقد به قوته 
� سلطانه 


عضاO جسمه �لذ) طالما كا� يفتخر به.
هذ�  موقع  �ختلف  مهما  شخص  كل  �على  �لجميع  على  يسر)  �ألمر  �هذ� 

كا� ��عيا  Oكل شخص سو� �
�لناحية �الجتماعية 
� �لما�ية، بمعنى  �لشخص من 
معر�  فهو  �لعالمي   Sلمستو� على  مشهو��ً  نجما   �
 �لمرعى  8لى  حيو�ناته  يصحب 

 .Uحياته بشكل ال يتصو� Sللمر�� بتجا�? �حو��� تغير مجر
 8� معدP� 2� �لشخص يتر��z بين 70-80 كغم، �هو عبا�� عن كتل من 
 �n8 طبقة خفيفة من �لجلد تغطـي هذ� �للحم. �هذ� �لجلد �لرقيق mلحم �عظم، �هنا
تعر� 8لى ضربة ظـهرI عليه �لكدماI، �يمكن 
� يخدy �يجرz بسهولة، �هذ� 
�لجلد ال يتحمل �لتعر� للشمس لفتر�I طويلة، فإ�n تجا�P هذ� �لتعر� �لحد �لطبيعي 
�حمر في �لبد�ية �ألمر ثم �نتفخ. �باختصا� فإ� �لشخص �لذ) يتعر� 8لى جو حا� 

يجب 
� يتخذ �حتياطـاته �لالPمة لكي يحمي نفسه. 
لقد خلق �هللا �إلنسا� على 
حسن صو�� �جهزU بنظاd متكامل، �لكن �لحكمة 
�إللهية قضت 
� يكو� جسم �إلنسا� عبا�� عن لحم ��هن، �هي مو�� قابلة للتلف 
 Sلحيا� ما هي سو� Uهذ �لدنيا � بأ� Uهذ Oحقيقة فنا Pجل 8بر�
بسرعة، �nلك من 
�حلة قصير�. � �n8 تخيلنا 
� جسم �إلنسا� خلق من ما�� 
خرS قوية شبيهة بالد�}، 

� يخترt بدنه فال تصيبه �ألمر�� �لمعر�فة.  Aفير� �
حينذ�m ال يمكن أل) جرثومة 
للتلف  قابلة  مو��  �هي  ��للحم،  �لشحم  هي  �إلنسا�  لجسم  �ألساسية   Iفالمكونا
بسرعة كبير�. فإ�n قمنا بتجربة �تركنا هاتين �لما�تين في �لعر�O نالحظ فسا� �تلف 
هاتين �لما�تين بسرعة كبير�. 8� �لحكمة من جعل �للبناI �ألساسية لجسم �إلنسا� 
من هذU �لمو�� �لقابلة للتلف هي 8ثباI عجز هذ� �إلنسا� �ضعفه. 8� 8حساA �إلنسا� 
بعجزU بشكل مستمر هو تذكير ��ئم من �هللا تعالى لإلنسا�. مثا2 على nلك نالحظ 
كيف 
� تيا�� هو�ئيًا با���ً يترW mثا��ً سلبيًة ��ضحًة على جسم �إلنسا�، �هو ما يبين 
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عجز جسم �إلنسا�، حيث بإمكا� هذ� �لتيا� �لبا�� 
� يشل شيئا فشيئا 
جهز� مناعة 
�لجسم �لفيزيولوجية. 

�بصو��   Hلظر��  Uهذ مثل  في  �إلنسا�  جسم  حر���  ��جة  تثبيت  فإ�  لهذ� 
مستمر� في حد�� 37 ��جة مئوية ضر��) جد� للمحافظـة على صحته(1). �لكن 
�النهيا�  8لى  فهذ� سيؤ�)  با�� جد�  هو�ئي  تيا�  8لى  �إلنسا�  تعر� جسم  في حالة 

�لتد�يجي للجسم. 
 في �لبد�ية تتسا�} �قاI �لقلب �يبد
 جسم �إلنسا� في �ال�تعاy لكي يدفئ 
نفسه(2)، فإ�n  هبطت ��جة حر��� �لجسم 8لى 35 ��جة مئوية فهذU عالمة خطر� 
�ستؤ�) 8لى نتائج �خيمة، n8 تبد
 ضرباI �لقلب بالتباطؤ، �ينخفض ضغط �لجسم، 
�لتقلص.  في  ��ألصابع)   nألفخا��  {�nأل� من  كل  في  سيما  �ال  �لشر�يين(   
�تبد
��لمالحظ 
نه عند هبو� ��جة �لحر��� 8لى 35 ��جة يبد
 8حساA �لشخص بالتبلد 
�يعاني 
يضًا من عدd �لدقة في تعيين �التجاهاI �يغلب عليه �لنعاA �يتشتت �نتباهه، 
كما يعاني من شر�� nهني. ��n8 �ستمر في تعرضه لموجة �لبر� هذU فتر� 
طو2 تهبط 
��جة حر��� �لجسم 8لى 33 ��جة مئوية، �هذ� يؤ�) به 8لى فقد�نه �لذ�كر� ��لوعي. 
�عندها تهبط حر��� �لجسم 8لى 24 ��جة مئوية يتوقف �لجسم عن �لتنفس. �عند 
��جة حر��� 20 مئوية يتوقف �لدما� �تقف �قاI �لقلب �هذ� يؤ�) بالنتيجة 8لى 
�فا� �لشخص. هذ� �لمثا2، 8ضافة 8لى 
مثلة 
خرS سوH نتنا�لها في �لصفحاI �لقا�مة 

من هذ� �لكتا? توضح عجز �إلنسا� �ضعفه من �لناحية �لجسدية. 
8� غايتنا من هذ� �لعر� هو 8ظها� 
� �لعجز �لذ) هو صفة من صفاI جسم 
�إلنسا� يحو2 ��� �صوله 8لى �إلشبا} �لحقيقي في هذU �لدنيا �يحو2 ��� �لجر) 
�ألعمى خلف هذU �لرغباI �لفانية، �يذكرU بالحقيقة �لو�ضحة �لتي ال جد�2 فيها �هي 
 Iلصفحا� بها. �في  للظفر  �هتمامه  لذ� عليه 
� يوجه جل   ،Oلبقا� �لجنة هي ���   �

�لعجز  
نو�}  جميع  من  يخلو  �لذ)  �لمكا�  هي  �لجنة   �
 كيف  سنستعر�  �لقا�مة 
�لجسد) �ضعفه، �من كل 
نو�} �لنقص ��لعيو?، حيث سيجد �إلنسا� هناm كل 
 �
ما يطلبه �يشتهيه، �يكو� بعيد� عن كل ما يعكر صفو حياته من جو} 
� عطش 
مر� 
� شيخوخة 
� تعب . . . . 8لخ. 8� هذ� يظهر حقيقة 
� هناm قو� عظيمة 
تفوt قو� �إلنسا�، �
� هناm حقيقة ��ضحة �هي 
� �إلنسا� بحاجة ماسة 8لى �هللا 
تعالى في جميع �أل�قاI. �يؤكد �لقرW� �لكريم هذU �لحقيقة من خالW 2ياI عديد� 

منها �آلية  �لكريمة:
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﴿ َيا 2َيَُّها �لنَّاVُ 2َْنُتْم �ْلُفَقَر�ُ� �لى �هللاَِّ َ;�هللاَُّ ُهَو �ْلَغِنيُّ �ْلَحِميُد ﴾ 

( فاطر 15 )   

متطلبا% �لجسد  
هناm �لكثير من �لنو�قص في جسد �إلنسا�، فاإلنسا� بد�ية يضطر أل� يحافظ 
من  ��فر�ً  نصيبا  �لسبيل  هذ�  في  يصرفه  �لذ)  �لوقت  �يأخذ   محيطـه،  نظافة  على 
حياته. فالكثير من �الستطالعاI �لمنشو�� تبرP �لوقت �لمبذ�2 في عملية �لغسل في 
�لخ. نالحظ هنا طو2  ��لجلد...  ��لشعر  ��لرجلين  �ليدين  �لحماd كالحالقة �غسل 
 dلقيا� عند  نندهش  �لتي  �ألعما2   Uبهذ  dيقو �هو   Uعمر من  �لمستغرقة  �لزمنية  �لمد� 

بحسا? طو2 �لمد� �لزمنية لها، فهي مد� ال تخطر على با2 �إلنسا�. 

ناسًا من مختلف �لصنوH من �لبشر،  Sحولنا نظرنا 8لى ما يحيط بنا سنر �n8
يضعن  �لالئى   Iلسيد��  Sنر� �مالبسه،  بنظافة جسمه  يهتم  منهم  �لكثير   �
 سنجد 
 Sتر �يلبسن مالبس مكوية بشكل جيد.  �قيق،  �لمكيا� �يصففن شعو�هن بشكل 
هل يفكر 
حد من �لرجا2 
� �لنساO كم يصرH من �لوقت لكي يظهر بهذ� �لمنظر 

�لمناسب ؟ 
عند  �لمعتا��  �لتنظيف   Iبعمليا  dلقيا� هو  �لكثيرين  عند  �لمعتا�  فإ�  نعلم  كما 
 Oعضا
�لنهو� صباحا من �لنوd لحين توجههم 8لى �لنوd مساO، �تشمل غسل جميع 
 dهو �لتوجه 8لى �لحما zبعد �الستيقا� في �لصبا �به �إلنسا dلجسم. فأ�2 عمل يقو�
�لتي تتسبب في  �لجر�ثيم  �لمتر�كمة في فمه من   Iللترسبا نتيجة  ليقوd بغسل 
سنانه 
�لدهو�  
خرS عند نهوضه صباحا أل�  Iبعمليا dنبعا� ���ئح كريهة. كذلك يقو�
 Uتدعو 
مو�  �لر�ئحة  كريه   tعر من  جسمه   UPيفر �ما   Uشعر� �جهه  في  �لمتر�كمة 
على  �لمتر�كمة  �لدهو�  فإ�   dباإلستحما يقم  لم   �n8� جسمه.  �تنظيف   dلإلستحما
جسمه �على شعرU تجعل من �لصعب عليه 
� يخالط �لناA. ��لمالحظ 
� كثر� مو�� 
تنظيف �لجسم �تنوعها تجعلنا نفكر 8لى مدS �لحاجة �لماسة لهذU �لعملية. فباإلضافة 
8لى �لمو�� �لتقليدية �لمعر�فة كالماO ��لصابو� فإ� هناm مو���ً 
خرS يجب �ستخد�مها 
إل�Pلة طبقاI �لجلد �لميتة �لمتر�كمة على جسم �إلنسا�. �عال�� على تنظيف �لجسم، 
فإ� كل 8نسا� يخصص �قتا طويال 
يضًا في �الهتماd بنظافة مالبسه �نظافة بيته �بيئته 
�لتي تحيط به. �8ال فإنه يصعب �القتر�? من شخص �نقضى على لبس مالبسه Pمن 
طويل، 
� ترm بيته ��� تنظيف. �باختصا� فإ� �إلنسا� يخصص من حياته Pمنًا مهما 
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للقياd بأعما2 �لتنظيف ��لصيانة �لمختلفة �هو يستعين بمعد�I �مو�� كيما�ية مختلفة 
للقياd بهذU �ألعما2. 

عندما خلق �هللا جسم �إلنسا� ضعيفًا �عاجز�ً، �هب له 8مكانية ستر هذ� �لعجز 
من  يستطيع  �لتي  �لتفكير  على  �لقد��  �هبه  كما  مؤقت،  بشكل  �لو   U8ظها�  dعد�
خاللها 8خفاO هذ� �لعجز �تنظيف جسدU. �لكن �لبعض ممن ال يفكر�� بشكل سليم 
�ال يستعملو� �لوسائل �لتي ��Pهم �هللا بها يظهر�� بمظهر سيئ 
مامنا، �السيما عندما 
ال يستعملو� مو�� �لتنظيف �لالPمة، لذ� يبد�� بصو�� مز�ية �منفر� جد�. �لكن مهما 
�جتهد �إلنسا� في عملياI �لتنظيف ��لعناية بجسمه فإنها ستكو� مؤقتة. فإ�n قمت 
بتنظيف 
سنانك فبعد مد� قصير� فقط سيبد� �كأنك لم تقم بغسلها. � �n8 �ستحم 

حدهم في �لصيف مثال، فإنه �بعد ساعة 
� ساعتين سيبد� �كأنه لم يستحم، كذلك 
فكر�� في حا2 �مر
� قضت ساعاI طويلة 
ماd �لمر�W لكي تبد� بصو�� جميلة بعد 
�ضعها �لمكيا� بشكل متقن ��قيق على �جهها، n8 لن يمر �قت طويل حتى ال يبقى 

ثر لهذ� �لمكيا� حتى �8� ظلت بقايا من هذU �لمو�� فإنها تأخذ في �لوجه شكال  (


غير مقبو2. 

ما �لرجل �لذ) يحلق �جهه بعناية كبير� - �هذ� يستدعي 
� يخصص Pمنا ال 
باA به من �قته - فسيضطر بعدما ينهض في صباz �ليوd �لتالي 8لى 
� يعيد مجد�� 

�لعملية نفسها. !!
�لمهم هنا هو �إل���m بأ� هذ� �لضعف �لجسد) يشير 8لى غاية معينة، ��� هذ� 

�لعجز 
� �لنقص قد �ضع بصو�� خاصة فينا، �هي ليست عيو? جبرية. 
�عونا نتأمل هذ� �لمثا2: 8� �لشخص �لذ) ترتفع ��جة حر��� جسمه سيعاني 
�لتعرt ستكو�  �لمنبعثة من هذ�  �لر�ئحة  �لتعرt �هذ� شئ طبيعي، ���  فتر� من  بعد 
كريهة للغاية. 8� كل فر� يعيش على �جه �أل�� يو�جه باستمر�� مثل هذ� �لوضع. 

 ���
 تنبت في   �
 �لو��� يمكن   �8 فمثال   :Iلنباتا� �ألمر مختلف عند  �لكن 
مختلفة، فالزهر� �لتي تنبت بشكل طبيعي في 8حدS �ألPقة 
� في شا�} من �لشو��} 
نشر  من  يمنعها  ال  هذ�  �لكن  ��أل�سا�،  �لتلو�  
نو�}  لمختلف  معرضة  تكو� 
���ئحتها �لزكية. �هي مهما تعرضت أل) ��جة من ��جاI �لتلو� ��لقذ��� فهذ� ال 
يجعلها تفوz بر��ئح كريهة، بل تظل تحتفظ ��مًا بر�ئحتها �لزكية، �هي ال تحتا� 
بتنظيفها �برعايتها. �لكن �ألمر مختلف مع �إلنسا�. فاهللا تعالى  8لى من يقوd يوميًا 
منح �إلنسا� مختلف صنوH �لنقص لكي يحس بعجزU �بضعفه، فهو على �لرغم من 
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 �
 يستطيع  ال  �لمعطر�  ��لر��ئح  �لتجميل  �مو��  �لتنظيف  �سائل  لمختلف  �ستعماله 
يجعل ��ئحته Pكية �فو�حة بصو�� مستمر� �من جميع 
نحاO جسدU. �باإلضافة 8لى 
هذ� �لعجز �لجسد) فإنه يحتا� 8لى �لغذ�O لكي يستمر في �لحيا�، �يجب 
� تكو� 
�لتنظيم. فجسم �إلنسا� يحتا� 8لى 
� يتنا�2 في  تغذيته هذU على مستوS عا2 من 
�لوقت نفسه مو�� غذ�ئية تحو) فيتاميناI �بر�تينياI �سكر �كربوهيد��I �مختلف 
�ألنو�} من �ألمالz. فإ�n حد� ��� كانت �لكمية �لمأخو�n من �لمو�� �لتي nكرناها 
غير كافية، فإ� �ألعضاO �لد�خلية لجسم �إلنسا� ستعاني من 
ضر�� كبير�، �كذلك 
منظومة  ستضعف  �كذلك  كبير�،  
ضر��  من   Sألخر� هي  ستعاني  �لجلد  
نسجة 
�لمقا�مة في جسمه. �لهذ� �لسبب فبقد� �هتمامه بنظافة جسمه عليه 
� يبد) نفس 
 ،Oهم من �لغذ�
�ألهتماd بنظاd تغذيته. هناm حاجة ملحة 
خرS لإلنسا� حتى 8نها تعتبر 
ألنه يمكنه �لعيش لمد� من �لزمن ��� تنا�2 للطـعاd، �لكن ال يستطيع �لعيش 
كثر 
من بضعة 
ياd ��� شر? �لماO. ألنه  �n8 لم يدخل �لماO جسمه بأ) شكل من �ألشكا2 
خال2 هذU �لفتر� فإنه سيموI ال محالة أل� جسم �إلنسا� بحاجة ماسة للماO على 
�لد��d،  فجميع �لفعالياI �لكيما�ية �لحياتية �لتي تتم ��خل جسم �إلنسا� ��لتي تديم 
�لحيا� تتم من خال2 �لماO �لذ) يلعب ���� حيويا. 8� ما تم �ستعر�ضه هنا يمثل �لنقص 
��لعجز �لذ) يصاحب كل فر� من بني �لبشر. �لكن هل جميع �لبشر يد�كو� بأ� 
هذ� يمثل نقصًا 
� عجز�ً ؟ هل يستوعب �لجميع هذ� �ألمر؟ 
d لكو� �لجميع مشتركين 
في هذ� �لعجز ��لنقص يجعلهم يعتبر�� �لموضو} شيئا طبيعيا ؟ 8� ما تم �ستعر�ضه 
هنا من 
�جه �لنقص ��لعجز شاملًة لجميع �لبشر، �لكن ما يجب تذكرU �عدd نسيانه 
 z، �لجعله نظيفا يفو�ما جعل هذ� �لعجز موجو��ً عند �إلنسا Oهللا تعالى لو شا� �
هو 

��ما بر�ئحة طيبة مثل �لو���. 
 Sلنقص ��لعجز موجو�� لد� لو شاO �هللا ما جعل سمة  بأنه  �لتذكر  n8� يجب 
�لنو�قص. ��إلنسا�   Uبكل هذ �إلنسا� تعالى  �هللا  �إلنسا�، �لكن لحكمة معينة خلق 
�لذ) يشاهد بجالO هذ� �لعجز 
ماd خالقه عليه 
� يسير في �لطريق �لذ) �سمه �هللا 

� يسير فيه �
ال يحيد عنه، �
ال يربط نفسه بهذU �لدنيا �لز�ئلة، ���  Uتعالى له ��عا

يستعد بكل جد �يتأهب لد�� �لخلو�. 
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خمسة عشر عاما من غياI �لوعي 
على كل 8نسا� 
� يأخذ في كل يوd قسطـًا من �لنوd لفتر� Pمنية معينة مهما 
كا� مشغوًال 
� حتى �لو لم يكن ��غبا في �لنوd، فال مفر 
مامه من قضاO �بع يومه 
قيد  �لممكن 
� يستمر على  يريح جسدU �عقله، �8ال يصبح من غير  �لنوd لكي  في 
�لحيا�. ففي �ليوd �لو�حد نر�U يقضي 18 ساعة �هو في 
تم �عيه، ��لمتبقي من �لزمن 
�هو 6 ساعاI يكو� غائبا عن �عيه تمامًا. ��n8 نظرنا 8لى �لموضو} من هذU �لناحية 
نرS نتيجة مثير�، �هي 
ننا لو �عتبرنا معد2 عمر �لفر� 60 عاما �حسبنا 
نه يقضي 
�بع يومه في �لنوd فهذ� معناU 8� كل شخص يقضي 15 سنة من عمرU �هو غائب 
عن �لوعي. �نحن نالحظ بجالO كيف 
� عيو� �لشخص �لذ) لم ينم لمد� يومين 
 Uستمر على هذ� �n8� .كأنه قد فقد حيويته �بهت لونه� Uيبد� جلد� ،Oتصبح حمر�

�لحالة فسيفقد �عيه ال محالة. 
 Oخال2 يومه سو� dلوعي �ينا� له 
� يغمض جفنيه �يغيب عن  بد  فاإلنسا� ال 

كا� �لشخص غنيا 
d فقير�ً،  Oقاعد� ال تتغير �ال مفر منها سو� Uبى، فهذ
 d

��� nلك 
ميت ال يحس  فسيبد� كأنه شخص   dلنو� 8لى  
حدنا  �ستسلم   �nفإ قبيحًا.   d
 جميًال 
بأ) شئ، �ال يقوd بأ) �� فعل. فعلى �لرغم من سالمة �ألnنين (�للتا� كانتا تسمعا� 
�تفهما� �ألصو�I �لصا��� قبل قليل) تصبحا� عاجزتين عن 
��O فعالياتهما �لمعتا�� 
على �لرغم من عدd �جو� خلل ما في نظاd �لجسم �لفيسيولوجي، حيث تهبط جميع 
�لفعالياI �لبدنية 8لى 
�نى حد ممكن. �نالحظ 
� تركيز نظاd �لجسم ��قته يهبطا� 
 yلجسد يرقد في �لفر�� �أل .Iنو�} �لمو
8لى 
�نى مستوS لهما، �هذ� يعد نوعا من 
 Sير فقد  مختلفة،  يعيش حو���  بأنه  �يشعر   Sخر
 
ماكن  في  تتجو2  ��حه  بينما 
نفسه �هو على شاطئ بحر �يحس بحر��� �لجو، �لكن �لحقيقة هي 
نه ما2�P ��قد� 
في فر�شه �يغط في نوd عميق. �يحد� �لموI �لتأثير نفسه فهو يأخذ ��حنا من بدننا 
هذ� �لذ) نعيش به في هذU �لدنيا �ينقلنا 8لى عالم جديد. ��لقرW� �لكريم يتطرt 8لى 

هذ� �لتشابه بين �لموI ��لنوd بقوله :
ِلُيْقَضى  ِفيِه  َيْبَعُثُكْم  ُثمَّ  ِبالنََّهاِ!  َما َجَرْحُتْم  َ;َيْعَلُم  ِباللَّْيِل  َيَتَوفَّاُكْم   Xلَِّذ� ﴿ َ;ُهَو 

2جل ُمَسمָדى ُثمَّ �ليه َمْرِجُعُكْم ُثمَّ ُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَ� ﴾  

 ( 60 dسو�� �ألنعا )
هناW mية 
خرS تصف �لتشابه �لموجو� بين �لموI ��لنوd بقوله تعالى :

﴿ �هللاَُّ َيَتَوفَّى �ألنُفَس ِحيَن َمْوِتَها َ;�لَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيْمِسُك �لَِّتي َقَضى 
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ِلَقْوٍ�  َآلَياٍ%  cَِلَك  ِفي   َّ��ِ ُمَسمָדى  2جل  �لى   gألخر� َ;ُيْرِسُل  �ْلَمْوَ%  َعَلْيَها 

ُر;َ� ﴾ ( سو�� �لزمر 42 ) َيَتَفكَّ

 dقيا dعد� mغيابهم عن �لوعي ��إل��� dبد� في مفهو

كثر �لناA ال يفكر�� �
 Iسنو� �بع  �بالتالي  يومهم  مساحة  �بع  تأخذ  لفتر�  �لمعتا��   Iبالفعاليا 
جسامهم 

نهم  بالهم  على  يخطر  �ال  موتى،  �كأنهم  خاللها  يبد��  حيث  �لدنيوية،  حياتهم 
خال2 �ستغر�قهم في نومهم مضطر�� لترm كل شيO جانبا مهما كا� �ألمر عاجالً ، 
حيث تصبح بعض �ألعما2 �لتي قامو� بها �بعض �لفعالياI �لتي 
جر�ها خال2 يومهم 
 �
هذ� ال تحمل 
) معنى خال2 نومهم �غيابهم عن �لوعي، مثل ما �بحو� من نقو�، 
�خولهم إلمتحا� مهم 
� شر�ئهم هدية ثمينة، ألنهم �خلو� 8لى عالم �نقطع من خالله 

��تباطهم بهذU �لدنيا. 
 Sلحيا� �لدنيا، �مد� Uقصر هذ Sلقد �ستعرضنا سابقا من خال2 بعض �ألمثلة مد
 Uqلزمن �لذ) تم قضا� zتم طر  �nألعما2 �لضر��ية، فإ� Uهذ Pإلنجا �نشغا2 �إلنسا�
�لذ)  �لزمن  �لمتبقي من   �
 �لضر��ية، فسيجد  �لحيا� إلنجاP هذU �ألعما2   Uفي هذ
سيقضيه �إلنسا� لكي يلهو �يعمل ما يحلو له �يحقق �غباته لكي يستطيع 
� يقو2 
لنفسه ``8نني 
عيش في هذU �لدنيا كما يحلو لي`` ... سيجد 
� هذ� �لزمن قليل جد�ً. 

عما2 ضر��ية مثل �لنظافة ��لتنظيف ��لنوd, �كذلك  Pلزمن �لذ) يقضيه إلنجا� �أل
حياتية   Hظر� في  �لعيش  يضمن  لكي  منه  �8يابه  عمله  8لى  nهابه  في  �لمهد�  �لزمن 


حسن. . . كل هذU �لفعالياI تأخذ مساحة ��سعة من �لزمن �لمتبقي من حياته. 
يقضيه  �لذ)  �لزمن  بمقد��  �لمتعلقة   dأل�قا��  Iلحسابا� فإّ�  فيه  الشك  �مما 
�إلنسا� �هو يعيش 
� ضاعًا �
حو�ال مختلفة تدعو 8لى �لدهشة. فكما nكرنا سابقا 
فإننا لو فرضنا بأ� معد2 عمر �إلنسا� هو 60 عاما فإنه يقضي ما ال يقل من 15 
8لى10  8لى 45 سنة يقضي منها 5  �لنوd، ��لمتبقي هو 40 سنة  8لى 20 سنة في 
سنو�I في مرحلة �لطفولة �لتي لم يتكامل بعد فيها �عيه �شعو�U تماما. �هذ� يعني 
 dتقريبا في حالة من عد Uلذ) يعيش قر�بة 60 عاما يقضي نصف عمر� �إلنسا� �

�لوعي. 
ما �لمتبقي من عمرU فيمكن �لتطرt 8ليه من خال2 8عطاO بعض �أل�قاd. مثا2 
nلك �لزمن �لطويل �لذ) يقضيه في 8عد��U �لطعاd ��ألكل، �تنظيف جسمه �بيئته من 
حوله، ��لزمن �لمهد� في �لطريق لكي يتنقل من مكا� 8لى مكا� Wخر. �طبعا نستطيع 


� نزيد من عد� هذU �ألمثلة. 
8لى خمس  ثال�  بين  ما   Sلطويل سو�  Uعمر من  يبق  لم  
نه   Sنر �لنهاية  �في 
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سنو�I لكي يشبع �غباته �حاجاته �لطبيعية. حسنا!.... ما هو �جه �لمقا�نة �آل� بين 
حيا� 
بدية �خالد� �بين هذU �لحيا� �لقصير� جد�؟. 

في هذU �لنقطـة �لفاصلة يظهر �لفرt �لكبير بين 
صحا? �إليما� �لحقيقي �بين 
�لمنكرين ��لعصا�. 8� �إلنسا� �لعاصي ��لمنكر يحسب 
� �لحيا� هي �لفتر� �لزمنية 
�لتي يقضيها على �جه �أل�� فقط، �هو يتعب من ��� جد�S لكي يستمتع بطعم 
هذU �لحيا� �لفانية �لتي تمر كلمح �لبصر، ألنه كما nكرنا منذ �لبد�ية  فالحيا� �لدنيا 
هذU قصير� جد� �هي تشتمل على نو�قص عديد�، �نتيجة لعدd �عتما�هم �توكلهم 
على �هللا فإنهم يجترعو� طو�2 حياتهم �آلالd �لناتجة عن �لمصاعب �لدنيوية من �لقلق 

��لتفكير فيما سيحد� في �لغد. 

ما 
صاحب �إليما� �لحقيقي فهم يعملو� طو�2 حياتهم لكسب �ضا �هللا تعالى، 
�هم يعيشو� حياتهم بطمأنينة �سكينة، بمنأS عن جميع �لمخا�H ��ألحز�� نتيجة 
النقيا�هم هللا تعالى، �هو ما يقو�هم في �لنهاية 8لى �لفوP بد�� �لنعيم �لخالد 
ال �هي 

�لجنة. 
لتصرفاته  8متحا�  هي  �أل��  �جه  على  �إلنسا�  �جو�  غاية   �
 ��لحقيقة 
�سلوكه. أل� �هللا جل شأنه �عد �لذين يتحلو� باألخالt �لحميد� ��لصفاI �لجميلة 

بالسعا�� في �لدنيا �في �آلخر� :
﴿ َجنَّاُ% َعْدٍ� َيْدُخُلوَنَها َتْجِرX ِمْن َتْحِتَها �ألنَهاُ! َلُهْم ِفيَها َما َيَشاُ�;َ� َكَذِلَك 

َيْجِزX �هللاَُّ �ْلُمتَِّقيَن �لَِّذيَن َتَتَوفَّاهم �ْلَمَالِئَكُة َطيِِّبيَن َيُقوُلوَ� َسَالٌ� َعَلْيُكْم �ْ'ُخُلو� 

( 30 – 31 zسو�� نو ) ﴾ -َْلَجنََّة ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلو��

 

�ألمر�9 ;�لحو�'� 
�لجسم   �
 فنالحظ  �إلنسا�،  بعجز  تذكر  �لتي   Iلعالما�  S8حد هي  �ألمر�� 
�لمحصن ��لمحمي بشكل جيد يتأثر سلبًا �بشكل جد) بالفير�ساI ��لجر�ثيم �لتي 
ال ترS بالعين �لمجر��. ففي �لوهلة �أل�لى فإنه من �لصعب �لتصديق بأ� بد� �إلنسا� 
يمكن 
� يقع فريسة في 
يد) هذU �لمخلوقاI �لمجهرية بعدما U��P �هللا تعالى �على 
�لدفاعي   dلنظا� باألخص   � �لمدهشة  �لحماية  
جهز� � 
نظمة  بمختلف  �جه  
كمل 

�لمدهش ��لمناعة �لموجو�� في جسم �إلنسا�. 
�إلنسا�  جسم  في  �لموجو��   Iلتحصينا�� �لدفاعية  �لنظم   Uهذ كل  �غم  لكن 
 �
نر�U يتعر� لمختلف �ألمر�� ��لعلل. فالنقطـة �لتي يجب �لتفكير فيها هنا هي 
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�هللا تعالى �لذ) منح �إلنسا� كل هذ� �لنظاd �لمذهل لو شاO ما جعل �إلنسا� يصا? 
 Oلبكتريا، بل لو شا�� Iلجر�ثيم ��لفير�سا� Uألمر�� �ال يتأثر مطلقا بهذ� Uبمثل هذ
حقيقي  لخطر  يتعر�   �
 يمكن  �إلنسا�   �
 �لمالحظ  لكن  �لجر�ثيم.   Uهذ خلق  ما 
من 
صغر �
تفه �ألسبا?. �مثا2 على nلك، 
نه لو �جد في �لجلد جرz صغير فإ� 
فير�سًا ��حد�ً يستطيع �ختر�t �لجسم من خال2 هذU �لفتحة �لصغير� �يتكاثر �ينتشر 
في جميع 
نحاO �لجسم. فمهما تقدمت �لتكنولوجيا فإ� 
بسط جرثومة Pكاd يمكنها 
�بكل سهولة 
� تسبب P8عاجًا جديًا لإلنسا�. ��لتا�يخ يقدd لنا شو�هد كثير� على 

نو�} 
�بئة �لزكاd �لتي �نتشرI في  S8حد �
مثل هذU �لحو���، فمثال نالحظ كيف 
 Oلمانيا �نتشر �با
8سبانيا عاd1918 d قضت على 
كثر من 25 مليو� 8نسا�، �في 
تسبب في �فا� 30 
لف شخص. 8� ما nكرناU من مخاطر 
مر�� ال تعتبر بعيد� عنا، 
�لمر��  �لخطأ  8نسا� �في 
) لحظـة. �بالطبع فمن  لها كل  يتعر�   �
 بل يمكن 


مر�ً طبيعيًا.  Uتفكير فيه، ��عتبا� �على هذ� �لموضو} ��
 8� �ألمر�� من ضمن عو�مل �لضعف �ألخرS �لتي �ضعها �هللا تعالى في �إلنسا� 
لكي يد�m �لمتكبر�� منهم مدS ضعفهم �عجزهم، �يجعلهم يستوعبو� 
يضًا �لوجه 

�لحقيقي لهذU �لدنيا �لفانية. 
 باإلضافة 8لى �ألمر�� فإ� هناm مخاطر 
خرS يو�جهها �إلنسا� في حياته 
ال 
�هي �لحو��� �لمختلفة. فعلى سبيل �لمثا2 حو��� �لمر�� �لتي �عتدنا مشاهدتها في 
�لتلفزيوناI �قر�Oتها من �لصحف. فاإلنسا� ال يفكر كثير� في 8مكانية تعرضه يوما ما 
لمثل هذU �لحو���. كما يمكن لإلنسا� 
� يتعر� خال2 ساعاI يومه 8لى حو��� 

حدهم كا� يمشي  �

بسط بكثير من حو��� �لمر�� �ما 
كثرها. فكثير ما نسمع 
فيقع على �
سه فيحصل عندU نزيف  �n8 بقدمه تصطدd بشيO ما  في طريق مستو � 
 Iنه �هو ينز2 من سلم �لبيت ��قع فانكسرPنسمع عن شخص فقد تو� �
�ماغي. 

شهر عديد�. 
� عن شخص �نسد مجرS �لتنفس عندU عندما  yقد في �لفر��� Uقدما
كا� يتنا�2 �لطعاd مما 
�S 8لى حد�� عملية 8ختناt لديه. فكل هذU �لحو��� ما 
في   Aلنا�  HالW سهوله  بكل  لها  يتعر�   �
 �يمكن  بسيطة،  
سبا?  نتيجة  8ال  هي 

مختلف بقا} �أل��. 

ماd �ستعر�ضنا لمثل هذU �لحقائق فإنه يجب على �إلنسا� 
� يفكر في معنى �
عدd �إل�تبا� بهذU �لدنيا. فيجب عليه 
� يد�m بأ� كل شئ منح له بشكل مؤقت من 

جل �ختبا�U، فهو ال يستطيع 
� يقا�d جرثومة ��حدً� �خلت جسمه �عرضت حياته 
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�لتي  لخطر حقيقي، كذلك ال يأمن �نزالt قدمه عند عدd �قته في حسا? خطو�ته 
يمشيها، لذ� فكيف يجوP له 
� يتجاهل كل هذ� �لعجز �يتكبر تجاU خالقه؟

 ال شك 
� �هللا تعالى �لذ) خلق �إلنسا� قا�� �حدU على 
� يحميه من جميع 
�لمخاطر. �ال يملك �إلنسا� حماية نفسه من مختلف �ألضر�� ��لمخاطر �لمحيطـة 
�هللا  قد��  عن  بعيد�  نفسه  ينفع   �
 �ال  بقوته  �غتر  �مهما  كبير�ً  نفسه  توهم  مهما  به 
تعالى. �لكي يتذكر عجزU فإ� �هللا تعالى قا�� على 
� يجعل في جسمه مختلف 
نو�} 

خير�ً - �كما بينا � .Iهللا تعالى جعل في بدنه �لكثير من �لعاها� Oشا �n8� ,ألمر���
في �لبد�ية - فإ� �هللا تعالى خلق �لدنيا لكي يمتحن عبا�U, �كل 8نسا� مكلف 
� يعمل 
 Uلتحقيق هذ tيتبع مختلف �لطر �
�ألعما2 �لصالحة لكي ينا2 �ضا �هللا تعالى، �عليه 
�لحميد� من   tألخال� Uبهذ �يتحلو �لذين  �لجنة من نصيب  �لكبير�. �ستكو�  �لغاية 

�لذين يتبعو� ما 
مرهم به �بهم �ينتهو� عما نهى عنه. 
�لز�ئلة  �لقصير�  �لحيا�   Uهذ �يؤثر��  �يطـغو�  �يتكبر��  يعاند��  �لذين  
ما 

 .dآلال�� �لكثير من �ألحز�� �فسيتجرعو

�لنتائج �لمتولد� من �ألمر�9 ;�لعاها%
كما nكرنا سابقا فإ� �ألمر�� ��لحو��� ما هي 8ال بعض �لوسائل �لتي خلقها 
 �n8 في 8يمانه tلمؤمن ��لصا�� �لدنيا. فاإلنسا� Uفي هذ �هللا لكي يختبر بها �إلنسا�
 (
 mألنه يعلم جيد� بأنه ليست هنا ،Oحا�� لجأ 8لى �هللا بالتضر} ��لبكا (

لم به 

قو� على �جه �أل�� تستطيع 8نقاUn سوS �هللا تعالى. 
 Uتوكله في مثل هذ� Uصبر� �إلنسا� �هللا تعالى �لذ) يختبر 8يما� �بالطبع فإ�
nكر  نهائية، �كما  ال  �إلحسا� سعا��  هذ�  مقابل  �لمؤمنين   Oلحو��� سيمنح هؤال�
�لقرW� �لكريم كا� سيدنا 8بر�هيم عليه �لسالd نموnجًا مثاليًا من خال2 حسن تصرفاته 
�صدقه في توجهه ��عائه 8لى �هللا تعالى. لذ� فحر) بالمؤمنين 
� يحتذ�� حذ� سيدنا 

 :Uqعا� �لذ) كا� d8بر�هيم عليه �لسال
( 81-79 Oلشعر�� ) ﴾ ُيِميُتِني ُثمَّ ُيْحِييِن Xَمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِني َ;�لَِّذ �c�;َ ﴿

�مثاW 2خر هو سيدنا 
يو? عليه �لسالd �لذ) لجأ 8لى �هللا تعالى في كربته، حيث 
نجاU من �ألمر�� ��آلالd �لشديد� �لتي 
صيب بها �صبر عليها سنو�I طويلة، �بذلك 


ضحى 
نموnجًا للصبر يحتذ) به من قبل �لمؤمنين :
﴿ �ْ!ُكْض ِبِرْجِلَك َهَذ� ُمْغَتَسٌل َباِ!ٌ' َ;َشَر�Iٌ ﴾ ( سو�� � 41 ) 
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مثا2 هذU �لمعانا� ال تزيد �لمؤمنين 8ال نضجًا �تعد خير�ً بالنسبة 8ليهم، بينما  �8
كل كا�ثة 
� مر� يعد للملحد نوعًا من 
نو�} �لبالO، لذ� نر�U يتقلب بين جو�نح �أللم 
ألنه ال يد�m بأنه قد خلق لحكمة معينة، �
نه في �آلخر� سيحصل على مكافأ� مقابل 
 mلما�ية فهنا� dآلال� Uتوكل على �هللا تعالى �صبر عليها. �عال�� على هذ �8 dآلال� Uهذ
بجانبها �آلالd �لمعنوية، أل� �لقيم �لسائد� في مجتمع �نظـاd ينكر �هللا تعالى هي قيم 
ما�ية بحتة. فإ�n تعر� شخص معر�H �محبو? لدS �لكثير من �لناA لحا�ثة 
قعدته 

صحابه  معظم  بأ�   Sنر �لمعتا�  نشاطـه  مز��لة  على   Sيقو �لحركة �
صبح ال  عن 
�لقدماO يتركونه �حدU �ال يبد�� �الهتماd �لسابق به، 
� يهملو� حتى �لسؤ�2 عنه، 
به   dالهتما� فإ�  قوته  قويًا �فقد  �n8 كا� شخصًا   �
 فإ�n  كا� جميًال �فقد جماله، 
يقل عما كا� عليه قبل nلك. ��لسبب يعو� 8لى 
� �لمجتمعاI �لتي تعيش بعيد� عن 

� �ألفر�� فيها يَقيمو� بعضهم �لبعض �فق ���بط ما�ية فقط، لذ� فإ�  Sقيم �لدين نر
 Oًقربا
� نر�P Sجة  فمثال  تنتهي.  �إلنسا�  قيمة هذ�  فإ�  ما�)  حصل ألحدهم ضيق 
 
�يبد منه،  تذمرهم �ضيقهم  بإظـها�   ��Oيبد بعاهة جسدية  �لذ) يصا?  �لشخص 
�لمصا? بعاهة جسدية بشرz سوO حظـه هذ� ألصدقائه �
قربائه، فمنهم من يتحسر 
�لحا2،   Uيقع في مثل هذ  �
 
نه ال يستحق � U2 في �بيع عمر�Pعلى شبابه �بأنه ما

�يظل نا�بًا حظـه �لعاثر. 
في �لنهاية فإ� عدd 8ظها� �الهتماd �لالdP بهذ� �لشخص �لمصا? سيدفعه لكي 
يطلب �لمزيد من �الهتماd ��لرعاية من 
فر�� عائلته �
قربائه. �يتمنى معظم �لمحيطين به 
��لقريبين منه 
� يتركو� مثل هذ� �إلنسا� �لعاجز �لمريض لشأنه �يبتعد�� عنه، �لكنهم 
ال يجر
�� على مثل هذ� �لتصرH خوفًا من �لناA �لومهم �خوفًا من تنديد �لمجتمع 

بهم �ما سيقولونه عنهم 8� تصرفو� على nلك �لنحو. 

� �ألفكا� ��ألفعا2 ��لعبا��I �لتي تنم عن �ألنانية ��لمصالح  Sننا نر
��لغريب 
�لشخصية تحل محل كلماI �عبا��I �لوفاO ��لثناO عندما كا� هذ� �إلنسا� في 
تم 
 dلنظا� هذ�  يعيشو� ضمن  �لذين  على  �لغريب  من  فليس  �لحقيقة  �في  غناU �صحته. 
من  فليس  �لشكل،  بهذ�  قصير�ً   Oلوفا�� �لصد�قة   dمفهو يكو�   �
 ��لما�)  �لجاهلي 
�لممكن 
� تنتظر من �لشخص �لذ) يخلو قلبه من مخافة �هللا ��لذ) يقيم جميع عالقاته 
�لبشرية على �لمعايير �لما�ية فقط 
� يد�m معنى �لصد�قة �لحقيقية، ألنه يعتبر حسب 
يؤمن بوجو�  ما��d ال  �إلنسا� بشكل جيد �قويم   Hيتصر  �
 �لحمق  
� من  منطقه 
 (
 dنه من �لعبث قيا
 Sعماال غير صالحة، كما ير
 Hقتر� �بمعاقبته 8 dلية تقوW (
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 �
 Wخر،  لشخص  تضحية  بأ)  به-  يؤمن  �لذ)  �لجاهلي  �لمنطق  شخص - حسب 
8ظها� �فاO غير مبر� ما��d يعتقد 
نه بعد سنو�I سيموI �سيفنى 8لى �ألبد. �لكو� 
كل فر� في مثل هذ� �لمجتمع �لجاهلي يؤمن بنفس �لمنطق �هو 
نه سيذهب 8لى ظلمة 
�لعدd بالموI، �سينتهي به �ألمر 8لى عالم �لفناO، ففي هذU �لحالة نجد 
� كل فر� 

منهم يفكر في مصلحته �في ��حته �لشخصية فقط. 
بعجزهم  �يعترفو�  باهللا  يؤمنو�  فالذين  �لمؤمنين،  مع  يختلف  �لوضع  �لكن 
�يبنونها  �لشخصية  عالقاتهم  ُيقيمو�  فإنهم  �يحبونه،  تعالى  �هللا  �يخافو�  �بضعفهم 
على ضوO ما 
مرهم �هللا تعالى به. فأهم �لخصا2 �لتي يجب 
� يمتلكها �لمؤمن هي 
 Iصيال �صفا
�لتقوS، �لتي تعني مخافة �هللا تعالى �خشيته �هذ� ما يجعله يمتلك خلقا 

حسنة �حميد�. 
�لحميد� - �8� كا�   Iلصفا�  Uلحيا� مثل هذ�  Uمتلك شخص ما في هذ�  �nفإ
يعاني من بعض �لعاهاI �لجسدية – فإ� مآله سوH يكو� �لجنة خالد� في نعيمها. 
يكونو�  �لمنطلق  هذ�  �من  �لمؤمنين  فإ�  لذ�  به.  �لمؤمنين  تعالى  �هللا  �عد  ما  �هذ� 
فيما بينهم على ��جة عالية من �لوفاO ��لحب ��لصد�قة �لحميمة ��لستر على عيو? 
�لكبير ما هو 8ال   Hبالرحمة ��لشفقة. �هذ� �الختال �آلخرين �نقائصهم، �معاملتهم 
على  �هللا  �لدنيا سّلطـه  �لحيا�  في  كبير�ً   Oًبال يعيش  �لذ)  �لجاهلي  للمجتمع  عقا? 

هؤالO �لمنكرين. 

�� �هللا تعالى يمكن �2 

يبتلي كل �نسا� بمثل 

�ألمر�9 �لمبينة في 

�لصو!�، ;هذ] �البتال��% 

هي مناسبة جيد� أل;لئك 

�لمؤمنين غير �لمتمسكين 

بالدنيا تمسكا كبير� 

حتى يظهر;� صبرهم 

;!ضاهم بقضا� �هللا، 2ما 

�لذين قصر;� تفكيرهم 

على هذ] �لدنيا فإنهم ال 

يستطيعو� �ستيعاI هذ] 

�لحقيقة.  

تضخم �لغد� �لد!قية

مر9 جمر� �لجلد

مر9 �لز;نا
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 ���  ��Oشا كيفما  �تصرفو�  لهم،  يحلو  كما  �لدنيا   Uهذ في  عاشو�  �لذين   �8
محاسبة سيعيشو� في �آلخر� �عبًا كبير�ً ألنهم سيحاكمو� على ما �قترفوU من 
عما2 

فعا2ِ قبيحة من ظلمٍ  �جحو� �
خالt �نيئة. �تشير �آلية �لكريمة 8لى 
� �لكفا� �لذين �

تخلقو� باألخالt ��لتصرفاI �لسيئة ستكو� �باالً عليهم في �لحيا� �لدنيا بقوله:
َلُهْم  ُنْمِلي  ِ�نََّما  ألنفسهم   ِ َخْيٌر  َلُهْم  ُنْمِلي  2َنََّما  َكَفُر;�  �لَِّذيَن  َيْحَسَبنَّ  ﴿ َ;َال 

ِلَيْزَ'�ُ';� ِ�ْثًما َ;َلُهْم َعَذ�Iٌ ُمِهيٌن ﴾ ( 2W عمر�� 178 )

�لشيخوخة 
 Pلتأثير �لسلبي للعامل �لزمني في كل شئ. فالسيا�� حديثة �لطر�� zبوضو Sنر
بعد مر�� بضع سنين ستبد
 بالتعر� لمختلف �ألعطا2 ��لخد�y، �هذ� ما سيؤ�) 
 �
للبيت �لذ)  �n8 ترm خمس  8لى قدمها، �هي نتيجة ال مفر منها. كذلك �لحا2 
عشر سنو�I من ��� �لقياd باالهتماd �لالdP به فإنه سيبد� بمظهر قديم نتيجة لفسا� 
 Iبصما نفسه  �إلنسا�  مشاهد�  هو  هذ�  من كل  �ألهم  �لكن  �nها?،  �لبيت  �هن 
�لزمن على جسدU. فمع تقدd �لعمر تظهر Wثا� سلبية على مختلف 
نحاO جسمه ��لتي 
 Uهذ من  على جسمه  �لحفا�  يحا�2  �إلنسا�   �
 مع  8خفاOها  �ال  تالفيها  يمكن  ال 
تطر
 على  �لتي   Iلتغير��  Uلكريم هذ�  �Wلقر� �لمضر�. �لقد nكر  �لخا�جية   Iلتأثير��

جسم �إلنسا� خال2 فتر� Pمنية معينة بقوله :
ً� ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد  ﴿ �هللاَُّ �لَِّذX َخَلَقُكْم ِمْن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد َضْعٍف ُقوَّ

 ( 54 dسو�� �لر� ) ﴾ َ;ُهَو �ْلَعِليُم �ْلَقِديُر �َضْعًفا َ;َشْيَبًة َيْخُلُق َما َيَشاُ �ٍ ُقوَّ

�عند �لتفكير في �ضع �لخطط �لمستقبلية فإ� فتر� �لشيخوخة هي �لفتر� �لتي ال 
تؤخذ في �لحسبا� في كثير من �ألحيا�. فاإلنسا� يحا�2 بقد� �لمستطا} �البتعا� عن 
�لتفكير في هذU �لفتر� من عمرU �لتي يعاني فيها بسبب �لشيخوخة من �لعجز ��لضعف 
�لجسد)، فنالحظ �لخوH ��لقلق �لذ) يعتر) �لوجوU بين فتر� �
خرS عند �لتكلم 
حو2 مثل هذU �لمو�ضيع، �لكن سرعا� ما ينسو� هذU �لمو�ضيع �كأ� شيئا لم يكن، 
�يرجعو� 8لى مز��لة حياتهم بشكل طبيعي. �لعل �لسبب �لرئيسي �لذ) يدفعهم 8لى 
عدd �لتفكير في شبح �لشيخوخة هو 
� �لشيخوخة تذكرهم بعدd �لخلو� في هذU �لدنيا 
 Uلخو� في مثل هذ� �لز��2، �لهذ� �لسبب �من هذ� �لمنطلق فهم يتجنبو�� Iبالمو�

جًال. �هم يحسبو� بأ�  d
�لمو�ضيع �لتي تبد� لهم مزعجة ��لتي ستو�جههم عاجال 
 .Iقت طويل جد�ً على �لشيخوخة ��لمو� m2 طويًال �ال يز�2 هنا�P مامهم ما
�لعمر 
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 Aلنا�  Oفيه مثل هؤال يقع  �لذ)  �لكبير  �لوهم  �لكريم �بشكل ��ضح   �Wلقر� بين  لقد 
بقوله:

﴿ َبْل َمتَّْعَنا َهُؤَالِ� َ;aَباَ�ُهْم َحتَّى َطاqَ َعَلْيِهْم �ْلُعُمُر 2ََفَال َيَرْ;َ� 2َنَّا َنْأِتي �أل!9 

( 44 Oألنبيا� ) ﴾ �ََننُقُصَها ِمْن 2طر�فَها 2ََفُهْم �ْلَغاِلُبو

 Uعمر �مهما كا �كل 8نسا �هم كبير أل� Oمثا2 هؤال
8� �لوهم �لذ) يقع فيه 
��ضحة  غير   Iكرياn� ��ضحة   Iكرياn �جو�  سيالحظ  فإنه   Oلو��� 8لى  �جع   �n8
�لمعالم. ففي فتر� �لطفولة ��لشبا? حيث مرI به nكرياI �حو��� مؤلمة �سعيد�، 
 nعليه �تخا �كا Iقا�
كا� �لبعض منها يبعث على �لفرz ��لغبطة، كذلك مرI عليه 
8لى  �لوصو2  محا�الته  عند  
هد�ها  سنو�I �جهو�   mهنا �كانت  قر���I حاسمة، 
غاياته �
هد�فه. كل هذU �لذكرياI �8� صعب عليه تذكرها بوضوz ستبد� �كأنها 
لحظاI سريعة جد�ً مرI به. لذ� فإ� طلب من 
حدهم 
� يشرz حياته �لتي عاشها 
 Uهذ على   Hلوقو�  �8 لنا.  يلخصها  كي  فقط   Iساعا بضع  8لى  يحتا�  
نه   Sفسنر
 40 U، فمثًال �لشخص �لذ) عمر�8لى بضع ثو� Sلحقيقة ��ستيعابها ال يحتا� سو�
عامًا ��لذ) يأمل بالعيش حتى 65 عامًا عليه 
� يد�m جيد�ً 
نه كما مضت �أل�بعو� 
 Iلسرعة كذلك فالمتبقي �هو 25 عامًا سيمضي بنفس �لسرعة �لتي مر� Uعامًا بهذ

بها �ألعو�d �أل�بعو� �لسابقة. 
فليس  عامًا.   90 حو�لي  سيعيش  �لذ)  للشخص  نفسه   Oلشي� قو2  �يمكن 
هناm من فرt ألنه لو كا� �لمتبقي من عمرU سنو�I طويلة 
� قصير� فإنه في �لنهاية 
ستنقضي �تنتهي ال محالة. 8� شيخوخة �إلنسا� ما هي 8ال تنبيه بأ� هذU �لدنيا ما هي 
�نتظا�، �
نه مهما عمل فعليه 
� يحزd حقائبه �يرحل من غير �جعة 8لى  8ال محطة 
 dألحكا� mيتر �
�لبقاO �ألبد). لذ� يجب على �إلنسا� 
� يكو� 
كثر ��قعية �  ���
 dكل يو Oنقضا� �

�ًال 
� �لزمن يمر بسرعة كبير� � mيد� �
�لمسبقة جانبا، �عليه 
من حيا� �إلنسا� ال يجعله 
كثر شبابًا �قو�، بل على �لعكس هو خطو� 
خرS نحو 

�لشيخوخة. 
 d. �مع تقد�لشيخوخة ما هي 8ال �اللة ��ضحة على عجز �إلنسا� �بإختصا� فإ�

عمر �إلنسا� تتولد 
ما��I �عالماI �لعجز �لبدني حيث تكو� ��ضحة للعيا�. 
 Iبخطو� dهو يتقد� �لكريم يتنا�2 �لعجز ��لضعف �لذ) يلف �إلنسا� �Wلقر��

8لى فتر� �لشيخوخة بقوله تعالى: 
َيْعَلَم  َال  ِلَكْي  �ْلُعُمِر   qِcَ!ْ2َ �لى  ُيَر'ُّ  َمْن  َ;ِمْنُكْم  َيَتَوفَّاُكْم  ُثمَّ  َخَلَقُكْم  ﴿ َ;�هللاَُّ 
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َبْعَد ِعْلٍم َشْيًئا ِ��َّ �هللاََّ َعِليٌم َقِديرٌَ ﴾ ( سو�� �لنحل 

( 70
�لشيخوخة  بأ�  �لقو2  فيمكن  �لحا2  �بطبيعة 
 Uفي مثل هذ �إلنسا� �تمثل فتر� �لطفولة �لثانية، أل
يحتاجها  �لتي  ��لحماية  �لرعاية  8لى  يحتا�  �لفتر� 
�لمرحلة   Uهذ في  �إلنسا�  في  تظهر  حيث  �لطفل. 
 Uفتر 8لى  عا�  �كأنه  تجعله  �nهنية  بدنية   Iصفا
على  ��لمقد��  �لقو�  تلك  يملك  يعد  فلم  �لطفولة. 
8نجاP �ألعما2 �لتي كا� يقوS عليها �بكل سهولة 
في فتر� شبابه. �عندما كا� شابًا كا� يمتلك �nكر� 

قوية �مع تقدd �لعمر سيظهر بشكل طبيعي تر�جع �ضعف في �nكرته. 
�يمكن 8ير�� جملة من �ألمثلة على nلك، �لكن كنتيجة نهائية يمكن �لقو2 بأ� 
�النهيا� �لذهني ��لجسماني �لذ) يظهر على �إلنسا� في فتر� Pمنية معينة تمثل نوعًا 

من 
نو�} �لرجو} 8لى فتر� �لطفولة. 
�بإختصا� يمكن �لقو2 بأ� �إلنسا� كما بد
 حياته من فتر� �لطفولة, فإ� حياته 
تنتهي بعدما يعو� كي يمر بهذU �لفتر� مر� ثانية. �مما الشك فيه 
� هذU �لفتر� لم 

تظهر بشكل عشو�ئي. 
8� �هللا تعالى لو شاO لجعل �إلنسا� يتمتع بشبابه حتى يد�كه �لموI، �ما جعله 
يعاني من 
) مر� 
� عجز جسماني، �لكن �لحكمة �إللهية قضت 
� يتذكر �إلنسا� 
��لمشاكل  �ألمر��  من  من خال2 خلق سلسلة  �nلك  ��Pئلة،  فانية  �لدنيا   Uهذ بأ� 

�لصحية له.
من  هو  �لدنيا  �لحيا�  في  �لنو�قص   Uهذ 8ظها�  من  �لغاية  فإ�  نفسه  �لوقت  �في 

جل Pيا�� تعلقه ���تباطـه باآلخر� ��� �لبقاO �لحقيقية. �قد بين �هللا تعالى في �آلية 
�لكريمة �بشكل ��ضح �لحكمة من بلو� �إلنسا� فتر� �لشيخوخة �جعل �لدنيا �Pئلة 

فانية بقوله تعالى :
﴿ َيا2َيَُّها �لنَّاVُ ِ�ْ� ُكْنُتْم ِفي َ!ْيٍب ِمْن �ْلَبْعِث َفِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ُتَر�Iٍ ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة 

ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَخلََّقٍة َ;َغْيِر ُمَخلََّقٍة ِلُنَبيَِّن َلُكْم َ;ُنِقرُّ ِفي �ألْ!َحاِ� َما 

َنَشاُ� �لى 2جل ُمَسمָדى ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم ِطْفًال ُثمَّ ِلَتْبُلُغو� 2شدُكْم َ;ِمْنُكْم َمْن ُيَتَوفَّى 

َ;َتَرg �أل!9  َشْيًئا  ِعْلٍم  َبْعِد  ِمْن  َيْعَلَم  ِلَكْيَال  �ْلُعُمِر   qِcَ!ْ2َ ُيَر'ُّ �لى  َمْن  َ;ِمْنُكْم 
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َهاِمَدً� فإ�c  2َنَزْلَنا َعَلْيَها �ْلَماَ� �ْهَتزَّْ% َ;َ!َبْت َ;2َْنَبَتْت ِمْن ُكلِّ َ�ْ;ٍ[ َبِهيٍج ﴾ ( 

سو�� �لحج 5 )

�لعو�!9 �لبدنية �لمتأتية من �لشيخوخة 
من   Uجسد ينقذ   �8 يستطيع  ال  فأنه  �قويًا  �مشهو��  غنيا  �إلنسا�  كا�  مهما 
 Uهذ من   Oجز �ستعر��  �يمكن  �لعمر.   dتقد مع  ستو�جهه  �لتي  �لسلبية  �لعو��� 

�لعو��� على �لنحو �لتالي:
8� جلد �إلنسا� يلعب ���� مهما جد� في جماله، فإ�n �فعت هذU �لطبقة �لتي 
 (
 عن  �لبعد  كل  �بعيد�ً  مفزعا،  مشهد�ً  سنالحظ   Iملليمتر� ببضع  سمكها  يقد� 
بل  �لحية.   Iلكائنا� كل  يشمل  �ألمر  �هذ�  ��لجما2،  �لحسن  مقاييس  من   Aمقيا
يصل 8لى ��جة 
نه يصعب حتى �لنظر 8لى هذ� �لمنظر، أل� �لجلد عال�� على قيامه 
 I�Oفهو يعطي منظر�ً مستويًا �خاليًا من �لنتو �بوظيفة �لحفا� ��لحماية لجسم �إلنسا

��لتعرجاI لذ� فهو يقوd بوظيفة جمالية مهمة جد�ً. 
ما هو  
قر�نه  بين  به  يتفاخر  �لذ) طالما  �إلنسا�  بأ� حسن  �لقو2  يمكن  �هنا 
�لقو2  �يمكن   ،Uجسد  Oجز�
 من   Oجز كل  يغطي  �لذ)  �لجلد  من  كيلوغر�مين  8ال 
جلد  هي  �لعمر   dتقد مع   Uلتشو� من  تعاني  �لتي  �لمناطق  
كثر  فإ�  ما  �لحكمة  بأنه 

�إلنسا�. 
نتيجة إلنهيا�  �لجلد تد�يجيا بفقد�� مر�نته �يقل ُسمكه   
يبد �لعمر   dمع تقد�
مع  تز��� هشاشته  �لجلد، حيث  لتركيبة  �لرئيسة  �لنو��  تشكل  �لتي   Iلبر�تينيا� طبقة 
تقدd �لعمر، �هذ� يؤ�) بالنتيجة 8لى ترهل �لجلد. لذ� فتقدd �لعمر يؤ�) عند �لكثير 
لنفس  �لذ) يحد�  �لوجه  على  ��لخطو�  �لتجاعيد  �لمخا�H من ظهو�  Pيا��  8لى 
�لطبقة  تغطي  �لتي   - �لدهنية   I�Pإلفر�� لقلة  �نتيجة  nكرناها. كذلك  �لتي  �ألسبا? 
��لتقشر،  بالتيبس  �لجلد   
يبد  - طبيعية  �طر���  نعومة  �تمنحها  �لجلد  من  �لخا�جية 
�مع Pيا�� �لتيبس يز��� تساقط �لطبقة �لخا�جية من �لجلد ��لذ) يؤ�) في �لنهاية 8لى 

سهولة تأثر �لجلد بالعو�مل �لخا�جية �لمحيطة به حيث يسهل �ختر�قه. 
�باالستنا� 8لى هذ� فإ� من �ألعر�� �لتي تظهر على �لشخص في فتر� �لشيخوخة 
هي حكة �لجلد، جر�z في �ألظافر، �أل�t. . . �لخ. �بنفس �لشكل يحد� تخريب 
كبير في �لطبقاI �لد�خلية للجلد كما 
� Wلية تجديد �نقل �لمو�� ��خل 
نسجة �لجلد 
�لخبيثة   dأل����  Oنشو نالحظ  �لسبب  �لهذ�  ملحوظًا،  تر�جعًا  تشهد  �لسن  كبا�  عند 
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في 2على �لصو!� نشاهد 

صو!تين  ألكبر معمر� 

في �لعالم ;هي �لفرنسية 

جين كالمنت حيث �2 

�لفر� �لزمني بين هاتين 

�لصو!تين هو في حد;' 

مائة عا�.

;في ;�لوسط,هنا~ 

 Xصو!تا� تعو'�� �لى ناتا

!فيوال% لمرحلة  شبابها 

;شيخوختها.

 qنر�] من خال Xهذ� �لتغير �لحاصل �لذ ��

هذ] �لصو! هو مصير جميع �لبشر. فهذ� 'ليل 

;�ضح على �2 جميع 2عضا� جسم �إلنسا� 

تتعر9 مع �لزمن �لى �لشيخوخة ;�لتدهو!. 

;�إلنسا� يولد ;يكبر ;يشيخ ;من ثم يمو%. 

;هذ] �لشيخوخة هي مصير جسم �إلنسا�, 

لكن !;� �إلنسا� ال تشيخ 2بدً�.
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�بشكل مستمر عند كبا� �لسن. 
8� متانة �لعظاd تحمل 
همية  قصوS من كل �لنو�حي لجسم �إلنسا�، فكما 
نه 
من �لسهولة لإلنسا� �لشا? 
� يمشي �هو منتصب �لقامة فإ� nلك يبد� صعبًا من 

عر�� حد�� 8نحناO طبيعي في  
�لناحية �لبدنية للشخص �لمسن. فمع تقدd �لعمر تبد
�لعمو� �لفقر)، �هذ� يحمل في طياته �سالة مفا�ها 
نه حا� �لوقت لترm جميع 
شكا2 
 �
�لكبرياO ��لتعالي. فمن �لطبيعي لشخص ال يملك �لقد�� على �لوقوH على قدميه 
 �
يفقد جميع صفاI �لتكبر ��لتعالي على باقي �لبشر. فهو ال يستطيع مهما حا�2 
 Aلحو�� Oعضا
يخفي عمن حوله عجزU �ضعفه. �في هذU �ألثناO �مع تقدd �لعمر فإ� 
�لعصبية, حيث  لعدd تجد� خاليا �ألجهز�  تد�يجيًا  فعالياتها  بفقد��   
�لمختلفة ستبد
ينشأ ضعف في 
عضاO هذU �لحو�A. فمع تقدd �لعمر تفقد �لعين �لقد�� على تعيير شد� 
 dشكل �ألجسا z، ��ضو�ية �أللو�q� zضو�� Oية �صفاqمما يقلل قابلية �لر Oلضو�

�ضاعها. �قو� �إلبصا� تعد شيئًا في غاية �ألهمية ، �لكنها تنخفض مع تقدd �لعمر. �

�هذ� يعد من �ألشياO �لصعبة �لتي يجب 
� يتعو� عليها كبا� �لسن. 
8� مر�� �إلنسا� بفتر� �لشيخوخة يؤ�) 8لى فقد�� �لكثير من �لمها��I �لبدنية 

 Hلوقو� يسترعي  
مر  �هذ�   Uعند ��لذهنية 
�نه  سابقا  nكرنا  فكما  جليًا.  �تأمله   Uعند
لو شاO �هللا ما جعل �إلنسا� يخلق مع هذ� 
�لعجز ��لضعف. �قد كا� من �لممكن 8� 

كبر �
حسن  
عضائه بشكل  قابلية   Sتتقو
�لتي  �لسنين  
� تضيف  �لممكن  �كا� من 
قضاها �إلنسا� في �لحيا� �لدنيا 8لى صحته 
�كا�  
كبر.  قوً�  قوته  �على  
كثر   ً صحة 
 dلد��� على  �لحيا�  تسير   �
 �لممكن  من 
�ليس  �لتجديد  نمط  على  �لسن   dتقد مع 
على نمط �لهدd ��لتخريب, 8ال 8� �لحكمة 
�إلنسا�  جسم  يعٌير   �
 �قتضت  �إللهية 
 �8 فكما  �يشيخ.  يضعف   dنظا ضمن 
 Oلفنا�  Uمصير �أل��  �جه  على  شئ  كل 
سيالقي  نفسه  �لمصير  فإ�  �لصو!� 2عال] المر�2 متقدمة في �لسن تحمل ��الضمحال2 

بين يديها صو!� تعو' �لى مرحلة شبابها.
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�إلنسا� على �جه �أل��. 
�هكذ� يتضح مر� 
خرS عدd فائد� هذU �لدنيا �عدd �ستمر��ها �سرعة ��Pلها, 
�ستبد� حيا� �لدنيا شيئًا تافهًا ال يحمل 
) قيمة مقا�نة مع حيا� �آلخر�. �من �لجدير 
بالذكر 
� �هللا تعالى 
كد على هذU �لحقيقة �
خبرنا مر���ً 
� هذU �لحيا� �لدنيا تتسم 
بالصفاI �لتي تجعلها مؤقتة �غير ��ئمة، �
مر �إلنسا� 
� يفكر �يتدبر هذ� �لموضو}، 

�يستخر� منه �لد��A ��لعبر �لالPمة. 
ا  َماِ� َفاْخَتَلَط ِبِه َنَباُ% �أل!9 ِممَّ ْنَيا َكَماٍ� 2َْنَزْلَناُ] ِمْن �لسَّ ﴿ ِ�نََّما َمَثُل �ْلَحَياِ� �لدُّ

َيْأُكُل �لنَّاVُ َ; �ألنَعاُ� َحتَّى  ��c 2خذ ْ% �أل!9 ُ�ْخُرَفَها َ;��َّيََّنْت َ;َظنَّ 2َْهُلَها 

َتْغَن  َلْم  َكَأْ�  َحِصيًد�  َفَجَعْلَناَها  َنَهاً!�   ;2 َلْيًال  2َْمُرَنا  2ََتاَها  َعَلْيَها  َقاِ'ُ!;َ�  2نهم 

ُر;َ� ﴾   ُل �آليا% ِلَقْوٍ� َيَتَفكَّ ِباْألَْمِس َكَذِلَك ُنَفصِّ

( سو�� يونس 24 )
 مما تم �ستعر�ضه حتى �أل� يمكن مالحظة 
� �إلنسا� بعد �ال�ته ينمو �يصل 
يخالجه  عندها  قوته,   ��
 في  يكو�  مرحلة  8لى  سيصل  فتر�  �بعد  معين,  عمر  8لى 
فتر�  بعد  �لجميع، �لكن  
نظا�  نفسه محط   Sله �ير �لجسم ملك  بأ� هذ�   A8حسا
�لشيخوخة  لتحل  �يضمحل  ينتهي  �جما2  قو�  من  
�تي  ما  جميع  بأ�  يفاجأ  Pمنية 
محلها, �هو حيا2 هذ� �ألمر ال يملك 
� يفعل 
) شئ. أل� �هللا قد خلق هذU �لدنيا 
�لضعف   Iعالما� Iمعه كل صفا� �إلنسا�  لذلك خلق   ,Oفنا  ��� 
نها   Aسا
 على 

��لعجز لكي يجعله يستعد لشد �لرحا2 8لى ��� �آلخر�. 
 

2مثلة عن �لشيخوخة �c% عبر 

منها,  مفر  �ال   ،Oستثنا�  ��� �لجميع  مصير  هي  �لشيخوخة   �
 حقيقة  nكرنا 
�لما2 ��لجما2 ��لجاU لها  �لذين يملكو�  �لمشهو�ين  �لتي تصيب  �لشيخوخة  �لكن 
 mثر�ً كبير�ً. ففي �لمجتمع �لجاهلي هنا
 Aعلى بقية �لنا mخاصة, حيث تتر Iالال�
�لناA كقد�� لهم 8ما لشهرتهم 
� مالهم 
� لحسنهم,   Oلكثير ممن يتخذ مثل هؤال�
�شيخوخة �مثل هؤالO �لناA �عجزهم يرمز بشكل مهم جد�ً 8لى مدS تفاهة �قصر 
هذU �لدنيا. �يمكن مشاهد� �لمئاI من هذU �ألمثلة من حولنا. فيمكن مشاهد� 
حد 
هؤالO �ألشخا� 8ما في �لتلفزيو� 
� في 8حدS صفحاI �لجر�ئد �هو يعاني من عجز 
جسد) �nهني فاقد� لحيويته �قوته بعدما كا� في يوd ما يتمتع بكامل nكائه، �كا� 
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Iبريغيت با��� 

ما�لو� برند�)

 كاتا�ين هب بو��

فر�� 
ستا�



54

8ليز�باI تايلو�

النا تو�نير


ال� �يلو�

طوني كا�تيس
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 شا�لي شابال� 

جا� ��ّسل

Aغال�� mكر


���) هب بو�� 
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�يتا ها) ����

فر�نك سيناتر�

بتا ��يفيس
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صاحب بد� صحيح �جميل بحيث 
� صله 8لى عالم �لشهر� ��ألضو�O. طبعا 8� مثل 
هذ� �لشيO هو مصير جميع �لبشر، �لكن �ألمر هنا يختلف لكو� مثل هؤالO �لناA لهم 
مكانة خاصة جد� في عقو2 �لناA ��� مشاهدتهم بهذU �لصو�� من �لعجز ��لشيخوخة 

 .Aكر� �لنا�n ثر�ً ال يمحى في
 mتتر Hسو
�لناA �سنرS بأنهم مهما   Oمثلة على مثل هؤال
 dآلتية سنقد�  Iفي �لصفحا�
كانو� مشهو�ين، �مهما �تصفو� بالحسن ��لشبا? في يوd من �ألياd  فإ� مصيرهم هو 

�لشيخوخة �لتي ال مفر منها. 

مو% �إلنسا� 
هل �نتم تد�كو� بأنكم في كل يوd تقتربو� شيئًا فشيئًا من �لموI ؟ 

هل تعلمو� بأ� �لموI قريب جد� منكم كباقي �لبشر ؟  
( 57 Iسو�� �لعنكبو ) ﴾ �َِئَقُة �ْلَمْوِ% ُثمَّ ِ�َلْيَنا ُتْرَجُعو�cَ ُكلُّ َنْفٍس ﴿

�آل�  يعيشو�  ��لذين  �أل��  �لذين عاشو� على �جه  بأ�  تذكر  �لتي  �آلية   Uهذ
��لذين سيعيشو� في �لغد  ��� �ستثناO قد ماتو� 
� سيموتو�. �لكن �غم هذU �لحقيقة 


كثر �لناA ير�� 
نفسهم بمنأS عن هذU �لحقيقة �لثابتة.  �
�لو�ضحة، فالغريب 
�لدنيا،  �يستقبل  عينيه  �يفتح  يولد  �أل�2  لشخصين:  �لمثا2  هذ�  نتأمل  �عونا 
�ستطا}  �لد  �لذ)  �لوليد  فال  �لدنيا.   Uليو�} هذ �ألخير�  للمر�  عينيه  يغمض  ��لثاني 
�هللا  موته. أل�  في  �لتدخل  �ستطا}   Iما �لذ)  �لشخص  في �ال�ته، �ال  يتدخل   �

�حدU �لذ) يملك هذU �لمقد�� ��لقو�، يخلق من يشاO �يقبض ��z من يشاO. فكل 
 Uلكريم 8لى هذ� �Wشا� �لقر
�لبشر خلقو� ليعيشو� لزمن معين، �بعدها سيموتو�. �قد 

�لحقيقة بقوله:
�ْلَغْيِب  َعاِلِم  �لى  ُتَر'ُّ;َ�  ُثمَّ  مَالِقيُكْم  فإنه  ِمْنُه  َتِفرُّ;َ�   Xلَِّذ� �ْلَمْوَ%   َّ��ِ ﴿ ُقْل 

َهاَ'ِ� َفُيَنبُِّئُكْم ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَ� ﴾ ( سو�� �لجمعة 8 ) َ;�لشَّ

 Sكثير�ً، في نفس �لوقت نر Iفي �لتفكير في �لمو �ال يرغبو Aفأكثر من �لنا
فأمو� مثل: في   .Sخر
 Oبأشيا للتفكير  يلهيه �يدفعه  �ليومية  بأعماله  �إلنسا�  �نشغا2 

) مد�سة سيد�A، �في 
) عمل سيشتغل، ما�n سيلبس، ما�n سيأكل. . . �لخ. كل 
هذU �ألشياO تعتبر من 
هم �لقضايا عند معظم �لناA، ألنهم يحسبو� 
� �لحيا� عبا�� 

مامهم يحا�لو� �لتهر? ��الختباO خلف  Iكر �لموn فقط، �عند Oألشيا� Uعن مثل هذ

� تأخيرU فيقولو� مثال: ( ما هذ�  Iمعنى �ال تستطيع منع �لمو (
كلماI ال تحمل 
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؟.. لما�n ال تبد
 كالمك بالخير؟) �هم يقد��� 
نهم لن يموتو� 8ال بعد �قت طويل 
من �لشيخوخة، 
) يحسبو� 
� هناm مد� ال تقل عن خمسين 
� ستين سنة 
� حتى 

كثر، لذ� نر�هم ال يشغلو� 
نفسهم بمثل هذU �لمو�ضيع �لكئيبة �لتي تنفر منها نفوسهم، 


حد 
) ضما� بأنه سيعيش بعد ثانية ��حد� فقط.  (
بينما ال يملك 
في كل يوd يمكن لكل شخص 
� يقر
 كل شخص في �لصحف �يرS من خال2 
 ,Oبشكل كثيف, �يشاهد �فا� �ألقربا� Iلعديد من حو��� �لمو� �لتلفزيو� Iشاشا
�لكنه ال يفكر 
نه في يوd ما سيشهد �لناA موته �نهاية حياته. �عندما يو�جه �إلنسا� 
 .Oمنها شي يبقى  �ال  ستنها�،  بالحيا�  �لمرتبطة  ��ألمو�  �لحقائق  جميع  فإ�   Iلمو�
فكر�� �آل� في حالكم. . . . فتح �غلق 
عينكم، �لقد�� على �لحركة في 
جسامكم، 
 dما
تكلمكم، ضحككم �بإختصا� كل فعالياتكم �لحيوية، �لكن حا�لو� 
� تجسد�� 


عينكم منظركم �بأ) حا2 ستكونو� عقب �فاتكم. 
ال  ��نتم  ستتمد���  حيث  �لحركة  على  فيه  تقد���  ال  �ضع  في  ستكونو� 
�للحم  �لذ) هو عبا�� عن كتلة من  
ما جسدكم  تد�كو� ما�n يجر) من حولكم، 

حدهم بغسل جسدكم لكي  dخرين. فبينما يقوW شخا�
��لعظم فسيحمل من قبل 
�8عد��ها  حفرها  يتم  تابوتكم  فيها  سيوضع  �لتي  �لمقبر�  فإ�  �ألبيض  بالكفن  يكفن 
لكم، حيث يوضع جسدكم في تابوI خشبي, �بعد �النتهاO من �لمر�سيم في �لجامع 
�ال�تكم  �تا�يخ  
سمكم  حجر)   zلو على  �سيكتب  �لمقبر�،  8لى  بكم  سيذهبو� 
�لحفر�،  تلك  ��خل  �لكفن  مع  �توضعو�   Iلتابو� من  تخرجو�  بعدها  ��فاتكم، 
بشكل  �لتر�?  يغطيكم  بعدما  �لمر�سيم  �تنتهي  �لحفر�  على  �لتر�?  ينها2  �بعدها 
كامل. في �لبد�ية تكو� �لزيا��I متعد�� لقبركم, ثم تصبح Pيا�� ��حد� في �لسنة، 

) علم  �
�من بعدها ستنقطع هذU �لزيا��I. �عال�� على هذ� لن يكو� لديكم خبٌر 

 .Iلزيا��� Uعن هذ
سيغد� فر�شكم �غرفتكم �لتي �ستعملتموها لسنين عديد� فا�غة، �كذلك سيتم 
توPيع ممتلكاتكم �لشخصية ��لخاصة لجهاI مختلفة. سيذهب 
قرباqكم 8لى ��ئر� 
�لدنيا. سيكو�   Uسمكم من هذ
للتبليغ عن �فاتكم، �بالتالي مسح  �لمدنية  �ألحو�2 
هناm من سيبكي من خلفكم �ستكونو� في �nكرتهم، �لكن مع تقدd �ألياd  ��لسنين 
من   mهنا يظل  فلن  سنين  عشر  مر��  فبعد  لذلك   ,Uتأثير يز���  �لنسيا�  عامل  فإ� 
 m���8 لسنين �لطويلة �لتي عشتموها معًا. �مع هذ� يجب� Uيتذكركم على �لرغم من هذ

صدقاO سيبد
�� في ترm هذU �لدنيا � Oقربا
حقيقة 
� �لذين تركتموهم من ���ئكم من 
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بعد �لمو% مباشر�. 

بعد �لمو% يتحوq لو� ما حوq �لعينين �لى لو� '�كن.

!غا� منبعث من فم �نسا� ميت.

صو!� توضح تآكل ;جه �نسا� ميت  جسد �نسا� ما% حرقا 

من قبل �لحشر�% �أل!ضية في �لقبر.
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همية .  (
 �
تد�يجيا, لهذ� فإ� بقاn Oكر�كم 
� عدd بقائه ال يشكل 
) معنى 
�بينما يتم كل هذ� في �لدنيا، فإ� جسدكم سيمر �بشكل سريع بمرحلة �لتفسخ 
��النحال2. فعند �فنكم في �لتر�? تبد
 �لبكتيريا ��لحشر�I �أل�ضية مباشر� بمهامها. 
�تؤ�) �لغاI�P �لمتر�كمة في �لبطن 8لى �نتفا� �لجسم، �ينتشر هذ� �النتفا� 8لى سائر 

جز�O �لجسم حتى يصل �لجسم 8لى حالة يصعب معها �لتعرH عليه. �نتيجة للضغط 
 dنفك بشكل �غو� �موية, �مع تقد
�لمتولد من هذU �لغاI�P سيندفع �لدd من فمك �
عملية تفسخ �لجسد فإ� كال من �ألظافر ��لشعر ���حة �ليد �باطن �لقدd ينفصلو� 
�لخا�جي  �لمظهر  على   
تطر �لتي   Iلتغير�� 8لى  �باإلضافة  
ماكنهم.  عن  فشيئا  شيئا 

للجسد فإ� �ألعضاO �لد�خلية تمر 
يضًا بعملية �لتفسخ � �النحال2. 
نأتي �آل� 8لى �لنقطة �لتي تعتبر 
فظع حا�ثة: 8� �لبطن سينفجر من 8حدS �لمناطق 
�ألكثر ضعفًا نتيجة المتالئه بالغاI�P، حيث ستنبعث ��ئحة كريهة يصعب تحملها. 
�بتد�Oًً من منطقة   Sلجسم �ألخر�  Oجز�
�نفصا2  تبد
 عملية  
يضًا  �لفتر�   Uخال2 هذ�
�لر
A، حيث تبد
 �لعضالI باالنفصا2 من 
ماكنها، �يبد
 �لجلد ��لمناطق �لهشة من 
�لجسد بالتساقط, �نتيجة لهذ� يبد
 �لهيكل �لعظمي بالظهو� تد�يجيًا, �يأخذ  �لدما� 
بالتفكك   dلعظا� �تصا2  مناطق   
�تبد �لصلصا2،   �
 �لتر�?  منظر  تماما  تفسخه  بعد 
��النفصا2, �يتبعها �نفصا2 
جز�O �لهيكل �لعظمي, �هكذ� تستمر هذU �لعمليا� حيث 
يتحو2 �لجسد بكامله 8لى كومة من �لعظاd ��لتر�?. �هكذ� ال يمكن �لرجو} �لو 
�ألصدقاO ��ألحبة  لقاO مع   (
  �
 �لعائلة،  �لموI �مشاهد�  قبل  للحيا�  لثانية ��حد� 
من 
جل �لتسامر. �لن يبقى 
مامه فرصة �عتالO �لمناصب �لعليا، أل� جسدU سيتفسخ 
 Uنه هو جوهرنا  ينتظر
�يتحو2 8لى هيكل عظمي. ��لخالصة 
� �لجسد �لذ) نحسب 
مصير مرعب �هو �لفناO، �لكن �لر�z يبقى، �هذ� �لر�z سيكو� قد ترm ��حل عن 

هذ� �لجسد. 
ما هذ� �لجسد �لذ) تركته ���mO فسيتحلل �يتفسخ بشكل مخيف. 
حسنا!. . . ما سبب كل هذ� ؟ 

لو 
��� �هللا ما جعل جسد �إلنسا� بعد موته يصل 8لى هذU �لحالة �لمز�ية, �لكن 

نه  يعلم   �
 �إلنسا�  قبل كل شي على  �ألمر.  لهذ�  هناm معنى كبير� �مغزS عميقا 
 �
ليس عبا�� عن جسد فقط, �
� هذ� �لجسد قد 
عطى له كهيكل خا�جي, فعليه 
يفهم هذ� عندما ينظر 8لى هذ� �لمصير �لمرعب, �يعلم 
� له �جو��ً يتجا�P هذ� �لبد�. 

� ينظر �إلنسا� �يتدبر مصير موI جسدU �لذ) طالما �نحنى 
ماd شهو�ته �نز��ته، �
�كأنه سيعيش ببدنه هذ� 8لى �ألبد. �
� هذ� �لجسد ال بد له في يوd ما 
� يدفن تحت 
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�لتر�?، �يتفسخ �يتحلل، �تأكله �لديد��، �يتحو2 8لى هيكل عظمي, �لربما ال يكو� 
هذ� �ليوd ببعيد، بل قد يكو� على بعد خطو� ��حد� قا�مة فقط. 

 dللرفض �عد �إلنسا� z�� ميال في mهنا �لحقائق فإ� Uعلى �لرغم من كل هذ
�لتفكير في �لقضايا �لتي تنفر منها نفسه �التميل 8ليها. �تتوضح هذU �لحقيقة بصو�� 
يتذكر   Iلمو� �لموI. �كما nكرنا سابقا فإ�  يتعلق �ألمر في موضو}  جلية عندما 

� �ألصدقاO، �لكن  Oمن �ألقربا �كا �لسنوية �أل�لى ألحدهم 8� Sعند مر�� �لذكر
�ألغلبية من �لناA ترS �لموI شيئًا بعيد�ً عنهم على �لد��d. فهل لإلنسا� �لذ) يستبعد 
�لموI �ضع يختلف عن �لذ) يموI �هو يمشي في �لطريق؟ 
� من �لذ) يموI �هو 
 Uنه سيعيش لسنين طويلة ؟ نفس هذ
نائم في فر�شه ؟ 
d يحسب نفسه 
كثر شبابًا �
�ألفكا� نفسها ستكو� قد ���I 8لى nهن 
حدهم �هو يمشي في �لطريق لكي يصل 
8لى مد�سته, 
� شخص تأخر في �لوصو2 8لى �جتما} مهم في شركة فاضطر 8لى قيا�� 
�لسيا�� بسرعة عالية مما تسبب في �قو} حا�� مر��) له, 
� شخص 
صيب بمر� 
لم يكن ينتظرU �في �قت غير متوقع. �سيصا? قر�O �لجر�ئد بذهو2 �هم يطالعو� 
خبر �فا� شخص كا� باألمس فقط برفقتهم. �من �لغريب 
نه قد ال يخطر على با2 

حدهم �حتما2 تعرضه للموI بعد فتر� قصير� من قر�Oته هذ� �لخبر على �لرغم من 
�جو� �لكثير من �ألعما2 �لتي يجب 8نجاPها �8كمالها من قبله ��لتي بسببها قد يعتقد 

� �لموI ما2�P مبكر� �لم يحن �قته بعد. قد يكو� نمط تفكيرهم هذ� هو �لسبب. 

�لكن هذ� يعني �لهر�? من �لحقيقة. �يذكر �هللا تعالى عدd جد�S هذ� �لهر�? :
ِ�الَّ  ُتَمتَُّعوَ�  َال   �c�  ;َ �ْلَقْتِل  �ْلَمْوِ% 2;  ِمْن  َفَرْ!ُتْم   �ْ�ِ �ْلِفَر�ُ!  َيْنَفَعُكْم  َلْن  ﴿ ُقْل 

َقِليًال ﴾ ( سو�� �ألحز�? 16 )

�يجب 
ال يغيب عن بالنا بأ� �إلنسا� جاO 8لى �لدنيا عا�يًا �سيغا��ها عا�يًا، 
�لكن بعد �ال�ته فإنه من 
جل قضاO حاجاته يقوd باستعما2 هذU �لنعم �لمسّخر� له 
في  غاية  
هم  8لى   Iلحاجا�  Uبهذ �لظفر  موضو}  �ينقلب  �جاهل،   Hمسر بشكل 

نه ال يأخذ  معه عند موته ما كا� يملكه من ثر��I �نقو�،  Hحياته. بينما من �لمعر�

بل مجر� قطعة قماy بيضاO طولها بضعة 
متا� حتى يدفن فيها. 
( �لد �إلنسا� عا�يا �سيغا��ها عا�يا)، فالشيO �لوحيد �لذ) سير�فقه في �آلخر� 

هو عمله �8يمانه 
� عدd 8يمانه. 
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يسعى �إلنسا� طو�2 حياته لتحقيق 
هد�H �غاياI منها ماهو ما�) �منها ماهو 
 Iلزينا� معنو). مثل �لغنى ��لما2 ��لمركز �الجتماعي ��Pجة �
�ال�. �هي تعتبر من 
�لتي ال يستطيع �إلنسا� �لتخلي عنها في هذU �لحيا�, فجميع �لطاقاI ��لجهو� توجه من 

 .Oألشيا� Uجل �لحصو2 على هذ

�لرغم من معرفة �إلنسا� 
� كل هذU �ألشياO تأتى �تذهب، �
� كل شئ  �على 
على �جه �أل�� يفقد قيمته �يبلى مع �لزمن، بل �يفنى. . . على �لرغم من كل هذ� 
فعلى  بسهولة.  عنها  �لتخلي  يستطيع  �ألشياO، �ال   Uبهذ بشد�  مرتبطًا  يظل  �إلنسا�  فإ� 
�لرغم من معرفتهم 8� 
غر�ضهم �ممتلكاتهم ستبلى �
� مز��عهم لن تبقى ��ئما بنفس 
�لخصوبة, �
� �Pجته �لتي طالما كأ� يوليها كل �الهتماd سيأتي يوd تفقد فيه جمالها 
 mيتر dنه سيأتي يو
 Hحسنها، ��ألهم من كل هذ� �على �لرغم من كل هذ� فهو يعر�
فيه كل ما كا� يملكه �سيرحل 8لى غير �جعة،. . . مع كل هذ� فإنه يظل مرتبطًا بزينة 

�لحيا� بهذ� �لشكل �لقو). 
سيد�m هؤالO بعد موتهم 
نهم قضو� حياتهم في سبيل �لحصو2 على شئ ��حد 
فقط, �
نهم خدعو� بهذU �لدنيا �لتي سحرتهم �بهرتهم بزينتها �جاnبيتها �لز�ئلة, �
نهم 
 �
قد 
عطو� لألشياO �لفانية قيمًة 
كبر مما تستحق. �سيد�كو� 
� ما كا� يجب عليهم 
يعملوU في �لدنيا هو 8ظها� �لعبو�ية هللا تعالى �ليس �النشغا2 عنه ��للهث ���O ماكانو� 
 ,Oألشيا�  Uلهذ �لحقيقي  �لمالك  تعالى هو  �هللا  بينما  ملكا �حاجة من حاجاتهم,  يظنونه 

��لقرW� �لكريم يشير 8لى هذU �لرغبة �لملحة في تملك Pينة �لحيا� �لدنيا بقوله :
َهِب  َهَو�ِ% ِمْن �لنَِّساِ� َ;�ْلَبِنيَن َ;�ْلَقَناِطيِر �ْلُمَقْنَطَرِ� ِمْن �لذَّ �يَِّن ِللنَّاVِ ُحبُّ �لشَُّ ﴿

�ينة �لحيا� �لدنيا  
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ْنَيا َ;�هللاَُّ ِعْنَدُ]  َمِة َ; �ألنَعاِ� َ;�ْلَحْرِ� cَِلَك َمَتاvُ �ْلَحَياِ� �لدُّ ِة َ;�ْلَخْيِل �ْلُمَسوَّ َ;�ْلِفضَّ

ُحْسُن �ْلَمآIِ ﴾ ( 2W عمر�� 14 )

فجميع �لقيم �لدنيوية من ثر�� ��Pجة �
�ال� �تجا�� تحا�2 
� تلهي �إلنسا� عن 
�هللا عز �جل �عن �آلخر�, �تغريه كي يعيش فقط من 
جل �لدنيا. لكن �لذين يد�كو� 
هو  �ما  �Pئل،  متا}  �لدنيا  في   Oشي كل   �
 يعلمو�  قد�ها  حق  �يقد��نها  �هللا  عظمة 
8ال �سيلة �متحا� لإلنسا� �
ختبا� له, �يعلمو� بأ� ��جبهم هو �لقياd بوظيفة �لعبو�ية 
��لحمد ��لشكر لربهم �لذ) �هب لهم جميع هذU �لنعم ��لخير�I, بينما �لذين ال يؤمنو� 
���8كهم  ضعف  8لى  بهم  يؤ�)  شديد�ً  تعلقًا  �لدنيا  بأهد�?  يتعلقو�  �إليما�  حق  باهللا 
�تمييزهم لألمو�، �هذ� يؤ�) بهم 8لى �عتبا� 
� هذU �لدنيا -بكل ما فيها  من نو�قص 
 Oشيا
بإعطائه  تعالى �عد �إلنسا�  بها 
شياO مهمة, �غم 
� �هللا  �لمتعلقة  �لقيم  - �كل 

فضل �
ثمن �
جمل �
حسن في ��� �آلخر�,  عليه -على �ألقل- 
� يضع في حسبانه 
�حتما2 
� يبعث بعد �لموI, �هذ� �ألمر ينبغي 
� يدفعه كي يتصرH بطريقة عقالنية 

كثر. 
ّما �لمؤمنو� فهم على قناعة كاملة بأ� nلك �لبعث ليس مجر� �حتما2، بل هو 
فهم   mإل���� حق  �يد�كونها  �لحقيقة   Uهذ يُعو�  �لكونهم  فيها.  شك  ال  ثابتة  حقيقة 
يجتهد�� طو�2 حياتهم لالبتعا� عن �ألعما2 �لتي توصلهم 8لى جهنم, �في �لوقت نفسه 
يسعو� بكل جهدهم في سبيل �لظفر بالجنة. فهم يعلمو� بأ� �لذين يقضو� حياتهم في 
سبيل مصالحهم �متعهم �لدنيوية �يضعو� جل جهدهم في هذ� �لسبيل سوH يصابو� 

يوd �لقيامة بخيبة 
مل شديد� تبعث على ندd كبير �حسر� 
ليمة. 
 Iبيو من   Uشتر�� �ما   ,mلبنو� في  �نقو�  من nهب   Uكنز �ما  ما2  من  فما جمعه 

��� �سيا��I لن تكو� له طوt نجا� يوd �لقيامة, �لن تحميه �لن تحمي عائلته �ال �
عشيرته �لتي كانت ��ما مصد� ثقته, بل 8� جميع هؤالO سوH يدير�� �جوههم عنه. 
لكن ��غم كل هذU �لحقائق يظل �لكثير من �لبشر ير�� 
نه ال بديل عن هذ� �لّنو} من 
�لحيا�، �يستمر�� في ��تباطهم �ألعمى بالدنيا متجاهلين �آلخر�. �لقد بين �لقرW� �لكريم 

هذU �لحقيقة بقوله تعالى:
 ﴿ 2َْلَهاُكْم �لتََّكاُثر َحتَّى ُ�ْ!ُتْم �ْلَمَقاِبَر ﴾ ( سو�� �لتكاثر 1 – 2 ) 

خفايا   S8حد 8ال  هي  ما   Oإلغر��� �لزينة  �سائل  من  �آل�  حتى  �ستعر�ضه  تم  ما   

8ليها، �هي  �لتي يحتا�   Iلخير�� �المتحا�, فلقد خلق �هللا �إلنسا� �منحه جميع 
خير�I مغرية �جذ�بة. �لكن هذU �لحيا� �لدنيا مؤقتة �قصير� في �آل� نفسه، �هي 
�لجنة)،  �بين حيا�  �لدنيا  (بين حيا�  �لحياتين  بين  مقا�نة  عقد  من  �إلنسا�  تمكن 
�هنا يكمن �لسر. فالحقيقة 
� حيا� �لدنيا جميلة جدً�، �عظيمة �متنوعة تليق بعظمة 
�هللا. فالعيش فيها ��لتمتع بها من �لنعم �لتي ترجى من �هللا, لكنها لن تكو� بحا2 
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من �ألحو�2 
هم من �آلخر� �
هّم من كسب �ضى �هللا تعالى, �لهذ� يجب على 
�لبشر 
ال ينسو� �لغاية من هذU �لنعم �هم يتمتعو� بها, ��هللا تعالى يحذ� �إلنسا� 

في �لقرW� �لكريم بقوله:
ْنَيا َ;ِ�يَنُتَها َ;َما ِعْنَد �هللاَِّ َخْيٌر َ;2َْبَقى 2ََفَال  ﴿ َ;َما 2;ِتيُتْم ِمْن َشْيٍ� َفَمَتاvُ �ْلَحَياِ� �لدُّ

َتْعِقُلوَ� ﴾ ( سو�� �لقصا� 60 )


جل!… نرS �لبشر متعلقين بالقيم �لدنيوية �غافلين عن �آلخر�، �لكن ثمة حقيقة 

جل  من  �لمستمر  �سعيهم  �لّدنوية  بالمباهج  ��تباطهم   �
 �هي  يتناسونها  مهمة   Sخر

�لحصو2 على هذU �لمتع ال يمنحهم في هذU �لدنيا �لسعا�� �لحقيقية. �يرجع �لسبب في 
هذ� 8لى �لنفس �لبشرية �لتي ال تقنع بما لديها 
بد�، بل تحا�2 باستمر�� �بمختلف �لوسائل 
�ألفضل،  
� يحصل على  باستمر��  يحا�2  فاإلنسا�  �ألفضل ��ألحسن,  �لحصو2 على 
�لكنه ال يمكن 
� يحصل على جميع مايريد نظر�ً لطبيعة هذU �لدنيا. ألنه مهما �متلك 

فضل �
حسن �
جمل مما يملكه، لذ� فاإلنسا�  في  Oشيا
من 
شياO, فإ� هناm بالتأكيد 

هذU �لدنيا ال يستطيع �لحصو2 على �لطمأنينة ���حة �لبا2 �لتامة. 

هل �لغنى �لحقيقي في هذ] �لدنيا؟ 
خالية  ��ئعة  مثالية  حياً�  ألنفسهم  يؤمنو�   �
 يمكنهم  بأنه   Aلنا� من  �لكثير  يعتقد 

كبر، �حا�لو� تحقيق 
هد�فهم بشكل  �n8 صرفو� جهد�ً  �حتياجاتهم  تلبي  �لنو�قص،  من 
تحقيق  في  �ئيسيًا   ً���� تلعب  �لما�ية   Iإلمكانيا��  Iلثر���  �
 يتصو���  جد)، �هم 
مركز�ً  �يكسبو�  مريحة,  حيا�  �يعيشو�  سعيد�،  عائلة  ينشئو�   �
 يمكنهم  �بذلك  هذ�, 
�جتماعيًا جيد�ً �مكانة عالية بين �لناA. �في �لحقيقة فإ� 8هد�� �إلنسا� لعمرU، �صرفه 
�لحيا�  يتناسو� تمامًا   Aفالنا 
كثر �قته في سبيل تحقيق هذU �ألهد�H هو خطًا كبير. 
�ألبدية �لحقيقية 
ال �هي �آلخر�، ألنهم قضو� 
عما�هم في هذU �لحيا� �لدنيا �هم يفكر�� 

فقط في ��حتهم �سعا�تهم. 

هم �ظائفهم هي �لعبو�ية �لتامة هللا تعالى, نر�هم �قد 
نشغلو�  �
فعلى �لرغم من 
�لغنى  هذ�  �منحهم  خلقهم  -�لذ)  تعالى  �هللا  عن شكر  يغفلو�  �نر�هم   �لدنيا,    Uبهذ
��لما2 - على هذU �لنعم �يجعلو� جل هدفهم كسب �ضى �آلخرين ��ستحسانهم. بينما 

بٌين �هللا في قرWنه �لكريم بأ� �لقيم �لدنيوية �Pئلة �خا�عة �ليست لها 
همية  كبير�:
 ;َ qِيَنٌة َ;َتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َ;َتَكاُثٌر ِفي �ْألَْمَو��ْنَيا َلِعٌب َ;َلْهٌو َ;ِ ﴿ �ْعَلُمو� 2َنََّما �ْلَحَياُ� �لدُّ

�أل;ال' َكَمَثِل َغْيٍث 2َْعَجَب �ْلُكفَّاَ! َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَر�ُ] ُمْصَفرָד� ُثمَّ َيُكوُ� ُحَطاًما 

 vَُمَتا ِ�الَّ  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياُ�  َ;َما  َ;ِ!ْضَو�ٌ�  �هللاَِّ  ِمْن  َ;َمْغِفَرٌ�  َشِديٌد   Iٌَعَذ� َ;ِفي �آلخر� 

�ْلُغُر;ِ! ﴾ ( سو�� �لحديد 20 )
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 dعد �
 فالخطأ �لذ) يقع فيه �لكثير من �لبشر هو �عتقا�هم بأ� �آلخر� شيO بعيد, 
8يمانهم 
صًال بوجو�ها مما يجعلهم يعتبر�� 
ّ� �لدنيا "
�فع مكانةً  �
سمى من �آلخر�, 
يعرضو�  بذلك  �هم  عليه,  حصلو�  �لذ)   Oلثر��  Oفنا  dعد يتوّهمو�  �ألشخا�   Oهؤال�
صو�� ��ضحة للجهل ��لتكبر عند تحويل �جوههم عن �لنعم �لتي �عدها �هللا تعالى لهم 
في �آلخر� مكتفين بما لديهم من متا} �Pئل. �لقد عرHّ �هللا تعالى في قرWنه �لكريم 
حو�2 

مثل هؤالO �لناA �مصيرهم بقوله :
ْنَيا َ;�ْطَمَأنُّو� ِبَها َ;�لَِّذيَن ُهْم َعْن  ﴿ ِ��َّ �لَِّذيَن َال َيْرُجوَ� ِلَقاَ�َنا َ;َ!ُضو� ِباْلَحَياِ� �لدُّ

aَياِتَنا َغاِفُلوَ�  2;لئك َمْأَ;�هم �لنَّاُ! ِبَما َكاُنو� َيْكِسُبوَ� ﴾ ( سو�� يونس 8-7 )

 �  mلملو� كا�   dلقد� فمنذ  �لتا�يخ،  طو�2  �لنفسية  �لحالة   Uهذ 
مثا2   Iظهر لقد 
�ألمر�O ��لحكاd ��لفر�عنة يحسبو� بأ� �لغنى سيجعلهم يعيشو� مخلدين، حتى 
� �لبعض 
منهم كا� يدفن جزOً من ماله في قبرn� ،Uلك لعدd 8عطائهم 
) �حتما2 لوجو� قيمة 
على 
من قيمة �لنقو� ��ألمو�2 �لتي يملكونها, �قد توّهم بعض �لناA بأ� هؤالO �ألشخا� هم 

في �لطريق �لصحيح �ظنو� بأنهم هم �لفائز��. 

مثا2 هؤالO �لناA �لذين يبد� 
نهم قضو� حياتهم �هم يتمتعو� بها قد  �
��لحقيقة 
 Oمثا2 هؤال
��جهتهم نهاية غير �لنهاية �لتي كانو� يتوقعونها, ��لقرW� �لكريم يخبرنا عن 

فيقو2: 
َال  َبل  �ْلَخْيَر�ِ%  ِفي  َلُهْم   vُ!ُِنَسا َ;َبِنيَن   qٍَما ِمْن  ِبِه  ُهْم  ُنِمدُّ 2َنََّما  ﴿ 2ََيْحَسُبوَ� 

َيْشُعُر;َ� ﴾ ( سو�� �لمؤمنو� 56-55 )

ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِ�  ِفي  ِبَها  َبُهْم  ِلُيَعذِّ �هللاَُّ  ُيِريُد  ِ�نََّما  2;ال'هم  َ;َال  2َْمَو�ُلُهْم  ُتْعِجْبَك  َفَال 

َ;َتْزَهَق 2نفسهم َ;ُهْم َكاِفُر;َ� ﴾ ( سو�� توبة 55 )

لكن هناm شيئا مهما يجب 
ال يغيب في 
) �قت عن 
nها� هؤالO �ألشخا�، 

� صاحب �لملك �لحقيقي هو �هللا تعالى �هو � ،Uلغنى كله ملك هللا تعالى �حد� �
�هي 
 �
 Uلنعم يريد من عبا�� Uفي مقابل هذ� .Uمن عبا� Oحصصًا من ملكه على من يشا {Pيو

� يؤ��� له فر�� �لعبو�ية على �لوجه �لصحيح, لذ� فإ� �لشخص �لذ) منحه � ،Uيشكر�

حد 
� يعا�نه �يساعدU على  (
�هللا �لغنى ال يستطيع 
حد 
� يسلبه منه, كما ال يستطيع 
�ستعا�� ثر�ته 8ال هو، �كل هذ� عبا�� عن جزO من طبيعة �البتالO �لذ) جعله �هللا للعبا� 
في هذU �لدنيا. ��لمؤمن �لو�عي ��لعاقل يد�m هذ� �ألمر، بينما �لشخص �لغافل هو �لذ) 

ينسى 
نه سيأتي يوd يقدd فيه حسابه للذ) خلقه :
ْنَيا ِفي  ْنَيا َ;َما �ْلَحَياُ� �لدُّ ﴿ �هللاَُّ َيْبُسُط �لرِّْ�َ� ِلَمْن َيَشاُ� َ;َيْقِدُ! َ;َفِرُحو� ِباْلَحَياِ� �لدُّ

�آلخر� ِ�الَّ َمَتاvٌ ﴾ ( سو�� �لرعد 26 )
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في �لصو!� �لجانبية نرg 2حد 

�لمعابد في مدينة �لمايا في 

.V�!;هند

 qحا gفي 2سفل �لصو!� نر

تلك �ألبنية نفسها �لتي كانت 

في يو� ما على قد! كبير من 

�ألبهة ;�لعظمة. ;هذ� يؤكد 

حقيقة ;�ضحة ;هي �2 

كل شي� على ;جه �أل!9 

.q�;;�لز �مصير] �لفنا
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�لصو!� �لجانبية تمثل �ألبنية ;�لقصو! �لفخمة �لتي 

كانت تعو' �لى حضا!� !;ما, لكن �ليو� نالحظ ;جو' 

2بنية 2خرg تحتل مكا� هذ] �لقصو!.

�لصو!� �لصغير� تمثل مسرحا !;مانيا قديما, فلم يتبق 

في ;قتنا �لحاضر X2 2ثر للبشر من �لذين عاشو� تلك 

�لفتر� �لمهيبة.

ُه َعَلْيَك  ﴿ cَِلَك ِمْن 2َْنَباِ� �ْلُقَرg َنُقصُّ

ِمْنَها َقاِئٌم َ;َحِصيٌد ﴾

( سو!� هو' – ١٠٠ )

هل �لغنى ;�لمكانة �الجتماعية 
في هذ] �لدنيا 2مر مهم حقا؟

 Hسو فإنهم  �لعيش  مطالب  نو�قص  
كملو�   �8 
نهم   Aلنا� من  �لكثير  يحسب 
 �
بعد  فإنهم   Aلعيو?. �على هذ� �ألسا� مثالية خالية من  �لدنيا حيا�   Uمن هذ �يجنو
يملكو� 
سبا? �لغنى �لتي طالما حلمو� بها  سوH تكسبهم تقدير� �مكانة في �لمجتمع، 
باإلضافة 8لى �لسعا�� �لتي تغمرهم بفضل nلك �لنعيم. ��لحا2 
�  �لشخص �لذ) ينسى 
�هللا ��ليوd �آلخر لن يعيش �لحيا� �لتي طالما حلم بها �تمنى 
� يعيشها، ألنه سيحا�2 
مطالبه  على  �لبد�ية  في  حصل  بعدما  يملك  مما  �ألحسن  �على  �لمزيد  على  �لحصو2 
�أل�لى. سوH يحصل على �لما2 �لكن لن يكتفي بشيO منه، �سيعمل من 
جل �لظـفر 
بالمزيد منه. سيملك بيتًا �لكنه سيرS بالتأكيد بيتًا 
جمل من �لذ) يملكه، لذ� سيبذ2 
�لمزيد من �لجهد لكي يحصل عليه. �مع تغير �nقه سنويا فإنه سوH يسعى لتغيير 
ثا� 
بيته ��يكو�U, �كذلك شر�O �لمالبس �لجميلة، لهذ� فاآلية �لكريمة توضح بجالO �لحالة 

�لنفسية لمثل هؤالO �لمنكرين :
َلُه  َ;َمهَّْدُ%  َ;َبِنيَن ُشُهوً'�  َمْمُد;ً'�  َماًال  َلُه  َ;َجَعْلُت  َ;ِحيًد�  َ;َمْن َخَلْقُت  ﴿ cَْ!ِني 

َتْمِهيًد� ُثمَّ َيْطَمُع 2َْ� 2َِ�يَد ﴾ ( سو�� �لمدثر 11 – 15 )
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 Iيفكر تفكير� سليما: فالذ) يملك عد��ً كبير�ً من �لبيو �
فعلى �لشخص �لعاقل 
لو  �باختصا�؛ فحتى  �لمالبس,  قد� من  
كبر  يملك  ��لذ)   ،Iلسيا��� �يملك 
حد� 
كا� 
غنى 8نسا�، فإنه سيكو� محد�� بلبس مالبسه، �باستعما2 سيا�ته. فالشخص �8� 
كا� لديه قصر فا�U، فهو ال يستطيع 
� يسكن في غرفه �لعديد� في W� ��حد، �يأكل 
 Uكم قطعة من هذ Sجمل �لمالبس تر
في قاعاته كلها في لحظة ��حد�. 
� �لذ) يملك 
 Oنظرنا 8لى حيا� هؤال �n8� .حد ؟�� �W بعضها �لبعض في tيلبسها فو �
�لقطع يمكن 
يمكنه  �لغرH ال   Iسعًا �متكونا من عشر���� كبير�ً  يملك قصر�ً  �لذ)   �ّ
  Sنر  Aلنا�
�ستعما2 جميع �لغرH فال يتسنى له سوS �لسكن في غرفة ��حد� 
� في غرفتين 
� ثال� 
 Sنو�} �لمالبس, فإنه ال يسعه سو
فقط. �حتى لو كانت خز�نة �لمالبس مليئة بمختلف 
�لتي خلقها  �ألنو�} من �ألطـعمة   HالW �يملكو لو كانو�  بدلة ��حد�. �حتى   Oتد���
 dكل �لمزيد من �لطعا

كل �جبة 
� ثالثة �جباI، �لو حا�لو�  Sهللا فإنه ال يسعهم سو�

فسيتحو2 هذ� 8لى عذ�?. �يمكن �إلكثا� من سر� مثل هذU �ألمثلة. 
�لعمر،  في  �إلنسا�   dتقد  �
 في  يتمثل  مهما  
مر�   mهنا  �
 فيه  مما الشك  �لكن 
 nتلذ �ستمر��   dما
 مانعًا  يصبح  منها  مفر  ال  �لتي  �لحتمية  �لنهاية  8لى  بسرعة  �توجهه 
 Uلهذ mلغافل يظل طو�2 حياته غير مد�� �لشخص  �لطيباI. �لكن   Uلشخص بكل هذ�

�لحقيقة، �يحسب 
� ماله سيخلدU ( سو�� �لهمز� 3). 
�العتقا�  هذ�  بمثل  
عمى  بشكل  مرتبطين  يكونو�  �ألشخا�   Oهؤال 
مثا2   �8
�لمنحرH حتى 
نهم يوd �لحسا? �
ماd �? �لعالمين عندما ير�� 
� �لعذ�? ��قع بهم ال 
محالة سيعرضو� ما يملكونه فد�O ألنفسهم، بل يكونو� مستعدين أل� يفتد�� بأ�ال�هم 
قد  �لحسا?   dيو فإ�  بالطبع  �لكن  
نفسهم,  لتخليص  بعشيرتهم  بل حتى  �بأ��Pجهم، 


HP، �لن ينفعهم 
) شئ، �لن يقبل منهم 
) شئ بعد �أل� :
َ;2َِخيِه  َ;َصاِحَبِتِه  ِبَبِنيِه  َيْوِمِئٍذ   Iَِعَذ� ِمْن   Xَيْفَتِد َلْو  �ْلُمْجِرُ�  َيَو'ُّ  ُر;َنُهْم  ﴿ ُيَبصَّ

َنزَّ�َعًة  َلَظـى  �نها   َكالَّ  ُينِجيِه  ُثمَّ  َجِميًعا  �أل!9  ِفي  َ;َمْن  ُتْؤ;يِه  �لَِّتي  َ;َفِصيَلِتِه 

َوg ﴾ ( سو�� �لمعر�� 11- 15 ) ِللشَّ

لذلك فإ� �لذين يد�كو� بأ� كل �لغنى عائد هللا سبحانه �تعالى، �يد�كو� بأ� ما 
جمعوU من ما2 �مركز �جتماعي سيظل في هذU �لدنيا �لز�ئلة، لذ� ال يجر�� خلفها في 

) �قت بهذ� �لشكل �لمحموd، كما لن يشعر�� بالغر�� عندما يملكو� 
سبا? �لغنى، 
�لنعم، �يكتفو� بما لديهم من   Uبشكر �حمد �هللا على هذ �بهم، �يقومو� �ال ينسو�
بحيا�  �لدنيوية  باألطما}  يرتبطو�  �لذين ال   Aلنا�  Oمثل هؤال تعالى  �هللا  �قد �عد  ما2. 

كريمة �مريحة. 
 �
8� �لذين يقد��� �هللا حق قد�U، �يؤمنو� به يد�كو� جيد� 2��P هذU �لدنيا، �
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�لما2 ��لموقع ال يؤمن لصاحبه 8ال منفعة �فائد� مؤقتة، لذ� يد�كو� 
نه ال �جه للمقا�نة 

بد� بين هذU �لحيا� �لدنيا �لز�ئلة �بين �لحيا� �ألبدية في ��� �آلخر�. 

 Iلمقوما� Uلغنى ال يستعمل هذ� Iلشخص �لمؤمن �لذ) يملك مقوما� �لذلك فإ
 Uكبر بهذ
من 
جل ظلم �لناA �سلب حقوقهم، �ال تجعله 
سبا? �لغنى مرتبطـا بشكل 
�لدنيا، بل على �لعكس تجعله يقتر? 
كثر من �هللا تعالى فيحمدU �يشكرU على هذU �لنعم. 
 Hعما2 �لخير، �يعر
�هو ال يأكل حق 
حد، �يحا�2 جهدU �ستثما� هذU �ألمو�2 في 
بأ� �لرتبة �لعالية، ��لمكانة �لالئقة به هي عند �هللا عز �جل. لذ� فبدًال من �لجر) خلف 
غنى �نيو) سوH يهتم بالتخلق باألخالt �لرفيعة، ��لعيش بهذU �ألخالt من 
جل كسب 
�لغنى �لحقيقي في يوd �آلخر�. �لعل 
جمل مثا2 لنا في هذ� �لخصو� هو تصرH سيدنا 
تعالى على غنى كبير، �ملك  �هللا  بفضل  �لرغم من حصوله  فعلى   ،dلسال� عليه  سليما� 

عظيم، فإ� سيدنا سليما� عليه �لسالd يبين لنا بوضوz غايته من طلب هذ� �لغنى:
         ﴾Iِِباْلِحَجا َتَو�َ!ْ%  َحتَّى  َ!بِّي  cِْكِر  َعْن  �ْلَخْيِر  ُحبَّ  2َْحَبْبُت  ِ�نِّي   qََفَقا  ﴿

(سو�� � 32 )
 �
فالذين ال يملكو� مثل هذ� �إل���m يعتبر�� 
نه ال قيمة لما �بحوU، بل يعتبر�� 
جميع ما لديهم من ما2 �ثر�� شيO قليل ال يشبع نهمهم. �لعله يغيب عن بالهم بأنهم لن 
يستطيعو� �ستخد�d هذU �لثر�� �لتي حصلو� عليها 
كثر من 60 – 8لى 70 سنة. �ينسو� 

�ال�هم �بيوتهم �سيا��تهم، �جميع  �لدنيا  يتركو� ���Oهم في   dيو بأنه سيأتي  حقيقة 

ثر��تهم �سوH يموتو� �يدفنو� تحت �لتر�?. 
�لذ)  �لغنى  �8لى  �لشهر�  8لى  للوصو2  يلهثو�  �هم  عمرهم  يمضو�  nلك  �مع 
يطمحو� في �لحصو2 عليه، �عليه فإ� �لشخص �لذ) ينسى خالقه �? �لعالمين معتقد� 
�لخسر�� في  �لنهاية سيالقي  في  فإنه  
منه �خالصه �سعا�ته  
مو�له ستكو� مصد�  بأ� 

�لدنيا ��آلخر� :
﴿ yُ2ََنبُِّئُكْم ِبَخْيٍر ِمْن cَِلُكْم ِللَِّذيَن �تََّقْو� ِعْنَد َ!بِِّهْم َجنَّاٌ% َتْجِرX ِمْن َتْحِتَها �ألنَهاُ! 

 2W ( سو��  ِباْلِعَباِ' ﴾   َبِصيٌر   ُ َ;�هللاَّ  ِ ِمْن �هللاَّ َ;ِ!ْضَو�ٌ�  ُمَطهََّرٌ�   ]ٌ�;َ�ْ2َ;َ ِفيَها  َخاِلِديَن 

عمر�� 10 )
:Uلكريم �لشخص �لذ) تنحصر غايته في جمع �لما2 �عد� �Wيوضح �لقر�

﴿ َيْحَسُب �2ََّ َماَلُه 2َْخَلَدُ] َكالَّ َلُيْنَبَذ�َّ ِفي �ْلُحَطَمِة َ;َما 2َْ'َ!�َ~ َما �ْلُحَطَمُة َناُ! �هللاَِّ 

﴾ �ٍ'َ ِلُع َعَلى �ْألَْفِئَدِ� �نها َعَلْيِهْم ُموَصَد� ِفي َعَمٍد ُمَمدَّ �ْلُموَقَدُ� �لَِّتي َتطَّ

( سو�� �لهمز� 2- 9 )
يعير��  ال  -يجعلهم  �لمؤمنو�  يد�كه  �لذ)   - للغنى  �لحقيقي  �لمعنى   m���8  �8
�هتماما كبير� لزينة �لدنيا, �ال يعطونها 
كبر من حجمها, �يد�كو� 
� كل شئ هو من 
عند �هللا تعالى, �هم �لذين يختا��� حيا� �آلخر�, �يفضلونها على هذU �لدنيا �لز�ئلة. 8� 
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�لمؤمنين �لذين فضلو� شر�O �آلخر� عن حيا� �لدنيا هم �الشك قد �ختا��� �لغنى �ألبد) 
��لتجا�� �لر�بحة. �هذU �لحقيقة قد nكرها �لقرW� �لكريم:

﴿ ِ��َّ �هللاََّ �ْشَتَرg ِمْن �ْلُمْؤِمِنيَن 2نفسهم َ;2َْمَو�َلُهْم بأ� َلُهْم �ْلَجنََّة ُيَقاِتُلوَ� ِفي َسِبيِل 

�هللاَِّ َفَيْقُتُلوَ� َ;ُيْقَتُلوَ� َ;ْعًد� َعَلْيِه َحقָדا ِفي �لتَّْوَ!�ِ� َ; �إلنِجيِل ;�لقر�a َ;َمْن 2; َفى 

 ) �ْلَعِظيُم ﴾   ��ْلَفْوُ ُهَو  َ;cَِلَك  ِبِه  َباَيْعُتْم   Xلَِّذ� ِبَبْيِعُكْم  َفاْسَتْبِشُر;�  �هللاَِّ  ِمْن  ِبَعْهِدِ] 

سو�� �لتوبة 111 )
 Oبجال �ير� Hلدنيا سو� Uبشكل �ثيق بهذ �لحقيقة �يرتبطو� Uهذ �لذين يهملو��

من سيكو� هو �لر�بح �لحقيقي. 

�لز;�[
لعل من 
هم �لمو�ضيع �لتي تربط �إلنسا� بالحيا� �لدنيا هي �لز���, �لعل من 
هم 
�ألهد�H �لتي ينشدها كل شا? � فتا� هو 8نشا���P O ناجح، �لهذ� �لسبب فإ� �إلنسا� 
في  �آل�   Sنر �لكن  �لثاني.  نصفه  عن  �لبحث   Hبوضع هد شبابه  مطلع  في  �هو   
يبد

سس خاطئة  على  مبنية  تكو�   �
��لمر �لرجل  تربط  �لتي   Iلعالقا�  �
 �لجاهلية  مجتمع 
��لمنافع  ��لعو�طف  �لر�مانسية   Aسا
 على  مبنية  تكو�   Iلعالقا�  Uهذ  �
� �منحرفة. 
�لمتبا�لة. باألخص فإ� ما تأمله �لنساO في 
غلب �ألحيا� هو �لحصو2 على ��P غني، 
حيث نالحظ 
� هناm من �لفتياI من تسعى في هذ� �لسبيل �تتز�� من �جل حتى �8� 
كانت ال تحبه، �كذلك نجد في �لوقت نفسه شابا يختا� شريكة حياته لكونها تمتلك 

ال  مهمة  
عينهم حقيقة  عن  غابت  قد  هذ�  �لجاهلية  مجتمع  
فر��  �لكن  قو�ما جميال. 
�هي 
� جميع ما يتعلق بالخو�� �لما�ية أل) شئ يمكن 
� ينتهي �يتالشى، �
� �هللا 
 Iجميع �لصفا �
� ،Uشخص �غنا (
 Iلحظـة على سلب ممتلكا (
تعالى قا�� في 
��لقو�  �لصحة  مثل   Iلصفا�  �
� �تتالشى،  فيه  تنتهي   dيو سيأتي  �لجميلة  �لجسمانية 
��لجما2 سينتهي بعد �لز��� عاجال 
W dجال خال2 فتر� �لشيخوخة 8لى غير �جعة، �ال 

يمكن �كتسابها مجد��ً. 
�في بعض �ألحيا� ليس شرطـًا �نتظا� مر�� �ألعو�d لكي يشيخ �لمرO، بل يمكن 
بمر�  يصا?   �
 بالشلل  يصا?   �
  tيتعو كأ�  حا��  8لى  �لشخص  هذ�  يتعر�   �


قاتل. 
ترS ما�n سيحصل لهذ� �لنظاd �لمبني على 
سس �منافع ما�ية؟ على سبيل �لمثا2، 
ثم فقد�P Iجته  �مر
� من 
جل حسنها �جما2 �جهها،  تز�� من  ما�n سيعمل �جل 
تبد
 مظـاهر   n8 عمرها dلتقد لتعرضها لحا��، 
� فقدته  نتيجة  هذU حسنها �جمالها 

�لكبر في تغيير مالمح �جهها. 
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سيد�m ال محالة 
� ��Pجه �لذ) كا� من 
هم غاياته في �لحيا� قد 
سس على �عائم 
مبنيًا على  يكو�   �
 ناجحًا يجب  يكو�  لكي  �لز���   �
 هنا هو  قوله  نريد  ما  خاطئة. 

سس ٍ��عائم صحيحة متى ما كانت غايته �لوحيد� هو كسب �ضى �هللا تعالى، �متى ما 
كا� باستقامة �ألحكاd ��لقو�عد �لتي �ضعها �هللا تعالى، �
) عمل بعكس هذ� لن يمنح 
nلك �لفر� �لسعا�� ��الستقر�� ال في �لدنيا �ال في �آلخر�. �في يوd �آلخر� سيد�m هذ� 
�لذ) 
سس حياته �خططـها �فق نظاd �نيو) �ما�) بحت، �ضحى بكل  �لشخص 
 Iقد فا �تفاهتها �قصرها، �لكن �لوقت سيكو Sمد mلسبيل. . . سيد�� Uحياته في هذ

عند m���8 هذU �لحقيقة. 
 �نر�U يتهر? يوd �لقيامة من �Pجته �لتي كانت 
قر? �لناA 8ليه في �لدنيا حتى 
نه 
ال يرغب حتى في �qيتها، بل �يصل �ألمر به 
نه يكو� مستعد� لتقديم �Pجته فدية لكي 

ينجو من عذ�? �لقيامة، ��هللا تعالى يوضح حا2 مثل هؤالO �لناA فيقو2 :
َ;2َِخيِه  َ;َصاِحَبِتِه  ِبَبِنيِه  َيْوِمِئٍذ   Iَِعَذ� ِمْن   Xَيْفَتِد َلْو  �ْلُمْجِرُ�  َيَو'ُّ  ُر;َنُهْم  ﴿ ُيَبصَّ

َ;َفِصيَلِتِه �لَِّتي ُتْؤ;يِه ﴾ ( سو�� �لمعر�� 11-13 )

 �
 يمكن  �لعاصي  �لمنكر  �لشخص   �
 كيف  �لكريمة  �آلية   Uهذ خال2  من   Sنر
 dيو قيمة   �
 
همية   
ية  له  يمثلو�  ال  �لذين  عائلته  
فر��  �باقي  ��Pجته  بأخيه  يضحي 
�لقيامة. كما 8� هؤالO �لناA �لذين هم على �ستعد�� للتضحية ببعضهم �لبعض لم يكونو� 
عند  �لبعض  بعضهم  بلعن  سيقومو�  �لدنيا  �لحيا�  في  �لبعض  بعضهم   Oخطـا
 ليستر�� 
�خولهم 8لى جهنم، �سيكو� مصير �لذين 
سسو� في هذU �لدنيا �لز�ئلة عالقاI خا�جة 
عن �ضى �هللا تعالى �عن �لحد�� �لتي �سمها لهم �إلحبا� ��لخسر�� �لمبين يوd �لقيامة. 
لنا مثاال Wخر في هذ� �لخصو� مثا2 
بي لهب ��Pجته  �لكريم   �Wلقر� �هنا يستعر� 

�لذين 
لقيا في نا� جهنم :
﴿ َتبَّْت َيَد� 2َِبي َلَهٍب َ;َتبَّ َما 2َْغَنى َعْنُه َماُلُه َ;َما َكَسَب َسَيْصَلى َناً!� �cََ% َلَهٍب 

اَلَة �ْلَحَطب ِفي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسٍد ﴾  ( سو�� �لمسد 1 – 5 ) َ;�ْمَر2َُتُه َحمَّ


ما �n8 كانت هناm نية خالصة لكسب �ضى �هللا تعالى، فإ� هذU �لر�بطـة �لمتبا�لة 
مثل   Sخر
 
مو��  فإ�  لذ�  تماما.  مختلفة  
سس  على  مبنيين  �لمتبا�2 سيكونا�  ��لحب 
�لغنى ��لشهر� ��لجما2 لن تكو� �لعامل �ألساسي �لذ) يحد� هذU �لر�بطـة �لمشتركة. 
 .Sميز�نه �قسطـاسه هو �لتقو �لحيا� سيكو� Uفالمؤمن �لحقيقي �لذ) يؤمن بز��2 هذ
 Uتباطـه باهللا تعالى �حبه �خوفه منه عاليا بمعنى متى ما كانت ��جة تقو��� �بد�جة 

عالية سيكو� شعو� �لحب تجاn Uلك �إلنسا� عاليا 
يضًا. 

) محا�لة  Sلشريكة حياته هو �لتقو Uختيا�� Aسا
لذ� فإ� على �لمؤمن 
� يكو� 
�لطمأنينة  �لز��� على قد� كبير من  تعالى �حبه، عندها سيكو� هذ�  كسب �ضى �هللا 
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��ألمن. �قد nكر �هللا تعالى في قرWنه �لكريم مايتعلق بهذU �لمسألة :
﴿ َ;ِمْن aياته 2َْ� َخَلَق َلُكْم ِمْن 2َنُفِسُكْم 2َْ�َ;�ًجا ِلَتْسُكُنو� ِ�َلْيَها َ;َجَعَل َبْيَنُكْم َمَو'ًَّ� 

( 21 dسو�� �لر�) ﴾ �َ;ُر َ;َ!ْحَمًة ِ��َّ ِفي cَِلَك َآلَياٍ% ِلَقْوٍ� َيَتَفكَّ

باإلضافة 8لى هذ� فإ� �لمؤمنين �لذين يرتبطو� في �لدنيا بر��بط �لتقوS سيكونو� 
هم �لفائز�� يوd �لقيامة، �سيكو� هؤالO �لمؤمنو� �لذين قضو� جل حياتهم �هم يدعو� 
�آلخر�.  �لبعض في  لبعضهم   Oقر? �ألصدقا
 ��لخير� من  �لجميلة  بتصرفاتهم  �لجنة  8لى 
��هللا تعالى يخبرنا من خالW 2ياته �لكريمة ما يخص �لمؤمنين ��لمؤمناI في يوd �لقيامة 

فيقو2:
َعْن  َ;َيْنَهْوَ�   mِ;ِباْلَمْعُر َيْأُمُر;َ�  َبْعٍض  ِلَياُ�   ;2 َبْعُضُهْم  َ;�ْلُمْؤِمَناُ%  ﴿ َ;�ْلُمْؤِمُنوَ� 

َالَ� َ;ُيْؤُتوَ� �لزََّكاَ� َ;ُيِطيُعوَ� �هللاََّ َ;َ!ُسوَلُه  2;لئك َسَيْرَحُمُهْم  �ْلُمنَكِر َ;ُيِقيُموَ� �لصَّ

�هللاَُّ ِ��َّ �هللاََّ َعِزيٌز َحِكيٌم ﴾ ( سو�� �لتوبه 71 )

�أل;ال' 
يوجد في فطر� كل 8نسا� �لرغبة في ��8مة �nيته �نسله �
� يخلف 
حد� من صلبه 
 Hهي �غبة ال تعر� Iلحيا� �لدنيا  بجانب �غبة �لتملك ��لحصو2 على �لثر��� Uفي هذ
 Aسا
�لشبع 
بد�. �كما بين �لقرW� �لكريم فإ� هذU �لرغبة 8� لم توضع قو�عدها على 
كسب �ضى �هللا تعالى فستؤ�) به 8لي �البتعا� عن nكر �هللا ��النشغا2 عنه. ��ألهم من 
هذ� 
نه يمكن 
� تأخذ  طريقا منحرفًا. بل يمكن 
� تكو� عنصر�ً يجعله ينحرH عن 
طريقه �لصحيح حيث قد يجعله يشرm مع �هللا شريكًا Wخرً�. 8� �هللا تعالى يمتحن �إلنسا� 
 d
في �أل�ال� ليرS فيما  �n8 كانت تصرفاته تدخل ضمن ��ئر� كسب �ضى �هللا تعالى 

ال. �نحن نرS هذ� �ألمر بوضوz من خال2 �آلية  �آلتية: 
﴿ ِ�نََّما 2َْمَو�ُلُكْم َ;2َْ;َالُ'ُكْم ِفْتَنٌة َ;�هللاَُّ ِعْنَدُ] 2َْجٌر َعِظيٌم ﴾ ( سو�� �لتغابن 15 )

��لملفت للنظر �ستعما2 كلمة "فتنة" في هذU �آلية  لأل�ال� ��ألمو�2، فالكثير من 
�لناA تر���هم فكر� 8نجا? �ألطفا2 - �لذين يعد�� من Pينة �لحيا� �لدنيا - هدفا مهما 
لهم في هذU �لحيا�، �لهذ� �لسبب nكر �هللا تعالى في قرWنه �لكريم 
� �ألطفا2 هم موضع 
�متحا� كبير لبني �لبشر في هذU �لدنيا،  �
نه يجب 
� تكو� نية 8نجا? �ألطفا2 خالصة 
لوجه �هللا تعالى، �عكس هذ� �ألمر سيخفي في طياته شركًا خفيًا. �قد 
عطـى �هللا تعالى 
في قرWنه �لكريم مثاًال على هذ� �لنو} من �لعائالI ��ألسر �لتي نست �هللا �جعلت من 
�لحيا� �عد هذ�   Uلوحيد� في هذ� 
� يكونو� 
صحا? 
طفا2 ) غايتها  (
هذ� �ألمر ( 
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�ألمر نوعا من �لشرm باهللا تعالى: 
اَها  ا َتَغشَّ ﴿ ُهَو �لَِّذX َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َ;�ِحَدٍ� َ;َجَعَل ِمْنَها َ�ْ;َجَها ِلَيْسُكَن �َِلْيَها َفَلمَّ

ا 2َْثَقَلْت َ'َعَو� �هللاََّ َ!بَُّهَما َلِئْن aَتْيَتَنا َصاِلًحا َلَنُكوَننَّ  َحَمَلْت َحْمًال َخِفيًفا َفَمرَّْ% ِبِه َفَلمَّ

ا  َعمَّ  ُ �هللاَّ َفَتعالى  aَتاُهَما  ِفيَما  ُشَرَكاَ�  َلُه  َجَعَال  َصاِلًحا  aَتاُهَما  ا  َفَلمَّ اِكِريَن  �لشَّ ِمْن 

 189  Hالعر�� (سو��  ُيْخَلُقوَ� ﴾  َ;ُهْم  َشْيًئا  َيْخُلُق  َال  َما  2َُيْشِرُكوَ�  ُيْشِرُكوَ� 

(191 –
��لتصرH �لصحيح هو 
� يكو� طلب �أل�ال� من 
جل كسب �ضى �هللا تعالى. 

لقينا نظر� على �لقصص �لمذكو�� في �لقرW� �لكريم �جدنا 
� طلب �ألنبياO للذ�ية  �n8
تتنا�2 هذ�  �ألمثلة ��لقصص  �لكثير من   mإللهي. �هنا� �لرضى  كا� ��مًا ضمن حد�� 

�لموضو} :
﴿ cْ�ِ َقاَلْت �ْمَر2َُ� ِعْمَر�َ� َ!Iِّ ِ�نِّي َنَذْ!ُ% َلَك َما ِفي َبْطِني ُمَحرًَّ!� َفَتَقبَّْل ِمنِّي ِ�نََّك 

ِميُع �ْلَعِليُم ﴾ ( سو�� 2W عمر�� 35 ) 2َْنَت �لسَّ

:dسيدنا 8بر�هيم عليه �لسال Oعا� �كذلك كا�
﴿ َ!بََّنا َ;�ْجَعْلَنا ُمْسِلَمْيِن َلَك َ;ِمْن cُ!ِّيَِّتَنا 2ُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َ;2َِ!َنا َمَناِسَكَنا َ;ُتْب َعَلْيَنا 

ِ�نََّك 2َْنَت �لتَّوIُ�َّ �لرَِّحيُم ﴾ ( سو�� �لبقر� 128 ) 

فإ�n كانت �غبة 8نجا? �ألطفا2 �فق �ألسس �لمذكو�� في �آلية  �لكريمة، فإ� هذ� 
سيؤ�) �ال شك 8لى نتيجة طيبة، ألنه من 
نشأ مؤمنا معتمد� على 
خالt �لقرW� �لكريم 
�كا� في نيته كسب �ضى �هللا تعالى فإنه بهذ� �لعمل يدخل �الشك في نطـاt �لعبا��، 

�خالH هذU �لنية يقو� �إلنسا� 8لى عو�قب �خيمة في �لدنيا ��آلخر�. 
��n8 غفل 
حدهم 
� هذ� �لطفل لطف �نعمة من �هللا تعالى 
نعمها عليه, �
نه 
مانة 

� �عها �هللا عندU, �حا�2 
� يتفاخر �يتباهى به على غيرU �على من حوله، �
نه عائد 
له �ملك له، عندها سيكو� قد �نحرH عن �لطرt �لقويم. 8� ثمن هذ� �لتصرH سيكو� 
فا�حًا يوd �آلخر�، �في nلك �ليوd سوH ينسى 
�ال�U �لذين كانو� من 
هم �لمناصرين 
�لعذ�?  ينجو من  بهم كي  للتضحية   dتا �ستعد��  بل سيكو� على  �لدنيا،  �لحيا�  في  له 

) مفر من عذ�? nلك �ليوd. �في �لحقيقة فإ� �ألطفا2  mهنا �ألليم. �لكن لن يكو�
سيكونو� سببًا للمشاكل، ليس في �آلخر� فقط بل حتى في �لحيا� �لدنيا. . . . سيكونو� 
مصد�� للكثير من �لمشاكل ألفر�� مجتمع �لجاهلية. فبعد �ال�� �لطفل تقضي �لعائلة Pمنا 
طويال �تبذ2 جهد�ً كبير�ً من 
جل تربية �لطفل، �هذU �لصعوباI تبد� ظاهر� للعيا� في 
�ألشهر �أل�لى للحمل أل� على �ألd تنظيم حياتها كلها على 
ساA طفلها �لذ) تحمله 
في  �لحر�  كل  حريصة  �تكو�  �تشربه،  تأكله  بما  عناية  تبد)   �
 فعليها  بطنها،  في 
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�ألشهر  �في  جنينها.  بها   (nتؤ قد  مفاجئة  بأ) حركة   dتقو 
ال � �سكناتها،  حركاتها 
 Iتلك �لحركا �في �لتثاقل بشكل مطر� حيث تكو dأل� Iحركا 
�ألخير� للحمل تبد
لألبوين حيث  �لطفل يشكل �حدU شغال شاغال  فإ�  �لوال��  فبعد  متو�Pنة. كذلك  غير 
تبد� �ألd �كأنها مقيد� بجانب �لدها، أل� عليها 
� ترعاU باستمر��. �هي 8لى جانب 
�نتظا�ها كي يكبر �ليدها بأسر} �قت، تمر �لسنين متتابعة لد�جة 
نها ال تشعر بمر��ها. 

�عنا ننظر 8لى �لموضو} من ناحيتين:
�أل;لى: 
نه  �n8 كا� �لصبر على كل هذU �لمشاt هو من 
جل كسب �ضى �هللا 

 .Sلكبر� Iتعالى فإنه يدخل ضمن حد�� �لعبا��
�لجاهلية.  بالثقافة  يتحلى  �لذ)  �لشخص  مع  مختلفًا  �لوضع  يكو�  هنا  �لثانية: 
فحسب تلك �لثقافة فإ� كل هذU �لمشاt �لتي يتكبدها �لشخص تمثل له عناO ال ��عي 
لها، �ال تحمل في طياتها 
) هدH. �يعيش 
فر�� �لثقافة �لجاهلية 
كبر خيبة 
مل عندما 
يكبر 
�ال�هم. فمن �لطبيعي 
� يتبنى هذ� �لطفل �ألفكا� �لخاطئة ��لتصرفاI �لبعيد� عن 
معايير �ألخالt -��لتي هي نتا� �لمجتمع �لجاهلي - عندما ال ينشأ على �ألخالt �على 
 tلتربية �لخاطئة ��ألخال� Uنتيجة هذ �مر بها �هللا تعالى، �تكو

سس �لتربية �لفاضلة �لتي 
�لفاسد� نشوO جيل من �أل�ال� يعصو� WباOهم �
مهاتهم، �هذ� يؤ�) بطبيعة �لحا2 8لى 

فر�� ال يحملو� معاني �لوفاO ��إلخال� أل� �آلباO ��ألمهاI ير�� في 
�ال�هم  Oنشو
نوعًا من �لضما� لهم في �لمستقبل، فهم يظنو� بأنهم سيكونو� عونا كبير�ً لهم في فتر� 
شيخوختهم، �لكن �لشخص �لذ) ينشأ �فق 
خالt يشوبها �لتمر� ��لجحو� يكو� بعيد� 
بعيد� عن  باله، �يكو�  �لظن �ال يخطر nلك على  �لتوقع �هذ�  �لبعد عن مثل هذ�  كل 
مثل هذ� �لخلق �لفاضل. فهو يعمل في �لحقيقة على �لحفا� على مصالحه �على �غباته 
�لشخصية، �هو مستعد لتنفيذ �غباI ��لديه 8� كانت هذU �لرغباI متو�Pية �متماشية 
 .tلنطـا� �لشخصية فقط، �ليس لهما مكا� عندU خا�� هذ�  مع خططـه �مصالحه 
 Hغر Sأل�ال� في 8حد� Oنهاية �لو�لدين عند مثل هؤال �تكو �
لذ� ليس من �لمصا�فة 

��� �لعجز�. 
 Iلتصرفا� Uتصرفاته غير هذ �لكريم تكو� �Wلقر� tخال

ما �لطفل �لذ) ينشأ على 
تماما. أل� �لقرW� �لكريم يذكر بجهد �ألبوين في تنشئة 
طفالهم �يلزd �ألبناO باحتر�مهما 

�عدd �لقياd بأ) تصرH يؤلمهما 
� يحزنهما. فاهللا تعالى يقو2:
�ْلِكَبَر  ِعْنَدَ~  َيْبُلَغنَّ  ِ�مَّا  ِ�ْحَساًنا  َ;ِباْلَو�ِلَدْيِن  ِ�يَّاُ]  ِ�الَّ  َتْعُبُد;�  2َالَّ  َ!بَُّك  ﴿ َ;َقَضى 

2ََحُدُهَما 2; ِكَالُهَما َفَال َتُقْل َلُهَما m2ٍُّ َ;َال َتْنَهْرُهَما َ;ُقْل َلُهَما َقْوًال َكِريًما َ;�ْخِفْض 

َ!بََّياِني َصِغيًر� ﴾ ( سو��  �ْ!َحْمُهَما َكَما   ِّIَّ! ُقْل;َ ِمْن �لرَّْحَمِة   ِّqَُّلُهَما َجَناَ� �لذ

( 24 – 23 Oإلسر��
�نفهم من هذU �آلية  
� تنشئة �إلنسا� �تربيته على ضوO هذU �لحقائق تعتبر من 
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�لمهاd �ألصيلة. �لكن 8� تمت تنشئة �لطفل على 
سس �نيوية �ما توفرU من فو�ئد �منافع 
مؤقتة ��Pئلة فستكو� كاألعما2 �لدنيوية �لز�ئلة �ألخرS �لتي ال تحمل هدفًا نبيال �ال غاية 
فاضلة. �عال�� على هذ� فإ� �لشخص �لذ) يربي 
�ال�U من 
جل كسب �ضى �هللا تعالى 

�ال�U باألسس �ألخالقية �إلسالمية �بأخالt �لمؤمنين  dلم يلتز �لن يخسر شيئا حتى �8
�لعالمين. �بما 
� �هللا تعالى  �لباقي لر?   mما عليه �يتر Oبأ�� d8نما يقو �لصالحين، ألنه 
�لي 
مر �لناA جميعا، فإ� �لشخص �لذ) يقوd بتربية 
�ال�U حسب ما يرضاU �هللا تعالى 

فإنه سيحصل في �لنهاية على 
جر �يكتب له في حسانته. 

ما �لذ) يكو� جل تفكيرU محصو�� في �لدنيا �يربي طفله على هذ� �ألساA فإنه 
8ضافة 8لى 
نه لن يجد في �لدU ما كا� يطمح 8ليه في �لدنيا، فإنه في �آلخر� لن تكو� 
له 
) فائد� لولدU، �ال 
) فائد� لولدU له. �يشير �لقرW� �لكريم 8لى هذU �لمسألة بقوله 

تعالى :
ة َيْوَ� َيِفرُّ �ْلَمْرُ� ِمْن 2َِخيِه َ;2ُمِِّه َ;2َِبيه َ;َصاِحَبِتِه َ;َبِنيِه ِلُكلِّ  اخَّ ﴿ فإ�c  َجاَ�ْ% �لصَّ

�ْمِرٍ� ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشْأٌ� ُيْغِنيِه ﴾ ( سو�� عبس 33 – 37 )

فكما nكرنا سابقا فإ� �إلنسا� خلق فقط من 
جل 
� يؤ�) فر�� �لعبو�ية �لحقة هللا 
�? �لعالمين، � جميع مظاهر �لزينة �لتي �فرI له في �لحيا� �لدنيا  ليست سوS �سيلة 
�ختبا� له فيما �n8 كا� سيقوd بفر�� �لعبو�ية O�P8 �هللا تعالى 
� فيما �n8 كا� سيعيش 

حيا� مناسبة من 
جل كسب �ضى �هللا تعالى 
d ال. 
لهذ� الشك 
� �إلنسا� بعد موته سوH يحاسب على �لعبا��I �لتي 
��ها في �لحيا� 
 Hألفعا2 فإنه سو� Uجحو� �تمر�، �على حسب هذ� �على ما �قترفه من عصيا �
�لدنيا 

� يخسر خسر�نًا مبينا  �
يكافأ مكافأ� سخية بأ� يفوP بالسعا�� �ألبدية �يدخل �لجنة 

�يدخل عذ�? جهنم. 
  (
 �لبشر ال تحمل  لُبا?  تخلب  ��لتي  �لزينة   Uنو�} هذ
 فإ� كل  �لسبب،  �لهذ� 
قيمة تذكر عند �هللا تعالى. 8� �لذ) يقر? �إلنسا� من �هللا تعالى �يجعله ينجو من عذ�? 
يمتلكه من 
�ال� �
مو�2، بل ما يملكه من تقوS �8يما�  ليس ما  �لحسا?   dيو جهنم 

ثابت ال يتزحزz، �هذ� هو ما توضحه �آلياI �لكريمة:
﴿ َ;َما 2َْمَو�ُلُكْم َ;َال 2; َالُ'ُكْم ِبالَِّتي ُتَقرُِّبُكْم ِعْنَدَنا ُ�ْلَفى ِ�الَّ َمْن aَمَن َ;َعِمَل َصاِلًحا 
( سو�� سبأ   aِمُنوَ� ﴾  �ْلُغُرَفاِ%  ِفي  َ;ُهْم  َعِمُلو�  ِبَما  ْعِف  �لضِّ َجَز�ُ�  َلُهْم  َفُأْ;َلِئَك 

( 37
َ;2ُْ;َلِئَك  َشْيًئا  �هللاَِّ  ِمْن  2;ال'هم  َ;َال  2َْمَو�ُلُهْم  َعْنُهْم  ُتْغِنَي  َلْن  َكَفُر;�  �لَِّذيَن   َّ��ِ ﴿

2َْصَحاIُ �لنَّاِ! ُهْم ِفيَها َخاِلُد;َ�   ( سو�� 2W عمر�� 116 )

َلْن ُتْغِنَي َعْنُهْم 2َْمَو�ُلُهْم َ;َال 2;ال'هم ِمْن �هللاَِّ َشْيًئا  2;لئك 2َْصَحاIُ �لنَّاِ! ُهْم ِفيَها 

َخاِلُد;َ� ﴾ ( سو�� �لمجا�لة 17 )
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8� �لدنيا �لتي نعيش فيها يتهد�ها �لكثير من �ألخطـا� �لد�خلية ��لخا�جية �8� 
 
كنا ال نعي nلك كثير� مثل �لنياmP ��لثقو? �لسو��O ��لنجوd �لمذنبة، �هذ� يمثل جزً
8لى 
عماt �أل�� نصا�H �جو� طبقة سائلة  نزلنا   �n8 من تلك �ألخطا�. �  صغير�ً 
 mهنا �نقو2 بأ �
تصل ��جة حر��تها 8لى WالH �لد�جاI �لمئوية، �ليس من �لغريب 
كر� نا�ية تغلي تحت 
قد�منا، �باإلضافة 8لى هذ� فإ� هناm غالفا جويا يحيط من كل 
 dبوظيفة �لحماية. �باإلضافة 8لى �ظيفة �لحماية �لتي يقو dجهة بكرتنا �أل�ضية �يقو
�لجو) ��لتي   Hلغال� �لجو)، فإ� هناm حو��� جوية يكو� مصد�ها   Hلغال� بها 

تحمل تأثير�ً قويا جد�ً مثل �لعو�صف ��ألعاصير. 
�لحين ��آلخر، �تكو� هناm خسائر  بين  فعالة  تكو�   Uلتهديد هذ� عناصر  كل 
ما�ية �بشرية نتيجة لهذU �لحو��� ��لتي يطلق عليها �سم �لكو��� �لطبيعية. �تأتي 
��لعو�صف  �لعمالقة  �لبحرية  ��ألمو��   Iلفيضانا�� �لبر�كين   Iنفجا����  2Pلزال�
 Iآلفا� Uكل من هذ �
��ألعاصير ��لحر�ئق �لكبير� في مقدمة هذU �لحو��� حيث 
�لطبيعية لها تاثير�I مختلفة. ��لعامل �لمشترm لكل هذU �آلفاI �لطبيعية هو 
نه في 
 Uهذ �تكو�  حية،   Iمخلوقا�  Aنا
 من  �مافيها  مدنًا  تدمر   �
 يمكنها  قصير  Pمن 
�لخسائر فا�حة �جسيمة. ��إلنسا� ال يملك 
) 8مكانية �قو� تجعله يحو2 ��� �قو} 
هذU �لحو���. �ما ��d �إلنسا� ال يو�جه هذU �لكو��� فإنه ال يريد �لتفكير فيها مع 

�لكو�!�
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علمه بإمكانية حد�ثها في كل لحظـة. 
8� �لحيا� على �جه �أل�� تسير �فق ميز�� �قيق جد�ً, لهذ� فإ� هذU �ألشكا2 

نو�}  جميع  �بأخذ   شاسعة،   Iمساحا على  فعالة  تكو�  ال  �لكبير�  �لحو���  من 
�ألحياO على �جه �أل�� �من ضمنها �إلنسا� فإ� هناm حماية خاصة لهم، لكن �هللا 
تعالى يريد تبصر� �إلنسا� من حين 8لى Wخر 8لى 8مكانية �كو� �لمكا� �لذ) يعيش 
عليه غير Wمن. كما 
� �هللا تعالى يدفع �إلنسا� لكي يد�m من خال2 هذU �لكو��� 
�لتي �ستعرضناها فقد�� �لقد�� على �لتحكم في �لكوكب �لذ) يعيش عليه، �يجعلهم 
 Uمن خال2 هذ Iلعظـا�� �لعبر   �� يأخذ   �
بأنفسهم � يشهد�� عجزهم �ضعفهم 
يكو�   Iلعظـا�� �لعبر  
نو�}  من  نو}   (
  Sتر هذ�  عد�  فيما  حسنًا،  �لكو���. 

�إلنسا� قد �ستفا�ها من كل هذ� ؟ 
مثلما �ستعرضنا في بد�ية �لكتا? من 
� هذU �لدنيا هي �لمكا� �لذ) خلقه �هللا 
تعالى لكي يمتحن به �إلنسا� �لكي يميز بين �لصالح ��لطـالح، ��هللا تعالى قد بين 

هذU �لحقيقة بقوله:
�ْلَماِ�  َماَ;�ِ% ;�أل!9 ِفي ِستَِّة 2يا� َ;َكاَ� َعْرُشُه َعَلى  ﴿ َ;ُهَو �لَِّذX َخَلَق �لسَّ

َلَيُقوَلنَّ  َبْعِد �ْلَمْوِ%  ِلَيْبُلَوُكْم 2َيُُّكْم 2َْحَسُن َعَمًال َ;َلِئْن ُقْلَت ِ�نَُّكْم َمْبُعوُثوَ� ِمْن 

�لَِّذيَن َكَفُر;� ِ�ْ� َهَذ� ِ�الَّ ِسْحٌر ُمِبيٌن ﴾ ( سو�� هو� 7 )

8لى  بالدنيا قد هيئ بشكل كامل خا2 من 
) نقص  �لخا�  8� هذ� �المتحا� 
معين. �كل  8لى سبب  يعو�  �لدنيا   Uفي هذ 
مر �كل حا�� يحد�  
� كل  ��جة 
تفصيل من تفاصيل هذU �لحو��� يقع ضمن قاعد� �لسبب – �لنتيجة. فمثال 8� 8مكانية 
�قوH �إلنسا� �سيرU على �جه �أل�� يعو� 8لى قانو� �لجاnبية �أل�ضية ��لتي تمنحه 
هذU �إلمكانية، �سقو� �ألمطا� يحد� نتيجة �لغيوd ��لرياz، ��لموI ��لحو��� � 

�ألمر�� البد �
� تحد� لسبب ما. 
 Iعالقا توضح  بأمثلة  تزخر  عديد�   Iصفحا Oمل يمكن  
نه  فيه  �مما الشك 
 .tغاية في �لكما2 ��التسا dهذ� �لنظا �لسبب – �لنتيجة، �لكن �لمهم هنا هو كو�
تعالى  فاهللا  �لبشر.  منطق  يساير  حا�ثة  كل  في  كونه   dلنظا� هذ�  خصائص   S8حد�
 Sيحذ� �ينذ� �لبشر بين �لحين ��آلخر بإ�ساله �لكو��� �لطبيعية. �لنأخذ مثالً  إلحد

عد�� كبير� من �لبشرمن شيو� �شبا?، �جا2  I2 تموPلكو���، ففي �لزال� Uهذ
 U8لى هذ �لذين تغلب عليهم �لغفلة ينظر�� Aطفا2 صغا�. فكثير من �لنا
�نساO �حتى 
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�لكو��� �يعتبر�نها شيئًا طبيعيًا، �ال يفكر�� في 
� كل هذ� قد خلق من 
جل غاية 
معينة. ��آل� لنتأمل جيد� ما�n كا� سيحد� لو 
� هذU �لمصيبة قد حلت فقط بالذين 

�قترفو� �آلثاd ��لذين هم خا�جو� عن �لطريق �لذ) �سمه �هللا تعالى للبشر ؟
الشك 
� مفهوd �المتحا� يكو� قد �نتهى تماما، �لكن �هللا تعالى لم يكن ليسمح 
بهذ�. �كما nكرنا سابقا فجميع �لحو��� �لتي تحد� على �جه �أل�� قد هيئت 8لى 
حد كبير بشكل طبيعي ضمن ميز�� �قيق ال يقبل �لخطـأ. ��إلنسا� �لمؤمن �لذ) 

� هذU �لحو��� ��لتي تحمل  mصاحب فهم عميق يد� �جو� �هللا ��لذ) يكو� mيد�

هذ� �لشكل �لطبيعي قد حصلت لحكمة معينة، �كما ��� في �آلية  �لكريمة:
رِّ َ;�ْلَخْيِر ِفْتَنًة َ;ِ�َلْيَنا ُتْرَجُعوَ� ﴾ ﴿ ُكلُّ َنْفٍس �cَِئَقُة �ْلَمْوِ% َ;َنْبُلوُكْم ِبالشَّ

( 35 Oسو�� �ألنبيا )
فإ� �هللا تعالى قد 
شا� 8لى 
نه يمتحن بني �لبشر بين �لحين ��آلخر بحو��� سيئة 
 Oلكثر� هؤال Aنا
�طيبة. فقد يقع حد� ما يذهب ضحيته كثير من �لناA، فيحز� 
 Hهللا تعالى صاحب �لعد�لة �ألبدية سو� �
�لضحايا، لكن ينبغي 
ال يغيب عن 
nهاننا 

لن يحرd يوd �لقيامة 
حد� من 
خذ حقه. 


مطـا� حامضية
مطـا� حامضية

 تأثير..... تأثير.....

حر�ئق شاملةحر�ئق شاملة كو��� طبيعية طويلة �لمد� كو��� طبيعية طويلة �لمد�

توP} لألمو�� على نطـاt ��سعتوP} لألمو�� على نطـاt ��سع

 كو��� 
�ضية قصير� �لمد� كو��� 
�ضية قصير� �لمد�

موجة ناتجة عن �نفجا�موجة ناتجة عن �نفجا�

عملياI تبخر �لصخو�عملياI تبخر �لصخو�

dتلو� عاdتلو� عا

 تسونامي تسونامي


�ضية Iضية�نهيا���
 Iنهيا���


�ضية Iضية�جا�
 Iجا�

Oتبخر �لماOتبخر �لما  لقد خلق �هللا �أل!9 بشكل تكو� معرضة في 

كل لحظـة لكو�!� عديد�، لكي يدفع �إلنسا� 

�لى �لتفكير في �2 �أل!9 ليست بد�! مقا� بل 

'�! �متحا� ;فنا�. 
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�لتجربة  بمثابة  هو  حو���  من  �لدنيا   Uهذ في  �إلنسا�  يو�جه  ما  كل   �8

كانو�  Oيديهم سو�
��المتحا�، �سوH يالقي �لجميع يوd �لقيامة جز�Oهم �ما كسبت 
 ،mعظمة �هللا حق �إل��� �لذين يد�كو� �
 Sكانو� من �لغافلين. لذ� نر �
من �لصابرين 

صابتهم  �nلدنيا. فإ� Uلسر هذ �قلوبهم باهللا تعالى هم �لمد�كو tعما
��لمرتبطين من 
 �
مصيبة يهرعو� 8لى �هللا تعالى تضرعا �خيفة �يطلبو� عفوU �مغفرته، ألنهم يعرفو� 

�هللا تعالى قد �عدهم في قرWنه �لكريم بقوله تعالى :
�ألنُفِس   ;َ  qِْألَْمَو�� ِمْن  َ;َنْقٍص   vِْلُجو�;َ  mِْلَخْو� ِمْن  ِبَشْيٍ�  ﴿ َ;َلَنْبُلَونَُّكْم 
�ليه  َ;ِ�نَّا  ِهللاَِّ  ِ�نَّا  َقاُلو�  ُمِصيَبٌة  2ََصاَبْتُهْم   �c� �لَِّذيَن  اِبِريَن  �لصَّ ْر  َ;َبشِّ َ;�لثََّمَر�ِ% 

�ْلُمْهَتُد;َ� ﴾  ُهْم  َ;2ُْ;َلِئَك  َ;َ!ْحَمٌة  َ!بِِّهْم  ِمْن  َصَلَو�ٌ%  َعَلْيِهْم  2;لئك  َ!�ِجُعوَ� 

(سو�� �لبقر� 155- 157 )
�لمؤمنين سيتم  �لمؤمنين �غير  �لبشر  فإ� جميع  �لكريمة،  �آلية   في  فكما ��� 
�بعضهم  �لطبيعية،   Iآلفا� خال2  من  فبعضهم  �لحو���  بعض  خال2  من  �ختبا�هم 
�ألمر��  ��لبعض �آلخر من خال2 بعض  �ليومية  تقع في حياتهم  من خال2 حو��� 
��لمحن، �هي حقائق ليست ببعيد� في هذU �لدنيا عن �إلنسا�. �هذU �لمصائب �لتي 
معنوية من حيا�  �نو�حي  ما�ية  نو�حي  تأثيرها  يشمل   �
 يمكن  �ألفر��  ببعض  تلحق 

�إلنسا�. 
على سبيل �لمثا2، قد يلحق �إلفالA بشخص كا� في يوd ما يعيش حيا� مرفهًة، 
مر�  8لى  �إلنسا�  يتعر�   �
  �
 �جعة  غير  8لى  جمالها    Oحسنا 8مر��  تفقد  �قد 

� عال�، �مثاn 2لك 
يضا تعر� بعض �لمد� بين �لحين ��آلخر 8لى  O��� ليس له
عاصفة مفاجئة تسبب �ما�� ��سعا غير متوقع. �هذ� يكشف 
� حيا� �إلنسا� مرهونة 
ببعض �للحظـاI �لقصير�. �لمهم من كل هذ� 
� يستوعب �إلنسا� �لد��A �لالPمة 
�لبشر من  �لعبر ��لعظـاI. ��هللا تعالى يريد 
� يرسل �سالة 8لى بني  �يستنتج منها 
خال2 هذU �لكو��� �لتي تحد� كل هذU �ألضر�� �لما�ية ��لمعنوية لكي يعو� ما هم 
فيه �
� يرجعو� عن ضاللهم ��نحر�فهم 8لى �لطريق �لمستقيم �لذ) �سمه �هللا تعالى 

لجميع �لبشر في هذU �لدنيا.
�لدنيا،   Uفي هذ عبثا  �هللا  يخلقها  لم  �لتي   Oألشيا� لبقية  بالنسبة  �لحا2  �كما هو 
فإ� �هللا تعالى �بتلى �لبشر بهذU �لكو��� كي تكو� لهم �سائل 8نذ�� �تنبيه. �بين �هللا 

) شيO يمكن 
� يحد� في هذ� �لكو� من  mنه �لكريم بأنه ليس هناWتعالى في قر

��� n8� من �هللا بقوله تعالى:
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﴿ َما 2ََصاIَ ِمْن ُمِصيَبٍة ِ�الَّ ِبِإcِْ� �هللاَِّ َ;َمْن ُيْؤِمْن ِباهللاَِّ َيْهِد َقْلَبُه َ;�هللاَُّ ِبُكلِّ َشْيٍ� 

َعِليٌم ﴾ ( سو�� �لتغابن 11 )

ْنَيا  ُيِرْ' َثَو�Iَ �لدُّ ًال َ;َمْن  ِبِإcِْ� �هللاَِّ ِكَتاًبا ُمَؤجَّ ِلَنْفٍس 2َْ� َتُموَ% ِ�الَّ  ﴿ َ;َما َكاَ� 

اِكِريَن ﴾ ُنْؤِتِه ِمْنَها َ;َمْن ُيِرْ' َثَو�Iَ �آلخر� ُنْؤِتِه ِمْنَها َ;َسَنْجِزX �لشَّ

( سو�� 2W عمر�� 145 )       
�8لى جانب جميع هذU �لكو��� ��لصعا? فإ� هناm حكمةً  �غايةً  ���O كل 

هذ�:
 mسيد�  ،Iجبر�� قو�  �لدنيا صاحب   Uهذ في  نفسه   Sير �لذ)  �إلنسا�   �8  
مدS عجزU �ضعفه 
ماd �لكو��� �لتي يمكن 
� تحد� في 
)  لحظـة بمشيئة �هللا, 
فيكو� بال حو2 �ال قو� لكي يساعد نفسه 
� حتى يقدd �لمساعد� لآلخرين، �أل� 
كل شيO بيد �هللا تعالى فليس هناm قو� غير �هللا سبحانه �تعالى يمكن 
� تقدd �لفائد� 


� �لضر�. �هذU �لحقيقة تبينها �آلية �لتالية:
﴿ َ;ِ�ْ� َيْمَسْسَك �هللاَُّ ِبُضرٍّ َفَال َكاِشَف َلُه ِ�الَّ ُهَو َ;ِ�ْ� َيْمَسْسَك ِبَخْيٍر َفُهَو َعَلى 

( 17 dسو�� �ألنعا ) ﴾ َقِديٌر �ُكلِّ َشْيٍ

في هذ� �لقسم سوH نقوd باستعر�� جميع 
نو�} �لكو���، ��آلفاI �لطبيعية، 
 Uبهذ �لذين يرتبطو� mعلى سطـح �أل��، لكي يد� �تأثير�تها ��لتي �قعت 8لى �آل�
��لتذكير   ،dالهتما� هذ�  يستحق كل  �لذ)  �لمكا�  ليست  
نها  كليا  ��تباطـا  �لدنيا 

بأهمية  كو� حيا� �آلخر� هي �لمكا� �لمثالي �لذ) يستحق �لعيش فيه. 
�قو}  كيفية  تظـهر  حقائق  هي   dلكر��  Oلقر�� 
نظـا�   dما
 نستعرضه  فالذ) 
�إلنسا� في حالة من �لعجز �لمطلق 
ثناO �قو} هذU �لكو��� �بعد �نتهائها. 8� هذ� 
 dما
�لعجز �لذ) يعيش فيه �إلنسا� Wية تعبير على 
� قو� �إلنسا� ليست لها 
ية 
همية 
قو� �عظمة �? �لعالمين، �
� �هللا �حدU هو �لذ) يجب �للجوO 8ليه لطلب �لحماية 

��لمساعد�. 

 q��لزال
فا�حة،  �هي تمثل 
كبر �لحو��� �لطبيعية تدمير�ً، فعند �قوعها تخلف 
ضر���ً 
�هي 
كثر ما تهد� بني �لبشر بالمقا�نة مع بقية �لكو��� �لطبيعية �ألخرS. �حسب 
�لكر�  على  �قيقتين  كل  في  ��حد  Pلز�2  يحد�  فإنه  �لمتوفر�  �لرسمية   I�Oإلحصا�
�أل�ضية، ��n8 قمنا بحسا? عد� هذU �لزال2P �لو�قعة خال2 �لسنة �لو�حد� على �لكر� 
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�أل�ضية نجد 
� �أل�قاd تصل 8لى ماليين �لهز�I �أل�ضية، فمن بين 300000 هز� 
مدينة  تدمر   �
 يمكن  �لتدميرية  قوتها   �8 مدمر�، حيث  منها  هز�  تكو� 20  
�ضية 
بكاملها. �هذU �لزال2P ال تقع باستمر�� في 
ماكن Wهلة بالسكا�، لذ� فإ� نتائج مثل 
 2Pمًا مصحوبة بخسائر بشرية. �من مجمو} �لزال�� �أل�ضية ال تكو� Iلهز�� Uهذ
�لسنوية فإ� هناm ما يقا�? �لخمس هز�I �لتي تقع في مختلف 
نحاO �لكر� �أل�ضية 

تحمل معها �لموI ��لدما�. 
يو�جهو�  ال   Aلنا�  �
 نفهم  �لسابقة   Iلمعطيا� على   Oلضو�  O8لقا خال2  �من 
متفرقة من  بقا}  في  
�ضية  �قيقتين هز�  تقع في كل  �لزال2P بشكل مستمر، حيث 
 2Pلزال�  Uهذ بوقوعها أل� شد�  حتى  يحسو�  ال  �لبشر  
غلبية  �لكن  �أل�ضية  �لكر� 
�هللا  يوفرها  �لتي  �لحماية  على  ��ضحا  �ليًال  يمثل  هذ� الشك  كبير�.  بدقة  محسو? 
�لمدينة   Hطر�
� �لمدينة  فإ�  ما  Pلز�2  �قع   �n8  Uيامنا هذ
 ففي  �لبشر.  لجميع  تعالى 
 ،Oشا �تحس بوقو} هذ� �لزلز�2. �يمكن هللا تعالى 8 �
�لتي تعرضت لزلز�2 يمكنها 
�بكل سهولة 
� يرسل Pلز�ًال تكو� قوته �لتدميرية تلف جميع 
نحاO �لكر� �أل�ضية 
�لتركيبة  فإ�  �لعلمية  لألبحا�  �طبقا  �أل�ضية.  �لكر�  معالم  جميع  على  تقضي   �
�
فتكو�  �لزلز�2،  لهذ�  تتعر�   �
 �لطبيعي  من  تجعلها  �أل�ضية  للكر�  �لجيويولوجية 
8لخ تجعل حقيقة   .  . �لطبقاI �أل�ضية. .  بين  �لمتكونة   Iلزلز�2 ��لفر�غا� خطو� 
�قو} �لزلز�2 شيئا طبيعيا ال مفر منه. �باالطـال} على 
حد �لمصا�� �لعلمية �لذ) 

يتنا�2 �حتمالية �قو} �لزلز�2 نر�U يو�� مايلي:
8� �لقو� �لكامنة في 
عماt �لكر� �أل�ضية تستطيع كسر �لطبقة �لصلبة من �لقشر� 
�لقو� فإنها تتكسر   Uلقشر� �أل�ضية مقا�مة هذ� �أل�ضية، �عندما ال تستطيع صخو� 

� تكو�  فإنه يمكن  �لعنيفة  �لهز�   Uلهذ �نتيجة  تدميرية كبير�،  بذلك طـاقة  مولد� 
�لنتيجة �ما� شامل لجميع مباني تلك �لمدينة مخلفة 
نقاضًا ضخمة تدفن تحتها 8لى 
(Readers Digest,1996 ،لكو��� �لطبيعية�) .تلك �لمدينة �غير �جعة جميع سكا

مما الشك فيه 
نه لو 
��� �هللا تعالى 8حد�� هز� 
�ضية في مكا� ما فليس من 
 Uغير مناسبة لحد�� مثل هذ �
�لطبقاI �أل�ضية مناسبة   Hظر� �تكو �
�لشر� 
�لهز�. فلو شاO �هللا تعالى ألحد� هذU �لهز� �في 
) �قت يشاO، �8� كانت مغاير� 
لكافة �لقو�نين �لطبيعية. لكن �هللا تعالى يجعل �لظر�H �لطبيعية على �جه �أل�� في 
غاية عدd �ألما� ��الستقر�� كي يذكر �إلنسا� بأ� حياته في هذU �لدنيا مرتبطة بخيط 
يتعلق بموضو}  فيما  �لبشر  �لكريم يحذ�   �Wلقر� فإ�   Aفيع جد�ً، �على هذ� �ألسا�
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تحتل مدينة كوبي �ليابانية �لمرتبة �لثانية بعد �لعاصمة 

طوكيو من حيث كثافة �لسكا�, لكونها منطقة صناعية. 

لقد ;صل تأثير �لزلز�q مدينة 2;ساكا �لتي تقع جنوبي 

�لبال' �ضافة �لى مدينة كوبي �c% �لعشر� ماليين 

نسمة. ;لقد �ستمر هذ� �لزلز�q قر�بة عشرين ثانية 

في 17 تشرين �لثاني من عا� 1995 في تما� �لساعة 

�لسا'سة �ال �لربع صباحا, حيث شعر% بهذ] �لهز� 

�لعنيفة �لعديد من �لمد� �ليابانية �ألخرg ;�لتي تعرضت 

في �لوقت نفسه �لى  خسائر فا'حة.

لقد كانت هذ] �لثو�ني �لعشرين كافية لتدمير ;محو 

عمل ;جهو' سنين عديد�.
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�لكو��� بقوله تعالى :  
 Iُيَِّئاِ% 2َْ� َيْخِسَف �هللاَُّ ِبِهْم �أل!9 2; َيْأِتَيُهْم �ْلَعَذ� ﴿ 2ََفَأِمَن �لَِّذيَن َمَكُر;� �لسَّ

ِمْن َحْيُث َال َيْشُعُر;َ� 2َْ; َيأخذُهْم ِفي َتَقلُِّبِهْم َفَما ُهْم ِبُمْعِجِزين 2; َيأخذُهْم َعَلى 

َتَخوmٍُّ فإ� َ!بَُّكْم َلَرmٌ;yُ َ!ِحيٌم ﴾ ( سو�� �لنحل 45 – 47 )


� حتى  Iمتو�صلة لساعا �لتي تستمر بضع ثو�� Iلهز�� Uهللا لجعل هذ� Oفلو شا
لمد� 
سابيع، �يمكن 
� يجعلهم يعيشو� في خوH مستمر. لكن �هللا تعالى يحمي 
�لبشر برحمته، �بهذ� �لشكل فإ� �هللا تعالى يذكر �لبشر بعظمته �عدd 8مكانية تحد) 
 (
  UOجز� �يكو لن   Hلدنيا سو�  Uبهذ �نشغالهم  بأ�  
يضًا  �إلنسا�  �يذكر  مشيئته، 
مكافا� �فوP، �من �ألهمية  بمكا� 
� نذكر بالهز�I �أل�ضية �لتي �قعت في �لقر� 

�لعشرين. 

�لز�q كوبي: هزيمة �لتكنلوجيا
8� �متالm �إلنسا� للتكنولوجيا �لمتقدمة تمنحه في كثير من �ألحيا� شعو��ً بأنه 
 Aإلحسا� عليهم هذ�  يسيطر  �لذين  �لكن  �لطبيعة،  في  للتحكم  �لقو�  
سبا?  يمتلك 
�لتي  �لنعم   S8حد نفسها هي  �لتكنولوجيا   �
 nلك  بالخيبة،  قصير�  فتر�  في  يصابو� 
منحها �هللا لإلنسا� من 
جل �فاهيته، �هي تحت حكم �هللا تعالى. �كما هو مالحظ من 
خال2 مختلف �لحو��� �لتي تؤكد 
� �إلنسا� حتى �8� �متلك 
حد� �لتكنولوجيا 

�قاها ال يستطيع �لتحكم في �لطبيعة، �كمثا2 على nلك فعلى �لرغم من �قة تطبيق �
�لذ)  �لكبير  �لزلز�2   dما
 �لهزيمة  من  ينجو�  لم  فإنهم  �لمتقدمة  للتكنولوجيا  �ليابانيين 

صا? مدينة كوبي �ليابانية سنة 1995. فقد �نها�I معظم �ألبنية �لتي تم 8نشاqها 
�فق 
حد� �لتقنياI �لعلمية �كأنها 
بنية مصنوعة من �لو�t! �لقد 
نفقت �لحكومة 
 Oجل 8نشا
�ليابانية �جامعاتها �خال2 30 عامًا �لماضية ما يقا�? �لمليا� ��ال� من 
نظـاd يخبر عن قر? �قو} �لزلز�2 قبل حد�ثه، �لكنهم لم ينجحو� في nلك ألنه 
من غير �لممكن 8نشاO نظـاd يعمل بدقة بحيث تستطيع 
� تصف �لهز�I �لو�قعة في 

�لطبقاI �أل�ضية. 
�لحقيقة،   Uهذ على  �ليل  
حسن  يشكل  كوبي  مدينة  في  �قع  �لذ)  ��لزلز�2 
�لقد كا� �لناA يحسو� باألما� نتيجة �لد��ساI ��لبحو� �لتي كانت من �لمنتظر 

� قبل بضعة 
ياd، �لكن �لذ)  Iتعطـي �إلنذ�� قبل �قو} �لزلز�2 ببضع ساعا �

حصل هو عكس هذ�، حيث لم يقم 
) نظـاd باإلخبا� عن �قو} �لزلز�2 �لذ) قلب 
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�� �إلعصا! �لذX ضرI مدينة فلو!يد� شبا� عا� 

 q�1988 كا� كافيا لتدمير �لعديد من �لمنا

.q�;!مي ;نثر �لسيا!�% فو� 2سطح �لمنا

�لصو!� �لجانبية ;�لسفلية تبين نتائج �لعو�صف 

�لشديد� ;ما سببتها من تناثر �ألشيا� ;�لسيا!�%.
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حالة �لمر�كب �لشر�عية بعد �إلعصا! �لمدمر �لذX تعرضت له ;الية فلو!يد� في شبا� عا� 1988.

�عصا! كبير يمتلك �لقد!� على تدمير ;�سع �لنطـا� في �ألماكن �لتي يزحف عليها
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هذU �لمدينة �لساحلية �
سًا على عقب. �هذ� �لزلز�2 كا� يبعد قر�بة 25 كيلومتر من 
 �
مركز مدينة كوبي على عمق 15 كيلومتر تحت سطـح �لبحر. لقد ظـهر للعيا� 

عنف �لزال2P لم تتمكن  dما
ما ��عاU �ليابانيو� بأ� 
بنيتهم قد صممت لكي تصمد 
��Wساكي  مدينة كوبي  �لزلز�2 ضر?   �
 �لزلز�2. كما  هذ�   dما
 كثير�  �لصمو�  من 
 IPلهذ� تجا�� �ليابا�.  في  ��لصناعية  �لتجا�ية  �لمر�كز  
هم  تمثال�  �لّلتين  �ليابانيتين 
�لخسائر �لما�ية بعد هذ� �لزلز�2 �لمليا��I من �لد�ال��I(3). لقد كا� �قع هذ� �لزلز�2 
ما جعلهم  �لعيش في حيا� مرفهة �هو  تعو���  �لذين  
�لئك   Aنفو �عميقا في  كبير�ً 
�لفاجعة   �
 يعتقد��  لم يكونو�   n8  ،Iللحظـا� يعرفو� كيف يتصرفو� في تلك  ال 

 .Sخر
سوH تحل بهم مر� 

�ألعاصير �الستو�ئية ;�لعو�صف
�لطبيعية   Iآلفا� من  
يضًا  هي  ��ألعاصير  �لعو�صف  مثل  �لجوية  �لحو���   �8
�لقو�  تمتلك  �لعو�صف   Uهذ من  �لناتجة   zلريا�  �8 باستمر��.  حد�ثها  نشهد  �لتي 
بها   Oاللقا�� Oلكهربا� �لمباني ��لبيوI ��لسقوH ��ألشجا� �
عمد�  لتشتيت  �لالPمة 
8لى مسافاI بعيد�. ��ألعاصير �لقوية تستطيع 8ثا�� �لبحا� �تهيجها بصو�� مفاجئة، 
�ألعاصير  من  �لمتولد�  �لعاتية  �ألمو��   Uهذ �تضر?  عمالقة،  بحرية  
مو�جًا  �تكو� 
�8ضافة   .Oبالما بالكامل  �لساحلية  �أل��ضي  غمر  8لى  يؤ�)  ما  �هو  �لساحلية  �لمد� 
8لى هذ� فإ� �ألمطـا� �لمصاحبة لهذU �ألعاصير تعمل على Pيا�� منسو? �لمياU في 

�ألنها�. 
8لى  تعالى  �هللا  بقد��  تتحو2   �
 يمكن  �لرقيقة  بنفحاتها  نحس  �لتي   zفالريا
عو�صف قوية تستطيع 
� تقتلع بقوتها �ألشجا� �تدمر �لبشر ��لحيو�ناI ��ألحجا� 
�لعو�صف  مثل  �لجوية  �لحو���   Uهذ لجعل  تعالى  �هللا   Oشا فلو   .Iلبيو� �حتى  بل 
��ألعاصير تهب بشكل 
عنف �
شد مما هي عليه بشكل مستمر. بحيث 
� �إلنسا� 
قبل 
� يتالفى 
ضر�� �إلعصا� �أل�2 يلحق به 8عصا� Wخر. �قد نبه �لقرW� �لكريم 8لى 

حقيقة 
� �لرياz هي تحت 
مر �هللا تعالى بقوله:
َماِ� 2َْ� َيْخِسَف ِبُكْم �أل!9 فإ�c ِهَي َتُموُ! 2َْ� 2َِمنُتْم َمْن ِفي  ﴿ 2َ2َِمنُتْم َمْن ِفي �لسَّ

Iَ    �لَِّذيَن  َنِذيِر َ;َلَقْد َكذَّ َماِ� 2َْ� ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا َفَسَتْعَلُموَ� َكْيَف  �لسَّ

ِمْن َقْبِلِهْم َفَكْيَف َكاَ� َنِكيِر ﴾ ( سو�� �لملك  16 – 18 )
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فاهللا تعالى يظـهر حمايته لإلنسا� في كل مصيبة تلحق به فهو يرسل بين �لحين 
��آلخر هذU �لعو�صف ��ألعاصير ينذ�U �يوقظـه من غفلته، فهو يتعهدU بهذU �لوسائل 
من حين آلخر حتى يعرفه بعجزU �ضعفه 
ماd قو� �عظمة �هللا تعالى، �
نه سوH يأتي 

�ليوd �لذ) يحاسب فيه 
ماd �? �لعالمين.  

�لبر�كين

�ضية تدعى  Iحركة �لقشو� �أل�ضية تصاحبها حركا �
لقد �ستعرضنا كيف 
بالزال2P، فإ� هناm كو��� طبيعية ال تقل خطو�� عنها 
ال �هي �النفجا��I �لمتولد� 

في �لجبا2 �تدعى �لبر�كين. 
بركانًا   550 منها  بركا�،   1500 من  يقر?  ما  �أل�ضية  �لكر�  في  تنتشر   
 Uلبحا�، �من �لسهولة أل) ��حد من هذ� tعما
على سطـح �أل��(4) ��لباقي في 
�لبر�كين 
� يثو� في 
ية لحظـة �في فتر� قصير� يمكنها 
� تؤثر على ما بجو��ها 

من مناطق. 
 عندما تثو� تلك �لجبا2 �لبركانية لن تستطيع 
) تكنولوجيا مهما كانت متقدمة 
�قو}  على  تد2  Wثا��ً   Sنر �لتا�يخ  8لى  نظرنا   �nفإ حد�ثها.  تمنع  حائًال  تكو�   �

حو��� بركانية كبير�. فقد محيت مد� كانت موجو�� من قبل من على خا�طـة 
فقد  بكاملها.  بشرية   Iمجتمعا �لكو���   Uهذ لمثل  نتيجة   Iندثر� �لوجو�، كذلك 

حد   2�P
 �قد  �لغبا�،  من   dبغيو  Oلسما� �ما�، �غطت  8لى  �تحولت  مز��}   Iمر�
هذU �لبر�كين مدينة بومبي �إليطـالية �لكبير�. �هذ� �النفجا� �لبركاني لم يعط �لفرصة 
��النحر�H عن  �لفجو�  ملؤها  يعيشو� حيا�  للفر��. �قد كانو�  �لمدينة   Uألهالي هذ

مشاهد  تبين بجال� شد� �النفجا! 

�لمتولد من هذ� �لبركا�. في �لجهة 

�لعلوية �ليسرg، نشاهد حافلة تسبح 

;سط بحر من �لحمم �لبركانية. ;هو 

.Xمشهد يذكرنا بفاجعة بومبا
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يسجل �لتا!يخ �لحديث بأ� �النفجا! يسجل �لتا!يخ �لحديث بأ� �النفجا! 

�لبركاني �لذX ;قع عا� 1991 في جبل �لبركاني �لذX ;قع عا� 1991 في جبل 

بيناتوبو �لفليبينية كا� 2عنف �نفجا! حد� بيناتوبو �لفليبينية كا� 2عنف �نفجا! حد� 

في �لقر� �لعشرين. حيث نالحظ نشو� في �لقر� �لعشرين. حيث نالحظ نشو� 

غيو� كثيفة ;هائلة نتيجة �النفجا! في هذ� غيو� كثيفة ;هائلة نتيجة �النفجا! في هذ� 

�لجبل (2سفل �لصو!�).�لجبل (2سفل �لصو!�).

في يسا! �لصو!� نشاهد aثا! مدينة في يسا! �لصو!� نشاهد aثا! مدينة 

مدمر� ;قد لفت بغطـا� !صاصي �للو�. مدمر� ;قد لفت بغطـا� !صاصي �للو�. 

;نالحظ كذلك شخصا يحمل مظلة في ;نالحظ كذلك شخصا يحمل مظلة في 

يديه كي يحمي نفسه من 2مطـا! �لرما' يديه كي يحمي نفسه من 2مطـا! �لرما' 

�لمتساقطـة من �لجو.�لمتساقطـة من �لجو.
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 .Uلخلق �لقويم، �هو ال شك يمثل ��سًا يجب �لتوقف عند�
�يمكن 
� تثو� هذU �لجبا2 �لبركانية في يومنا هذ� �بشكل مفاجئ �
� تسبب 

خسائر فا�حة، �يمكن 
� يشمل نطـاt تأثيرها مسافاI بعيد�. 
��لرما�   I�Pلغا� فإ� مزيجًا من  �لبركانية  للحمم  �لمدمر  �لتأثير  8لى   �باإلضافة 
�تبتلع 
) شيO تصا�فه. �تصل سرعة   tفعاًال ألنها تحر تأثير�ً  تملك  �ياحاًُ  تشكل 
فإ�   ،tلحا�� تأثيرها  8لى  �باإلضافة  8لى 160 كم/ساعة.  �ألحيا�  بعض  في   zلريا�
نشيط،  بركا�   200 فيها  يوجد  فأند�نيسيا   .dتنعد تكا�  هبوبها   Oثنا
 �لرqية  مسافة 
�قد تعر� 
هالي مدينة كا��كاتو سنة 1883 8لى غاI�P منبعثة من جبالها �لبركانية 
�لعمالقة حو�لي  �لبركانية   I�Pلغا�  Uنتيجة هذ قرية، �
ختنق  
كثر من 160   Iُ�مر�
36000 شخص، �قد تساقط غبا� هذU �النفجا��I بعد 10 
ياd على مسافة حو�لي 

3000 ميل(6).
�من �لخصائص �ألخرS لهذU �لبر�كين 
نها تبد
 نشاطـها في Pمن غير متوقع، 
منذ  �مثا2 على nلك ما حصل مع بركا� جبل نشا�� �2 �يوP ��لذ) كا� خامد�ً 
150 عامًا حتى �نفجر عاd 1985، فعلى �لرغم من كو� �النفجا� كا� صغير�ً فقد 
تسبب في مقتل �لمئاI من �ألشخا�. فقد كا� �نفجا� جبل سانت هيليبز يمثل 3 % 
فقط من شدته �ألصلية. �نعو� 8لى �النفجا� �لبركاني في جبل نفا�� �2 �يوP، فقد 

�I �لحر��� �لمنبعثة نتيجة هذ� �النفجا� 8لى �n8بة كتل �لجليد حو2 
طر�H �لجبل 

�S 8لى تكو� سيو2 من �لطين ��لماO محت مدينة �Wمر� من �لوجو�. �يمكن �عتبا� �
 1902 dلكا�ثة �لتي نجمت عن �نفجا� جبل بيل ��لذ) �قع في جزير� كا�يب عا�
�خلف 30000 قتيل من 
كبر �لحو��� �لبركانية �لتي حدثت 8لى حد �أل�، حيث 
�فن من مجمو} 25000 شخص �لذين كانو� يتهيئو� للنوd 23000 شخص تحت 
�من خال2  فقط(7).  �نجا 2000 شخص  �لبركاني  �النفجا�  هذ�  من  �لناتج  �لطين 
�ستعر�ضنا لهذU �لحو���، يريد �هللا تعالى 
� ير) �لبشر كيف 
� �لموI سهل �قريب 

من �إلنسا�، �يريد 
� يدعوهم لكي يتفكر�� أل) غاية �جد�� في هذU �لحيا�. 
8� �لو�جب �لذ) يقع على عاتق �إلنسا� �لذ) يشاهد �لقد�� �لالمتناهية هللا تعالى 
 zحياته �ألبدية في �آلخر� �هو يعيش حياته �لدنيوية ��لتي يتر�� �
هو 
� ال ينسى 
معدلها ما بين 50 
� 60 عامًا �
� ال ينخد} فيعتبرها مد� طويلة، �يجب 
� ال ينسى 
�لدنيوية  بأنه سيموI في يوd ما، �
نه سيحاسب على ما عمله طو�2 حياته  قطـعًا 


ماd �? �لعالمين. 
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تسونامي, ;هي 

�ألمو�[ �لبحرية 

�لعمالقة �لتي 

 X2 تستطيع في

لحظة �2 تدفن 

تحت 2مو�جها 

�لكثير من �لمد� 

�لساحلية.

َماَ;�ُ% َ;َبَرُ�;� ِهللاَِّ �ْلَو�ِحِد �ْلَقهَّاِ! ﴾ qُ �أل!9 َغْيَر �أل!9 َ;�لسَّ ﴿ َيْوَ� ُتَبدَّ
( سو�� 8بر�هيم 48 )

 

2مو�[ تسونامي 
�هي كلمة يابانية تحمل معنى 
مو�� �لمو�نئ، �هذU �ألمو�� �لعمالقة تنشُأ في 
�لغالب في �لبحا� بعد حد�� �لهز�I �أل�ضية, ��لمثير هنا 
� �لدما� �لذ) تخلفه مثل 

هذU �ألمو�� �لعمالقة يعا�2 �ما� �لقنبلة �لذ�ية ! ! 

 qلسيو�
الشك 
� تعر� �لكثير من �لمناطق على �جه �أل�� لمثل هذ� �لتهديد �لكبير 
يحمل في طياته حقيقة مهمة هي 
� �هللا تعالى قا�� على �سترجا} جميع ما �هبه �هللا 
تعالى للناA من نعيم �سلطا� خال2 ثو��ٍِ معد���I بإ�ساله �لعذ�? لهم من كل جهة. 
�هذ� يمثل برهانًا ساطعًا على 
� �إلنسا� �لذ) تتربص به �لكو��� في 
)  بقعة من 
بقا} �أل�� لن يكو� بأما� 8ال بمشيئة �هللا تعالى، فهو سبحانه قا�� على �8سا2 عذ�به 
من تحت �أل�� �من فوt �أل�� �في �ليابسة، في �لبحر �في 
) مكا�, �قد حذ� 

�هللا تعالى �لبشر بأ� ال يتغافلو� عن هذU �لحقيقة بقوله تعالى :
 �ْ2َ g2َْ� َيْأِتَيُهْم َبْأُسَنا َبَياًتا َ;ُهْم َناِئُموَ� 2; 2َِمَن 2هل �ْلُقَر g2ََفَأِمَن 2هل �ْلُقَر ﴿
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�� �عصا! �لنينو �لذX شمل تأثير] �لعديد من ';q �لعالم في 

تحت  �لعالم   مد�  من  �لعديد  طمر  قد   1998-1997 2عو�� 

�لما� ;خلف خسائر ما'ية تقا!I �لعشرين مليا! ';ال!.

�لصو!� �لعلوية لمدينة ;قد غطتها �لميا] بفعل �عصا! �لنينو.

�� �لميا] ;ما تحمله من 2همية قصوg في �'�مة �لحيا� على 

تسبب   qسيو �لى  �ألحيا�  بعض  في   qتتحو �أل!9  ;جه 

;قوv خسائر كبير�.

�لصو!� �لجانبية لبيت ;قد طمرته �لميا] بفعل �لفيضا�.
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 يمكن �2 تسبب �لحر�ئق 

 m;لمندلعة �ما نتيجة لظر�

 qطبيعية 2; نتيجة إلهما

�إلنسا� 2ضر�!� ما'ية 

جسيمة.

في ;الية فلو!يد� سببت قطـع �لبَر' 

�لمتساقطـة بسرعة 100 كم/ساعة 

في تحويل �جا[ �لسيا!�% �لى ما 

يشبه �لغرباq!، ;بنفس �لشكل فإ� 

�لبر' �لمتساقط قد 2حد� ثقوبا في 

.q�2سطـح �لمنا
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لقد تسبب �لحريق �لذX شب في مدينة كاليفو!نيا عا� 1993 في تلف 14000 هكتا! �!�عي  ;في �حر�� 441 منزال. ;�لصو!� 2عال] توضح حاq �لمدينة 

قبل �لحريق ;في 2سفل �لصو!� نشاهد حالها بعد �لحريق ;مدg �لخسائر �لتي تعرضت لها.
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�ْلَقْوُ�  َيْأَمُن َمْكَر �هللاَِّ ِ�الَّ  َفَال  2ََفَأِمُنو� َمْكَر �هللاَِّ  َيْلَعُبو�  َبْأُسَنا ُضًحى َ;ُهْم  َيْأِتَيُهْم 

( 99 – 97 Hسو�� �ألعر� ) ﴾ �َ;ْلَخاِسُر�

8لى عذ�?   Aللنا �لذ) 
�سله �هللا تعالى نعمة   Oلما� �هكذ�, فيمكن 
� يتحو2 
�بالOٍ شديدين. �من �لغريب 
� يرS �إلنسا� هذU �لكو��� �يظن 
نه بمنأS عنها.

عبر من �لتا!يخ 
8� �لتا�يخ �لبشر) مليO بالكثير من �لحو��� �لتي يمكن �عتبا�ها عبر�ً لمن كا� 
يثق بما يملكه من قو� �تقدd علمي متناسيا قد�� �هللا تعالى �عظمته. �كل ��حد� من 
هذU �لحو��� تحمل في طياتها 
همية  كبرS بتذكير �إلنسا� 
نه ال �لغنى �ال �لقو� 
�ال �لعلم �ال �لمعرفة، �باختصا� كل شيO يمكن 
� يقف ضد ����8 �تقدير �هللا تعالى 

�قوته �عظمته �لتي هي فوt كل شيO في هذ� �لكو�. 
 Sلحو��� �لكن يمكن �إلشا�� 8لى 8حد� Uكر عد� ال يحصى من هذn يمكن�
قر�بة 86 عاما في  قبل  تايتانك  �لحو��� ��لتي �قعت لسفينة تحمل �سم   Uهم هذ


�لمحيط �الطلسي ��لتي تعتبر من 
كبر �لكو��� �لبحرية 8لى حد �آل�. 
فقد كانت تايتانك هذU �لسفينة �لعمالقة �لمدهشة ��لتي صممت لنقل �لمسافرين 
عبر �لمحيطاI هي ثمر� جهو� 15 
لف عامل، حيث كانت تعتبر في nلك �لتا�يخ من 

عظم �
كبر سفن نقل �لمسافرين، n8 صممت لكي تكو� بطو2 275 متر� ���تفا} 

55 متر�. 
�لعصر  �لسفينة �فق 
حد� تكنلوجيا nلك   Uهذ Oببنا 
نهم  
نفسهم  فقد صدقو� 
هناm حقيقة  �لكن كانت   .Hلظر�� مهما كانت   tلغر� من  بمأمن  تماما  سيكونو� 

حد يمكن 
� يقف في  (
 mنه ليس هنا
مهمة قد غابت عن با2 هؤالO �لناA �هي 

�جه ما قد�U �هللا تعالى. 
 t8غر� في  �لحسبا�  في  يكن  لم  نحو  على  تسبب  قد  صغير�ً  ثقبًا  فإ�  �هكذ� 
تنقذها   �
 �لتكنولوجيا   Uهذ تستطـع كل  لم  قصير، حيث  �قت  �في  �لسفينة   Uهذ
من مصيرها �لمحتوd. �قد nكر �لذين نجو� من هذU �لحا�ثة 
نه بعدما تأكد للجميع 
�لسفينة �
خذ�� يتضرعو�  8لى مقدمة  �لركا?  �لغرt، توجه  �لسفينة على �شك  بأ� 

 .Oبالدعا
�قد nكر �لقرW� في كثير من Wياته  كيف 
� �إلنسا�  �n8 �قع في مصيبة توجه 
بالدعاO 8لى �هللا تعالى لكي ينقذU، �لكن حا2��P 2 هذU �لمصيبة عنه ينسى ما قاd به 
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من �عاO ��جاO هللا تعالى :
ِبُكْم  َكاَ�  ِ�نَُّه  َفْضِلِه  ِمْن  ِلَتْبَتُغو�  �ْلَبْحِر  ِفي  �ْلُفْلَك  َلُكْم  ُيْزِجي   Xلَِّذ� ﴿ َ!بُُّكْم 

اُكْم �لى  ا َنجَّ رُّ ِفي �ْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَ� ِ�الَّ ِ�يَّاُ] َفَلمَّ ُكْم �لضُّ َ!ِحيًما َ; ��c َمسَّ

 ;2 �ْلَبرِّ  َجاِنَب  ِبُكْم  َيْخِسَف   �ْ2َ 2ََفَأِمنُتْم  َكُفوً!�  �إلنسا�  َ;َكاَ�  2َْعَرْضُتْم  �ْلَبرِّ 

َتاَ!ً�  ِفيِه  ُيِعيَدُكْم   �ْ2َ 2َِمنُتْم   �ْ2َ َ;ِكيًال  َلُكْم  َتِجُد;�  َال  ُثمَّ  َحاِصًبا  َعَلْيُكْم  ُيْرِسَل 

2ُْخَرg َفُيْرِسَل َعَلْيُكْم َقاِصًفا ِمْن �لرِّيِح َفُيْغِرَقُكْم ِبَما َكَفْرُتْم 2َْ� 2َِمنُتْم 2َْ� ُيِعيَدُكْم 

َال  ُثمَّ  َكَفْرُتْم  ِبَما  َفُيْغِرَقُكْم  �لرِّيِح  ِمْن  َقاِصًفا  َعَلْيُكْم  َفُيْرِسَل   g2ُْخَر َتاَ!ً�  ِفيِه 

( 69 – 66 Oسو�� �إلسر� ) ﴾ َتِجُد;� َلُكْم َعَلْيَنا ِبِه َتِبيًعا

لم   �
 �لحو���   Uهذ لمثل  تعر�   Oسو� �به  الينسى   �
 �إلنسا�  على  فيجب 
أل�  تعالى،  هللا  هي  جميعا  �لقو�   �8� �Pئل،  �لدنيا   Uهذ في   Oشي فكل  لها.  يتعر� 

خطائه  لتالفي  فرصة  يملك  ��لمصائب ال  �لحو���   Uمثل هذ يو�جه  عندما  �إلنسا� 

�لسابقة أل� �هللا تعالى قد يفاجئه بالموI في 
ية  لحظـة:
 �ْ2َ;َ ِمْن َشْيٍ�  َخَلَق �هللاَُّ  َ;َما  َماَ;�ِ% ;�أل!9  َمَلُكوِ% �لسَّ َينُظُر;� ِفي  ﴿ 2ََ;َلْم 

 Hَحِديٍث َبْعَدُ] ُيْؤِمُنوَ� ﴾  (سو�� �ألعر� ِّX2ََجُلُهْم َفِبَأ Iََعَسى 2َْ� َيُكوَ� َقْد �ْقَتَر

( 185

!حمة من �هللا تعالى 
ْيَحُة  ﴿ َفُكالָד 2خذ َنا ِبَذْنِبِه َفِمْنُهْم َمْن 2!سلَنا َعَلْيِه َحاِصًبا َ;ِمْنُهْم َمْن 2خذْتُه �لصَّ

َ;َلِكْن  ِلَيْظِلَمُهْم  َكاَ� �هللاَُّ  َ;َما  2َْغَرْقَنا  َمْن  َ;ِمْنُهْم  ِبِه �أل!9  َخَسْفَنا  َمْن  َ;ِمْنُهْم 

( 40 Iسو�� �لعنكبو ) ﴾ �ََكاُنو� 2نفسهم َيْظِلُمو

كا� هدفنا 8لى حد �آل� بيا� حقيقة مهمة حو2 �لغاية من خلق �إلنسا�. فكل 
شيO له عالقة ���تبا� باهللا سبحانه �تعالى. 

 Uما قد� Sتتحد �
�كما تشير �آلية  �لكريمة �آلتية فإنه ال توجد 
ية قو� تستطيع 
�هللا تعالى �ما قضى به:

﴿ َ;َقاqَ �لَِّذX �ْشَتَر�ُ] ِمْن ِمْصَر ِالْمَر2َِتِه 2َْكِرِمي َمْثَو�ُ] َعَسى 2َْ� َينَفَعَنا 2; َنتَِّخَذُ] 

نَّا ِلُيوُسَف ِفي �أل!9 َ;ِلُنَعلَِّمُه ِمْن َتْأِ;يِل �ْألََحاِ'يِث َ;�هللاَُّ َغاِلٌب  َ;َلًد� َ;َكَذِلَك َمكَّ

َعَلى 2َْمِرِ] َ;َلِكنَّ 2كثر �لنَّاVِ َال َيْعَلُموَ� ﴾  ( سو�� يوسف 21 )
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جز� من �ألثا� �لذX كا� موجو'� في سفينة تايتانك ;قد 'فن مع �لسفينة في 2عما� �لبحر.

2ما �ألشخاu �لذين �ستعملو� هذ� �ألثا� فقد طو�هم �لنسيا�. 
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�لكن، �كما بينت �آلية  �لكريمة فإ� 
غلب �لبشر اليعرفو� هذU �لحقيقة، فهم 
يعيشو� في هذU �لدنيا ظنًا منهم 
نه سوH لن تصيبهم 
ية مصيبة حتى 
نه اليد�� في 
خلدهم 
نهم قد يو�جهو� في يوd ما 8حدS هذU �لكو��� �لتي تحيط بهم، �لكنهم 

نها ال تمسهم بشكل مباشر. فهم  n8 تلك �لحو��� بعيد� عنهم كل �لبعد �
ير�� 
ينسونها  ثم  �لحا�ثة   Uبهذ لفتر� قصير�  يتأثر��  �لكو���   Uهذ Sعند سماعهم إلحد

بسرعة. 
نحن نعلم من تذكير �هللا تعالى لنا 
نه من �لخطـإ �العتقا� بأ� �ألياd �لجديد� 
�لقا�مة ستكو� على نفس منو�2 �ألياd �لسابقة. �باإلضافة 8لى ما �ستعرضناU سابقا، 
فعلى �ألشخا� �لذين عاشو� تجا�? كا�ثية، 
� ال يغيب عن بالهم بأ� �ألياd �لتي 
يعيشونها �آل� لن تكو� مختلفة عن باقي �ألياd �لتي عاشوها، �لكن �لفرt �لوحيد هنا 

� �هللا تعالى قد جعلهم يو�جهو� حا�ثة فقد�� من خاللها �في لحظـة ��حد� جميع 

ما كانو� يملكونه. 
 هناm عد� كبير من �لناA يعيشو� في غفلة عن هذU �لحقيقة فهم يتناسو� كو� 
�لدنيا ��� مؤقتة للبقاO، �يغفلو� كذلك عن حقيقة كونهم سوH يحاسبو� 
ماd �هللا 
تعالى. فهم بضاللهم هذ� ينشغلو� في حياتهم �لدنيا بأشياO لن تجلب لهم 
) نفع بدال 

من �لعيش من 
جل كسب �ضى �هللا تعالى. 
�من هذU �لناحية فإ� �لصعا? �لتي تحل باإلنسا� تمثل �حمة من �هللا تعالى للذين 
يعيشونها �كذلك �لذين يشهد�� هذU �لصعا?. �8� �هللا تعالى يحث �لبشر من 
جل 
 Uهذ �بأ يد�كو�  يدعوهم لكي  لهم، �هو  تعالى  �هللا  �لذ) �سمه  �لطريق  في  �لسعي 

�لدنيا �لز�ئلة عبا�� عن خدعة كبير�. 
ما  من خال2  للبشر  �لفرصة   dيقد �لحقيقة  في  تعالى  �هللا  فإ�  �لسبب   �لهذ� 
يتعرضو� له من مصائب �محن، �هذU �لمصائب تمنحهم �لفرصة كي يتوبو� �يعدلو� 

من تصرفاتهم. 
�قد بين �هللا تعالى من خال2 قرWنه �لكريم ما يجب 
خذU من ���A �عبر من 

كل هذU �لحو��� بقوله تعالى: 
ُهْم  َ;َال  َيُتوُبوَ�  َال  ُثمَّ  َتْيِن  َمرَّ َمرًَّ� 2;  َعاٍ�  ُيْفَتُنوَ� ِفي ُكلِّ  2نهم  َيَرْ;َ�  َال   ;2 ﴿

ُر;َ� ﴾ ( سو�� �لتوبة 126 ) كَّ َيذَّ
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﴿ َ;َكْم 2َْهَلْكَنا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍ� َهْل ُتِحسُّ ِمْنُهْم ِمْن 2ََحٍد 2; َتْسَمُع َلُهْم ِ!ْكًز� ﴾ (سو�� 

مريم 98 )
لقد �ختا� �هللا تعالى �لدنيا مكانا لكي يختبر فيه �إلنسا� �
سكنه 8ياها. �طو�2 
�لتا�يخ 
�سل �هللا تعالى كتب �لحق بو�سطـة �سله لكي يدعو� �لبشر 8لى طريق �لحق 
�لكي ينذ�هم �يخيفهم فيما �n8 �نحرفو� عن هذ� �لطريق. ��ليوd يوجد لدينا كتا? 
 �Wلقر� هو  �لكتا?  للمؤمنين، �هذ�  تعالى  �هللا  
�سله  �قد  �لهد�ية،  8لى  يرشدنا  �لحق 
 dصا? �ألقو�
�لكريم �هو يفرt بين �لخطـإ ��لصو�? ��لحال2 ��لحر�d �يخبرنا عما 
سلكنا   �n8 نفسه  �لمصير  نلقى   Hبأننا سو �ينذ�نا  لكفرهم �ضاللهم.  نتيجة  �لغابر� 

طريق �لضال2. 
8لى  �لتا�يخ  عبر   dألقو�� جميع  
�شد  
نه  �لكريم  قرWنه  في  تعالى  �هللا  nكر  �قد 
�لطريق �لصحيح مذكر�ً 8ياهم بو�سطـة �سله بأ� ��� �آلخر� هي ��� �لبقاO �لحقيقي، 

� �لقرW� يخبرنا بأ� 
كثرية  Sلك نرn ئلة ال محالة. �لكن، ��غم�P لدنيا� Uهذ �
�
�لبشر ضلو� في عنا�هم �عدd �ستجابتهم لند�O هؤالO �لرسل، �نتيجة لهذ� فإ� �هللا تعالى 
قد سلط عليهم عذ�بًا لم يكن في حسبانهم �محى بعضهم تماما من خا�طـة �لوجو� 

كما nكر في �لقرW� �لكريم بقوله تعالى:
 qَِلَك َكِثيًر� َ;ُكالָד َضَرْبَنا َلُه �ْألَْمَثاcَ ُقُر;ًنا َبْيَن;َ ِّVَّلر� Iََعاً'� َ;َثُموَ' َ;2َْصَحا;َ ﴿

 �لحضا!�% �لبائد� 
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ْوِ� 2ََفَلْم َيُكوُنو�  َ;ُكالָד َتبَّْرَنا َتْتِبيًر� َ;َلَقْد 2ََتْو� َعَلى �ْلَقْرَيِة �لَِّتي 2ُْمِطَرْ% َمَطَر �لسَّ

َيَرْ;َنَها َبْل َكاُنو� َال َيْرُجوَ� ُنُشوً!� ﴾  ( سو�� �لفرقا� 38 - 40 )

 dنستقيها من خال2 مر�جعة ما حل بمصير �ألقو� �
8� �لد��A ��لعبر �لتي يجب 
�لغابر� قد عبر عنها �لقرW� �لكريم بقوله تعالى:

ْن َلُكْم  نَّاهم ِفي �أل!9 َما َلْم ُنَمكِّ ﴿ 2ََلْم َيَرْ;� َكْم 2َْهَلْكَنا ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن َقْرٍ� َمكَّ

َفَأْهَلْكَناهم  َتْحِتِهْم  ِمْن   Xَتْجِر �ألنَهاَ!  َ;َجَعْلَنا  ِمْدَ!�ً!�  َعَلْيِهْم  َماَ�  �لسَّ َ;2!سلَنا 

( 6 dسو�� �ألنعا ) ﴾ َخِريَنa ِبُذُنوِبِهْم َ;2َنَشْأَنا ِمْن َبْعِدِهْم َقْرًنا

�هناW mية  
خرS في هذ� �لموضو} تحذ� �لناA �تخوفهم �تعظهم:
�ْلِبَالِ' َهْل ِمْن  َفَنقَُّبو� ِفي  َبْطًشا  ِمْنُهْم  َقْرٍ� ُهْم 2شد  ِمْن  َقْبَلُهْم  2َْهَلْكَنا  ﴿ َ;َكْم 

ْمَع َ;ُهَو َشِهيد ٌ﴾  َمِحيص ِ��َّ ِفي cَِلَك َلِذْكَرg ِلَمْن َكاَ� َلُه َقْلٌب 2; 2َْلَقى �لسَّ

( 37 – 36 t سو�� )
 Iخبا� ما عاشته �لمجتمعا
�كما �
ينا في �آلياI �لسابقة فمن 
هم 
سبا? نقل 
من  �لسابقة  �ألمم  فيه  �قعت  فيما  يقع  ال  حتى   dليو� �إلنسا�  تحذير  هو  �لغابر� 

 .Oخطـا

باألمم  حلت  �لتي  �Wثا�ها  �لكو���  �8لى  �لمصائب  8لى  �لنظر  �لخطـإ  من 

�لسابقة من �لز��ية �لتا�يخية فقط:
﴿ َفَجَعْلَناَها َنَكاًال ِلَما َبْيَن َيَدْيَها َ;َما َخْلَفَها َ;َمْوِعَظـًة ِلْلُمتَِّقيَن ﴾ (سو�� �لبقر� 

( 66
�هذU �لحو��� �لتي كما ���I في �آلية �لكريمة بمثابة عبر� �تذكر� لآلخرين. 
�لكن من �لمفيد 
يضًا �لقو2 هنا : 8� �هللا تعالى بدًال من 
� يرسل �لعذ�? فو�� على 
�لذين يظلو� على كفرهم �ضاللهم، فإنه يرسل �لمنذ�ين لعل تلك �ألقو�d ترجع عن 

غيها �فسا�ها. 
 باإلضافة 8لى هذ� 
شا� �لقرW� �لكريم 8لى حقيقة �لذين يالقو� �لصعا? في 
بقوله  
ليم في �آلخر�  ما سيالقونه من عذ�?  8لى  ليست سوS تذكر�  n8 هي  �لدنيا 

تعالى:
﴿ َ;َلُنِذيَقنَُّهْم ِمْن �ْلَعَذ�Iِ �ْألَْ'َنى ُ';َ� �ْلَعَذ�Iِ �ْألَْكَبِر َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَ� ﴾ 

( �لسجد� 21 )
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�لكن �لهالm سيصيب تلك �ألقو�d ��لذين لم ينتهو� من خال2 ماجاOهم من نذير 
�لتي   dفي طـغيانهم. �لقد عاقب �هللا تعالى �ألقو� �����P�� عيد، ��لذين �ستمر����
بأقو�W dخرين ألنهم قضو�  كامل �قتهم في �لسعي   Oلهم �جا�P
�لفسا� بأ�   Iنشر
خلف 
هد�H فا�غة بعدما منحهم �هللا تعالى �لغنى �لعيش في �غد، فلم يكونو� يد�كو� 
�لذ)  بأ�  يعقلو�  يكونو�  �لم  ��لبلى،  �لتلف  سيصيبها   mمال
 من  لديهم  ما  كل   �

يملكونه بين 
يديهم سوH يزيل يوما �ينتهي، فهم عاشو� يومهم من ��� �لتفكير في 
غدهم، �عاشو� �نياهم ��� �الستعد�� آلخرتهم. فقد ظنو� 
� حياتهم �لدنيوية ��ئمة 
ال تنتهي على �لرغم من كو� حياتهم �ألبدية �لتي تبد
 بعد �فاتهم قريبة جد�ً منهم. 
�هذU �لخديعة لم تمنحهم 
) فائد� حيث 
صبحت هذU �لكو��� �لتي حلت بهم عبر� 

التنسى على �لرغم من مر�� WالH �لسنين حيث �نتقلت من جيل 8لى Wخر. 

قو� ثمو' 
قوd ثمو� هو 
حد �ألقو�d �لتي �مرها �هللا تعالى لكفرهم �طـغيانهم ��لصد عن 

سبيل �هللا. 
�كانو�   ،Oقويا
�  Oغنيا
 �قومه  ثمو�  
هل  كا�  فقد  �لكريم   �Wلقر� 
شا�  �كما 
يشتهر�� كثير�ً بأعما2 �لحرH �لفنية �قد بينت �آلياI �لكريمة مها�� قوd ثمو� حيث 

قا2 �هللا تعالى:
ِمْن  َتتَِّخُذ;َ�  �أل!9  ِفي  2َُكْم  َ;َبوَّ َعاٍ'  َبْعِد  ِمْن  ُخَلَفاَ�  َجَعَلُكْم   cْ�ِ ﴿ َ;�cُْكُر;� 

ُسُهوِلَها ُقُصوً!� َ;َتْنِحُتوَ� �ْلِجَباqَ ُبُيوًتا َفاcُْكُر;� aَالَ� �هللاَِّ َ;َال َتْعَثْو� ِفي �أل!9 

( 74 Hألعر�� ) ﴾ ُمْفِسِديَن

�Wية 
خرS تبين حا2 معيشة قوd ثمو� :
﴿ 2َُتْتَرُكوَ� ِفي َما َهاُهَنا aِمِنين ِفي َجنَّاٍ% َ;ُعُيوٍ� َ;ُ�ُ!;vٍ َ;َنْخٍل َطْلُعَها َهِضيٌم 

َ;َتْنِحُتوَ� ِمْن �ْلِجَباqِ ُبُيوًتا َفاِ!ِهيَن ﴾ 

( 149 – 146 Oسو�� �لشعر� )
�قد بعث �هللا تعالى سيدنا صالح عليه �لسالd �سوال لكي ينذ� قوd ثمو� �يخيفهم 

من عذ�? �هللا �لشديد حيث ملكهم �لغر�� نتيجة عيشهم حيا� مرفهة �مريحة. 
�كا� سيدنا صالح عليه �لسالd شخصا معر�فا بين قومه، �قد nهلو� حين �عاهم 
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لكي يبتعد�� عما هم فيه من ضال2 ��نحر�H. فاألكثرية من قومه لم يقبلو� �عوته لهم 
�لنفوn ��لقو�  
صحا? � O8ليه، �لقد �تخذ �ألغنيا 8ال قلة من قومه 
nعنو� لما �عاهم 
عند قوd صالح عليه �لسالd موقفا عد�ئيًا O�P8 �عوته حيث كا� هؤالO �ألشخا� هم 
�ألكثر عنا�� �8نكا��ً لسيدنا صالح عليه �لسالd �لدعوته. �قد عمد هؤالO �لمعاند�� 
��لمنكر�� 8لى �لضغط على �لذين 
nعنو� لرسالة سيدنا صالح عليه �لسالd من خال2 
�لتضييق عليهم �عرقلة مسعاهم. �حينما كا� سيدنا صالح عليه �لسالd يدعوهم لعبا�� 
�هللا تعالى كانو� يظـهر�� غضبهم �لشديد. �في �لحقيقة فإ� هذ� �لصد ��لغضب لم 
يكن شيئا خاصا بقوd ثمو� بل هم �قعو� في �لخطـإ نفسه �لذ) �قع فيه قبلهم كل 

من قوd نوz �قوd عا�. 

 g2نشأ �لنبطيو� ;هم �حد 

�ألقو�� �لعربية في ;�'X �لر;� 

في �أل!'� مملكتهم. ;لقد 

 qلقو� في 2عما� �تفنن هؤال

�لنحت على �لحجر حيث 

تظـهر �لصو!� مدg بر�عتهم 

في 2عماq �لنحت �لتي قامو� 

بها في ;�'X �لبتر��. ;لقد 

تنا;q �لقر�a �لكريم كيف �2 

قو� ثمو' هم 2يضًا  قد تفننو� 

 qفي �لنحت ;عمل �ألشكا

�لفنية على �ألحجا!. 2ما �ليو� 

فالمتبقي من هؤال� �لقو� هو 

مجر' aثا! تذكرنا بفنو� تلك 

 gأليا�. ;في هذ] �لصو!� نر�

2مثلة  لألعماq �لفنية �لتي تم 

2جر�yها على �ألحجا! في 

;�'X �لبتر��.
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﴿ َ;�cُْكُر;� cْ�ِ َجَعَلُكْم 

2َُكْم  ُخَلَفاَ� ِمْن َبْعِد َعاٍ' َ;َبوَّ

ِفي �ْألَْ!9ِ َتتَِّخُذ;َ� ِمْن 

ُسُهوِلَها ُقُصوً!� َ;َتْنِحُتوَ� 

�ْلِجَباqَ ُبُيوًتا َفاcُْكُر;� aَالَ� 

�هللاَِّ َ;َال َتْعَثْو� ِفي �ْألَْ!9ِ 

ُمْفِسِديَن ﴾

( ٧٤ ،mألعر�� )
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��لقرW� �لكريم 
شا� 8لى �ألقو�d �لثالثة هذU بقوله تعالى:
﴿ 2ََلْم َيْأِتُكْم َنَبُأ �لَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َقْوِ� ُنوٍ� َ;َعاٍ' َ;َثُموَ' َ;�لَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم َال 

ِ�نَّا  2َْفَو�ِهِهْم َ;َقاُلو�  ِباْلَبيَِّناِ% َفَر'ُّ;� 2يديهم ِفي  َيْعَلُمُهْم ِ�الَّ �هللاَُّ َجاَ�ْتُهْم ُ!ُسُلُهْم 

ا َتْدُعوَنَنا �ليه ُمِريٍب ﴾  ( سو�� 8بر�هيم  َكَفْرَنا ِبَما 2!سلُتْم ِبِه َ;ِ�نَّا َلِفي َشكٍّ ِممَّ

 ( 9
�قد كانو� قوما جا�ين في �لوقوH ضد صالح عليه �لسالd بل �ضعو� �لخطط 

لقتله. �قد حذ�هم نبي �هللا صالح عليه �لسالd من خال2 ما ��� في �آلياI �لتالية: 
َهِضيٌم  َطْلُعَها  َ;َنْخِل   vٍ;!ُ�ُ;َ َ;ُعُيوٍ�  َجنَّاٍ%  aِمِنيَن ِفي  َهاُهَنا  ِفيَما  ﴿ 2َُتْتَرُكوَ� 

َ;َتْنِحُتوَ� ِمَن �لِجَباqِ ُبيوًتا َفاِ!ِهيَن ﴾  ( سو�� �لشعر�O �آلية 146- 149 )

فيه  هم  �لذ)  �لنعيم  هذ�  بأ�  يظنو�  كانو�  �لذين  ثمو�   Hشر�
 خاطب  حيث 
�لز�ئلة �قد  �لكذ�بة �Pينتها  �لدنيوية  بالمظـاهر  بعدما خدعو�  
بد�،  يز�2  لن   Hسو
شديد�  عذ�با   mهنا بأ�  مؤمنين  غير  كانو�  ألنهم  �ظلمهم  ثمو�   dقو طـغيا�   ���P�
سيلحق بهم. �قد �صل �ألمر بمكابر� قوd ثمو� �ضاللهم بأ� تحد�� سيدنا صالح 

عليه �لسالd �قالو� له:
َتِعُدَنا ِ�ْ� ُكنَت  ﴿ َفَعَقُر;� �لنَّاَقَة َ;َعَتْو� َعْن 2مر َ!بِِّهْم َ;َقاُلو� َيا َصاِلُح �ْئِتَنا ِبَما 

( 77 Hسو�� �ألعر� ) ﴾ ِمْن �ْلُمْرَسِليَن

بأ�  له  تعالى  �هللا  بعدما 
�صى   dلسال� نبي �هللا صالح عليه  �مقابل هذ� 
خبرهم 
 :dيا
�لهالm ��قع بهم المحالة خال2 ثالثة 

﴿ َفَعَقُر;َها َفَقاqَ َتَمتَُّعو� ِفي َ'�ِ!ُكْم َثَالَثَة 2يا� cَِلَك َ;ْعٌد َغْيُر َمْكُذ;Iٍ ﴾ ( سو�� 

هو� 65 )
:dثمو� �تحقق 8نذ�� سيدنا صالح عليه �لسال dهكذ� هلك قو�

ْيَحُة َفَأْصَبُحو� ِفي ِ'َياِ!ِهْم َجاِثِمين َكَأْ� َلْم َيْغَنْو� ِفيَها  ﴿ َ;2خذ  �لَِّذيَن َظَلُمو� �لصَّ

2ََال ِ��َّ َثُمو'َ� َكَفُر;� َ!بَُّهْم 2ََال ُبْعًد� ِلَثُموَ' ﴾ 

( سو�� هو� 67 – 68 )
 �من هنا يتبين 
نه ما من قوd عاشو� على �جه �أل�� عاند�� �تكبر�� 8ال 
صابهم 

�هللا تعالى بالعذ�? غير Wبه بما كانو� يملكونه من عظمة �ثر��. 
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ثر لقوd ثمو� �ما كانو� يملكونه من ما2 �قو�،  (
 mبأنه ليس هنا Sنر dليو��
��لذين تما��� في طـغيانهم �كفرهم حتى 
نهم كانو� مستعدين لقتل �سو2 �هللا صالح 
عليه �لسالd. لقد كا� مصير هؤالO �لبشر �لذين لم تعرH حتى 
سماqهم مثل مصير 
على  ينبغي  عبر�  �لنهاية هي   Uهذ� فيها.  خالدين  نا� جهنم  ��لمعاندين،  �لكفا�  بقية 

�لبشر 
� يتدبر�ها �يفكر�� فيها. 

2هل سبأ
تنا�2 �لقرW� �لكريم 
هل سبأ:

 �ِ�ْ!ِ ِمْن  ُكُلو�   qٍِشَما;َ َيِميٍن  َعْن  َجنََّتاِ�  aية  َمْسَكِنِهْم  ِفي  ِلَسَبٍإ  َكاَ�  ﴿ َلَقْد 

َ!بُِّكْم َ;�ْشُكُر;� َلُه َبْلَدٌ� َطيَِّبٌة َ;َ!Iٌّ َغُفو! َفَأْعَرُضو� َفأ!سلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل �ْلَعِرِ� 

ْلَناهم ِبَجنََّتْيِهْم َجنََّتْيِن cََ;�َتى 2ُُكٍل َخْمٍط َ;2َْثٍل َ;َشْيٍ� ِمْن ِسْدٍ! َقِليٍل cَِلَك  َ;َبدَّ

َجَزْيَناهم ِبَما َكَفُر;� َ;َهْل ُنَجاِ�X ِ�الَّ �ْلَكُفو! َ﴾ ( سو�� سبأ 15 – 17 )

حد�ئق  مرفهة،  حيا�  يعيشو�  كانو�  سبأ  
هل  فإ�  �لكريمة  �آلية   Uلهذ فوفقا 
�بساتين ��فر�، �كل ما كا� �هللا تعالى يطلبه من قومه هو 
� يشكر�U على هذU �لنعم 
�لتي 
سبغها عليهم. �لكن هؤالO كذبو� بذلك �حسبو� بأنهم يملكو� �لقو� ��لقد�� 

�لكبيرتين، ��غتر�� بما لديهم فكا� �لعذ�? هو مصيرهم �لحتمي. 

�ألنقا9 �لتي نر�ها تعو' �لى سد مأ!I حيث كانت تعتبر من 2هم �ألعماq �لتي قا� بها �لسبئيو�. ;لقد غمر% 
ميا] سيل �لعر� �لمز�!v قرI �لسد بعدما هدمت �لسيوq سد مأ!I كما cكر cلك �لقر�a �لكريم. 
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�لسومريو� �لعظما�
�لعر�t تمتد 
مامك قفا�  عندما نبتعد عن شو�طـئ �جلة ��لفر�I في جنو? 
شبيهة بالصحر�O تبد�� هنا �هناm تال2 عديد� في هذU �لقفا� �لو�سعة أل� بقايا �Wثا� 
مد� كبير� توجد تحت �لتال2 �لمغطـا� بالرما2. �قد 
نشئت قبل 45 قرنا، �كانت 
تنبض بالحيا� محاطـة بالقنو�I ��لجد��2 ��لبساتين ��لحد�ئق �لغناO. �لم يتبق من 

قبر �لملكة بو�بي �لذX يمكن �عتبا!] من 2هم �لمقابر �لمكتشفة، فهو يضم 270 قطـعة 

2ثرية تحت �لحماية.
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هذU �لمد� �آل� سوS �لرما2 �لتي تنثرها �لعو�صف �تأ�) 8ليها بناS�W I ��لعقبا�، 
�يخيم عليها صمت �لموI. بينما كا� يعيش فيها في يوd ما مجتمع حقيقي �حي 
�لعصر،  هذ�  في  نحن  نعيش  كما  �لزما�  nلك   Aنا
  yعا �قد   .dليو� كمجتمعاتنا 
 Guy" لجمل تعو� 8لى عالم �آلثا� �لشهير� Uسسو� �بنو� مدنا عظيمة �مدهشة. هذ
�

.”Rachet

لقد كانت �لجنا�P �لتي تم 8عد��ها لملكة nلك �لعهد، �تدعى بو�بي حقا ملفتة 
للنظر، فقد تم نقل معلوماI من مصا�� مختلفة فيما يخص هذU �لجنا�P. فقد تم تزيين 
جسم �لملكة �لميت بشكل مدهش المثيل له � تم تزيين �لقسم �لعلو) من جسدها 
بغطـاO �قالئد مصنوعة من �لفضة ��لحجر �ألt�P ��لعقيق �ألحمر �عشر�I �ألنو�} 
�لثمينة  �للؤلؤ  
حجا�  من  8ضافية  طبقة  8لى  باإلضافة  �لثمينة،  �ألحجا�  من  �لمختلفة 
�لتا�يخية  �لمصا��  نقلت  ما  �حسب  للجسد  �ألسفل  �لقسم  بينما  �ألبيض.  ��لعقيق 

هد�? هذ� �لغطـاO كانت تحو) على 
حجا� �للؤلؤ� � Oمغطـى بغطـا �فقد كا
�لمحفو��، �كذلك نفس مجموعة �ألحجا� �لثمينة �لتي كانت تغطـي �لقسم �لعلو) 
من �لجسد. �كذلك كانت هناm با��كة شعر ثقيلة تغطـي �
A �لملكة �فوقها تا� 
بأقر�� تحو) 
حجا��  
nنيها  �لخالص. �تزين  �لذهب  على شكل ���� �
���t من 
ثمينة �كانت توضع قر? ��A �لملكة مجوهر�I ثمينة لها خاصية �للمعا� �لشديد� 

عند سقو� �لضوO عليها حسب ما نقلته لنا �لمصا�� �لتا�يخية(11). 
 �
 من  تمنعها  لم  فإنها   ،Pلكنو�  Uهذ مع كل  قبرها  �لملكة  �خو2  �غم  �لكن 
تتحو2 في �لنهاية 8لى هيكل عظمي حالها حا2 كل �لبشر �لذين �فنو� تحت �لتر�?. 
فقد �فنت تحت �لتر�? حالها حا2 �لفقير ��لضعيف، �قد تحو2 بدنها �
صبح 
طـعاما تتغذS عليه �لحشر�I �أل�ضية ��لبكتيريا، �تعفن شيئا فشيئا ��نتهى بها �ألمر 

8لى 
� تكو� هيكًال عظميًا. 
 yنه مهما كانت ��جة �لغنى �مهما عا
8� هذ� �لمشهد �لمثير يمثل عبر� لنا nلك 

�إلنسا� حيا� مملؤها �ألبهة ��لعظمة فإ� كل nلك سوH لن يوفر له 
)  فائد� .  

حضا!� كريت 
�لقا��  �لتي �ختفت فجأ� كانت تمثل 
�لى 
كبر �لحضا��I في  هذU �لحضا�� 
�أل���بية �لتي كانت مهدها مدينة كريت في �لقر� �لر�بع عشر قبل �لميال�. فقد 
نشأ 
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�لقصو�  �لميال�  قبل  قبل 2000 سنة  فيها  �لذين سكنو�  ��ليونا�  Wسيا  �لقا�مو� من 
 Sلهو� dما يلفت �لنظر عند هذ� �لشعب هو مفهو �هم ما كا
�لفخمة ��لعظيمة. �لكن 

 .Hلمنحر�

�ضية خفيفة �لشد�  Iهللا تعالى يرسل لهم بين �لحين ��آلخر هز�� �لذلك فقد كا
كي ينذ�هم �ينبههم لكي يبتعد�� عن هذ� �النحر�H �لكي يتذكر�� يوd �لقيامة. �لكن 
في �لنهاية حدثت كا�ثة كبير�. فقد �نفجر بركا� في جزير� ثير� �لتي هي جزO من 
�النفجا�  لهذ�  �نتيجة  في شما2 جزير� كريت،  تقع  �لتي   Aمجموعة جز� كيكال�
�لعظيمة في جزير� كريت. �قد  �لقصو�   Iضية عنيفة(12) �مر�
�لهائل حدثت هز� 
غطت �لسحب �لبركانية �لرما�ية سماO �لمدينة �غرقت �لمدينة في ظـالd ��مس كما 
لم  �لبحر هيجا� عظيم  في  فقد حد�  �لمتهدمة.  �لقصو�  
نقا�  �لرما� غطـى   �

يشهد له مثيل من قبل ��فن ميناO كانوسوA تحت مياU �لبحر. لقد كا� �نهيا� قصو� 
�لعمالقة في �قت ��حد  �لبحرية  �لرعب فقد غطت �ألمو��  كريت شيئًا يبعث على 

 .Uلساحلية ��فنتها تحت �لميا� �جميع �لمد
 Iهم �لحضا��
 لم تكن حضا�� كريت �لتي كانت في �لعديد من �لنو�حي من 
�لكا�ثة   Uفهذ �لمرعبة،  �لشاكلة   Uهذ على  نهايتها ستكو�  بأ�  تعتقد  �لفتر�  تلك  في 

غلبية سكانها �تدمير قصو�ها �لعظيمة فمن  mلمرعبة كانت �لسبب �لرئيسي في هال�

ناA يتباهو� بغناهم، �كذلك لم يبق ما كانو� يحلمو� به من  mئهم لم يبق هنا���
حيا� خالد�. �ما تبقى هو مجر� 
طـال2 حضا�� �ندثرI �مجر� 
بنية متهدمة متناثر� 
هنا �هناm. �يشير �لقرW� �لكريم 8لى �جو? �تخاn مصير مثل هذU �لحضا��I �لقديمة 

عبر� لإلنسا� �لمعاصر بقوله تعالى :
﴿ 2ََ;َلْم َيْهِد َلُهْم َكْم 2َْهَلْكَنا ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن �ْلُقُر;ِ� َيْمُشوَ� ِفي َمَساِكِنِهْم ِ��َّ ِفي 

cَِلَك َآلَياٍ% 2ََفَال َيْسَمُعوَ� ﴾ ( سو�� �لسجد� 26 )

كا!ثة بومبي
في  �آل�  تقع   ) بومبي  مدينة  كانت  فقد  �لتا�يخية  �لمصا��   Uتو�� ما  حسب 
كانت  �قد  �غيد�.  بحيا�  تتمتع  �لتي  �لمد�  
كثر  من   dعا  2000 قبل   ( 8يطاليا 
 Hبهجة ال تعر� Hمن خال2 ما تشتهر به من تر Hفي �لعصو� �لقديمة تعر �لمد�
 Uال يجد في هذ �. ��لز�ئر �آل�لمد� Uهذ Sلحد��، لذلك كانت مدينة بومبي 8حد�
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لقد 'مر% مدينة بومبا�c X% �لعشرين 2لف 

نسمة ;قتل معظم سكانها مع جميع ما كانت 

تمتلكها من  aثا! فنية جميلة. ;لقد 'مر 

�لزلز�q هذ] �لمدينة �لجميلة ;قضى على aثا!ها 

�لجميلة.
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 Iفيه محال تنتشر  ما محال   dيو في  كانت  �هناm حيث  هنا  �لمدينة سوS خر�ئب 
بيع �لخمو� �بيوI �لدعا��، �كانت هذU �لمدينة �لتي كا� يقصدها �ألغنياO من 
هل 
��ما �يفضلونها تقع في �سط تحدها من جهة غاباI جبا2 فينوA ��لبحر من جهة 

هم بر�كينها في �لتا�يخ 
�I 8لى طمس معالم  Sلكن نتيجة النفجا� 8حد� .Sخر

هذU �لمدينة �لجميلة، �يمكن �ليوq� dية جميع تفاصيل حيا� 
هل ��ما بعدما تحولو� 

�ّ� aثا! مدينة بومباX �لتي 

عذI �هللا 2هلها بسبب 

معاصيهم عبر� لمن �عتبر 

لجميع �ألجياq �لقا'مة.
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8لى 
حجا� بفعل �لحمم �لبركانية �لتي �نبعثت نتيجة nلك �النفجا� �لهائل. 
 Oغسطس من سنة 79 ميال�ية حيث جا
/?W 24 zلقد �قعت �لكا�ثة في صبا
 Hفيز� جبل   zسفو على  �لمبنية  �لفخمة  �لقصو�  في  �لصيف   Oلقضا �لر�ما�   Oغنيا

 Iصو�
�نطلقت بعدها  با�) �ألمر بهز� 
�ضية  في مدينة بومبي(13). فقد بد
I في 
�نفجا��I مد�ية منطلقة من �لجبل هزI �لسماO. �حسب ما نقلته �لمصا�� �لتا�يخية 
فإ� 
عمد� من �لنير�� كانت تنطلق باتجاU �لسماO ��لتي كا� يعقبها �خا� عظيم. �في 
�لوقت نفسه كانت �لسماO ترتج بفعل �النفجا��I �لجديد�، �بد
 ��بل من �ألحجا� 
��لرما� ��لتر�? ��لحمم �لبركانية في �لتساقط على �لمدينة على شكل قطـع صلبة. 
 Hقر? من جبل فز�
�قد تملك سكا� مدينة بومبي �لرعب �لشديد لكونهم كانو� 
�لبركاني فأخذ�� في �لفر�� بعدما تملكهم �لخوH �لشديد نتيجة لتقدd سيل من �لطين 
�لحا� �لملتهب ��لذ) تحرm باتجاU �لمدينة على شكل 
مو�� متدفقة. �
ما �لذين لم 
ينجحو� في �لهر? فقد �فنو� تحت 
نقا� �لبناياI �لمتهدمة �تحت �لحمم �لبركانية 
 Uيتخذ عبر� هو ما �جد �
�لمنصهر� �لكن �لشئ �لذ) يبعث على �لحيرU بل �يجب 
�ما شاهدU علماO �آلثا� من معلوماI نتيجة �لحفرياI �لتي 
جر�ها هو تر�� 
كثرية 

هالي �لمدينة في ترm �لمدينة خال2 �لكا�ثة. فقد لجأ �ألغنياO ��لذين لم يفكر�� في 
عليهم   tلحا�� �لرما�  تساقط  من  يحتمو�  بيوتهم كي  8لى  �ممتلكاتهم  
مو�لهم   mتر
يفر��  لكي   Iفا قد  �لوقت  �لكن  �آلمن،   nلمال� يجد��   �� بإمكانية  منهم  8حساسا 

�ماتو�. 
فقد �نمحت من �لتا�يخ خال2 يوd ��حد جميع 
شكا2 �لحيا� في كل من مدينة 
بومبي �بعض �لقرS �لمحيطـة بها. �قد nكر �لقرW� �لكريم 
خبا� �لذين القو� حتفهم 

على هذU �لشاكلة بقوله تعالى:
ُه َعَلْيَك ِمْنَها َقاِئٌم َ;َحِصيٌد﴾ (سو�� هو� 100) ﴿ cَِلَك ِمْن 2َْنَباِ� �ْلُقَرg َنُقصُّ

 بعد 8جر�O �لحفرياI ��لبحو� تبين 
� سكا� بومبي كانو� �كأنما قد تجمد�� 
فجأ�، فقد ظـهر شكل �ألهالي �هم متحجر�� 
ثناO لفظهم 
نفاسهم �ألخير�، فقد 

�همتهم �لكا�ثة فجأ�. �حسب ما 
خبر عن nلك �لقرW� �لكريم:
﴿ َ;َكَذِلَك 2خذ  َ!بَِّك  ��c 2خذ  �ْلُقَرg َ;ِهَي َظـاِلَمٌة ِ��َّ 2خذُ] 2َِليٌم َشِديدٌ﴾    

( سو�� هو� 102 )   
8� ما نشاهدU �ليوd من Wثا� تعو� 8لى حضا��I عاشت قبل مئاI �آلالH من 
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نه على �لرغم من كل ما كانو� يتمتعو� به من غنى فإ� هذ�  zلسنين تظـهر بوضو�
لم يغن عنهم من �هللا شيئا. �8� كل شيO تركوU من خلفهم 
ضحى مير�ثا للذين 
تو� 

كبر �هم �قع فيه  
�لئك �لذين عاشو� في  �
من بعدهم. �تجد� �إلشا�� هنا 8لى 
مثل هذU �لمجتمعاI ��ندثر�� هو �عتقا�هم بأنهم سيملكو� �لنعم �لدنيوية 8لى �ألبد، 
�ما صنعوU من 
بنية سوH يخلدهم 8لى �ألبد، �هذ� �لوهم نر�U ��ضحًا في يومنا هذ�، 
فالمالحظ 
� �إلنسا� يحا�2 
� يجعل nكر�U تعيش 8لى �ألبد بقيامه بعمل مختلف 
يقوd بجمع  بالكثير كي  �لفكر�، �هناm قسم Wخر يضحي   Uلترسيخ هذ �لفنية  �آلثا� 

�لمزيد من �ألمو�2 ظنًا منه 
نها ستعو� عليه بالفائد�. 
�هؤالO قد تجا���P �لذين سبقوهم من قبل لما 
بد�U من �لزيغ ��لضال2 �حتى 
هم  عّما  ليكفو�  لهم  تعالى  �هللا  
�سلها  �لتي   Iإلنذ���� 
نو�}  لجميع  �كتر�ثهم   dعد
عليه. �لكن هناm حقيقة مهمة جد� يجب على هؤالO �ألشخا� 
� الينسوها �هي 
فلم   Iندثر� ثم  قبل  
خذ عبر� خلفتها شو�هد �Wثا� عظيمة لمجتمعاI �جدI من 
يبق في هذU �لدنيا 
حد منهم مخلد�. ��لذين سعو� 8لى تخليد nكر�هم قبل موتهم في 
هذU �لدنيا بما قامو� به من 
عما2 �ما تركوU من Wثا� لم تجلب ألجسامهم �لمتآكلة 

) منفعة تذكر �لكن بقايا �آلثا� �لموجو�� تمثل عبر� للذين يريد�� 
� يستخلصو� 
بهم من عذ�?  ما سيحل  �يتذكر��  ينسو�  �لدنيا، �لكي ال   Uمن هذ Aلد���� �لعبر 
8لهي 
ليم. �لهذ� فإ� �هللا تعالى من خال2 هذU �ألمثلة ينذ� �لذين يتعلقو� برغبة شديد� 
بهذU �لدنيا. �مما ال شك فيه 
� �لذين يتدبر�� �يأخذ�� �لد��A من هذU �لحو��� 
سيعلمو� 
� �هللا تعالى قد 
�جد هذU �لحو��� �
نه قا�� في 
) لحظـة 
� يمتحن 
�لبشر بإ�سا2 
شد 
نو�} �لعذ�?. 8� �لدنيا هي فقط مكا� �الختبا� ��المتحا�. فالذ) 
 Uهذ �ير� �لذين  
ما  ��بحا.  فإنه سيكو�  منه  يطلب  ما  �المتحا� حسب  يؤ�) هذ� 
�لدنيا ��� بقاO، فإنهم سيو�جهو� خسا�� مماثلة كما هو �لحا2 بالنسبة لألقو�d �لتي مر 
nكر 
حو�لها. �هذ� بالتأكيد ناتج عما جنته 
يديهم �
نهم في �آلخر� سيحاسبو� على 
 Hلذ) يعر� تعالى هو  قامو� به من �ألعما2، �ال شك 
� �هللا  
يديهم �ما  �قترفته  ما 

�لمحسن من �لمخطـئ. 
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 Uفي هذ Oبإمكانهم تأسيس حيا� كاملة ال ينقصها شي �
 Aيحسب �لعديد من �لنا 
�لدنيا، ألنهم يظنو� 
نهم حا��P على �لثر�� �لما�ية �لضر��ية فإ� حياتهم في هذU �لدنيا تكو� 
�لسائد�  �لقناعة  �حسب   .Uإلسعا� �كافية  �تطلعاته،  �إلنسا�   Iحاجا جميع  إلشبا}  كافية 
فإ� �إلنسا� يكو� قد 
سس حيا� كاملة ال يشوبها 
) نقص 8� حصل على ثر�� ما�ية �على 
بيت سعيد 
� حاP على شهر� �صيت �nئع يجعله محترما في عيو� �آلخرين. . . هذ� هو ما 

يعتقد�نه. 
 بينما ال نعثر في كتا? �هللا تعالى على مثل هذU �لنظر� �العلى ما يؤيدها. بل على 
�لدنيا ال يمكن 
� تكو� كاملة �مثالية ��� نقص  �لحيا�  بأ�  �لكريم يقو2    �Wفالقر �لنقيض 

ألنها صممت على قاعد� �على 
ساA �لنقص �عدd �لكما2. 
8� �شتقاt كلمة �لدنيا يحمل 8يما�O مهمة في هذ� �لموضو}، ألنها مشتقة في �للغة �لعربية 
من " �لدنا�O " �هي صفة للشيO �لذ) ال يملك قيمة. ��لدنيا هي محل �ضع هذU �لصفة. لذ� 

همية هذU �لحيا� �لدنيوية، �
شا�  dعد �Wكما مر بنا في فصو2 هذ� �لكتا? فقد كر� �لقر�
8لى 
� جميع 
شكا2 �لزينة �لموجو�� في هذU �لحيا� كالغنى �حيا� �لعمل ��لز��� � �أل�ال� 

��لنجاz ال قيمة لها �هي من �لمتا} �لز�ئل:
 ;َ  qِْألَْمَو�� ِفي  َ;َتَكاُثٌر  َبْيَنُكْم  َ;َتَفاُخٌر  �يَنٌة ِ;َ َ;َلْهٌو  َلِعٌب  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياُ�  2َنََّما  ﴿ �ْعَلُمو� 

�أل;ال' َكَمَثِل َغْيٍث 2َْعَجَب �ْلُكفَّاَ! َنَباُتُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَر�ُ] ُمْصَفرָד� ُثمَّ َيُكوُ� ُحَطـاًما َ;ِفي 

ْنَيا ِ�الَّ َمَتاvُ �ْلُغُر;ِ! ﴾ (  �آلخر� َعَذ�Iٌ َشِديٌد َ;َمْغِفَرٌ� ِمْن �هللاَِّ َ;ِ!ْضَو�ٌ� َ;َما ﴿ �ْلَحَياُ� �لدُّ

�لحديد 20 ) 
:Sخر
�في Wية  

 �آلخر� هي '�! �لبقا�
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ْنَيا َ; �آلخر� َخْيٌر َ;2َْبَقى ﴾ ( �ألعلى 16 – 17 ) ﴿ َبْل ُتْؤِثُر;َ� �ْلَحَياَ� �لدُّ

�لدنيا على  �لحيا�  8يثا�  �لسابقة – عند  �آلية   تبد
 – كما تذكر  �لمشكلة   �
 ��لحقيقة 
�آلخر�، أل� �إلنسا� عندما يؤثر �لحيا� �لدنيا على �آلخر� يكو� قد 
��� ظـهرU هللا تعالى، ��هللا 

تعالى يقو2 في كتابه: 
ْنَيا َ;�ْطَمَأنُّو� ِبَها َ;�لَِّذيَن ُهْم َعْن aَياِتَنا  ﴿ ِ��َّ �لَِّذيَن َال َيْرُجوَ� ِلَقاَ�َنا َ;َ!ُضو� ِباْلَحَياِ� �لدُّ

َغاِفُلوَ� ﴾ ( يونس 7 ) 

 dكمالها ال يعني طبعا عد dنقص �لحيا� �لدنيا �عد �مصيرهم 8لى �لنا�. 8 �ينذ�هم بأ�
�جو� 
شياO جميلة فيها. فقد مأل �هللا تعالى �لدنيا بنعم عديد� ال تذكر. �لكن بجانب 
�جه 
�لجما2 هذU تم �ضع 
�جه قبح �
�جه نقص �قصو� فيها تذكر بجهنم �بعذ�بها. �بسبب ما 
تقتضيه حكمة �البتالO ��المتحا� في �لحيا� �لدنيا فقد �ضعت �لصفاI �لعائد� للجنة مختلطـة 
مع �لصفاI �لعائد� لجهنم، �هكذ� يستطيع �لمؤمنو� 
خذ  فكر� ��ضحة عن �لجنة �عن جهنم 
�لبريئة من 
) نقص بدال من  �لخالد� ��لكاملة  �لد��  من جهة، �يتوجهو� نحو �آلخر� �هي 
�لتوجه للحيا� �لفانية �لقصير� ��النخد�} بها. ��لد�� �آلخر� هي �لد�� �لتي يرتضيها �هللا تعالى 
لعبا�U. �يشير �لقرW� 8لى 
� �لد�� �آلخر� هي �لد�� �ألبدية لإلنسا� ��لد�� �لحقيقة �هي ��� 
 Pبالد�� �آلخر� ��لفو Pمن �لو�جب �من �لضر��) بذ2 كل �لجهد للفو �لقر�� لهم. لذ� كا�

:Uبنعيم �لجنة، �هذ� هو ما يأمر به �هللا تعالى عبا�
ْ% ِلْلُمتَِّقيَن﴾  َماَ;�ُ% ;�أل!9 2ُِعدَّ ﴿ َ;َساِ!ُعو� �لى َمْغِفَرٍ� ِمْن َ!بُِّكْم َ;َجنٍَّة َعْرُضَها �لسَّ

( 2W عمر�� 133 ) 
 

;ضع �لمتنافسين للفو� بالجنة
لقد بشر �لقرW� �لكريم �لمؤمنين بأجر كريم �بمغفر� �بثو�? �سعا�� ال حد لها، �لكن 
�لزمن  شريط  ضمن  �لبشا��   Uهذ يعيش  �لمؤمن   �
 �هو  �لبا2  عن  يغيب  ما  كثير�ً  
مر   mهنا
�لالنهائي �لممتد 8لى �لجما2 �لالمحد�� �هو ال يز�2 في �لحيا� �لدنيا، أل� �لمؤمن عال�� على 
�لدنيا.   Uتعالى �نعمه في هذ 
لطـاH �هللا  يترm محر�ما من  فلم  بالجنة في �آلخر�  
نه مبشر 

�يذكر �لقرW� �لكريم 
� �لمؤمنين �لصالحين سيحيو� حيا� طيبة في هذU �لحيا� �لدنيا:
﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن cََكٍر 2; 2ُنَثى َ;ُهَو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياً� َطيَِّبًة َ;َلَنْجِزَينَُّهْم 2َْجَرُهْم 

ِبَأْحَسِن َما َكاُنو� َيْعَمُلوَ� ﴾ ( �لنحل / 97 )

8� قياd �هللا تعالى بمنح عبا�U �لصالحين 
لطـافا ��� 
) مقابل كتشويق �حث 
مر ال 
يتغير. �نظر� لكو� �لغنى ��لعظمة ��لجما2 من 
خص صفاI �لجنة �من 
سسها، لذ� يخلق �هللا 
تعالى في هذU �لدنيا لعبا�U �لمصطفين �ألخيا�، �لعبا�U �لذين يحبهم �يرضى عنهم نعما تذكرهم 
بنعم �لجنة �تشير 8ليها ليزيد من شوقهم 8لى �لجنة. لذ� فكما يبد
 �لعذ�? �لالنهائي للمنكرين 
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��لملحدين في هذU �لحيا� �لدنيا كذلك يبد
 �لجما2 �لالنهائي �لموعو� للمؤمنين ��لصالحين في 
 dلحيا� بصو� من �لضيق ��لمصاعب ��آلال� Uحياتهم �لدنيوية. �قد يبتلي �هللا �لمؤمنين في هذ
�لكن �لمؤمنين �لصابرين لوجه �هللا تعالى يتذ�قو� من هذU �لمحن ��آلالd لذ�ئذ معنوية ال يمكن 


� تخطر على با2 �لمنكر. 
8� �لمؤمن يعيش في هذU �لحيا� �لجديد� بعيد� عن 
) هم 
� حز� 
� ضيق نفسي طو�2 
 Uلذ) يحد�� �لحيا�  
��مر �نو�هي خالقه �بعيشه شكل  باتباعه  بأنه  يعلم  �لدنيا ألنه  حياته في 
حياته  حو2  كبير�  Wماال  �فاته  بعد  يحمل  �هو  حيا�.  �فضل  سيعيش  له   Uختا�� �لذ)  �لدين 
�ألخر�ية، �يتوقع 
فضاالً عديد� من �به، فهو يعلم قبل كل شيO بأ� عو� �به �تأييدU له على 
بأ�  علمهم  من  ناشئة  �لمؤمنو�  بها  يشعر  �لتي  ��لسكينة  ��لطمأنينة  �ألمن  هذ�  �مثل   .dلد���
كل صال� �عمل صالح يقومو� به طـالبين �ضا �هللا تعالى يسجل في �فاتر حسناتهم من قبل 

�لمالئكة، كما يعلمو� بأ� �هللا تعالى يؤيدهم �يحفظـهم بمالئكة ال ير�نها.
﴿ َلُه ُمَعقَِّباٌ% ِمْن َبْيِن َيَدْيِه َ;ِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن 2َْمِر �هللاَِّ ِ��َّ �هللاََّ َال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍ� َحتَّى 

 ﴾qٍ�;َ َلُه َ;َما َلُهْم ِمْن ُ';ِنِه ِمْن ِبَقْوٍ� ُسوً�� َفَال َمَر'َّ  2ََ!�َ' �هللاَُّ   �cَ�ِ;َ ِبَأنُفِسِهْم ُيَغيُِّر;� َما 

(�لرعد 11)
هم  
نهم � �هللا،  سبيل  في  يدخلونه   zكفا كل  في  حليفهم  �لنصر  بأ�  �لمؤمنو�  �يعلم 
بالثقة �باألمل لعلمهم بأ� �هللا تعالى قد 
مر مالئكته  �لموعو��� بالجنة، �هذ� يعطيهم شعو��ً 

بنصر �لمؤمنين �تثبيتهم.
﴿ cْ�ِ ُيوِحي َ!بَُّك ِ�َلى �ْلَمَالِئَكِة 2َنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتو� �لَِّذيَن aَمُنو� َسُأْلِقي ِفي ُقُلوIِ �لَِّذيَن 

َكَفُر;� �لرُّْعَب َفاْضِرُبو� َفْوَ� �ْألَْعَناِ� َ;�ْضِرُبو� ِمْنُهْم ُكلَّ َبَناٍ� ﴾ ( �ألنفا2 12 )

�لمؤمنو� هم �لذين ��� nكرهم في �لقرW� �لكريم: 
﴿ ِ��َّ �لَِّذيَن َقاُلو� َ!بَُّنا �هللاَُّ ُثمَّ �ْسَتَقاُمو� َتَتَنزqَُّ َعَلْيِهْم �ْلَمَالِئَكُة 2َالَّ َتَخاُفو� َ;َال َتْحَزُنو� 

َ;2َْبِشُر;� ِباْلَجنَِّة �لَِّتي ُكْنُتْم ُتوَعُد;َ� ﴾ ( فصلت 30 )

�هم يعلمو� مع هذ� 
� �هللا ال يكلف 
حد� فوt طـاقته:
اِلَحاِ% َال ُنَكلُِّف َنْفًسا ِ�الَّ ُ;ْسَعَها 2ُْ;َلِئَك 2َْصَحاIُ �ْلَجنَِّة  ﴿ َ;�لَِّذيَن aَمُنو� َ;َعِمُلو� �لصَّ

 ( 42 Hألعر�� ) ﴾ �َ;ُهْم ِفيَها َخاِلُد

�ألنهم يؤمنو� بالقد� �
� �هللا تعالى هو فاعل كل شيO، لذ� يعلمو� 
� كل ما 
يصيبهم هو من عند �هللا:

ْل �ْلُمْؤِمُنوَ� ﴾ ( �لتوبة  ﴿ ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا ِ�الَّ َما َكَتَب �هللاَُّ َلَنا ُهَو َمْوَالَنا َ;َعَلى �هللاَِّ َفْلَيَتَوكَّ

( 51
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لذ� يتوكلو� عليه �يرضو� بحكمه:
﴿ �لَِّذيَن َقاqَ َلُهْم �لنَّاVُ ِ��َّ �لنَّاVَ َقْد َجَمُعو� َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَز�َ'ُهْم ِ�يَماًنا َ;َقاُلو� َحْسُبَنا 

�هللاَُّ َ;ِنْعَم �ْلَوِكيُل ﴾ (2W عمر�� 174-173)

 �
 �لممكن  فمن   Oبتال�� �متحا�   ��� �لدنيا   �
 بما  �لكن   .Uمكر�  (
 يصيبهم  ال  لذ� 

ماd �لمؤمن كالجو} ��لمر� ��أل�t �حو��� �لسير ��لخسائر  Iتظـهر �لعديد من �لصعوبا

�لمالية....8لخ.
 Uهذ بعض  تسجل  �آلتية  �لكريمة  ��آلية   .Oلضر���  Oلبأسا�� بالفقر  يمتحن  �قد 

:I�Oالبتال�
ْتُهْم �ْلَبْأَساُ�  ا َيْأِتُكْم َمَثُل �لَِّذيَن َخَلْو� ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّ ﴿ 2َْ� َحِسْبُتْم 2َْ� َتْدُخُلو� �ْلَجنََّة َ;َلمَّ

رَّ�ُ� َ;ُ�ْلِزُلو� َحتَّى َيُقوqَ �لرَُّسوqُ َ;�لَِّذيَن aَمُنو� َمَعُه َمَتى َنْصُر �هللاَِّ 2ََال ِ��َّ َنْصَر �هللاَِّ  َ;�لضَّ

َقِريٌب ﴾ (�لبقر� 214)


ماd �لرسو2 �
ماd �لمؤمينين  Iلمصاعب �لتي ظـهر�� Oلضر��� Oلبأسا� Uهذ �
�الشك 

شو�قهم �لى �لجنة. فاهللا  I��P� بقضائه Oمعه لم تز�هم 8ال عبو�ية هللا تعالى �خشية منه ��ضا

تعالى يبشرهم في نهاية �آلية بأ� نصر �هللا قريب �في �لنتيجة:
وُ� َ;َال ُهْم َيْحَزُنوَ� ﴾   ُهْم �لسُّ ي �هللاَُّ �لَِّذيَن �تََّقو� ِبَمَفاَ�ِتِهْم َال َيَمسُّ ﴿ َ;ُيَنجِّ

( �لزمر 61 )
�لما كا� �لمؤمن يعلم بأ� �لمصاعب هي المتحا� 8يمانه 
نها �
�جدI لهذ� �لغر� فإ� 

ظـهر صبر�ً �توكًال فسينا2 ثو�با كبير� في �آلخر�، �ستكو� عامال لنضوجه �فرصة لكماله، 
لذ� فال يفقد شيئًا من 
منه �طمأنينته �سكينة نفسه. �ال تستطيع هذU �لمصاعب �لنيل من سكينة 

نفسه بل سيز��� شوقه �حماسته.
بينما يكو� �لوضع على �لنقيض بالنسبة 8لى �لكافر �لذ) يتعذ? ال جسديًا فقط بل نفسيًا 

���حيًا.
�لرئيسية  �لمشاعر  من   dqلتشا�� ��لقلق  ��ألسى  ��لحز�   Hكالخو �لسلبية  �لمشاعر   �8
�لمالPمة � �للصيقة بمشاعر �لملحد ��لمنكر. �هذU �لمشاعر �لسلبية تعد بد�ية مصغر� للجانب 
�لمعنو) من �لعذ�? �لذ) سيتجرعونه في جهنم، �يشبه �هللا تعالى هؤالO �لضالين ��لمنحرفين 

كما يأتي:
﴿ َفَمْن ُيِرْ' �هللاَُّ 2َْ� َيهِدَيُه َيْشَرْ� َصْدَ!ُ] ِلْإلِْسَالِ� َ;َمْن ُيِرْ' 2َْ� ُيِضلَُّه َيْجَعْل َصْدَ!ُ] َضيًِّقا 

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

( 125 dألنعا�

خرS كيف 
نه يحسن لعبا�U �لمؤمنين �لصالحين  IياW مقابل هذ� يخبرنا �هللا تعالى في�
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�لذين يستغفر�نه �يتوبو� 8ليه �يؤتهم من فضله في هذU �لحيا� �لدنيا :
 Xcِ َّ2َْ� �ْسَتْغِفُر;� َ!بَُّكْم ُثمَّ ُتوُبو� �ليه ُيَمتِّْعُكْم َمَتاًعا َحَسًنا �لى 2ََجٍل ُمَسمָדى َ;ُيْؤِ% ُكل;َ ﴿

َفْضٍل َفْضَلُه َ;ِ�ْ� َتَولَّْو� َفإِنِّي 2ََخاmُ َعَلْيُكْم َعَذ�Iَ َيْوٍ� َكِبير ٍ﴾  ( هو� 3 ) 

�Wية 
خرS يعرH �لقرW� �لكريم �لحيا� �لدنيوية للمؤمن: 
ْنَيا َحَسَنٌة  ِللَِّذيَن 2َْحَسُنو� ِفي َهِذِ] �لدُّ َقاُلو� َخْيًر�  2َْنَزqَ َ!بُُّكْم   �cِللَِّذيَن �تََّقْو� ما ﴿ َ;ِقيَل 

َ;َلَد�ُ! �آلخر� َخْيٌر َ;َلِنْعَم َ'�ُ! �ْلُمتَِّقيَن ﴾ ( �لنحل 30 )


فضل، �عندما يتم قياA صو� �لجما2 �لموجو�� � Uلد�� �آلخر� خير من ��� �لدنيا هذ� �8
تعين   �nفإ لذ�  قيمتها.  تفقد كل  تتضا2O حتى  
نها   Sنر �آلخر�  في  بالموجو�  �لدنيا   Uهذ في 
علينا تعيين هدH لنا، لكا� من �لضر��) 
� تكو� �لد�� �آلخر� هي �لهدH. ��لمؤمنو� �لذين 

 .Uلد�� �آلخر� يغمرهم �هللا تعالى بأفضاله في حياتهم �لدنيا هذ� �يسعو

�لجنة: �لوطن �لحقيقي للمؤمنين
يؤمنو�  ��لذين  
بد�ً.  فيه  ال�يب  حق  �هللا  ��عد  �لمؤمنين.   Uلعبا� �لجنة  �هللا  �عد  لقد 
�عندما  �يبة.   �
 قلق   �
 شبهة   (
 جو�نحهم  في  اليحملو�  حتما،  سيتحقق  �لوعد  هذ�  بأ� 
لهم  ستفتح  �لجنة  
بو�?  �بأ�  لهم  ستغفر  nنوبهم  بأ�  يعلمو�  كمؤمنين  
���حهم  يسلمو� 

�سيدخلونها: 
﴿ َجنَّاِ% َعْدٍ� �لَِّتي َ;َعَد �لرَّْحَمُن ِعَباَ'ُ] ِباْلَغْيِب ِ�نَُّه َكاَ� َ;ْعُدُ] َمْأِتيָדا ﴾ ( مريم 61 ) 

للمؤمن  �لحقيقة  �لد��  هي  �لتي   – �لجنة  �تكو�  �لمرتقبة،  �للحظـة  تلك  تقبل  
خير� �
���� �لقر�� له �لتي تمناها �لمؤمن طو�2 حياته �عمل كل ما في جهدU للفوP بها �نيلها -  قد 

تهيأI للمؤمنين. ��لقرW� �لكريم يرسم صو�� ��ئعة لدخو2 �لمؤمنين �لجنة. 
﴿ َجنَّاُ% َعْدٍ� َيْدُخُلوَنَها َ;َمْن َصَلَح ِمْن aَباِئِهْم َ;2َْ�َ;�ِجِهْم َ;cُ!ِّيَّاِتِهْم َ;�ْلَمَالِئَكُة َيْدُخُلوَ� 

َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ َباIٍ َسَالٌ� َعَلْيُكْم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى ﴾ ( �لرعد 23 -24 )

 

صو! �لجماq في �لجنة 
﴿ َمَثُل �ْلَجنَِّة �لَِّتي ُ;ِعَد �ْلُمتَُّقوَ� َتْجِرX ِمْن َتْحِتَها �ألنَهاُ! 2ُُكُلَها َ'�ِئٌم َ;ِظلَُّها ِتْلَك ُعْقَبى 

�لَِّذيَن �تََّقو� َ;ُعْقَبى �ْلَكاِفِريَن �لنَّا! ُ﴾ ( �لرعد 35 )

قبل �لولو� في �لموضو} هناm نقطـة مهمة يجب بيانها: 8� �لفكر� �لشائعة من 
� �لجنة 
تحتو) فقط على مناظر طبيعية جميلة �على بساتين �
نها� جا�ية. . . هذU �لفكر� ليست فكر� 
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 Uجما2 �لطبيعة ��لبساتين ��ألشجا� ��ألنها� تكمل �لجو �لساحر للجنة. �هذ �
قرWنية. الشك 
هي �لحكمة من �جو� �لقصو� في �لظـال2 ��لبساتين �لتي تجر) من تحتها �لعيو� ��ألنها�. 

�لكن هذU �لبساتين ��لمساحاI �لخضر�O ال تكفي لتعريف �لجنة تعريفا شامال �كافيا. 
�إلنسا�   Iخياال�  Iلتصو��� كل   tنطـا خا��  �نعمها  �لجنة  في  �لجما2  صو�   �8
�خا�� قد�� �إلنسا� في �لتعبير عنها فقسم منها تذكر بما كا� موجو�� في �لدنيا �قسم منها 

جديد كل �لجد� �لم يعرفه �إلنسا� من قبل: ﴿ cََ;�َتا 2َْفَناٍ� ﴾ ( �لرحمن 48 ) 

عدها �هللا  Iصو�� عديد� من �لجما2 �من �لمفاجا �معلوما لدينا بأ �يكو �
�يجب 
تعالى بعلمه �لالنهائي للمؤمنين في �لجنة �جعلها في �نتظا�هم، �في �آلية �آلتية يخبرنا �هللا تعالى 

بأ� كل شيO سيتحقق حسب مشيئة �لمؤمن ����8ته �طلبه للجنة. 
اِلَحاِ%  ا َكَسُبو� َ;ُهَو َ;�ِقٌع ِبِهْم َ;�لَِّذيَن aَمُنو� َ;َعِمُلو� �لصَّ اِلِميَن ُمْشِفِقيَن ِممَّ ـَ ﴿ َتَرg �لّظ

 Sِلَك ُهَو �ْلَفْضُل �لَكِبيُر ﴾ ( �لشو�cَ ;َ� ِعْنَد َ!بِِّهْم�ِفي َ!ْ;َضاِ% �ْلَجنَّاِ% َلُهْم َما َيَشاُ

 ( 22

� قو� خيا2 �إلنسا� ستؤ�) بإn� �هللا �لطف منه 8لى تشكيل صو� جما2 عديد� في  (


�لجنة عال�� على صو� �لجما2 �لموصوفة في �لقرW� �لكريم. 

�لجو �لذX سيعيش فيه �لمؤمنو� في �لجنة 
﴿ َ;َعَد �هللاَُّ �ْلُمْؤِمِنيَن َ;�ْلُمْؤِمَناِ% َجنَّاٍ% َتْجِرX ِمْن َتْحِتَها �ألنَهاُ! َخاِلِديَن ِفيَها َ;َمَساِكَن 

َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِ% َعْدٍ� َ;ِ!ْضَو�ٌ� ِمْن �هللاَِّ 2َْكَبُر cَِلَك ُهَو �ْلَفْوُ� �ْلَعِظيُم ﴾ ( �لتوبة  72 )

�لبيوI �لتي عاy فيها �لمؤمنو� في �لحيا� �لدنيا هي بيوI طـاهر�. 
 ) ﴾ qِْآلَصا�;َ ِباْلُغُد;ِّ  ِفيَها  َلُه  ُيَسبُِّح  �ْسُمُه  ِفيَها  َ;ُيْذَكَر  ُتْرَفَع   �ْ2َ cِ2ََ� �هللاَُّ  ُبُيوٍ%  ﴿ ِفي 

�لنو� 36 )
�تعالى  سبحانه  �هللا  �لمؤمنو�  فيها  يذكر   Iلبيو�  Uلهذ مشابهة  �لجنة   Iبيو �ستكو� 
�يشكر�نه على 
فضاله �نعمه. فكما 
� �لمساكن �لجميلة �لطـاهر� �لتي يعيش فيها �لمؤمنو� 
من قصو� �منا2P يمكن 
� تكو� ضمن جو �لجما2 �لذ) nكرناU في �لسابق، كذلك يمكن 

� تكو� ضمن مد� حديثة جد� I�n هندسة معما�ية ��قية، �تملك لمساI جمالية عديد�. 

تذكر  فمثال  �لطبيعي،  �لجما2  من   Oجو�
 ضمن  مقامة   �Wلقر� في  �لمذكو��  �لمساكن 
8حدS �آلياI �لقرWنية:  

﴿ َلِكْن �لَِّذيَن �تََّقْو� َ!بَُّهْم َلُهْم ُغَرmٌ ِمْن َفْوِقَها ُغَرmٌ َمْبِنيٌَّة َتْجِرX ِمْن َتْحِتَها �ألنَهاُ! َ;ْعَد 

�هللاَِّ َال ُيْخِلُف �هللاَُّ �ْلِميَعاَ' ﴾ ( �لزمر 20 ) 

على   Hلإلشر� ��سعة  نو�فذ  �آلية   Uهذ في  �لمذكو��  �لعالية  �لمساكن   Uلهذ يكو�  قد 



121

هذU �لمناظر، فيها صالوناI ��سعة تحيط بها �لنو�فذ من جهاتها �أل�بع. �هكذ� يتمتع �لمؤمن 
 tPير� ناعمة  كر�سي  على  يسترخي  �عندما  �إلنسا�،   Uيتمنا �يكو�  بأجمل  مؤثثة  بمساكن 

بأطيب �لفو�كه ��ألشربة يتطلع من مكانه �لعالي على 
جمل �لمناظر �لتي تخلب �أللبا?. 
يكو� تصميم هذU �لقصو� �تأثيثها بأفضل �ألثا� �
جو�U �بألو�� متناغمة، فيها كر�سي 

 :IياW لكريم في عد�� �Wسر� متقابلة يذكرها �لقر
مريحة �
﴿ َعَلى ُسُرٍ! َمْوُضوَنٍة ُمتَِّكِئيَن َعَلْيَها ُمَتَقاِبِليَن ﴾ ( �لو�قعة  15 – 16 )

ْجَناهم ِبُحوٍ! ِعيٍن ﴾ ( �لطو� 20 ) َّ;�﴿ ُمتَِّكِئيَن َعَلى ُسُرٍ! َمْصُفوَفٍة َ;َ

 S
� تعالى  ��هللا  ��لقد��.  ��لعظمة  للغنى  �مز  هنا  فالسر�   Iآليا�  Uهذ من  يتبين  �كما 
�لسر�   Uهذ على  متكئو�  �هم   - ��لمؤمنو�  �لجنة.  في  �لنعم   Uهذ لمثل  مستحقين  �لمؤمنين 

– يذكر�� �هللا �يشكر�نه �يحمد�نه:
 !َ�'َ 2ََحلََّنا   Xلَِّذ� َشُكوٌ!  َلَغُفوٌ!  َ!بََّنا   َّ��ِ �ْلَحَزَ�  َعنَّا  cْ2ََهَب   Xلَِّذ� ِهللاَِّ  �ْلَحْمُد  ﴿ َ;َقاُلو� 

َنا ِفيَها ُلُغوIٌ﴾ ( فاطر33 – 35 ) َنا ِفيَها َنَصٌب َ;َال َيَمسُّ �ْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه َال َيَمسُّ

�لتي  �لجما2  �صو�  �ألناقة  عناصر  من  عديد�  
نو�}  �لجنة  مو��  في  �لغالب   Oلشي��
في  بالجو�هر موضوعة  �لمحال�  فاألسر�  مثال  تعالى،  �لالمحد�� هللا  �للعلم  للفن   Aنعكا� هي 

ماكن عالية �مرتبة �مؤثثة بعناية، ��لمالبس من �لحرير مزينة بقالئد من �لفضة ��لذهب. �مع 
���� تفاصيل عديد� فاهللا تعالى �ستعمل في �صف �لجنة عبا��I تترm مجاًال للخيا2 
يضًا. 
 Uهللا تعالى هيأ لعبا�� �
�بإمكا� �لمؤمن 
� يختا� ما يعجبه من 
نو�} �لزينة ��ألثا�. �الشك 
بالجنة مفاجآI عديد� ال يمكن 
� تخطر على با2 
حد �ال   Pلفو� �لذين �ستحقو�  �لمؤمنين 

على خياله.   

�لجنة تفو� جميع �لخياال% 
﴿ ُيَطـ�mُ َعَلْيِهْم ِبِصَحاmٍ ِمْن cََهٍب َ;2َْكَو�Iٍ َ;ِفيَها َما َتْشَتِهيِه �ألنُفُس َ;َتَلذُّ �ْألَْعُيُن 

 ( 71 Hلزخر� ) ﴾ �َ;2َْنُتْم ِفيَها َخاِلُد;َ

من  تنطلق  عنها  �ألمثا2  �تقديم  �تصويرها  �لجنة  حو2   �Wلقر� في  �لو����   zلشر��  �8
كونها ليست غريبة تماما عن �لموجو� في �لدنيا بل تحمل بصماI من �لشبه بها لذ� يقو2 �هللا 

َفَها َلُهْم ﴾ ( محمد 6 ) تعالى: ﴿ َ;ُيْدِخُلُهْم �ْلَجنََّة َعرَّ
لذ� نستطيع بإn� �هللا معرفة �لحيا� في �لجنة �نحن ال نز�2 في �لحيا� �لدنيا، �
� نملك 
حولها �لمعلوماI، �هذU �لمعلوماI هي �لمعلوماI �لتي علمها �هللا لنا لكي تكو� �سيلة للتفكر 
�لمعلوماI تصف �لجنة تماما �من   Uهذ �لقو2 بأ� 8ليها. �لكن ال يمكننا   tلجنة ��لشو� في 
 �
جميع جو�نبها �
�جه �لنعم فيها، ففي بعض �آلياI تمت �إلشا�� 8لى نقطـة مهمة �هي 
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�صاH �لجنة هذU هي لتحريك قو� �لخيا2 عندنا. �قبل تقديم هذU �آلياI علينا 
� نذكر 
مر� 
مهما �هي 
� WياI مثل:

﴿ َمَثُل �ْلَجنَِّة �لَِّتي ُ;ِعَد �ْلُمتَُّقوَ� ِفيَها 2َْنَهاٌ! ِمْن َماٍ� َغْيِر aِسٍن َ;2َْنَهاٌ! ِمْن َلَبٍن َلْم َيَتَغيَّْر 

اِ!ِبيَن َ;2َْنَهاٌ! ِمْن َعَسٍل ُمَصفָדى َ;َلُهْم ِفيَها ِمْن ُكلِّ �لثََّمَر�ِ%  ٍ� ِللشَّ َطْعُمُه َ;2َْنَهاٌ! ِمْن َخْمٍر َلذَّ

ـَع 2َْمَعاَ�ُهْم﴾ ( محمد  َ;َمْغِفَرٌ� ِمْن َ!بِِّهْم َكَمْن ُهَو َخاِلٌد ِفي �لنَّاِ! َ;ُسُقو� َماً� َحِميًما َفَقطَّ

 ( 15
فهذU �آلية تشير 8لى 
� �لجنة مكا� يفوt �لخيا2 �إلنساني، �8لى 
نها ��� �لمفاجآI �لتي 

ال تخطر على قلب 
حد. ��آلية �آلتية تصو� �لجنة كمكا� ضيافة ��حتفا2: 
﴿ َلِكْن �لَِّذيَن �تََّقْو� َ!بَُّهْم َلُهْم َجنَّاٌ% َتْجِرX ِمْن َتْحِتَها �ألنَهاُ! َخاِلِديَن ِفيَها ُنُزًال ِمْن ِعْنِد 

�هللاَِّ َ;َما ِعْنَد �هللاَِّ َخْيٌر ِلْألَْبَر�ِ! ( 2W عمر�� 198 ) 

 �Wلحيا� �لدنيا ��لوصو2 8لى ��� �لمقامة حسب تعريف �لقر� �في �متحا Pلفو� �
�الشك 
للجنة 
) 8لى �لموطن �لحقيقي ��لباقي للمؤمن 
مر يستحق �الحتفا2 به. �الشك 
� مثل هذ� 
�الحتفا2 سيكو� من �لعظمة �من �ألبهة بحيث ال يمكن قياسه بأ) �حتفا2 أل) قوd في �لدنيا 

منذ خلقها �حتى فنائها. 
�لنعم  من  تحصى  �ال  تعد  ال  بأنو�}   ��لتمتع  �ألبدية،  �لحيا�  في   Iالحتفاال�  Uهذ�
��لمسر�I سمة خاصة بالجنة �لتي ال يصا? فيها �لمؤمن بأ) نو} من 
نو�} �لتعب 
� �لملل 


� �لنصب، لذ� نرS �لمؤمنين يقولو� �هم يحمد�� �هللا تعالى: 
 ) ﴾ Iٌَنا ِفيَها ُلُغو َنا ِفيَها َنَصٌب َ;َال َيَمسُّ ﴿ �لَِّذX 2ََحلََّنا َ'�َ! �ْلُمَقاَمِة ِمْن َفْضِلِه َال َيَمسُّ

فاطر 35 )
�الشك 
� �لتعب �لذهني 
� �لنفسي 
� �لمعنو) يند�� في هذU �آلية. 

يتكد�  يتعب  �عندما  بسرعة ألنه خلق ضعيفًا.  يتعب  �لدنيا  �لحيا�   Hفي ظر� �إلنسا� 
nهنه �يضعف عندU �لتركيز، �يضعف عندU �لتفكير �لسليم. بينما ال يوجد هذ� �ألمر في �لجنة، 
 dنعم خالقه تما m���8 لكي يستطيع dحا��ً على �لد�� Uصافيًا �شعو� mهنا �فذهن �لمؤمن يكو
من  يعد  �لذ)  �لتعب  هذ�  �لجنة،  في  بالتعب  �لشعو�   Oالنتفا �نظر�ً  نقص.   (
  ����  mإل����

) حد�� من �لنعم  ���� Sالستفا�� �لقصو� mلمؤمن هنا� �بإمكا �نقائص �لحيا� �لدنيا يكو
 mهنا �نقطا}، بل يكو�  (
 ��� mباللذ� هنا �لالنهائية �لموجو�� في �لجنة. �يكو� �لشعو� 
�نتقا2 من نعمة 8لى 
خرS، �من لذ� ألخرS. �قد تم �لتعهد من قبل �هللا تعالى على عدd حد�� 

 .mهنا dسأ �

) ملل 
��هللا تعالى يسبغ على �لمؤمنين في �لجنة نعمه في جو يخلو من �لتعب �من �لنصب �من 

�لسأd �من �لضجر، فيخلق لهم كل ما يشتهونه: 
 ( 35 t ) ﴾ ;َ� ِفيَها َ;َلَدْيَنا َمِزيٌد�َلُهْم َما َيَشاُ ﴿
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فيحصل  خيالهم،  يبلغه  �ال  بالهم  على  يخطر  ال  ما  حتى  لهم  يهب  تعالى  �هللا   �
  (


ضعاH ما كانو� يتمنونه. � Hضعا
�لمؤمنو� هناm على 

�لصيانة  �لمقامة – هو   ��� �لتي هي  �لجنة –  في  نعمة  
هم  بأ�  
حد  ينسى  
ال  �يجب 
�ألنبيا� 102  (سو!�  �لدخا� 56 ) فال يسمعو� حسيسها  ( سو!�  نا� جهنم.  ��لحفظ من 
) �لكنهم يستطيعو� مشاهد� 
هل جهنم ��لتحد� معهم 8� شا�q، �هذ� �ألمر يكو� �سيلة 

لحمد �شكر عظيمين. 
ُموِ� ِ�نَّا ُكنَّا ِمْن  ﴿ َقاُلو� ِ�نَّا ُكنَّا َقْبُل ِفي 2َْهِلَنا ُمْشِفِقيَن َفَمنَّ �هللاَُّ َعَلْيَنا َ;َ;َقاَنا َعَذ�Iَ �لسَّ

َقْبُل َنْدُعوُ] ِ�نَُّه ُهَو �ْلَبرُّ �لرَِّحيُم ﴾ ( �لطو� 26 – 28 ) 

�لجنة مكا� في �لذ��� من �لعظمة ��لفخامة حتى 8� �لقرW� يقو2 عنها: 
﴿ َ; ��c َ!2َْيَت َثمَّ َ!2َْيَت َنِعيًما َ;ُمْلًكا َكِبيًر� ﴾ ( �إلنسا� 20 ) 

�ال يوجد في �لجنة مكا� يمكن 
� تقع عليه �لعين �ال يثير �إلحساA بالجما2 �بالنشو�، 
ففي كل شبر في �لجنة ترS نعما منعكسة عن �لعلم �لالنهائي هللا تعالى، �هي نعم مهد�� من 

�لرحمة �إللهية �خاصة للمؤمنين في �لجنة: 
َ;َنَزْعَنا َما ِفي ُصُد;ِ!ِهْم ِمْن ِغلٍّ ِ�ْخَو�ًنا َعَلى ُسُرٍ! ُمَتَقاِبِليَن 

( �لحجر 47 ) 
﴿ َخاِلِديَن ِفيَها َال َيْبُغوَ� َعْنَها ِحَوًال ﴾ ( �لكهف 108 ) 

2عظم نعمة في �لجنة ;2فضلها: !ضو�� �هللا تعالى 
﴿ َ;َعَد �هللاَُّ �ْلُمْؤِمِنيَن َ;�ْلُمْؤِمَناِ% َجنَّاٍ% َتْجِرX ِمْن َتْحِتَها �ألنَهاُ! َخاِلِديَن ِفيَها َ;َمَساِكَن 

َطيَِّبًة ِفي َجنَّاِ% َعْدٍ� َ;ِ!ْضَو�ٌ� ِمْن �هللاَِّ 2َْكَبُر cَِلَك ُهَو �ْلَفْوُ� �ْلَعِظيُم ﴾ ( �لتوبة 72 ) 

�لتي  �لنتيجة  �كانت  �ألبصا�،  تبهر  �لتي  �لجنة  نعم  8لى  �لسابقة   Iلصفحا� في  
شرنا 
خلصنا 8ليها 
� �هللا تعالى 
فا� على �لمؤمنين في �لجنة 
نو�عاً عديد� من �لنعم تخاطب حو�سه 

�لخمسة. 
�لكن هناm نعمة تفوt كل �لنعم �تفضلها �هي: �ضو�� �هللا تعالى. �هي �لسعا�� �لعظمى 
�لتي يشعر بها �لمؤمن في �لجنة عندما يعلم 
نه نا2 �ضو�� �هللا تعالى، �هي سعا�� ما بعدها 
سعا��. �هذU �لسعا�� نابعة من 8حساA �لمؤمن بأنه في موضع شكر لكل نعمة يهبها له �هللا 

تعالى. �عندما يصف �لقرW� �لكريم 
هل �لجنة يقو2:
اِ'ِقيَن ِصْدُقُهْم َلُهْم َجنَّاٌ% َتْجِرX ِمْن َتْحِتَها �ألنَهاُ! َخاِلِديَن ِفيَها  ُ َهَذ� َيْوُ� َينَفُع �لصَّ ﴿ َقاqَ �هللاَّ

ُ َعْنُهْم َ;َ!ُضو� َعْنُه cَِلَك �ْلَفْوُ� �ْلَعِظيُم ﴾ ( �لمائد� 119 ) 2بد� َ!ِضَي �هللاَّ
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��لحقيقة 
� �ضو�� �هللا تعالى هو �لذ) يهب �لقيمة للنعم �ألخرS للجنة. أل� هذU �لنعم 

قل كثير�ً. �لكن 8� لم تكن ضمن �ضو�� �هللا  Aكانت بمقيا �توجد في �لدنيا �8 �
يمكن 


همية بالنسبة للمؤمن.  (
تعالى فال تحمل 
هذU �لنقطـة �ألخير� مهمة جد� �يجب �لتفكير فيها جيد�، ��لقاعد� �ألساسية هي:

8� �لذ) يجعل �لنعمة شيئا �n با2 ليس ما تحمله من لذ�، بل هو شيO��� O هذ� بكثير. 
�لقيمة �لحقيقة تكمن في �� تلك �لنعمة "هبة " من قبل �هللا تعالى. ��لمؤمن �لذ) يستعمل تلك 
�لنعمة �يحمد �يشكر �هللا يعلم 
نه مخاطب من قبل �هللا �
نه تعالى يحبه �يحفظـه �يصونه، 

�يذيقه من �حمته، �هذ� هو سر �للذ� �ألصلية ��لحقيقية للمؤمن. 
لذ� فقلب �إلنسا� ال يشبع تماما �ال بالجنة. فقد خلق �إلنسا� لكي يعبد �هللا تعالى ، لذ� 
فال يتلذn �ال بهباته �
فضاله. �هو ال يجد �ألمن ��لطمأنينة 8ال في �ألجو�O �لتي تذكرU بالجنة، 

� �ألجو�O �لتي تستعمل فيها هذU �ألفضا2 ��لهباI في شكر �هللا تعالى ��إلحساA بكرمه.  (

لهذ�  مستحيلة  فهي  �لمنكرين  
nها�  في  جالت  ��لتي  �لدنيا  في   " �لفاضلة  "�لمدينة  
منية  
ما 
�لسبب. فلو قمت بجمع كل صو� �لجما2 �لما�ية �لموجو�� في �لجنة فال تسا�) شيئا 8� لم 
يكن هناm �ضو�� �هللا تعالى. أل� �هللا قد يمحق كل تلك �لنعم �كل صو� �لجما2 تلك �كل 

�للذ�I �لمصاحبة لها. 
��لخالصة 
� �لجنة نعمة �فضل �كرd من �هللا تعالى �لهذ� �لسبب فلها قيمة كبير�. �كما 
 ٍ  zبسعا�ٍ� �فر �فإنهم سيعيشو �لجنة هي مكافأ� ألهلها  ��� في سو��(�ألنبياO 26) فلكو� 


بد). �
حكم ما يمكن قوله هنا هو ما ��� في �لقرW� �لكريم :
﴿ َتَباَ!َ~ �ْسُم َ!بَِّك Xcِ �ْلَجَالqِ َ;�ْإلِْكَر�ِ� ﴾  ( �لرحمن 78 )

جهنم هي مأ;g �لكافرين 

بديًا للكافرين لكي يذ�قو�  Sمثو �لخا� �لذ) خلقه �هللا  ليكو� �جهنم هي �لمكا �8
يعاقب   �
 تقتضي  �إللهية  �لعد�لة  فإ�  مذنبو�،  هنا  �لكفا�  �أل�  ���حيًا.  بدنيًا  �لعذ�?  فيها 
هو   tإلطـال� على  �لكو�  هذ�  في  
قبحها � �لذنو?  
كبر  من   �8 nنبا.   Hقتر� كل شخص 
قياd �إلنسا� بالعصيا� ��لجحو� بحق �هللا تعالى �لذ) خلقه �منحه �لحيا�. �لكو� هذ� �لذنب 
�لمقترH بحق �? �لعالمين يعتبر nنبا كبير� فإ� nلك يقتضي بالمقابل جز�Oً كبير�. لهذ� فإ� 
�إلنسا�  تعالى  �هللا  لقد خلق  �لمذنب.  �لعد�لة ��القتصا� من   Uلتحقيق هذ  Iقد �جد جهنم 
 .U8نكا� يو�جه عو�قب   Hفإنه سو لذ�  �لعالمين.   ?� Uتجا �لحقة  �لعبو�ية   tبحقو dيقو لكي 

��هللا تعالى يقو2 في 8حدW Sياته: 

﴿ َ;َقاqَ َ!بُُّكْم �ْ'ُعوِني 2َْسَتِجْب َلُكْم ِ��َّ �لَِّذيَن َيْسَتْكِبُر;َ� َعْن ِعَباَ'ِتي َسَيْدُخُلوَ� َجَهنََّم 
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َ'�ِخِريَن ﴾ ( غافر 60 ) 


) ضما� 
كيد حو2 خر�جهم  mجهنم �ليس هنا �يدخلو Hكثر �لبشر سو
 d�� فما
 �
من جهنم، لذ� فيجب 
� يحتل هذ� �لموضو} لدS �لناA كلهم �أل�لوية �لكبرS. �الشك 
 mنفسنا منها �ليس هنا

هم من محا�لة حماية  Oشي mكبر تهديد يو�جهنا هو جهنم، �ليس هنا

عمل 
هم على �جه �أل�� من �لعمل على تفا�) �لوقو} في نا� جهنم. �
ماd هذU �لحقيقة 
�لو�ضحة نرS غالبية �لبشر �كأنهم سكا�S فهم يشغلو� 
نفسهم بمشاكل 
خرS، �ينشغلو� 
حيث يعملو� 
شهر �سنين من 
جل تحقيق تلك �لغاياI �لفانية �يتناسو� 
كبر خطر يهد�هم 


ال �هو عذ�? جهنم. 
فهم عمي لد�جة 
نهم ال ينتبهو� للنا� �لتي هي قر? 8لى ��qسهم. ��لقرW� �لكريم يتنا�2 

حا2 هؤالO �لغا�قين حتى 
nقانهم في �لضاللة فيقو2: 
﴿ �ْقَتَرIَ ِللنَّاVِ ِحَساُبُهْم َ;ُهْم ِفي َغْفَلٍة ُمْعِرُضو� َما َيْأِتيِهْم ِمْن cِْكٍر ِمْن َ!بِِّهْم ُمْحَدٍ� 

ِ�الَّ �ْسَتَمُعوُ] َ;ُهْم َيْلَعُبوَ� َالِهَيًة ُقُلوُبُهْم َ;2ََسرُّ;� �لنَّْجَوg �لَِّذيَن َظَلُمو� َهْل َهَذ� ِ�الَّ َبَشٌر 

 ( 3 – 1 Oألنبيا� )  ﴾ �َ;ْحَر َ;2َْنُتْم ُتْبِصُر ِمْثُلُكْم 2ََفَتْأُتوَ� �لسِّ

8� �إلنسا� ينغمس غالبا في �غباته �
هو�ئه، �يستهلك عمرU كله في 
شياO تافهة. فمنهم 
من يجر) خلف مناصب عالية، �منهم من يحا�2 
� يؤسس عائلة سعيد�، �غيرU يد�فع عن 

يديولوجياI فا�غة ��لبعض يصرH جٌل �قته في كسب �لمزيد من �ألمو�2. �هكذ� يحا�لو� 

� يجعلو� هدفهم في �لحيا� تحقيق هذU �ألشياO، �ال يقد��� حجم �لخطو�� �لماثلة 
مامهم. 
بل يرS معظمهم 
� جهنم تصو� لمكا� �همي. لكن جهنم هي 
كثر حقيقة من هذU �لدنيا 
�لتي يرتبطو� بها بكل هذU �لشد�. فجهنم ستظل 8لى �ألبد، بينما �لدنيا �Pئلة. فاهللا تعالى خالق 
جهنم �يوd �آلخر� هو خالق �لسما��I ��أل�� ��لبشر حسب مو�Pين في غاية �لدقة، يكشف 
عظمة �هللا تعالى �قد�ته. �8� جهنم قد 
عدI لتكو� مأ�S �لكافرين ��لمشركين ��لمنافقين. 
�هذ� �لمكا� �لمخيف �لذ) ال يكا� يستوعبه �لعقل يمثل مصد��ً مرعبًا للعذ�? �مصد��ً مخيًفا 

كبر �آلالd �لموجو�� في �لدنيا. �قد خلقت لكي تتناسب مع  Hضعا
 Hضعا
لآلالd يعا�2 
عظمة �جال2 �هللا تعالى. �هناm حقيقة ثانية تصدd �إلنسا� 
ال �هي �ستمر�� �لعذ�? لجميع 
�لجاهلية  
فر�� مجتمع  بين  ينتشر  قو2 شائع   mهنا نهاية.  ما ال  8لى  نا� جهنم  يدخلو�  �لذين 
مفا�U 8� �لذين سيدخلو� جهنم سيعذبو� 8لى 
جل مسمى، �بعدها يتم �لعفو عنهم �يخرجو� 
 Oبأ�� �نفسهم مسلمين، �لكن ال يقومو
منها. �هذ� �العتقا� ينتشر باألخص بين من يعتبر�� 
فر�� �لعبا��I بالشكل �لتاd ��لصحيح. فهم يظنو� 
نهم سيبقو� في جهنم لفتر� ما ثم يتم 
�لعفو عنهم بعدها بعدما عاشو� حسب 
هو�ئهم في �لدنيا. �لكن ما سوH يالقونه من مصير 

ضعاH ما كانو� يتخيلونه. أل� جهنم هي �لمكا� �لذ) يستمر �لعذ�?  Hضعا
سيكو� مؤلمًا 
فيه 8لى ما ال نهاية. ��لقرW� �لكريم لم يتطرt في 
) Wية من Wياته 8لى �خو2 
ناA 8لى جهنم 
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 Iآليا� فإ� جميع  �لعكس،  على  بل  �لجنة.  8لى  
خذهم  ثم  �من  قليل،  8لى عذ�?  �تعرضهم 
قد  �8� جهنم  ما النهاية،  8لى  يستمر  8لى حقيقة كو� عذ�? جهنم   tتتطر �لكريمة  �لقرWنية 
�لعذ�?  �سيستحق  منها.  للخال�   mهنا مجا2  �ال  بالكافرين،  خاصا   Sمثو لتكو�  خلقت 
�لنعم  من  تعالى  �هللا  منحهم  بعدما  �عصيانًا  جحو��ً  تعالى  هللا  
ظـهر��  �لذين  
�لئك  �ألبد) 

��لخير�I �لشيO �لكثير. يقو2 تعالى :
َ;�ْألَْبَصاَ!  ْمَع  �لسَّ َلُكْم  َ;َجَعَل  َشْيًئا  َتْعَلُموَ�  َال  2ُمََّهاِتُكْم  ُبُطوِ�  ِمْن  2َْخَرَجُكْم  ﴿ َ;�هللاَُّ 

َ;�ْألَْفِئَدَ� َلَعلَُّكْم َتْشُكُر;َ� ﴾ ( سو�� �لنحل 78 )


نفسهم،  Oلمقاييس �لفاسد� إللها�� Iلمغالطـا� �فائد� للذين يقدمو (
 mهنا �لن تكو
فالحكم قد تحقق �صد� في حق هؤالO �لذين قضو� حياتهم �لدنيا في �لجحو� ��لضال2، �ما 

ظـهر�U من حقد �فين �عدd مباال� تجاU �ين �هللا تعالى، �سيتم مخاطبة 
�لئك �لذين كانو� 

يتكبر�� على �هللا تعالى:
﴿ َفاْ'ُخُلو� 2بو�I َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها َفَلِبْئَس َمْثَوg �ْلُمَتَكبِِّريَن ﴾ ( سو�� �لنحل 29 )


هم �لصفاI �لمخيفة لجهنم هي عدd �نقطـا} عذ�بها 
بد�ً. فليس هناm مجا2  S8حد�
للعو�� ��لخر�� منها بعد �لدخو2 8ليها، فهناm حقيقة ��حد� هي �ستمر�� عذ�? نا� جهنم 8لى 
�ألبد. �من 
هم صفاI �هللا تعالى في �ألسماO �لحسنى صفة " �لقها�" �تتجلى في هذU �للحظـة 
 (
. �سيالقي �لذين سيكونو� �جهًا لوجه مع هذU �لحقيقة �نهيا��ً نفسيًا، ألنه لن يبقى لهم 


مل في �لنجا�، ��لقرW� �لكريم يشرz لنا �لوضع �لبائس ألصحا? �لنا� فيقو2:
﴿ َ;2َمَّا �لَِّذيَن َفَسُقو� َفَمْأَ;�هم �لنَّاُ! ُكلََّما 2ََ!�ُ';� 2َْ� َيْخُرُجو� ِمْنَها 2ُِعيُد;� ِفيَها َ;ِقيَل َلُهْم 

ُبوَ� ﴾ ( �لسجد�  20 ) cُ;ُقو� َعَذ�Iَ �لنَّاِ! �لَِّذX ُكْنُتْم ِبِه ُتَكذِّ

  
بيئة �لعذ�I في جهنم 

فبعد محاسبة �لكفا� 
ماd �هللا تعالى يستلمو� كتب 
عمالهم بشمالهم، �هذ� يمثل لحظـة 
سوقهم 8لى جهنم �لتي سيبقو� فيها 8لى �ألبد، حيث لن يجد �لكفا� �سيلة للهر?، فلن يوفر 
تجمع �لمليا��I من �لبشر يوd �لحسا? �لفرصة لهؤالO �لكفا� كي يهربو� �يختفو� عن �ألنظا�، 
�ال يستطيع 
حد �الستفا�� من هذ� �أل�Pحاd كي يختفي 
� يجعل نفسه شخصا منسيا. �كل 

فر� من 
فر�� 
هل �لنا� سير�فقه سائق �شاهد من �لمالئكة:
وِ! cَِلَك َيْوُ� �ْلَوِعيِد َ;َجاَ�ْ% ُكلُّ َنْفٍس َمَعَها َساِئٌق َ;َشِهيٌد َلَقْد ُكْنَت  ﴿ َ;ُنِفَخ ِفي �لصُّ
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 َّXَقِريُنُه َهَذ� َما َلَد qََ~ َفَبَصُرَ~ �ْلَيْوَ� َحِديٌد َ;َقا�ِفي َغْفَلٍة ِمْن َهَذ� َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَ

ِ�َلًها  ِلْلَخْيِر ُمْعَتٍد ُمِريب �لَِّذX َجَعَل َمَع �هللاَِّ   vٍ2َْلِقَيا ِفي َجَهنََّم ُكلَّ َكفَّاٍ! َعِنيٍد َمنَّا َعِتيد 

( 26 – 20  t سو�� ) ﴾ِ ِديد aَخَر َفَأْلِقَياُ] ِفي �ْلَعَذ�Iِ �لشَّ

�هكذ� فإ� �لكفا� سيتم سحبهم على �جوههم باتجاn Uلك �لمكا� �لمخيف. �كما 
فا� 
�لقرW� �لكريم فإ� هؤالO �لكفا� سيساقو� Pمر�ُ Pمر�ً 8لى جهنم, �قبل �صولهم 8لى هذ� �لمكا� 
�لكفا� بالخوH �بالرعب �لشديد �بالهلع، حيث   Oلطريق 8لى جهنم سيصا? هؤال� �هم في 

يسمعو� �من مسافاI بعيد� 
صو�I شهيق جهنم �هي تتلظـى بالنا�: 
﴿ ��c 2ُْلُقو� ِفيَها َسِمُعو� َلَها َشِهيًقا َ;ِهَي َتُفو! َتَكاُ' َتَميَُّز ِمْن �ْلَغْيِظ ُكلََّما 2ُْلِقَي ِفيَها َفْوٌ[ 

َسَأَلُهْم َخَزَنُتَها 2ََلْم َيْأِتُكْم َنِذيٌر ﴾ ( سو�� �لملك  7 – 8 ) 

بما سيصيبهم من عذ�? جهنم سيكو�  �لكفا�   A8حسا �فإ �لكريمة،  �آلية  تبين  �كما 
��ضحًا حا2 بعثهم من �لموI حيث سيد�كو� 
) عاقبة ستكو� بانتظـا�هم فتكو� 
عناقهم 

مطـأطـأ� من شد� �لخجل ��لمذلة. 
فهم بعد �نكسا� كبريائهم سيكونو� في حالة �نهيا� تاd، حيث تكو� ��qسهم منحنية، 
يرفعو�  لشد� خجلهم ال  �بال صديق. �هم  �بال مساعد�  قو�،  ��� حو2 �ال  
صبحو�  فقد 


عينهم، �في Wية  كريمة تتوضح لنا هذU �لحالة: Hبالنظر من طر �سهم، بل يكتفو�q�
﴿ َ;َتَر�هم ُيْعَرُضوَ� َعَلْيَها َخاِشِعيَن ِمْن �لذqُِّّ َيْنُظُر;َ� ِمْن َطْرmٍ َخِفيٍّ َ;َقاqَ �لَِّذيَن aَمُنو� 

 Iٍـاِلِميَن ِفي َعَذ� ِ��َّ �ْلَخاِسِريَن �لَِّذيَن َخِسُر;� 2نفسهم َ;2َْهِليِهْم َيْوَ� �ْلِقَياَمِة 2ََال ِ��َّ �لظَّ

( 45 Sسو�� �لشو� ) ﴾ ُمِقيٍم

8� جهنم مكا� تنبض بالكر�هية �لشديد�، فهي متعطشة لتعذيب �لبشر �ال تشبع 
بد� من 
�لتهاd �لكافرين :

(30 t سو��) ﴾ َهْل ِمْن َمِزيٍد qُِلَجَهنََّم َهْل �ْمَتَألِْ% َ;َتُقو qَُيْوَ� َنُقو ﴿

عندما تتلقف جهنم 
حد �لكفا� من 
هل جهنم فإنها تبقيه فيها 8لى �ألبد. ��لقرW� �لكريم 
يصف لنا جهنم بقوله تعالى: 

�َحٌة ِلْلَبَشِر ﴾ (سو�� �لمدثر  26  ﴿ َسُأْصِليِه َسَقَر َ;َما 2َْ'َ!�َ~ َما َسَقر َال ُتْبِقي َ;َال َتَذ! َلوَّ

   (29 –

�لحيا� �ألبدية خلف �ألبو�I �لمغلقة
سيجابه �لكفا� �لذين سيدخلو� جهنم بعد غلق �ألبو�? عليهم منظر�ً مخيفًا للغاية. فهم 
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سيد�كو� 
نهم بعد قليل سوH يتم �ميهم في نا� جهنم 8لى �ألبد. فغلق �ألبو�? من خلفهم 
سيجعلهم يد�كو� 
نه ليس هناm مفر �ال خر�� من هذ� �لمكا� �لمخيف. �يخبر �هللا تعالى 

عن �ضع �لكفا� هذ� فيقو2:
﴿ َ;�لَِّذيَن َكَفُر;� ِبآَياِتَنا ُهْم 2َْصَحاIُ �ْلَمْشَأَمِة َعَلْيِهْم َناٌ! ُموَصَدٌ� ﴾ ( سو�� �لبلد 19 

( 20 –
�حسب �آلياI �لكريمة 

( عذ�I كبير ) سو�� 2W عمر��  176 ) �

( عذ�I شديد ) ( سو�� 2W عمر��  40 ) �

( عذ�I مؤلم ) ( سو�� 2W عمر��  21 ) 

�هكذ� يبين �لقرW� �لكريم �لعذ�? �لمرعب ��ألليم  �لذ) سيو�جهه �لكفا�. 
8� �لمقياA �لذ) يملكه �إلنسا� في �لحيا� �لدنيا ال يستطيع فهم ��ستيعا? عذ�? جهنم 

بشكل كامل. 
يستطيع  لثو�� معد���I ال  �لنا�   �
 �لحا�   Oلما� 8لى  �لتعر�  يتحمل  �لذ) ال  فاإلنسا� 
تجسيم منظر عذ�? �لنا� في nهنه ��لذ) سيستمر 8لى �ألبد �ال حتى تخيله. أل� شد� �أللم في 
 mنا� موجو�� على �أل��, ألنه ليس هنا (
نا� جهنم ال يمكن مقا�نتها  بأ) 
لم ناتج من 

شبيه لعذ�? �هللا تعالى:
Iُ َعَذ�َبُه 2ََحد َ;َال ُيوِثُق َ;َثاَقُه 2ََحٌد ﴾ ( سو�� �لفجر  25 – 26 ) ﴿ َفَيْوَمِئٍذ َال ُيَعذِّ

�كما يوضح �لقرW� �لكريم فإ� في جهنم حيا� بمعنى �لكلمة, �لكن هذU �لحيا� يملؤها 
�لعذ�? في كل W� �من كل جهة, ��لحيا� في جهنم تحو) مختلف صنوH �إلهانة ��لخز) 
 (
  Aقيا مطلقا  يمكن  �ال  نفسي،  �عذ�?  عذ�? جسد)   mفهنا �كذلك  ��لذ2.  ��لمهانة 
جهنم  بعذ�?  سيحسو�  �لنا�  فأهل  جهنم.  في  �لحاصل  �لعذ�?  مع  �أل��  في  ��قع  عذ�? 
 Iألصو�� 
فظع  ستسمع  ��nWنهم  �لمناظر  
قذ� � 
فظع  ستشاهد  فعيونهم  �لخمسة.  بحو�سهم 

نوفهم ���ئح قذ��  
كثرها �هبة من �مدماI �ضجيج �صياz �تآ�هاI �صر��. �ستمأل �
 tستحتر� 8يالمًا.  
كثرها �  Iًلمذ�قا� 
فظـع  
لسنتهم   tستذ�� تحملها،  يمكن  ال  �كريهة 

جسامهم بحيث ال ينجو من هذ� �لحرt حتى خلية ��حد� من خاليا  Oجز�
جلو�هم �جميع 
جسدU �سيتلو�� من شد� هذ� �لعذ�?. فهم ال يموتو� �ال يفنو� ليتخلصو� من هذ� �لعذ�?. 
�هذ� �لعذ�? سيستمر 8لى ما النهاية، أل� جلو�هم ستتجد�، �لن يخفف �لعذ�? عنهم �لن 

ينقطـع عنهم 
بد�ً. �كما جاO في �لقرW� �لكريم: 
َالَلَة ِباْلُهَدg َ;�ْلَعَذ�Iَ ِباْلَمْغِفَرِ� َفَما 2َْصَبَرُهْم َعَلى �لنَّاِ! ﴾ (  ﴿ 2;َلِئَك �لَِّذيَن �ْشَتَرْ;� �لضَّ

سو�� �لبقر�  175 )
�سيقا2 للكفا� حسب �لتعبير �لقر�ني:
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﴿ �ْصَلْوَها َفاْصِبُر;� 2; َال َتْصِبُر;� َسَو�ٌ� َعَلْيُكْم ِ�نََّما ُتْجَزْ;َ� َما ُكنُتْم َتْعَمُلوَ� ﴾ ( سو�� 

�لطو� 16 )
�يحقر��،  يهانو�  فهم  �لجسد)،  �لعذ�?  بجانب  �مؤلم  شديد  نفسي  عذ�?   mهنا�
�ليائس �عدd �جو� 
) بصيص من �ألمل 
مامهم ستبكي  فيندمو� �كلما فكر�� في �ضعهم 
��جة  8لى  Wالمهم  تضاعفت  �ألبد  8لى  سيستمر  �ضعهم   �
 ببالهم  �كلما خطر  �مًا،  قلوبهم 

نه لو يعلمو� بأ� هذ� �لعذ�? سينتهي بعد مليو� سنة 
� بليا� سنة 
� حتى بعد مليا��I من 
بل سيستمر  ينتهي  لن  �لعذ�?  بأ�  
مل كبير �لكن علمهم  لهم مصد�  �لسنين فسيشكل هذ� 
8لى 
بد �آلبدين سيولد عندهم شعو��ً شديد� باالحبا� ��ليأA ال يمكن مقا�نتهما بأ) شعو� 
 zتفو قذ�،  مكا�  فهي  لجهنم  �لقرWني  �لتصوير  �حسب  �لدنيا.   Uهذ في   Aليأ�� باالحبا� 
بمختلف صنوH �لر��ئح �لكريهة، ضيقة يعلوها �لضوضاO، مظلمة، كريهة، كل ��Pية �حجر� 
تغلي من شد� �هو2 �لحر���، تحتو) على 
مقت �لمأكوالI ��لمشر�باI. �مالبس من نا� 
�لعذ�?. كل هذ� �
كثر من هذ�   Hيلبسونها تظل عليهم 8لى �ألبد، 8ضافة 8لى مختلف صنو
يشير 8لى نو} �لمكا� �ألبد) �لذ) سيكو� مأ�S �لكافرين ��لضالين من 
هل �لنا�، �يمكن 
تصوير بيئة جهنم من خال2 مايمكن ��يته في بعض �ألفالd �لتي تصو� �نفجا� قنبلة نو�ية �ما 
�لذهو2.   Uملؤ �سط   Iممقو �سط  تصو�ها،  يمكن  ما  
بعد  8لى  �قذ���  ظلمة،  من  تخلفها 
في �عيهم  يكونو�  فأهل جهنم  �لبيئة.   Uمع هذ  dOتتال هناm حيا�   �
 فيه  �طبعا �مما الشك 
�لتاd حيث يسمعو�، �يتكلمو�، �يتناقشو�، �يحا�لو� �لهر?، يحرقو� في �لنا�، يتضرعو� 

هل  فإ�  لهذ�  �لقاتل.   dبالند يحسو�  يجوعو�،  يعطشو�،  عنهم،  �لعذ�?  تخفيف  �يطلبو� 
جهنم يعيشو� في بيئة قذ�� ممقوته كالحيو�ناI. فهم يجد�� فقط شجر� �لزقوd كمأكل لهم 

شو�m �ألشجا�، 
ما شر�بهم فمن �d �صديد �من ماO مغلي ال غير. �في هذU �ألثناO فإ� �لنا� �
تحيط بهم من كل جانب. حيث تبد2 جلو�هم �لمحترقة بأخرS جديد� �هكذ�. حيث يستمر 
هذ� �لعذ�? من ��� تخفيف من حدتها �شدتها. �هم عال�� على تساقط جلو�هم �لحومهم 
�لخا��، ��حتر�t كامل جسدهم، �على  8لى  �لد�خلية  ��ندفا} �خر�� 
عضائهم  �لمحترقة، 
�لرغم من كونهم في �سط يملؤU �لدd ��لصديد فإنه يتم ضربهم �جلدهم بسالسل من حديد. 
�يتم �بطـهم من 
عناقهم ��بط 
يديهم 8لى 
عناقهم حيث يتم جرهم ��ميهم في 
ماكن ضيقة 
من جهنم. �يمد��� من قبل Pبانية جهنم على 
سر� من نا�. حيث يقومو� بتغطيتهم بأغطية 
 �
من نا�. فلن تكو� هنا�nW m� صاغية لصر�خهم �لجميع توسالتهم �لمستمر�. فهم يطلبو� 
8ليهم،  �لموجه  �لجو�?  �لعذ�? ��إلهانة سيكو�  ليوd ��حد �لكن  �لعذ�? �لو  يخفف عنهم 

فاليوd �لو�حد لهم من 
ياd جهنم ال يشبه بأ) شكل من �ألشكا2 يوما من 
ياd �لدنيا. 
فكل ما يجر) في جهنم من حو��� هي حو��� حقيقية، فهي حقيقية بل �
كثر حقيقية 
يعبد�� �هللا كما  �لذين ال  
يضا مصير  �لدنيا. �هذ� هو   Uلتي نعيشها في هذ�� Uمن حياتنا هذ

ينبغي بل يؤ��� عبا�تهم بشكل ناقص: 
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﴿ َ;ِمْن �لنَّاVِ َمْن َيْعُبُد �هللاََّ َعَلى َحْرmٍ فإ� 2ََصاَبُه َخْيٌر �ْطَمَأ�َّ ِبِه َ;ِ�ْ� 2ََصاَبْتُه ِفْتَنٌة �نَقَلَب 

ْنَيا َ; �آلخر� cَِلَك ُهَو �ْلُخْسَر�ُ� �ْلُمِبيُن ﴾ ( �لحج 11 ) َعَلى َ;ْجِهِه َخِسَر �لدُّ

لنا في نهاية  �لذين يقترفو� �آلثاd �يقولو� بأ� �هللا تعالى سيغفر  كذلك فهذ� هو مصير 
 :Iياما معد���
�ألمر، ��لذين يحسبو� 
نهم لن يبقو� في جهنم 8ال 

َكاُنو�  َما  ِ'يِنِهْم  ِفي  َ;َغرَُّهْم  َمْعُد;َ'�ٍ%   � 2يا�  ِ�الَّ  �لنَّاُ!  َنا  َتَمسَّ َلْن  َقاُلو�  بأنهم  ﴿ cَِلَك 

َيْفَتُر;َ� ﴾ ( 2W عمر�� 24 )

��لذين يتخذ�� �لهًا غير �هللا، �ال يهدفو� في �لحيا� 8ال �لحصو2 على �لثر�� �على �لصيت 
 �Wلقر� تفسير  يشوهو�  ��لذين  ��غباتهم  
هو�ئهم  حسب  �هللا  �ين  يغير��  ��لذين  ��لشهر�، 
 �
حسب مصالحهم �منافعهم �لشخصية 
� �لذين يرتد�� من بعد 8يمانهم كفا��ً. ��لخالصة 
جميع �لكفا� ��لمشركين ��لمنافقين سيملؤ�� جهنم. فهذ� �لوعد �لقاطـع هللا تعالى قد 
شا� 

8ليه �لقرW� �لكريم بقوله تعالى:
 Vِِمنِّي َألَْمَألَ�َّ َجَهنََّم ِمْن �ْلِجنَِّة َ;�لنَّا qَُلْو ِشْئَنا َآلَتْيَنا ُكلَّ َنْفٍس ُهَد�َها َ;َلِكْن َحقَّ �ْلَقْو;َ ﴿

2َْجَمِعيَن ﴾  ( سو�� �لسجد� 13 )

�هؤالO �لبشر قد خلقو� خصيصًا لجهنم: 
2َْعُيٌن  ِبَها َ;َلُهْم  َيْفَقُهوَ�  َلُهْم ُقُلوIٌ َال  ﴿ َ;َلَقْد cََ!2َْنا ِلَجَهنََّم َكِثيًر� ِمْن �ْلِجنِّ َ; �ألنِس 

َال ُيْبِصُر;َ� ِبَها َ;َلُهْم  �caٌ� َال َيْسَمُعوَ� ِبَها  2;لئك كاألنَعاِ� َبْل ُهْم 2ََضلُّ  2;لئك ُهْم 

( 179 Hألعر�� ) ﴾ �َْلَغاِفُلو�


حد يستطيع 
� يتألم لحا2 
هل جهنم �
� يخلصهم من عذ�?  mمقابل هذ�، فليس هنا�
�لنا� �حتى 
� يساعدهم. ��هللا تعالى  لن يكلمهم 8لى �ألبد. فهم سيقاسو� Wالd �الهما2 ��لنبذ 

��لنسيا�. 
﴿ َفَلْيَس َلُه �ْلَيْوَ� َهاُهَنا َحِميٌم ﴾  ( سو�� �لحاقة 35 ) 

 (���� على   Uقسا
� �لعذ�?  
سو8  بتطبيق  �لموكلين  �لمالئكة  من  �هم  جهنم،  �Pبانية 
 dآلال� Hلعذ�? �مختلف صنو�  Oلرحمة ��لشفقة سيذيقونهم سو� جهنم ال يملكو� ��n من 
��لتعذيب � 8لى ما ال نهاية. �هم على ��جة عالية من �لشد� �عدd �لرحمة ��لقو� �يكونو� 
باهللا  �لذين تجاسر�� بكفرهم  �لكفا� ��لمشركين  بأ� يقتصو� من  مخيفين جد�. فهم مكلفو� 
�? �لعالمين حيث يقومو� بأ��O ��جبهم على 
تم �جه. فليس من �لممكن 
� يقدمو� �لتماسًا 

عينهم، �لهذ�  dما

� يجعلو� �لكافرين يهربو� من  �

� يؤ��� بشكل ناقص ��جب �لتعذيب �
 Uتجا �بجحو� �عصيا dقا �n8 ?سيعاقب بهذ� �لعقا �يجابه خطر� حقيقيًا. فاإلنسا �إلنسا� �فإ
�? �لعالمين، �هذ� يعني �قتر�فه 
عظم �لذنو?، لهذ� فإ� �هللا تعالى ينبه �إلنسا� كي ال يقع في 

مثل هذU �ألخطـا� �
� ال يقترH تلك �لذنو?:
﴿ َيا2َيَُّها �لِذين aَمُنو� ُقو� 2َْنُفَسُكْم َ;2َْهِليُكْم َناً!� َ;ُقوُ'َها �لنَّاVُ َ;�لِحَجاَ!ُ� َعَلْيَها َمَالِئَكٌة 
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ِغَالٌ¦ ِشَد�ٌ' َال َيْعُصوَ� �َهللا َما 2ََمَرُهْم َ;َيْفَعُلوَ� َما ُيْؤَمُر;َ� ﴾ ( سو�� �لتحريم 6 ) 

َباِنَيَة ﴾  ﴿ َكالَّ َلِئْن َلْم َيْنَتِه َلَنْسَفَع ِبالنَّاِصَيِة َناِصَيٍة َكاcَِبٍة َخاِطَئٍة َفْلَيْدvُ َناِ'َيه َسَنْدvُ �لزَّ

(سو�� �لعلق 15 – 18 )
 

تضرعا% يائسة ال طـائل من ;!�ئها

هل جهنم يعيشو� حالة من �إلحبا� �لشديد، فالعذ�? �لمسلط عليهم يكو� 
بديا من  �8
جهة �
يضًا يكو� 
ليمًا جد�ً من جهة �خرS، فالتوسل �8صد�� 
صو�I تنم عن 
لم كبير سيكو� 
طريقهم �
ملهم �لوحيد. فهم يتوسلو� لكل من ير�نه، ير�� 
هل �لجنة فيطلبو� منهم قليال من 
 Aحمة منه، �لكن كل هذ� ال يجد). �حر�� �8لى �هللا تعالى �يأملو �يتوسلو .dلطـعا�� Oلما�
8لى  يتوسلو�  بأ�  بهم  �ألمر  
) يصل  بهم،  يتوسلو�  �لذين  يكونو� ضمن  �لزبانية  جهنم �هم 
Pبانية جهنم �لذين يقومو� بإ�nقتهم مختلف صنوH �لعذ�? ��لذين ال يخطر ببالهم 
� يقومو� 
بالتوسط لدS �هللا تعالى لكي يخفف عن هؤالO �لعذ�? حيث يكو� �لعذ�? شديد� لد�جة 
نهم 

 .�� (
يتوسلو� كي يخفف عنهم �لو ليوd ��حد فقط. �لكنهم ال يأخذ�� 
َقاُلو�   Iِْلَعَذ�� ِمْن  َيْوًما  َعنَّا  ُيَخفِّْف  َ!بَُّكْم  �ْ'ُعو�  َجَهنََّم  ِلَخَزَنِة  �لنَّاِ!  ِفي  �لَِّذيَن   qََقا;َ ﴿
�ْلَكاِفِريَن ِ�الَّ ِفي  َفاْ'ُعو� َ;َما ُ'َعاُ�  َقاُلو�  َبَلى  َقاُلو�  ِباْلَبيَِّناِ%  َتْأِتيُكْم ُ!ُسُلُكْم  َلْم َتُك   ;َ2َ

﴾ ( سو�� غافر 50 – 49 ) ٍٍqَضَال

 Oيضًا تبو
�هم بجانب هذ� يعملو� من 
جل �لحصو2 على �حمة من �هللا تعالى �لكن 
جميع محا�التهم بالفشل. 

َفِإنَّا  ُعْدَنا  فإ�  ِمْنَها  2َْخِرْجَنا  َ!بََّنا  َضالِّيَن  َقْوًما  َ;ُكنَّا  ِشْقَوُتَنا  َعَلْيَنا  َغَلَبْت  َ!بََّنا  ﴿ َقاُلو� 

َظـاِلُموَ� َقاqَ �ْخَسُئو� ِفيَها َ;َال ُتَكلُِّموِني ِ�نَُّه َكاَ� َفِريٌق ِمْن ِعَباِ'X َيُقوُلوَ� َ!بََّنا aَمنَّا 

 Xْكِرcِ 2َنَسْوُكْم  َحتَّى  ِسْخِريָדا  َفأتخذُتُموُهْم  �لرَّ�ِحِمين  َخْيُر  َ;2َْنَت  َ;�ْ!َحْمَنا  َلَنا  َفاْغِفْر 

سو��   ) �ْلَفاِئُز;َ� ﴾  ُهْم  2نهم  َصَبُر;�  ِبَما  �ْلَيْوَ�  َجَزْيُتُهْم  ِ�نِّي  َتْضَحُكو�  ِمْنُهْم  َ;ُكنُتْم 

�لمؤمنو� 111 – 106 )
�يفهم من هذU �آلية �لكريمة 
� هذ� هو �لخطا? �ألخير �لذ) يوجهه �هللا تعالى ألهل 

) مجا2 أل)   mهنا يعد  فلم   " تكلمو�  "�خسأ�� �ال  لهم  قا2  عندما  تعالى  �هللا  جهنم. أل� 
مؤلم  �ضع  �هذ�  �ألبدين  
بد  8لى  تعالى  �هللا  يخاطبهم  لن  هذ�  �بعد  بعد.   dكال  �
 حديث 
ال يمكن حتى تصو�U �تخيله. �بينما يقاسي 
هل جهنم �لعذ�? �يصطرخو� في �لنا� يكو� 
�لمؤمنو� �لفائز�� ��لو�صلو� 8لى �لسعا�� في 
حضا� �لنعيم. �هناm عذ�? معنو) Wخر ألهل 
 Hصنا
يعاني 
هل جهنم من  فعندما  �لجنة.  بينهم �بين 
هل  �لذ) يجر)  �لحو��  جهنم �هو 
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�لعذ�? �لمهو2 ييسر لهم �هللا 8مكانية �qية �لجنة �مشاهد� 
نو�} �لنعم �لموجو�� فيها، حيث 
ير�� �لمؤمنين �لذين كانو� يستهزئو� بهم في �لدنيا في بحبوحة من �لعيش �في قصو� فخمة 
يتنا�لو� 
لذ 
نو�}  �مر�تب عالية �مع نساO حسنا��I �حو� عين يخطف حسنهن �ألبصا�، 
�ألطـعمة ��لمشر�باI فيقا�نو� بين �لعذ�? �لذ) يعيشو� فيه ��لهو�� ��لخز) �لذ) يالقونه 
مع هذU �لنعم �لكبير� ��لسعا�� �لالمحد��� �لموجو�� هناm في �لجنة، �هذ� سيزيد من عذ�بهم 

ضعافا مضاعفة �يبلغ شعو� �لند�مة عندهم ��جة ال يمكن تحملها �يغرقو� في بحر من �لند�مة 
 dلممضة �لموجعة ألنهم – على �لعكس من �لمؤمنين – لم يؤمنو� باهللا �لم يخضعو� ألحكا�
�هللا، �في لجة هذU �لمشاعر يحا�لو� 8جر�O حو�� مع 
هل �لجنة �طلب �لمعونة منهم فيتوسلو� 

هل �لجنة حا2 
هل �لنا� فيز����� سعا��  Sير Oألثنا� Uفي هذ� .Iهيها I8ليهم �لكن هيها
�يز��� شكرهم هللا تعالى، �يخبرنا �لقرW� �لكريم عن هذ� �لحو�� �لذ) سيجر) بين 
هل �لنا� 

��هل �لجنة:
﴿ ِفي َجنَّاٍ% َيَتَساَ�ُلوَ� َعْن �ْلُمْجِرِميَن َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر َقاُلو� َلْم َنُك ِمَن �ْلُمَصلِّيَن 

يِن َحتَّى  Iُ ِبَيْوِ� �لدِّ َ;َلْم َنُك ُنْطـِعُم �ْلِمْسِكيَن َ;ُكنَّا َنُخو9ُ َمَع �ْلَخاِئِضين َ;ُكنَّا ُنَكذِّ

اِفِعيَن ﴾ ( سو�� �لمدثر 40 - 48 )  2ََتاَنا �ْلَيِقيُن َفَما َتْنَفُعُهْم َشَفاَعُة �لشَّ

Xألبد� Iمن �لعذ� uتذكير من 2جل �لخال
قمنا هنا بتلخيص حا2 �إلنسا� ( �لذ) لم يخلقه �هللا عبثا �لم يترm حبله على غا�به ) 
سو�O �لمؤمن منهم باهللا تعالى 
� �لمنكر منهم، �لكن يجب 
� ال يغيب عن �لبا2 بأ� �لغاية من 
شرحنا هذ� يختلف تماما عن هدH تقديم قصة �لجنة �جهنم بالشكل �لذ) �عتا� �لناA على 
سماعه منذ �ال�ته. فليس من هدفنا 8عطـاO معلوماI �ينية فقط بل �لتذكير �للمر� �ألخير� 
8يمانهم سيستمر في   d8نكا�هم �عد نتيجة  �لدنيا  في حياتهم  يقاسونه من Wالd �ضيق  ما  بأ� 

�آلخر� �لن يجد�� منه خالصا. 
�الشك 
� �إلنسا� حر في �ختيا� نمط عيشه في �لحيا� �لدنيا، �ال يستطيع 
) شخص 

� يكرU شخصا Wخر� بأ) شكل من 
شكا2 �إلكر�U. �لكننا كمؤمنين باهللا تعالى �بعد�لته غير 

� من ��جبنا تنبيه �لضالين ��لغافلين في حياتهم �لدنيا عن �لحقيقة لكي يخافو�  Sلمحد��� نر�
�تخشع قلوبهم أل� �هللا تعالى يشرz مدS �خامة �لوضع �لذ) يعيش فية هؤالO فيقو2 تعالى:

 mٍِمْن �هللاَِّ َ;ِ!ْضَو�ٍ� َخْيٌر 2َْ� َمْن 2سس ُبْنَياَنُه َعَلى َشَفا ُجُر g2ََفَمْن 2سس ُبْنَياَنُه َعَلى َتْقَو ﴿

ـاِلِميَن ﴾ ( �لتوبه 109 ) َهاٍ! َفاْنَهاَ! ِبِه ِفي َناِ! َجَهنََّم َ;�هللاَُّ َال َيْهِدX �ْلَقْوَ� �لظَّ

شعو�،   �
 �عي   (
  ��� تعالى  �هللا  �ينكر��  �هللا   Iآليا يدير�� ظـهو�هم  �لذين   �8
 Sعندما ير �فالو�جب على كل 8نسا �n8 .نجا� (
اليوجد لهم 
) خال� في �آلخر� �ال 



133

�لحقائق �لتحو2 عن �لطريق �لمنحرH �لذ) يسير فيه ��� 8ضاعة 
) �قت �تسليم نفسه هللا 
تعالى فإ� لم يفعل هذ� فسيعيش �لندd �لكبير �لذ) تشرحه �آلية  �آلتية:

 mَُهْم َيْأُكُلو� َ;َيَتَمتَُّعو� َ;ُيْلِهِهْم �ألمل َفَسْو!ْcَ َبَما َيَو'ُّ �لَِّذيَن َكَفُر;� َلْو َكاُنو� ُمْسِلِميَن!ُ ﴿

َيْعَلُموَ� ﴾ ( سو�� �لحجر 2 – 3 )


ما طريق �لخال� من �لعذ�? �من �لندd �كسب �ضى �هللا تعالى �جنته فو�ضح �بين! 
�إليما� باهللا تعالى من صميم �لقلب �من ��� 
) تأخير، �8فناO �لعمر في �لسعي للحصو2 

على �ضا �هللا تعالى. 
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لقد ظهر& �لنظرية �لّد��$ينية، يعني نظرية �لتطو� بهد� �فض فكر� �لخلق، بيد نها لم تنجح في 
=لك، $ُ�عتبر& مجر8 سفسطة خا�جة عن نطا1 �لعلم. $هذ- �لنظرية تّدعي + �لكائنا& �لحية تولد& 
ثبت �لعلم  ّ+ �لكو+ $�لكائنا&  +ّبطريق �لمصا8فة من �لكائنا& غير �لحية، $قد تم �8ها $نقضها بعد 
�لحية تحتوJ على نظمة غاية في �إلعجاH. $على هذ� �لنحو ثبت �لعلم كذلك + �هللا تعالى هو خالق 

�لكو+ $خالق جميع �لكائنا& �لحية.        
$هذ- �لنظرية ال تقوP سوO على مناقضة �لحقائق �لعلمية $�ألكا=يب �لتي ترتدJ لباL �لعلم $جملة 
من �لتزييفا&، $قد تم �لقياP بحملة $�سعة على نطا1 �لعالم لكي تبقى هذ- �لّنظرية قائمة على قد�مها، 

غير + هذ- �لحملة لم تتمكن من TخفاS �لحقيقة.  
لقد تعالت �ألصو�& خالZ �لثالثين سنة �لماضية في 8نيا �لعلم تبّين بأ+ نظرية �لتطو� تمثل كبر خديعة 
 &�S1980 بأّ+ �إل8عا Pعتباً�� من عا� aجريت بشكل خافي تا�يخ �لعلم. $قد ثبتت �ألبحاc �لتي 
�لّد��$ينية عا�ية تماما من �لّصحة، $قد تم �لتصريح بذلك من قبل �لعديد من كبا� �جاZ �لعلم.  ففي 
�لواليا& �لمتحد� بشكل خاa، صرe �لكثير من علماS �لبيولوجيا $�لكيمياS �لحيوية $علم �لحفريا& 
صل �لكائنا& �لحية هو �لخلق.   +ّ$غيرها من �لعلوP �ألخرO بأ+ �لد��$ينية $صلت Tلى طريق مسد8$ $

$�ليوP تؤكد �لتطّو��& �لعلمية بأ+ �لكو+ $جميع �لكائنا& �لحية قد ُخلقت من قبل �هللا تعالى.   
لقد تنا$لنا مسألة �نهيا� نظرية �لتطو� $8الئل �لخلق في مو�ضع كثير� من عمالنا، $سو� ُنو�صل 
ينا نه من �لفائد� � iلى �ألهمية �لبالغة �لتي يكتسيها هذ� �لموضوT لكن بالنظر$  .Oخر Zعما=لك  في 

Tير�8 ملخص لذلك في هذ� �لموضع يضا. 
      

�نهيا� �لّد���ينية
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�النهيا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية

بالرغم من �( هذ) �لنظرية تعو! في جذ��ها لى �لتا�يخ �إلغريقي �لقديم، ال �نها شهد� ��سع 
�نتشا� لها في �لقر( �لتاسع عشر . كا( �هم تطو� شهدته �لنظرية هو صد�� كتا2 تشا�لز !���ين "�صل 
�ألنو�?" �لذF صد� عاE 1859. في هذ� �لكتا2 ينكر !���ين �( �ألنو�? �لمختلفة على �أل�9 قد 
خلقها �هللا. يقوP !���ين �( جميع �لكائنا� �لحية لها جد مشترL ��نها قد تنوعت ��ختلفت بسبب 

�ختالفا� طا�ئة متد�جة �تت عليها عبر �ألRما(.
�كما يقر !���ين نفسه، فإ( نظريته ال تقوE على �F حقيقة علمية ثابتة، بل نها مجر! "فتر�9". 
عال�[ على \لك، يعترZ !���ين في فصل مطوP من كتا2 بعنو�( "�لمصاعب �لتي تو�جهها �لنظرية" 

�( �لنظرية تتها�_ �ماE �لعديد من �ألسئلة �لحرجة.
ماله على �الكتشافا� �لعلمية �لتي كا( يظن �نها ستزيل �لعقبا� �لتي تو�جهها نظريته،  عقد !���ين̀ 

ال �( ما �ثبتته هذ) �الكتشافا� جاb عكس ما تمنا) �لرجل.
�تظهر هزيمة !���ين �ماE �لعلم �لحديث من خالP ثالe نقاd �ئيسية:

1-لم تتمكن هذ) �لنظرية بأF �سيلة من �لوسائل �( تفسر كيف نشأ� �لحيا[ على �جه �أل�9.
2-ال يوجد �F �كتشاZ علمي يدP على قد�[ "�لتقنيا� �لتطو�ية" �لتي تفترضها �لنظرية على �لتطو� 

.Pمن �ألحو� Pحا F� في
3-مايثبته �لسجل �إلحاثي  هو عكس �ال!عا��b �لتي تقوE عليها نظرية �لتطو�.

سنناقش في هذ� �لفصل هذ) �لنقاd �لثالe �لرئيسية:

�لعقبة �أل�لى �لتي  لم تذلل: �صل �لحيا�

تقوP نظرية �لتطو� �( جميع �لكائنا� �لحية قد تطو�� عن خلية �حيد[ ظهر� على سطح �أل�9 
�لبد�ئية منذ 3.8 ماليين سنة. �لكن كيف يمكن لخلية �حيد[ �( ينشأ  عنها �لماليين من �ألنظمة 
��ألنو�? �لحية؟  �\� كا( هذ� �لتطو� قد حدe فعًال فلما\� لم تظهر عالئمه في �لسجال� �إلحاثية ، 
هذ� سؤ�P لم تتمكن �لنظرية �إلجابة عليه. ال �( �لسؤ�P �أل�P �لذF بقي يو�جه هذ) �لنظرية، �لتي لم 

تجد جو�با عليه حتى �آل(، هو كيف نشأ� "�لخلية �أل�لى".
تفسر نظرية �لتطو�، �لتي ال تعترZ بالخلق �ال تقبل بوجو! خالق، نشوb �لخلية �أل�لى على �نها 
�تت عن طريق �لصدفة �لتي تتضمنها قو�نين �لطبيعة. حسب هذ) �لنظرية تكو( �لما![ �لحية قد نشأ� 
من ما![ غير حية نتيجة للعديد من �لمصا!فا�، �من �لمؤكد �( هذ� �لزعم ال يتو�فق مع �بسط قو�عد 

.bعلم �ألحيا
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�لحيا� تنشأ من �لحيا�

في هذ� �لكتا�، لم يتطر� ����ين �لى �صل �لحيا�. فقد كا� 
�لفهم �لبد�ئي لحقيقة �لحيا� في عصر+ يعتمد على �إلفتر�% بأ� 
�لكائنا? �لحية @�? بنيا? بسيطة جد�ً. لقد القت نظرية �لنشو3 
�لتلقائي �لتي �نتشر? في �لقر�� �لوسطى، ��لتي تقوA �� �لمو�� 
غير �لحية تجمعت من تلقا3 نفسها لتشكل كائن حي، ���جًا ��سعًا 
في @لك �لزمن. من �العتقا��? �لتي نتجت عن هذ+ �لنتيجة هي 
�� �لحشر�? تنشأ عن بقايا �لطعاK، ��� �لجر@�� تأتي من �لقمح. 
هنا يجد� بنا �� نتعر% لتجربة مضحكة قاK بها �لبعض، حيث تم 
�ضع بعض �لقمح على قطعة �سخة من �لقماO، �كا� �لمنتظر 

�� يخرS جر@�ً بعد برهة من �لزمن.
�من �لمنطلق @�ته كا� يعتقد �� �لديد�� تخرS من �للحم؛ �ال 
�نه لم يلبث �لعلم �� �ثبت �� �لديد�� ال تخرS من �للحم بشكل تلقائي، ��نما يحملها �لذبا� بشكل 

يرقانا? ال ترX بالعين �لمجر��.
كا� هذ� �العتقا� سائد�ً في �لزمن �لذ[ كتب فيه ����ين كتا� "�صل �ألنو�Z" ، فقد كا� يعتقد 

بأ� �لبكتريا جا3? �لى �لوجو� من ما�� غير حية �كا� هذ� �العتقا� مقبو� علميًا.
لم يطل �لوقت حتى �علن باستو� نتائج ���ساته �لطويلة ��بحاثه �لكثير� �لتي تدحض �سا^ نظرية 

:1864 Kباستو� في محاضرته �لتي �علن فيها عن �نتصا��ته في �لسو�بو� عا Aين. قا����
"ال يمكن �� تستفيق نظرية �لنشو3 �لتلقائي من �لضربة �لصاعقة �لتي �صابتها بها هذ+ �لتجربة �لبسيطة." 

1

قا�K �لمد�فعو� عن �لنظرية �لد���ينية �كتشافا? باستو� لوقت طويل. �ال �� ماجا3 به باستو� باإلضافة 
�لى ما كشف عنه �لتقدK �لعلمي من �لبنية �لمعقد� لخلية �لما�� �لحية، �بقيا فكر� �جو� �لحيا� على سطح 

�أل�% عن طريق �لصدفة في مأ�h لم تستطع �لخر�S منه.

�لمحا�ال� �لعاجز� في �لقر� �لعشرين

�� ��A من تبنى موضوZ منشأ �لحيا� في �لقر� �لعشرين كا� �لتطو�[ �لمشهو� �لكسند� ��با�ين. 
تقدK هذ� �لعالم بالعديد من �آل��3 �لعلمية في �لثالثينيا? من @لك �لقر�، حا�A من خاللها �ثبا? �مكانية 

 شا�لز ����ين

136



136

��ساته لم تنته �ال بالفشل، مما حد� بأ
برين تقديم � �تطو� خلية �لكائن �لحي عن طريق �لصدفة. �ال �
�العتر�1 �لتالي:

��سة تطو� �ألنظمة �لحية".2� " لألسف، بقيت مشكلة منشأ �لخلية �أل
لى  �كثر �لنقا9 غموضًا في 
 Bشهر E�
كا� �كثر هذG �لتجا .Bلية حل مشكلة منشأ �لحيا
حمل �لتطو�يو� بعد �
برين مسؤ
 M�Nمن �لغا �تلك �لتي قاQ بها �لكيميائي �ألمريكي ستانلي ميللر عاQ 1953. قاQ هذ� �لعالم بدمج عد
 Xمن �لطاقة. من خال �
�ضا1 �ليها مقد� ،Z��لتي يفترZ �نها كانت موجو�B في �لمنا\ �لبد�ئي لأل
هذG �لتجربة تمكن ميللر من تركيب عد� من �لحموZ �ألمينية (�لجزيئاM �لعضوية) �لتي تتو�جد في 

.Mتينا
تركيب �لبر
��ئدB في تقدQ نظرية  Bلنظرية، �لتي كانت تعتبر خطو� Gهذ � �ال �نه لم تمض عدB سنو�M حتى ثبت بطال

�لتطو�، فالمنا\ �لذf �ستخدQ في هذG �لتجربة كا� مختلفًا جد�ً عن �لظر
1 �أل�ضية �لحقيقية.3

بعد فترB من �لصمت �عتر1 ميللر �� �لمنا\ �لذf �ستخدمه في تجربته كا� غير حقيقيًا.4

لقد باMh جميع محا
الM �لتطو�يين في �ثباM نظريتهم في �لقر� �لعشرين بالفشل. يعتر1 �لعالم 
 Qعا "Z��لجيولوجي با�� من معهد سكريبس في سانت ياغو بهذG �لحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "�أل

:1998
� نتمكن من حل �لمشكلة �لتي بد�نا �لقر� معها 
هي : كيف � �
�� �لقر� �لعشرين �"ها نحن �ليوQ نغا

بد�M �لحياB على �أل�Z؟"5

�لبنية �لمعقد� للحيا�


قع نظرية �لتطو� في مأlN "كيف بد�M �لحياB" هو �� �لكائناM �لحية، حتى � fلسبب �لرئيسي �لذ�
 f� كثر تعقيد�ً من�من �لكائن �لحي  Bفي غاية �لتعقيد. فالخلية �لو�حد Mعلى بنيا fلبسيطة منها، تنطو�
 �� G��جة تطو�منتج تقني صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا هذ� ال يمكن ألf مختبر كيميائي مهما بلغت 

ينجح في تركيب خلية حية من خالX تجميع عد� من �لمو�� �لعضوية مع بعضها.
� �لظر
1 �لمطلوE توفرها لتركيب خلية حية هي �كثر بكثير من �� ُتعرZ. فإمكانية تركيب �حد �
�لبر
تيناM �لتي تعتبر حجر �ألساr في �لخلية بشكل عشو�ئي هي 1 �لى 10950 
هذ� بالنسبة لبر
تين 

مكو� من 500 حمض �ميني؛ 
في �لرياضياM يعتبر �f �حتماX �صغر من 150 مستحيًال!
� جزhf �لـ DNA �لذf يتو�جد في نو�B �لخلية 
�لذf يخز� �لمعلوماM �لو��ثية، هو في حد �
y�ته بنك معلوماM معجز. فلو �� �لمعلوماM �لمشفرB في جزDNA hf قد �فرغت كتابة فإنها ستشغل 

مكتبة عمالقة مكونة من 900 مجلد�ً من �لموسوعاM كال منها يتألف من 500 صفحة.

هنا تنشا مشكلة �خرz مثيرB: فجزhf �لـ DNA ال يمكنه �� يتضاعف �ال بمساعدB بعض 
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لبر�تينا� 
لمختصة (
ألنزيما�)، �هذ" 
ألنزيما� ال يمكن �� تتشكل بد��ها  �ال من خال� 
لمعلوما� 

لمشفر; في جز1: 
لـ DNA. �بما �� كل منهما يعتمد على 
آلخر ، فمن 
لضر��1 �� يتو
جد
 في 

لحيا; قد نشأ� من تلقا: نفسها �لى  ��
لوقت نفسه عند عملية 
لتضاعف.�هذ
 يأتي بالنظرية 
لقائلة 

لبر�فسو� ليسلي ���جيل ، �هو تطو�1 مشهو� من جامعة سانت ياغو  Lعتر
طريق مسد�M. �قد 

:1994 Uألمريكية عا
 Uلعلو
كاليفو�نيا بهذ" 
لحقيقة من خال� موضوW نشر في مجلة 

آلمينية، �كالهما جزيئا� معقد;، قد نشأ� من تلقا:  Zلحمو
"من 
لمستحيل �� تكو� 
لبر�تينا� �

 

آلخر . �هكذ ��M حدهما�نفسها في نفس 
لوقت �في نفس 
لمكا�. �ضف �لى عدU �مكانية تو
جد 

�من 
لنظر; 
أل�لى يجد �حدنا �نه من 
لمستحيل �� تكو� 
لحيا; قد نشأ� من خال� عمليا� كيميائية 
بحتة"6

ال شك �نه �_
 كا� من 
لمستحيل �� تنشأ 
لحيا; من �سبا^ طبيعية، فال بد �نها قد "خلقت" بيد 
خالق. هذ" 
لحقيقة تلغي نظرية 
لتطو� ، �
لتي تهدL بالد�جة 
لرئيسية �لى �نكا� 
لخلق، من �ساسها.

�ألفكا� �لخيالية لنظرية �لتطو�


��ين هي �� كال 
لمفهومين 
للذين �ضعتهما 
لنظرية كـ "تقنيا�  M لتي تدحض نظرية

لنقطة 
لثانية 
تطو�ية" ثبت �نها في 
لحقيقة ال تملك �1 قو; تطو�ية.


��ين في خدعة 
لتطو� 
لتي خرh بها على فكر; "
إلصطفا: 
لطبيعي". �قد ضمن هذ" M عتمد
لقد 

لفكر; في كتابه: "�صل 
ألنو
W ، عن طريق 
الصطفا: 
لطبيعي..."


لكائنا� 
لحية 
لتي تمتلك خصائص قوية فقط هي 
لتي  يمكن  ��يقو� قانو� 
الصطفا: 
لطبيعي 
�� تبقى في معركة 
لحيا;. على سبيل 
لمثا�، عندما تهاجم 
لحيو
نا� 
لمتوحشة قطيعًا من 
لغزال�، فإ� 
 

لتي يمكنها �� تركض بسرعة �كبر هي 
لتي ستنجو
 �تبقى على قيد 
لحيا;. �هكذ� nألقو

لغزال� 
�ننا سلمنا بهذ
 جدًال، فهل يمكن  Zلسريعين فقط. �لكن، �لنفتر
يتشكل قطيع جديد من 
ألقويا: �

لهؤال: 
ألقويا: من قطيع 
لغزال� �� يتطو��
 بأ1 شكل من 
ألشكا� ليصبحو
 خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.

��ين نفسه كا� قلقًا بشأ� هذ" 
لحقيقة 
لتي �ضعها M .لفكر; ال قو; تطو�ية لها
لذلك نقو� �� هذ" 

في كتابه �صل 
ألنو
W حيث قا�:
"ال يمكن لقانو� 
الصطفا: 
لطبيعي �� يحقق شيئًا مالم تحدs تغيير
� فرMية �يجابية".7
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تأثير الما��

�لكن كيف حتد' هذ& "�لتغ#�! �إل�ابية"؟ حا�� ����ين �إلجابة على هذ� �لسؤ�� من خال� �لفهم 

�لبد�ئي للعلوG H Iلك �لوقت. فحسب نظرية الما�= �لذ> عا; قبل ����ين، فإ4 �لكائنا! �حلية تو�' صفاִדا 

�لU �كتسبتها خال� حياִדا QR �ألجيا� �لتالية ، �هذ& �لصفا! تتر�كم من جيل P QRخر لتشكل Nنو�M جديدL من 

�لكائنا! �حلية. فحسب الما�=، �لز��فا! هي كائنا! تطو�! عن �لظباW عندما كانت جتاهد من Nجل �لوصو� 

QR �لثما� �لU حتملها �ألشجا� �لعالية، فطالت �قبتها من جيل P QRخر ح\ �ستقر! على هذ� �لطو�.

 Iثها عن �لطعاa WثناN Wملا� H 4 �لدبب غطستN كتابه فقا� H ين مثاًال مماثًال���� ���N ،&ثرN Wباقتفا�
فتحولت  QR حيتا4 على مر �ألجيا�".8

Rال Nنه ما لبثت 4N ظهر! قو�نني �لو��ثة على يد �لعاj ماند� H �لقر4 �لعشرين، مما Nحبط Nسطو�L �متد�� 

�لصفا! عm �ألجيا�. �هكذ� سقط �الصطفاW �لطبيعي كدعامة من �عاما! نظرية �لتطو�.

�لد��ينية لجديد� �لطفر

�من Nجل �لوصو� QR حل، قاI �لد���ينيو4 بتطوير "نظرية تركيبية جديد�N "L ما يدعى بـ "�لد���ينية 

�لد���ينية �جلديدL نظرية "�لطفر�!"�هي تشوها!  �لعشرين. Nضافت  �لقر4  �لثالثينيا! من  �جلديدq H "Lاية 

جينية تطرN على �لكائن �حلي �حتد' بفعل تأث#�! خا�جية مثل �لتعرQR s �إلشعاعا! �NخطاH W تضاعف 

�لـ  DNA، باإلضافة QR �لطفر�! �لطبيعية.

لو�ثية ال يمكن بأ� حا� من  �لطفر !"

 : DNA تظيف معلوما� جديد� لـ !) !) �ألحو

لتي تكو! لمعلوما� لجينية عندما تنز+ من  0فاألجز

(ماكنها "ما (! يحد> لها خر8 (� تنتقل "لى قسم 

 لو�ثية ال يمكن (بد �@خر من لـ DNA، فالطفر

! تمنحه  �) (! تكسب لكائن لحي عضو جديد

 �لطفر 0خاصية "ضافية. ما يحد> من جر

لرجل من  Jية كأ! تخرLثية (مو� غير عالو�

ألP! من لبطن.       Jلظهر (�  تخر
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� �لنمو$# �لذ" يقف مد�فع� �ليو� عن نظرية �لتطو� هو  �لد���ينية �جلديد�.تقو� هذ� �لنظرية �جلديد� 

ـأ> �ملاليني من �ألحيا) �ملتو�جد� على سطح �أل�6 قد جا)/ نتيجة لطفر�/ طر0/ على �ألعضا) �ملعقد�  &ذ� 

�لكائنا/ مثل �آل$�> ��لعيو> ��لرئا/ ��ألجنحة، E "0ضطر�با/ ���ثية. Eال 0> �حلقيقة �لعلمية تأA B عكس 

�الجتا� �ملطلوV. فالطفر�/ U تكن A يو� من �أليا� TEابية تؤQE "R تقوية �تعزيز �لقد�� �حليوية  �لكائن �حلي، 

�Eمنا  ZE QEاكها �Eضعافها..

 "Rمل بنية معقد� جد_ �0" تغي[ عشو�ئي فيها سيؤ` DNA ("لسبب ���) هذ� ببساطة هو 0> جز��

:hكالتا iجلينا/ ��نغاناتا> �ملوضو� Uعا jضر�_ كب[_. يشر

"�0ًال، �لطفر�/ �جلينية نا��R �حلد�l. ثاني� �لطفر�/ A معظمها ضا�� �مهلكة A بعض �ألحيا> ألZا 

تغ[�/ عشو�ئية ، �0" تغ[ غ[ منظم، عال�� على �ملنظم ، A 0" كائن حي ��قييتنحد� به oو �ألسو) 

�ال ترتقي به QE �ألفضل. فا&ز� �أل�ضية �لt قد تصيب 0حد �ألبنية على سبيل �ملثا�، ستتسبب A تغي[ 
A �إلطا� �لعا� &ا، �هذ� بالطبع ما لن يكو> حتسين� A �لبنا)."9

&ذ� ليس غريب� غياR "0 Vليل على �جوR طفر� كانت �لسبب A تغي[ �لشفر� �لو��ثية oو �ألفضل. 

على �لعكس فجميع �لطفر�/ كانت ناكسة . 0صبح ��ضح� E$_ 0> �لطفر� �لt �عتy/ من تقنيا/ �لتطو� ال 

جتلب على �لكائن �حلي Eال �ملزيد من �لضعف �جتعله عاجز_. ( من �لتأثر�/ �لشائعة للطفر� A �لعصر �حلديث 

مر6 �لسرطا>). �طبيعي 0> ال تكو> تقنية مدمر� من تقنيا/ "�لتطو�"، كما ال ميكن لـ "�الصطفا) �لطبيعي 

"  0> ينجز شيئ� بنفسه. �هذ� يع� 0نه ال يوجد تقنيا/ تطو� A �لطبيعة. �بانتفا) �جوR هذ� �لتقنيا/ تنتفي 

عملية �لتطو�.

ليس هنا� �� مكسب حصل لنظرية �لنشو� 

#�إل�تقا� من فكر& �النتقا� �# �الختيا� �لطبيعي. 

5لك أل3 هذ1 �آللية لم تعمل في يو+ من �أليا+ 

على تطوير �لمعلوما= �لجينية �# ;غنائها لد6 

 Aنه ال يمكن أل� نو;   .Aمن �ألنو� Aنو ��

�3 يتغير ;لى نوG Aخر مختلف عنه؛ بمعنى �3 

�لتطو� ال يمكن �3 يغير نجم �لبحر فيصبح 

 #� ،ALسمكة، �# يغير �ألسما� فتصبح ضفا

يغير �لضفاAL فتصبح تماسيح �# يغير �لتماسيح 

    .��فتصبح طيو
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�لسجال	 �إلحاثية: 

ال �ليل على �جو� �شكا� مرحلية

نظرية  �ال�عا��� �ضوح�  سينا�يو  �كثر  �ملستحاثا� على  �ليل  سجل  يوجد �&  �حلقيقة ال   

�لتطو�.

حسب نظرية �لتطو�، فإ3 كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، �& �3 �لكائنا� �لسابقة قد حتولت 

JK كائنا� �خرH، �كل �ألنو�F نشأ� ֲדذB �لطريقة. �حسب �لنظرية، فإ3 هذB �لتحوال� �ستغرقت ماليني 

�لسنني.

 ��RK كا3 هذ� �الفتر�Q حقيقي ، فمن �لضر��& �جو� عد� كبN من �ألنو�F �ملرحلية �لM عاشت 

 Sمل صفا� �لسلحفاV Sكة �نصفه سلحفاX البد من �جو� كائن نصفه Yلطويلة. على سبيل �ملثا� Yلتحو� Sفتر

باإلضافة JK صفا� �ألXاb �لV Mملها �صًال. �� كائنا� نصفها طN ��لنصف �آلخر [��حف، �& حتمل بعض 

 Sلطو� �ملرحلي، فهي كائنا� عاجز� صفا� �لطيو� باإلضافة JK صفا� �لز��حف �لM حتملها �صًال. �مبا �eا 

غN مؤهلة، �معاقة؛ �يطلق �لتطو�يو3 على هذB �ألشكاY �خليالية Kسم "�ألشكاY �لتحولية"

 .Fملاليني بل �لباليني منها �بشكل متنو� bحيو�نا� كتلك حق�، فيجب �3 يكو3 هنا bلو كا3 هنا

��ألهم من Rلك oب �3 حتمل سجال� �ملستحاثا� بقايا هذB �ألحيا� �لغريبة. يقوY ����ين  كتابه "�صل 

:"Fألنو��
"�RK كانت نظريM صحيحة، فالبد من �جو� عد�t كبtN من �ألنو�F �ملختلفة �لM تصنف ضمن فئة 

��حدS، �هذ� �لوجو� ستثبته �لسجال� �إلحاثية". 10

%ما� ��$�ين تتبد�

بالرغم من جميع محا�ال� �لتطو�يين �لجا�S في Kيجا� مستحاثا� تدعم تصو��تهم في �جو� 
مخلوقا� تحولية في منتصف �لقر3 �لعشرين  في جميع �نحا� �لعالم، Kال �نهم لم يجد�� � يًا منها . لقد 
�ثبتت جميع �لمستحاw �لتي �كتشفت �ثنا� �لحفريا� �لجيولوجية عكس ما قالت به �لنظرية �لد���ينية 

تمامًا: لقد نشأ� �لحياS فجأS �بتشكل تاx ال �جو� أل& شكل تحولي.
:Yلحقيقة عندما قا� Bبهذ Derek Ager قر �حد علما� �لتطو�، �لعالم �إلنجليز& �يريك �غر�

�لنقطة هي �ننا عندما قمنا بتقصي �لسجل �إلحاثي بالتفصيل سو�� على مستوH �ألنو�F �� �لترتيب �لزمني 

�لمرS تلو �لمرS، لم نجد تطو� تد�يجي �� مرحلة �نتقالية، �Kنما ظهو� مفاجئ لمجموعة من �لكائنا� 
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على حسا� �خر�.11
هذ� يعني �' �لسجل �إلحاثي يبرهن �' جميع �لكائنا� �لحية قد ظهر� على �أل�� بشكل مفاجئ 
بأشكالها �لتامة، 7;7' �4 طو� تحولي، 7هذ� عكس �إل;عا: �لد��7يني تمامًا 67ثبا� قو4 على حقيقة 
�لخلق. فالتفسير �لوحيد لنشو: �لكائنا� �لحية بشكل مفاجئ على سطح �أل�� بشكلها �لكامل 7;7' 
تطو� عن �جد�; سابقين، 6نما يعني �' هذI �ألنو�K قد خلقت خلقًا. 7يقر هذI �لحقيقة عالم �ألحيا: 

�لتطو�4 ;7غالئس فيوتويما:

"�لخلق �7لتطو�، 7بينهما �لتفسير�� �لمحتملة عن �صل �لكائنا� �لحية. فإما �' تكو' �ألنو�K قد ظهر� 

على سطح �أل�� بتكوينها �لكامل، �7 ال تكو'. �U6 لم يكن �ألمر كذلك فهذ� يعني �نها قد تطو�� 

عن �نو�K 7جد� مسبقًا من خالW بعض عمليا� �لتحوW. �ما �U6 كانت قد ظهر� بشكلها �لكامل ، 
فالبد �نها قد خلقت خلقًا.12

�7لمستحاثا� تثبت �' �لكائنا� �لحية قد نشأ� بشكلها �لمكتمل على سطح �أل��، 7هذ� يعني 
�' "�صل �ألنو�K" ليس كما يدعي ;��7ين، 6نه خلق 7ليس تطو�.

قصة تطو� �إلنسا�

�لموضوK �لذ4 يحاW7 مؤيد�7 نظرية �لتطو� �لكال\ به ;�ئمًا هو موضوK �صل �إلنسا'. يدعي 

#ّ� علما� �ألحيا� �لذين هم من �نصا� نظرية �لتطو� 

للطفر�$  مفيد  نمو)'  عن  يبحثو�  �خذ,�  قد 

�ألحيائية  للطفر�$  �لذبا/  عرَّضو�  �ألحيائية حيث 

�لمساعي  تلك  نهاية  في  �نه  #ال  �لقر�،  بد�ية  منذ 

)با/  على  #ال  �لحصو<  يتم  لم  ,�لمجهو?�$ 

مريض، ,عليل، ,غير تاC. ,يوجد في �ألعلى ,على 

�ألسفل  ,في  طبيعية،  فاكهة  لذبابة   Kصو� �ليسا� 

تعرضت   Nخر� فاكهة  )بابة  توجد  �ليمين  ,على 

��سها،  من  سيقانها  ,خرجت  �ألحيائية  للطفر�$ 

�ما في �على �ليمين فتوجد )بابة فاكهة قد خرجت 

لما  نتيجة  بالطبع  ,)لك   Pمشو بشكل  �جنحتها 

تعرضت له من طفر�$ �حيائية.
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لد
��ينيو* !* 
إلنسا* 
لحالي قد تطو� عن نو# من !شبا� 
لقر��. �خال� هذ� 
لعملية 
لتطو�ية 
لمزعومة، 

لتي يفتر@ !نها 
ستغرقت من 4-5 ماليين عامًا، ظهر6 "!شكا� تحولية" تفصل بين 
إلنسا* 
لحديث 

�!جد
��، كما يزعمو*. �حسب هذ� 
لصو�� 
لخيالية 
لبحتة، صنفت هذ� 
ألشكا� في !�بعة فئا6:
Kلوبيثيكو
1-!�ستر
2-هومو هابيليس.
K3-هومو !�يكتو
4-هومو سابينس

يطلق 
لتطو�يو* على 
لجد 
أل�� لإلنسا* " !�ستر
لوبيثيكوK" �يعني "قر� جنوQ Rفريقيا".�
لحقيقة 

لو
سعة 
لتي !جر
ها  Wألبحا

لمخلو] ليس Qال نوعا من 
لقر�� 
لقديمة 
لمنقرضة. !ثبتت  
هو !* هذ

لواليا6 
لمتحد�، � 
عالما 
لتشريح ، 
للو�� سولي [�كرما* �
لبر�فسو� تشا�لز !�كسنا��، من Qنكلتر
على مستحاثا6 !�ستر
لوبيثيكوK !* هذ� 
لمستحاثا6 تعو� Qلى !نو
# عا�ية من 
لقر��  
لتي 
نقرضت 


لتي ال تحمل !a شبه مع 
إلنسا*.13�

لفئة 
لثانية 
لتي يصنفها 
لتطو�يو* هي "هومو" �تعني "
إلنسا*" �حسب نظرية 
لتطو�، فإ* ساللة �

لتطو�يو* خطة مثير� بتركيبهم لهد�  
لهومو !كثر تطو�
ً من ساللة !�ستر
لوبيثيكوK. �هنا 
ختر# 
مستحاثا6 من هذ� 
لمخلوقا6 ��ضعها بترتيب معين. Qال !* تلك 
لخطة خيالية ألنه لم يثبت �جو� 
!a عالقة تطو�ية بين هذ� 
لفئا6 
لمختلفة. يقو� !حد !هم 
لمعلقين على نظرية 
لتطو� Qيرنست ماير 


لطويلة: 6
في كتابه "من 
لمناظر
 " تعتبر 
ألحجية 
لتا�يخية 
لتي تتكلم عن !صل 
لحيا� 

!� !صل 
لهومو سابينس !حجية صعبة حتى !نها تتعا�@ 
مع 
الكتشافا6 
ألخير�."14

فإ*  
لتطو�يو*  �ضعها  
لتي  
لسلسلة  خال�  �من 


لفئا6 
أل�بع: !�ستر
لوبيثيكوK، هومو هابيليس، 

هومو !�يكتوK، هومو سابينيس ناشئة عن بعضها 


لبعض. Qال !* 
الكتشافا6 
ألخير� 
لتي ظهر6 على 


لمستحاثا6 
لبشرية قد !ثبتت !* هذ� 
لفئا6 
أل�بعأ�ستر
لوبيثيكوK ، هومو هابيليس، هومو  iيد علما
!�يكتوK، هومو سابينيس قد عاشت في بقا# مختلفة من 
لعالم �في [من �
حد.15


لبشرية 
لتي صنفت في فئة "هومو !�يكتوK" لم تنقر@ حتى �قت  i
عال�� على هذ
، فإ* 
ألجز
قريب جدً
، !ما 
لنياند�تاليين �
لهوموسابينيس فقد تعايشو
 في [من �
حد �في منطقة �
حد�.16
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هذ� �الكتشا# يدحض �ال�عا� بأ� �حد منهم يمكن �� يكو� جد�ً لآلخر. يفسر عالم �ألحيا� 
�لقديمة ستيفن جا5 غولد Stephen  Jay Gould من جامعة ها1فا1� �لنهاية �لمسد,�/ �لتي ,صلت 

?ليها نظرية �لتطو1، بالرغم من �نه عالم تطو51:
ما�L سيكو� مصير فكرتنا ?�L كا� هناK تز�من معيشي لثالF من فئاD �لهومو (�إلفريقي ,�أل,ستر�لوبيثيكو@ 

�لقو5 ,�لهومو هابيليس) ,ثبت �� �حد�ً منهم لم ينشأ عن �آلخر؟ �ضف ?لى �� �حد� من هؤال� لم يثبت 
17.Y1عليه �5 تحو] تطو51 خال] فتر/ حياته على سطح �أل

نقو] باختصا1، �� سينا1يو �لتطو1 �لبشر5 �لذ5 ينص على ,جو� مخلو^ نصفه ?نسا� ,نصفه قر� 
,�لذ5 قاg على �ستخد�g �لعديد من �لصو1 �لخيالية �لتي ظهرD في �لكتب �لدعائية لنظرية �لتطو1، ليست 

?ال قصة ال �سا@ لها من �لصحة �لعلمية.
,بالرغم من كو� �لعالم سولي j,كرما�، �ألكثر شهر/ في �لمملكة �لمتحد/، عالمًا تطو1يًا، ?ال �نه 
�عتر# في نهاية �بحاثه، �لتي �ستغرقت عد/ سنو�D ,�لتي تنا,لت بشكل خاk مستحاثاD �,ستر�لوبيثيكو@ 

لمد/ 15 عامًا، �نه ال يوجد شجر/ بشرية تتفرr عن مخلوقاD شبيهة بالقر,�.
صنف j,كرما� �لعلوg ضمن طيف �سما| "طيف �لعلوg" يتدx1 من �لعلوg �لتي يعتبرها علمية لينتهي 
 gعلمية" – �5 �لتي تقو" gكرما�، فإ� �كثر �لعلو,j لتي يعتبرها غير علمية. ,حسب طيف� gفي �لعلو
على بياناD ,معلوماD ملموسة- هي �لفيزيا� ,�لكيميا�، تليهما �لعلوg �لبيولوجية ,في �لد1جة �ألخير/ 
�لعلوg �الجتماعية. ,في نهاية �لطيف تأتي �لعلوg "غير �لعلمية" ,�لتي يحتل مكانها "�إل�K�1 �لحسي 
�لمفر�" – ,هي مفاهيم �لحاسة �لسا�سة ,�لتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – ,يليها "�لتطو1 �لبشر5". 

,يشر� لنا j,كر عمله هذ�:
نتحو] من �لحقيقة �لمسجلة موضوعيًا  ?لى تلك �لمجاالD �لتي يشغلها علم �ألحيا�   ً�L? نحن هنا

�الفتر�ضي، مثل �إل�K�1 �لحسي �لمفر�، �, �لتفسير �لتا1يخي للمستحاثاD �إلنسانية، ,�لتي يبد, فيها 

كل شي� جائز بالنسبة للتطو51، حيث يكو� �لتطو51 مستعد�ً لتصديق �لعديد من �ألمو1 �لمتناقضة 
في ,قت ,�حد.18

لقد �نحدD1 قصة �لتطو1 �لبشر5 لتصل ?لى مستو� �لتفسير�D �لمتحيز/ لبعض �لمستحاثاD �لتي 
�ستخرجها بعض �ألشخاk �لذين تعلقو� بهذ| �لنظرية بشكل �عمى.

�لمعا�لة �لد���ينية

?لى جانب كل ما تنا,لنا| ?لى �آل� من ��لة تقنية ، نو� �� نوجزـ  ?� شئتمـ  ,بمثا] ,�ضح بحيث 
يمكن حتى لألطفا] �� يفهمو| ، كيف �� �لتطو1يين �,لو عقيد/ خرفا� فاسد/ . 
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تزعم نظرية �لتطو
 %� �لحيا� تشكلت محض صدفة؛ �عليه �طبقًا لهذ� �لزعم فإ� �لذ
�	 �لجامد� 
�غير �لو�عية �جتمعت �شكلت %�ًال خلية، ثم جا5	 �لذ
�	 نفسها بطريقة %� بأخر0 بالكائنا	 �لحية 
Hننا حينما نجمع عناصر مثل �لكربو� ��لفسفو
 ��أل�B	 ��لبوتاسيو@ �هي  ��لبشر. �لنفكر �آل�: 
�لمفر�P	 �ألساسية في بنية �لكيا� �لحي، فإنه تتشكل كومة. �مهما مر	 كومة �لذ
�	 هذN بأM من 
 Qما شئتم ، �لنتنا� �SH P، فإنها ال يمكن %� تشكل كائنا حيا ��حًد�. �لنجر تجربة في هذ� �لصد	لعمليا�
بالبحث ��الستقصا5، باسم �لتطو
يين �تحت عنو�� "�لمعاPلة �لد�
�ينية"، �لزعم �لذM ينافحو� عنه في 

�ألصل، Hال %نهم ال يستطيعو� %� يجهر�� به:
فليضع �لتطو
يو� كميا	 �فير� من عناصر مثل �لفسفو
 ��أل�B	 ��لكربو� ��أل�كسجين ��لحديد 
��لماغنسيو@ �هي �لعناصر �لتي تتشكل منها بنية �لكائن �لحي، �Pخل %عد�P هائلة من �لبر�ميل �لعظيمة. 
�ليضيفو� حتى Hلى هذN �لبر�ميل ما ير�� %نه من �لضر�
M �جو�P NPخل هذ� �لمزيج من مو�P ال توجد 
حتى في �لظر�\ �لطبيعية. �ليفعمو� هذ� �لمزيج بقد
 ما يشا]�� من �ألحماZ �ألمينية، ��لبر�تين 
 �
�)حتماQ تشكل �لوحد� �لو�حد� منه تصاPفيًا بنسبة 10 قو� 950 (. �ليمّد�� هذ� �لمزيج بالحر�
 e%
��لرطوبة بالنسبة �لتي ير�نها مناسبة، �ليخفقوN ما شا]�� من �ألجهز� �لمتطو
�، �ليقّيضو� على 
هذN �لبر�ميل صفو� علما5 �لعالم، �لينتظر هؤال5 �لخبر�5 في مكانهم هذ� �بشكل مستمر مليا
�	، بل 
تريليونا	 �لسنين بالتنا�i من �ألH iلى �البن، �من جيل Hلى جيل، �لتكن لهم مطلق �لحرية في %� 
يستخدمو� كافة ما يعتقد�� في ضر�
� �جوNP من �لظر�\ من %جل تشكل �لكائن �لحي. Hّنهم مهما 
فعلو�،  ليس بمقد�
هم بالطبع %� ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك �لبر�ميل. �ال يتأتى لهم %� يأتو� بو�حد� 
من �لّز
�فا	 %� �ألسوP %� �لنحل %� عصافير �لكنا
يا %� �لبالبل %� �لببغا��	 %� �لخيل %� حيتا� يونس %� 
�لو
�B �% Pهو
 �أل�
كيد %� �لزنابق %� Bهو
 �لقرنفل %� �لموB %� �لبرتقاQ %� �لتمر %� �لطماطم %� �لشما@ 

�p %� �لفر�شا	 مختلفة  %� �لبطيخ %� �لتين %� �لزيتو� %� �لعنب %� �لخوr %� �لطو��يس %� طيو
 �لدُّ
�أللو�� �ماليين من �ألنو�u �لحية من مثل هؤال5. بل ليس بوسعهم %� يأتو� �لو بخلية من هذN �لكائنا	 

�لحية �لتي %حصينا عد�Pً منها، ال بو�حد� منها كاملة �لخلق. 
جملة ما نبغي قوله هو %� �لذ
�	 غير �لو�عية ليس بوسعها %� تجتمع فتشكل خلية حية، �ال تستطيع 
%� تتخذ قر�ً
� جديًد� من بعد فتقسم �لخلية نصفين، ثم تتخذ قر�
�	 %خر0 تباًعا فتأتي بكيا� �لعلما5 
�لذين �خترعو� �لمجهر �إلليكتر�ني، ممن ير�قبو� بنية �لخلية �Sتها فيما بعد تحت �لمجهر. Hّ� �لخلية 
تدi فيها �لحيا� فقط بالخلق �لمعجز هللا عز �جل. %ما نظرية �لتطو
 �لتي تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة 
تتنافى تماما مع �لعقل ��لمنطق. �H �HعماQ �لفكر �لو قليال في �لمز�عم �لتي طرحها �لتطو
يو�، ليظهر 

 .Nعال% P
بجال5 هذN �لحقيقة مثلما في �لنموpS �لو�
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�لتقنية �لموجو� في �لعين ��أل��

�ما �لموضو( �آلخر �لذ% لم تستطع نظرية �لتطو� �� تأتي له بتفسير جا�، فهو جو�� �إل���� 
�لفائقة �لموجو�� في �لعين �0أل-�. 

بإيجا� عن سؤ�; هو: كيف تبصر  بالعين، نو� �� نجيب  �لمتعلق  �لموضو(  Eلى   Fلولو� 0قبل 
�لعين ؟ 

�E �ألشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين، 0تقو �لخاليا �لموجو�� 
 Rلى نقطة تسمى مركز �إلبصا� موجو�� بالجزE كهربية، تصل Tشا��E لىE ألشعة� Uهنالك بتحويل هذ
�لخلفي للمخ. 0هذU �إلشا��T �لكهربية، بعد مجموعة من �لعملياT يتم �لتقاطها كصو�� في هذ� �لمركز 

�لكائن في �لمخ. 0بعد هذU �لمعلومة فلنفكر: 
�� ينفذ Eلى حيث  Rخل �لمخ ظالًما ��مًسا، 0ال يتأتى للضو�� ���E �لمخ محجوa عن �لضوR، بمعنى 
يوجد �لمخ. �0لموضع �لذ% يسمى مركز �إلبصا� موضع حالك �لظلمة ليس �لضوR ببالغه �صال، 0لعله 

مظلم بد�جة لم نصا�فها قط. Eال �نكم في هذU �لظلمة �لحالكة تشاهد�0 عالما مضيئا متوهجا.
فضال عن كونه منظًر� على ��جة من �لنقاR �0لجو�� تعجز حتى تقنية �لقر� �لحا�% �0لعشرينـ  �غم 
كل �إلمكانياTـ  �� تأتي بمثلها. �نظر�0 مثال Eلى �لكتاa �لذ% بين �يديكم �آل�، �0نظرE �0لى �يديكم �لتي 
�يتم منظًر� بهذ� �لنقاR �0لجو�� في �% موضع hخر؟ ��تمسك �لكتاa، ثم ��فعو� ��سكم �0نظر�0 حولكم. 
�E شاشة �كثر �جهز� �لتلفا� تطوً�� �0لتي تنتجها شركة �جهز� �لتلفا� �أل0لى على مستوj �لعالم، ال يمكن 
 ،Rلى هذ� �لنقاE ;لمهندسين يسعو� للوصو� kالh0 �� تمنحكم صو�� بهذ� �لقد� من �لنقاR. 0منذ مائة عا
0من ثم ُتشيَّد �لمصانع �0لمؤسساT �لعمالقة، 0ُتجرj �ألبحاl، 0يتم تطوير �لخطط �0لتصميماT. 0لتنظر�0 

ثانية Eلى شاشة �لتلفا�، 0في 
 aلى �لكتاE للحظة -�تها�
 kيديكم، فسو��لذ% بين 
تر�0 �� هنا� فرقًا شاسعًا 
في �لنقاR �0لجو��. فضال 
�� شاشة �لتلفا� تبد% لكم 
صو�� ثنائية �ألبعا�، في حين 
�نكم تتابعو� مناظر ثالثية 

�ألبعا� -�T عمق. 
طو�;   Tسنو� 0منذ 
 kآلال�  Tعشر� يسعى 
لتصنيع  �لمهندسين  من 

ف
مزي

ف
مزي
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�لى جو�� ��ية �لعين. نعم لقد �مكنهم تصميم  �شاشا, جها( تلفا( تعطي صو�� ثالثية �ألبعا�، ��لوصو
نظا= تلفا( ثالثي �ألبعا�، غير �نه ليس في �إلمكا2 ��يته ثالثي �ألبعا� ��2 ��تد�5 �لنظا��. �مع �2 هذ/ 
�ألبعا� �لثالثة �صطناعية. فالجهة �لخلفية تظل عكر�، �ما �لجهة �ألمامية فتبد� �كأنها صو�� من ��<. 
�ال يتشكل �بد� منظر في جو�� �نقا5 �لمنظر �لذJ تر�/ �لعين. �يحدH بالطبع �2 تضيع �لصو�� في 

�لكامير� ��لتلفا(.  
�ها هم �لتطو�يو2 يزعمو 2�N 2لية �إلبصا� في �لعين ��لتي تظهر هذ� �لمنظر �لذJ يتسم بالجو�� 
��لنقا5، �نما تشكلت بمحض �لمصا�فة . ��آل2 ��R ما قا� �حد لكم �2 �لتلفا( �لموجو� في حجرتكم، 
 �Rيشكل هذ/ �لصو��، ما Jجا5, بالجها( �لذ�2 �لذ��, تجمعت ��نما قد تشكل نتيجة مصا�فا,، �
تعتقد�2 فيه؟! كيف لذ��, غير ��عية �2 تصنع ما لم يتأ, آلالY �ألشخاX مجتمعين �2 يصنعو/ ؟! 
�2ّ �آللة �لتي تشكل منظًر� هو �كثر بد�ئية مما تر�/ �لعين، لو �نها ال تتشكل مصا�فة، فإنه من �لو�ضح 
 .2Rكذلك بالنسبة لأل �للغاية �2 �لعين ��لمنظر �لذJ تر�/ بد��هما لن يتشكال محض مصا�فة، ��لحا
فاأل2R �لخا�جية تجمع �ألصو�, �لمحيطة بو�سطة صو�2 �أل2R، �تقو= بتوصيلها �لى �أل2R �لوسطى، 
لتقو= هي �ألخرf بتقوية �لذبذبا, �لصوتية �نقلها �لى �أل2R �لد�خلية، لتقو= بد��ها بتحويل هذ/ �لذبذبا, 
�لى �شا��, كهربية، ���سالها �لى �لمخ. �عملية �لسمع �يضا كما هو �لشأ2 في عملية �إلبصا� تتم في 

مركز �لسمع �لموجو� في �لمخ. 
��لوضع �لذJ في �لعين يسرJ كذلك على �أل2R. بمعنى �2 �لمخ محجوh كذلك عن �لصو, 
مثلما هو محجوh عن �لضو5، فالصو, ال ينفذ، �عليه فإنه مهما بلغت شد� �لضجيج خا�i �لمخ، 
فإ2 ��خله ساكن تما= �لسكو2. ��غم هذ� فإ2 �نقى �ألصو�, ُتلتقط في �لمخ. �لو �نكم تسمعو2 
 mسا�حد �أل�2 بكل صخب �ليه �لصو,، فإنكم تشعر�سيمفونيا, ���كستر� في مخكم �لذJ ال ينِفذ 
�لمز�حمة. ���R ما قيس مستوf �لصو, �لذJ بد�خل �لمخ باستخد�= جها( حساp في تلك �للحظة، 

فسيتضح �نه ُيطبق عليه �لسكو2 �لتا=. 
�على نحو ما �ستخدمت �لتقنية �مال في �لحصو� على صو�� نقية، فإ2 �لمساعي نفسها تتو�صل 
منذ عشر�, �لسنين بالنسبة كذلك للصو,. �ُتعد �جهز� تسجيل �لصو, ��شرطة �لكاسيت �كثير من 
�ألجهز� �إلليكتر�نية، ��ألنظمة �لموسيقية �لتي تلتقط �لصو,، بعض ثما� هذ/ �لمساعي. �لكن على 
�لى صو, بنقا5  ��لرغم من كل �لتقنيا,، �NالY �لمهندسين ��لخبر�5 �لعاملين بحقلها، لم يتأ, �لوصو
�جو�� �لصو, �لذJ تلتقطه �أل2R. �تأملو� �جو� �شرطة �لكاسيت �لتي تنتجها كبرf شركا, �ألنظمة 
�لموسيقية، فحينما يسجل �لصو,، حتما يضيع شطر منه، �� يحدH تشوs بالطبع �لو قليال، �� �نه 
حينما تقومو2 بتشغيل شريط �لكاسيت فإنكم ال بد �2 تسمعو� له صريًر� قبل �2 تبد� �لموسيقى. في حين 
�2 �ألصو�, �لتي من نتاi �لتقنية �لموجو�� بالجسم �إلنساني تتسم بأقصى ��جا, �لنقا5، �ال تشوبها 
�نسا2 �بًد� �لصو, بشكل به صرير �� تشويش. ��يا ما كانت طبيعة �لصو, فإنها  2R� ال تلتقط�شائبة. 
تلتقطه بشكل كامل �نقي. �هذ� �لوضع ال يز�� على �R, �لكيفية منذ �2 ُخلق �إلنسا2 ��لى يومنا هذ�. 
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�/لى �آل� ليس ثمة جها% بصر# "� صوتي من صنع بني �إلنسا� يلتقط �لصو�� ��لصو
 بشكل حسا� 
�ناجح مثل �لعين ��أل�1. 

�فيما عد� هذ� كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية �إلبصا� ��لسمع. 

لمن تعو� حاسة �إلبصا� 

��لسمع ��خل �لمخ ؟

من �1 �لذ# بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، �يسمع �لسيمفونيا
 �%قزقة �لعصافير، �يتنسم 
عبير �لو��L؟ /� �لتنبيها
 �آلتية من عيني �إلنسا� �"1نيه �"نفه تمضي /لى �لمخ في صو�� /شا�� كهربية. 
�/نكم لتطالعو� تفصيال
 كثير� في كتب علم �ألحياO ��لطبيعة ��لكيمياO �لحيوية، بيد "نكم ال يمكن 
"� تصاLفو� في "# موضع قط "هم حقيقة ينطو# عليها هذ� �لموضوT "ال �هي: من �1 �لذ# بالمخ  
يتلقى هذX �ألشا��
 �لكهربية �يد�كها على "نها صو�� �صو
 ���ئحة �/حسا�. /� ثمة حاسة توجد 
 Lلحاسة. بالطبع ال تعو� Xهذ Lحاجة /لى عين "� "�1 "� "نف، لمن تعو ��L بد�خل �لمخ تلتقط هذ� كله
على ما يشكل �لمخ من "عصا] �طبقا
 Lهنية �خاليا عصبية. �هكذ� �لهذ� �لسبب ليس بمقد�� 
�لماLيين �لد���ينيين ممن يظنو� "� كل شيO ليس سو^ ما�L، "� يجيبو� على هذX �لتسا\ال
، أل� 
هذX �لحاسة /نما هي �لر�` �لتي خلقها �لمولى عز �جل. فهي ال تحتا_ /لى عين حتى تر^ �لصو��، 
�ال "�1 حتى تسمع �لصو
. �عال�� على هذ� كله، فهي ليست بحاجة /لى مخ كيما تفكر. /� كل 
�مرd يطالع هذX �لحقيقة �لعلمية �لجلية، عليه "� يفكر في �هللا عز �جل �لذ# جمع بمكا� حالك �لظلمة 
 ،Oضيا� eلو�� �ظال" 
�1 Lكافة بصو�� ثالثية �ألبعا 
� بعد� سنتيمتر�
 مكّعبة، �لكائنا �Lخل �لمخ يقدَّ

�يخشاX �يلو1 به.

عقيد� ما�ية

/� ما تنا�لناX /لى �آل� بالبحث ��لتدقيق ليظهر "� نظرية �لتطو� ما هي /ال %عم يتعا�j بوضو` مع 
�الكتشافا
 �لعلمية، �يجافي %عم �لنظريةـ  فيما يتعلق بأصل �لحيا�ـ  �لمنطق �لعلمي. فليس ألية mلية 
تطو� قط طرحتها �لنظرية "# تأثير تطو�#. �تكشف �لحفريا
 "� �لكائنا
 �لحية لم تمر بمر�حل بينية 
تلك �لتي تستوجبها �لنظرية. �في هذX �لحالة يتعين تنحية نظرية �لتطو� جانبا باعتبا�ها فكر� مجافية للعلم. 
ال سيما �"� كثيًر� من �ألفكا� �لتي ظهر
 على مد�� �لتا�يخ، مثل فكر� "� �أل�j هي مركز �لكو�، 
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قد ُحذفت من *جند� �لعلم. في حين *( نظرية �لتطو� ُيتشبث بها �بإصر�� في هذ� �ألجند�، حتى �نه من 
�لناB من يسعى إلظها� *< �نتقا> موجه �لى �لنظرية �كأنه هجو8 على �لعلم ! ِلَم  هذ� �4(؟! 

�( �لسبب في هذ� �لوضع �نما هو تكو( عقيد� جاGمة لنظرية �لتطو� ال يمكن �لنكوC عنها بالنسبة 
�لى بعض �أل�ساQ. �تخلص هذ� �أل�ساQ �خالصًا *عمى للفلسفة �لما>ية، �تتبنى �لد���ينية كذلك 

ألنها �لتفسير �لما>< �لوحيد للطبيعة �لذ< يمكن �إلتيا( به. 
�*حيانا يعترفو( صر�حة بهذ�، �يعتر\ �يتشا�> لونتين (Richard Lewontin)ـ  عالم �لو��ثة 
�لشهير بجامعة ها�فر> �في �لوقت �4ته تطو�< با�G،ـ  بأنه "ما>< في �لمقا8 �أل�[، ثم عالم في �لمقا8 

�لذ< يليه"، �4 يقو[:
"�( لنا �يمانا بالما>ية، �هو �يما( �ستباقي (�عُتنق سلفا، ��فترضت صحته). ��لشي` �لذ< يدفعنا �لى 
�إلتيا( بتفسير ما>< للعالم، ليس هو *صو[ �لعلم �قو�عد�، بل على �لعكس من 4لك فإنناـ  بسبب من 
�خالصنا سلفا للما>يةـ  نختلق *صو[ �مفاهيم بحثية تأتي بتفسير ما>< للعالم. �نظر� �لى كو( �لما>ية 

صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال يمكن *( نسمح بدخو[ تفسير �لهي �لى �لساحة".19
�ُتعد هذ� �لكلماm �عتر�فاm صريحة بأ( �لد���ينية مولو> يحيا في سبيل �إلخالC للفلسفة �لما>ية. 
�هذ� �لمولو> يفترs *نه ما من �جو> قط سوp �لما>�. �لهذ� �لسبب يعتقد�( *( �لما>� �لجامد� 
 uلحية �لمختلفة مثل �لطيو� ��ألسما� v. �يذهبو( �لى *( ماليين �ألنو��عديمة �لوعي �نما خلقت �لحيا
��لز��فاm ��لنمو� ��لحشر�m ��ألشجا� ��ألGها� �حيتا( �لبا[ ��لبشر �نما تشكلت من >�خل �لما>� 
�لجامد� �بالتفاعالm �لحا>ثة >�خل �لما>� �4تها؛ *< بالمطر �لساقط، ��لبر| �لخاطف. *ما في حقيقة 
�ألمر فإ( هذ� يتنافى مع �لعقل ��لمنطق على �لسو�`. بيد *( �لد���نيين يستمرئو( �لمنافحة عن هذ� �لر*< 

ُبغية "عد8 >خو[ تفسير �لهي �لى �لساحة" على حد تعبيرهم.
*ما من ال ينظر�( �لى *صل �لكائناm �لحية �في *4هانهم حكم ما>< مسبق، فسو\ يد�كو( هذ� 
�لحقيقة �لجلية. ��لكائناm �لحية كافة �نما هي من صنع خالق 4< قو� �علم �عقل معجز. �نه �هللا �لذ< خلق 

�لكو( كله من �لعد8، �نّظمه بشكل ال تشوبه شائبة *� قصو�، �خلق �لكائناm �لحية كافة �صّو�ها.
 

�� نظرية �لتطو� هي �شد 

�لسحر تأثيرً� في تا�يخ �لعالم

يتعين هنا *( نوضح *( *يما �نسا( ُيعِمل عقله �منطقه >�( *حكا8 مسبقة �>�( �لوقوv تحت تأثير 
*< *يديولوجية، سيد�u بسهولة �يسر *( نظرية �لتطو� �لتي تذكرنا بخر�فاm �لمجتمعاm �لتي عاشت 

بمنأp عن �لعلم ��لحضا��، ليست سوG pعم يستحيل تصديقه. 
�على �لنحو �لمتقد8 تبيانه، فإ( من يؤمنو( بنظرية �لتطو� يعتقد�( *( �ألساتذ� �لذين يفكر�( �يعقلو( 
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�لفنانين مثل  ،)Einstein Hubbleلعلما� مثل �ينستين هوبل (��لطال� �لجامعيين  ،�يخترعو
تشا,لتو� هيستو� (Charlton Heston)، يضا* �ليهم كائنا#  )Frank Sinatraفر�نك سيناتر� (
7هو, �لقرنفل، سو* يخرجو� مع مر, �لزما� من مزيج من كثير من  �9شجا, �لليمو �مثل �لغزال
9� من يؤمنو� بهذ� �لَخَر* �لذ,�# �لجزئيا# �لمو�F غير �لحية �لتي تمأل برميال عظيما. ال سيما 
9ناO على قد, من �لثقافة �لتعليم. لهذ� �لسبب فإ� �ستخد�J تعبير "9شد �لسحر  P9ساتذهم علما� 
تأثيًر�ً في تا,يخ �لعالم" بالنسبة �لى نظرية �لتطو, سيكو� �ستخد�ًما في محله. �T �نه ليس في تا,يخ �لعالم 
9 7عم _خر سلب عقو[ �لبشر بمثل هذ\ �لد,جة حرمهم من فرصة �لتفكير بالعقل �لمنطق،  Fعتقا�
� هذ� لغفلة ّ�9� ير� �لحقيقة �لتي كانت �ضحة بجال�.  �F ]9عينهم، حا Jكأنه 9سد[ ستاً,� 9ما
عدJ بصيرP ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عباPF بعض �لقبائل �إلفريقية للطوطم عباPF 9هل سبأ للشمس 
 Jموسى عليه �لسال Jقو PFعباعباPF قوJ �بر�هيم عليه �لسالJ لألثا�، �لتي كانو� يصنعونها بأيديهم، 
 �للعجل �لذh صنعو\ من Tهب. هذ� �لوضع في حقيقته �نما هو حماقة 9شا, �ليها �هللا تعالى في �لقر_
� �لى Fيتر�لكريم. ينبئنا �لمولى عز جل في كثير من _ياته بأ� من �لناO من سيستغلق عليه �لفهم 

� فيه عن ,lية �لحقائق. من بين هذ\ �آليا# قوله تعالى:حا[ يعجز

﴿ِ,�َّ �لَِّذيَن َكَفُر&ْ� َسَو�ٌ$ َعَلْيِهْم َ�َ�نَذْ�َتُهْم َ�ْ� َلْم ُتنِذْ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ� َخَتَم �هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم 
َ&َعَلى َسْمِعِهْم َ&َعَلى َ�ْبَصاِ�ِهْم ِغَشاَ&ٌ/ َ&َلُهْم َعَذ�4ٌ عِظيٌم﴾ [�لبقر/: 7-6]

قوله 9يضا :

﴿َلُهْم ُقُلو4ٌ الَّ َيْفَقُهوَ� ِبَها َ&َلُهْم َ�ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر&َ� ِبَها َ&َلُهْم @َ?�ٌ� الَّ َيْسَمُعوَ� ِبَها  
[179 :Dألعر�� ] ﴾�َْ&َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلو�َضلُّ ُ�َبْل ُهْم َ �ُ�ْ&َلـِئَك َكاَألْنَعاِ

9لئك �لناO قد ُسحر� بحيث 9نهم لن يؤمنو� حتى  �9ما في سو,P �لِحْجر فيخبرنا �هللا عز جل بأ
لو ,9� �لمعجز�#، �T يقو[ سبحانه تعالى:

َرPْ َ�ْبَصاُ�َنا  َماِ$ َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ� ِ,نََّما ُسكِّ ﴿ َ&َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن �لسَّ
َبْل َنْحُن َقْوٌ� مَّْسُحوُ�&َ�﴾ [�لحجر: 15-14]

� �متد�F هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا# عريضة من �لناO بهذ� �لقد,، �بتعاF �لناO عن �
�لدهشة بد,جة ال يمكن  Pضع مثير للحير�لحقائق بهذ\ �لد,جة، بقا� هذ� �لسحر منذ 150 عاما، لهو 
شرحها بكلما#، ألنه من �لممكن 9� يستسيغ �لعقل �عتقاF شخص 9 عدP 9شخاu لسينا,يوها# 
مستحيلة مز�عم حافلة بالَخَر* �لهر�� �ألمو, غير �لمنطقية، �ال 9� �عتقاF �لكثيرين من �لبشر في كافة 
9نحا� �لعالم بأ� �لذ,�# �لالعية �لجامدP قد �جتمعت بقر�, فجائي، فأتت بالكو� �لذh نر�\ يعمل 
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بنظا� ال تشوبه شائبة، �يكشف عن تنظيم غير عا�� �نظا� متقن غاية �التقا�، �بكوكب �أل�� �لذ� 
يختص بكافة �لسما7 �لمناسبة للحيا0، �بكائنا7 حية مز��0 بأنظمة معقد0 تفو. �لحصر، ليس له من 

تفسير سو@ ?نه سحر.
كما ?� �هللا عز �جل ينبئنا من خالH تلك �لحا�ثة �لتي �قعت بين موسى عليه �لسال� �فرعو�، 
بأ� بعض �ألشخاR ممن ينافحو� عن �لفلسفة �إللحا�ية، يؤّثر�� على �لناN بما يصنعونه من �لسحر. 
فحينما قص موسى عليه �لسال� نبأ �لدين �لحق على فرعو�، طلب فرعو� Tلى موسى ?� يلتقي بسحرته 
في موضع يحتشد فيه �لناN. �حينما �لتقى موسى �لسحر0 ?مرهم ?� يبا���� هم باستعر�� مها��تهم. 

:Hثة تقو���آلية �لتي تسر� هذ\ �لحا

ا َ�ْلَقْوْ� َسَحُر�ْ� َ�ْعُيَن �لنَّاِ� َ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ�َجا��� ِبِسْحٍر َعِظيٍم ﴾  ﴿ َقاَ% َ�ْلُقْوْ� َفَلمَّ
[�ألعر�):116]

. �على نحو ما تبد@ تمكن سحر0 فرعو� بما صنعو\ من خد` ?� يسحر�� �لناN جميعا باستثنا^ 
موسى ��لذين bمنو� به. Tال ?� �لبرها� �لذ�  ?لقا\ موسى في مو�جهة ما ?لقا\ هؤال^ على حد �لتعبير 

�لو��� بالقر�b �لكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ�"، ?� ?ّنه ?بطل تأثير\، يقوH تعالى:

﴿ َ�َ�ْ�َحْيَنا ِ?َلى ُموَسى َ�ْ/ َ�ْلِق َعَصاَ> َفِإ�9َ ِهَي َتْلَقُف َما َيْأِفُكوَ/  َفَوَقَع �ْلَحقُّ َ�َبَطَل 
َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ/ َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ��نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن﴾ [�ألعر�): 119-117] 

���j ?� ما فعله هؤال^ �ألشخاR �لذين سحر�� �لناN من T في �آليا7، � مع ��على نحو ما ��
قبل �?ثر�� عليهم Tنما هو Tفك، با��l بالذH ��لضعَّة. �?�لئك �لذين يؤمنو� بمز�عم خرقا^ Tلى ?قصى 
 mمن �لعلم �بتأثير �لسحر في عصرنا �لر�هن، �ينذ��� حياتهم للدفا` عنها، فسو mجة تحت غال��
يسقط شأنهم �ُيذلو� ما لم يتخلو� عن هذ\ �لمز�عم، �oلك حينما تظهر �لحقيقة بجال^ بكامل معانيها، 

�"يبطل تأثير �لسحر". 
�يشر� مالكو� موجريد� (Malcolm Muggeridge) �لذ� ظل ينافح عن نظرية �لتطو� حتى 
ناهز �لستين من عمر\، �كا� فيلسوفًا ملحدً�، �لكنه ?��j �لحقائق من بعد �لوضع �لذ� ستتر�@ Tليه 

نظرية �لتطو� في �لمستقبل �لقريب قائال: 
"Tنني ?نا نفسي صر7 مقتنعا بأ� نظرية �لتطو� ستكو� Tحد@ مو�� �لمز�� �لموجو�0 بكتب تا�يخ 
�لمستقبل ال سيما في �لمجاال7 �لتي ُطبقت فيها. �سيتلقى جيل �لمستقبل بالدهشة ��لحير0 �عتنا. 

فرضية متهرئة يكتنفها �لغمو� بسذ�جة ال يصدقها عقل" .20
للغاية،  �لقريب  �لمستقبل  �لبشر في  ببعيد، بل على �لعكس من oلك، فإ�  �هذ� �لمستقبل ليس 
سيد�كو� ?� �لمصا�فا7 ليست Tلهًا �سوm يتم �العتر�m بأ� نظرية �لتطو� Tنما هي ?كبر خدعة �?شد 
?نو�` �لسحر في تا�يخ �لعالم. �سرعا� ما بد? هذ� �لسحر �لشديد ينحسر عن �لناN في شتى ?نحا^ 
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﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا الَّ َما َعلَّْمَتَنا

نََّك َ#ْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾ِ

[ 	لبقر�: ٣٢ ]

 
	أل#0، �با/ 	لكثير�� ممن �قفو	 على سر خدعة 	لتطو#، يتسا�لو� بدهشة �حير� كيف 	نطلت هذ
	لخدعة عليهم.
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﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا الَّ َما َعلَّْمَتَنا

نََّك َ#ْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾ِ

[ 	لبقر�: ٣٢ ]
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