


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�
بذلك   Sلنا� �8فع  �لعالم،   Aبقا شتى  ?لى  �لكريم   �Vلقر�

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

��لصدe ��لعدO ��لجماO ��لسعاd8 �لتي جاM �لتعريف بها في �لقر�V �لكريم.

ما  قّد� لإلنسا� جميع  �لذ�  �لمطلقة هـو  �إل��"!  �لقو!  صاحب  �لقو�  �لحكيم  تعالى  �هللا   �*
يسمعه من قو� -كل ما يصا"فه من حو�"8 منذ �للحظة �لتي فتح فيها عينيه على �لعالم. -قد خلق 

كل Eلك -فق تخطيط محكم -حكمة بالغة، -هذ� مصد�قا لقوله تعالى:
﴿ِ*نَّا ُكلَّ َشْيRٍ َخَلْقَناPُ ِبَقَدٍ�﴾ (�لقمر: ٤٩).

بالحكمة -�لعلم. -�لمؤمن   Rلملي� �لقد�  لهذ�  فعلى �إلنسا� �Y يخضع خضوعا كامال  -لذلك 
�لذ� يكو� قلبه مفعما باإليما�، -يسلم YمرP *لى �هللا تعالى لن يستسلم Yبد� للحز�، -لن يصيبه 

�لخو` -لن يغر_ في �ليأ[.
 .abينسى �لتوكل على �هللا تعالى -ينتابه �لقلق -�لحز� -�ليأ[ -�لتشا �Y لمؤمن ال يليق به� �*
-من يكو� هذ� حاله يشقى في �لدنيا -يغفل غفلة كبير! عن مصيرP في �آلخر!. -على �لعكس من 
Eلك، فالمؤمن �لصا"_، في مو�جهة بعض �ألحد�8 �لتي يكو� ظاهرها شر، ال ييأ[ بل يتوسم 
فيها �لخير -يعلم �Y مع �لعسر يسر�. فاهللا تعالى بين في �آلية ٢١٦ من سو�! �لبقر!  Yنه ﴿َعَسى 
Yَْ� َتْكَرُهو� َشْيًئا َ-هَو َخْيٌر َلُكْم َ-َعَسى Yَْ� ُتِحبُّو� َشْيًئا َ-هَو َشرٌّ َلُكْم َ-�هللا َيْعَلُم َ-Yَْنُتْم َال َتْعَلُموَ�﴾. 

-�لمؤمن �لذ� يد�u هذP �لحقيقة يعيش في سعا"! متو�صلة ال كد� فيها. 
*� �لقد� �لذ� بينه �هللا تعالى ال عيب فيه، -�لمؤمن ينظر *لى ماليين �لحو�"8 �لمكونة لهذ� �لقد� 

فال يرw فيها سوw �لحكمة -�لجما� -�لكما�.       
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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 
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�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

�لخير ُيتوسم
في كل شي�
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لى �لقر�� �لكر��
لى �لقر�� �لكر��
ضو�  في  
موضحة  مشر
حة  �لمؤلف  كتب  جميع  في  �لموجو��  �إليمانية  �لمو�ضيع   �!
�آليا' �لقر5نية. 
هذ( �لكتب تدعو �لنا0 جميًعا !لى فهم هذ( �آليا' 
�لعيش 
فقا لتعاليمها. لقد 
تم شرG جميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا' �هللا بحيث ال تبقى هنا@ >? شبهة >
 تر�� في ;هن �لقا89. 
ر فهم هذ( �لكتب من ِقبل  !� �ألسلوO �لسلس 
�لسهل 
�لرصين �لمنبعث من �لقلب هو �لذ? يسَّ

� >? صعوبة، 
هو �لذ? جعل هذ( �
�لجميع صغا�9 
كبا�9، 
من كل فئا' �لمجتمع، بسهولة 
للدين  معا9ضا  موقفا   �
�تخذ �لذين  
حتى  قر��تها.   Xتما! قبل  تتركها   �< تستطيع  ال  كتًبا  �لكتب 

يتأثر
� بالحقائق �لمذكو�9 في هذ( �لكتب، 
ال يستطيعو� �حض صحة محتوياتها.
فهم  �نفر��،  على  للمؤلف  �ألخر_  
�لكتب   Oلكتا� هذ�  قر���  �لقر��  يستطيع  
كما 
يستطعيو� قر��تها بشكل جماعي، >
 مناقشتها فيما بينهم 
�لتسامر حولها. !� قر��� هذ( �لكتب 

بشكل جماعي 
نقل كل فر� 9>يه 
خبرته !لى �آلخرين >مر مفيد جد�.
عال
� على هذ�، فإ� �لمساهمة في تعريف هذ( �لكتب – �لتي لم تؤلَّف !ال لوجه �هللا تعالى 

لمرضاته – 
نشرها بين �لنا0 ُتَعد خدمة !يمانية كبير�، أل� �أل�لة 
�لبر�هين �لتي يو�9ها �لمؤلف 
�لدين تشويق �آلخرين  يريد خدمة هذ�  لذ� كا� على كل من  �لكتب قوية جد� 
مقنعة،  في هذ( 

لقر��تها 
�الستفا�� منها.
!ننا نأمل >� يتسع 
قت �لقا89 لالطالg على �ستعر�f �لكتب �ألخر_، �لذ? نقدمه في 
نهاية هذ� �لكتاO، ليكو� على علم بوجو� منابع ثرَّ� 
مصا�9 غنية من �لكتب في �لمو�ضيع �إليمانية 


�لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد� 
ممتعة للغاية.
ال تر_ في هذ( �لكتب ما تر�( في بعض �لكتب �ألخر_ من l9_ شخصية للمؤلف، 
ال 
 Oأل�� Oقصو9 في >سلو 
تر_ شر
حا 
!يضاحا' مستند� !لى مصا�9 مشبوهة، 
ال >? نقص >

�لتوقير �لو�جب �تخا;( تجا( �لمفاهيم 
�لمو�ضيع �لمقدَّسة، 
ال ما يُجر �لقا89 !لى �لحير� 
�لتر�� 

.oلقنو�

 !لى �ليأ0 <
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مدخل 

 Lعشر� �A حياتك �ملاضية سو+ تر� Lصفحا � 
A ��Bلقيت نظر
�لسنني �ل� عشتها ال تعد� �A تكو� �ر8 8قائق معد�8
. �B �ألحد�x �ل� 
�عتقد�A Lا مهمة جد� ��نتظرִדا بشغف كب� �A بانفعاQ شديد Aصبحت 
كلها �ر8 �كرياL سا�ة � �لزمن. كل ما بقي من هذF �ألحد�x �لدنيوية 
�ر8 معلوماL ال Aكثر. لكن كل كلمة قلتها، �كل عمل عملته، بل �كل 

ما جاQ � �هنك هو عند �هللا مسجل �فو�.
كل Bنسا� عندما تد�كه حقيقة �ملوL سو+ �د نفسه �جه لوجه 
AماS شريط Aحد�x حياته. حيا
 Aصبحت عبا�
 عن حلظاL قليلة �بعض 
�كرياL متناثر
 هي عند �هللا تعا� مسجلة حلظة بلحظة �8قيقة بدقيقة، 

�سو+ يعر^ عليك شريطها كامال غ� منقو|. 
فإ�� كنت Aمضيت عمرk كما 8��A �هللا تعا� �نفذ��A LمرA� Fطعته، 

 .Sعاقبتك خ� �سال �A فاعلم Fكنت �تقيته �� تغفل عن �كر ��B�
عندما ميوL �إلنسا� يكو� � مو�جهة خيا�ين ال ثالث �ما، فإ�� 
Aمضى حياته �فقا ملا AمرF به �هللا تعا� فقد جنا �فاA ،dما ��B كا� �ألمر غ� 
 �A هو sلك فإنه سو+ يلقى عذ�با مقيما. �ما يرضي �هللا من �ألخال�
يعر+ �A كل ما يصيبه هم من عندF سبحانه، ��A يشكرF � ¡يع Aحو�له 
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 xلدنيا على يقني بأ� كل ما ¢د� Fيعيش � هذ �A� ،قاته�A يع¡ ��
فيه خ� له.

بأ� � كل شيc خ�  �Bميانه  له   xما ¢د بكل  �إلنسا�  �ضا   �B
�شكر �هللا تعا� � ¡يع �ألطو�� ��ألحو�A Qمر يس� جد�. �هذF �حلقيقة 
تبني �A �إلنسا� قد k�8A عظمة �هللا �قد�ته بشكل قاطع. �لذلك فحر/ 
 �A لدنيا �ل� يعيش فيها �حر/ به� Fيعر+ �هللا تعا� � هذ �A باإلنسا�

.Fّله �يوّقر� �A ير� عظمته � ¤لوقاته، �بالتا£ فحر/ به
�B كل ما ير�F �إلنسا� منذ �للحظة �أل�� �ل� يفتح فيها عينيه على 
�لعا�، �كل كلمة يسمعها، �كل شيc عظيما كا� �A حقً�� هو من خلق 

�هللا تعا�... فاهللا هو �لقو/ �لعليم �لعدQ �حلكيم.
َخَلْقَناُ�  َشْيٍ�  ُكلَّ  �لقمر:﴿ِ�نَّا   
�لكرمية � سو� �آلية  بينت  �مثلما 
ِبَقَدٍ)﴾، فإ� �هللا عز �جل خلق كل شيc �فق نظاS �د8 �تدب� حكيم، 

��إلنسا� يبقى عاجز� متاS �لعجز AماS قد�
 �هللا �عظمته. 
�إلنسا�، لكي يعيش �يستمر � �حليا
، �تا§ �B نعم �هللا �فضائله. 
 Fهذ� �لنعم   Fهذ منحه  �لذ/  هو  �هللا   �A �إلنسا�   kيد�  �A �ضر��/ 
�لفضائل، �لذلك فحاجة �إلنسا� كب�
 جد� لكي يعلن تسليمه �خضوعه 
لعظمته سبحانه. على �إلنسا� �A يعر+ �A كل ما يعيشه � حياته هو من 
تقدير �هللا �ملتحكم � �لكو� كله �� �ملوجوL�8 كلها، �عليه �A يعر+ 
 Lنه يسمع �ألصو�A� ،هو �يعر+ ما ال يعرفه Fهللا تعا� ير� ما ال ير�� �A
�ل� ال يسمعها هو، ��A �هللا �يط بأخبا� �أل�لني ��آلخرين �Aخبا� �ملاضي 
��ملستقل، �على هذ� �لنحو يد��A k �هللا خلق ¡يع �حلو�x8 �كمة بالغة 
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�جعل فيها �خل� كّل �خل�.
�ليقني ֲדذF �حلقائق �عل �إلنسا� يشكر خالقه � كل حني، �يكسبه 
 uخالقا عالية. �بتعب� <خر، فاإلنسا� �لذ/ »الط شغا+ قلبه هذ� �لنوA
 �B� ،Fكل منظر ير� �B� يسمعه Lكل صو �B من �إلميا� يصبح ينظر
كل حا8ثة متر به، �باختصا� يصبح ينظر �B ¡يع Aطو�� حياته بعني"�خل�"، 

�بذلك يفهم حياته على Aكمل �جه �Aسلمه. 
ِبيَل  �لسَّ َهَدْيَناُ�  ﴿ِ�نَّا  �إلنسا�:   
سو�  � �لكرمية  �آلية  بينت  لقد 
ِ�مَّا َشاِكًر� �1َمَّا َكُفوً)�﴾ (�إلنسا�: 3) �A �إلنسا� »تا� Aحد طريقني، 
طيبة   
حيا �يعيش  �حلس¬،  �لعاقبة   Qفينا �لصحيح  �لطريق  »تا�  ��ملؤمن 

�تكو� عاقبته �جلنة بإ�� �هللا تعا�. 
 
�لنظر  Fֲדذ يعيشو�  كيف  للنا`  يبني   �A �لكتا}  هذ�  �هد+ 
�ملتفائلة، �ل� جتعل من �حليا
 ��حة للخ� ��ألمل. �يهد+ �لكتا} Aيضا 
�B تذك�هم لكي ينظر�� �B �حليا
 ��ملستقبل ֲדذF �لنظر
 �ل� جتلب �خل� � 
 Lلغايا� Fهذ �B Q��8م ���8 �لوصو Qلعاجلة، �تزيح �لغمامة �ل� حتو�

�لطيبة. �بالتا£ تقيهم من �لعيش � حيا
 �لبؤ` ��إلحبا). 
هذ� �لكتا} يدعو �إلنسا� �A �B يد�k هذF �حلقيقة،  ال بلسانه فقط 
 �B خً��"، ��لكتا} ينبه �إلنسا� cكل شي �" �A بل بقلبه كذلك، فيعلن
�لتحمل عن مضض بل  �A ال يتعامل مع �لصعوباL �ل� تعترضه بنفسية 
 �A `بنفسية �لرضا ��لتسليم ��لص° �جلميل. هذ� �لكتا} يذكر ¡يع �لنا
�لقد� ُخلق بد�� نقص �A قصو�، �يدعوهم �B �لتسليم لقد� �هللا �لعظيم 

�لذ/ Aحسن كل شيc خلقه.                              
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�6)�5 �لخير في كل ما يحد2

في  كثير�  شائعة  جملة  خير"  Aمر  كل  "في   
عبا�  �ّB �لو�قع  في 
ُ̀ كلماL من قبيل  �لمجتمع. ففي مسا� حياتهم �ليومية عا8
 ما ير88 �لنا

"لعّل هذ� �ألمر خير لنا" �A "لعل هذ� �ألمر نعمة من �هللا".
مدلولها  يفهمو�   �A  ��8 �لجمل   Fبهذ ينطقو�  عامة  �لنا`  لكن 
�تباعهم عرفا �جتماعيا بال معنى.  �لحقيقي, �A هم يفعلو� �لك لمجر8 
�Aكثرهم ال ينجح في فهم معناها �ألساسي, �Aحتى كيفية تطبيق فهمها 
تلك   �A يد�كو�  ال   cهؤال  �A �لجوهر/  فاألمر  �ليومية.  حياتهم  على 
لنا  تكشف  بل هي  Aفو�هم  تطلقها   Lمجر8 كلما من  Aكثر  �لجمل هي 

ببصير
 باطن Aحد�ثنا �ليومية.
طبيعته,  كانت  مهما   xحد كل  في  �لخير  ��ية  في  �لحقيقة   �B
Bيجابيا SA سلبيا، �هذ� Bنما ينبع من ميز
 Aخالقية مهمة ناتجة من Bخال| 
في  جد�  مهم  �لحقيقة   Fبهذ �لتمسك   �ّA شك  �ال  تعالى.  باهللا  �إليما� 
 
توجيه �لو�حد منا ليس لخير هذF �لدنيا فحسب, �لكن لنيل نعيم �آلخر

كذلك.
هو   
�لحيا  Fهذ مسا�  في  يصيبنا  ما  كل  عن  بالّرضا  �لشعو�   �ّB
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8ليل قاطع على �لفهم �لحقيقي لمعنى �إليما�. �في �لمقابل، فعجزنا عن 
��ية �لخير فيما يحدx لنا يجعلنا مشحونين خوفا �جزعا �قنوطا �Aسى 
��نفعالية، ��لك 8ليل على نقص في صدs هذ� �إليما�. Bّ� هذ� �لتشويش 
يجب �dBلته فو��,  لنلبي بذلك ند�c �لبهجة �لمنبثق من �إليما� �لصحيح 
�لعلم �A كل ما   Sيعلم تما �لمؤمن   �B� .
�لحيا  Fساسي في هذA cكجز
يبد� للوهلة �أل�لى حدثا غير Bيجابي, حتى لو كا� بسبب خطأ ��تكبه 

.
هو بنفسه, سو+ يعو8 عليه في �لنهاية بالفائد
فهو �B قاQ "يا لسوc حظي", "يا للمصيبة", "لو �A....", فسيقولها  
فقط ليستخلص �لعبر من هذF �لتجربة. A/ بمعنى <خر, �B �لمؤمن يعلم 
يسعى   � Aخطائه  من  يتعلم  فهو  له,   xيحد ما  كل  في  خير�   kهنا  �A
 �A قع في �لخطأ نفسه ثانية, فانه سيبقى مد�كا� �B لتصحيحها. �حتى
 
ما �قع فهو لغاية. �بكل بساطة يقر� �A "يتصر+ بما هو Aصح في �لمر
 ,
�لقا8مة". من ناحية Aخر�, حتى ��B تكر� �لك �لحدx مر�L عديد
على �لمسلم  �A يبقى مد�كا Aّ� في �لمحصلة خير� له. فهذ� هو نامو` 

�هللا �لذ/ ال يتغير. 
Bال لخير مؤكد �هد+ محد8,  �هللا ما خلق شيئا   �A ��8Bكنا  عند 
نعمة  �لحقيقة   Fبهذ ��لتمسك   .Sلسال� �ألمن �  �لقلب  فقط يجد  عندئذ 
عظيمة للمؤمن. ��إلنسا� �لبعيد عن �إلسالS يعاني من �لعذ�} �لمستمر؛ 
فهو يعيش في خو+ �8ئم �قلق ال ينتهي. بينما -على �لعكس من �لك- 
يد�k �لمؤمن حقيقة �A هناk هدفا �غاية ما من ���B cحد�x �هللا تعالى 

لكل �ألمر.
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�من هنا, فعندما ال نحسم Aمرنا؛ �نبقى نعاني من �لقلق �لمستمر 
للترقب �لد�ئم لكل من �لخير ��لشر, فا� �لك قد يصبح عائقا للمؤمن في 
بلو² �آلخر
. فحجته Aنه يجهل تلك �لحقيقة �لو�ضحة ��لبسيطة, بسبب 
عدS �كتر�ثه �كسله, �هذ� يسبب له �لعذ�} في �لدنيا ��آلخر
. لذ� علينا 
�A نتذكر �8ما �A قضاc �هللا �قد�F هو حتما خاQ من �لنقائص ��لعيو}. 
��إلنسا� ��B ما عزS على k��8B �لخير في كل AمرF, فإنه لن يجد سو� 
�لمتشابكة من   xفي كل تلك �ألحد� 
cلمخبو� �لغاية  �لّنعم, �تلك هي 
Bيمانه    
قو بفضل  Aنه  Bال  حياته,  بأمو�  �نشغاله  من   �بالرغم  حوله. 
��ستنا�ته بالحكمة ��لضمير �لحي لن يسمح للشيطا� بأ� يغويه بحيله. 
فمهما نزQ به من Aمر، �في A/ مكا� � dما�, لن ينسى �A هناk خير� 
مخبوFc��� �c. �بالرغم من عدS ��يته لهذ� �لخير في �لحاB ,Qال �A  ما 

يهمه فعال, هو ��8Bكه �جو8 هد+ نهائي من هذ� �ألمر.
بسبب تهّو�هم �سرعة حكمهم على �ألمو�, فإ� �لنا` في بعض 
�نتيجة  Aمو�هم.  في  �لخير  ليتبينو�  �لكافي  �لصبر  يملكو�  ال  �ألحيا� 
بالرغم من كونه ضد   cلشي� لذلك, قد يصبحو� عد�ئيين يصر�� على 
َيْدُ?  �لحقيقة: ﴿ 1َ   Fلكريم هذ� �لقر<�  �لتي يرجونها. �قد بين   
�لفائد
 cإلسر�� 
رِّ 6َُعاَ�ُ� ِباْلَخْيِر 1ََكاCَ �ِإلْنَساCُ َعُجوًال ﴾ (سو� �ِإلْنَساCُ ِبالشَّ

(11:
مع �لك, على �إلنسا� �A يستبسل ليكتشف �لخير, �يد�k �لهد+ 
�إللهي من كل ��قعة  تنزQ به, بدال من �إللحاp على Aمر يعتبرF بمفهومه 
 dنسا� لإلحر�B عليه. فمثال, قد يناضل Qيجابيا, �ال يطيق صبر� في �لحصوB
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على �ضع مالي Aفضل في هذF �لحيا
, �هذ� �لتغيير قد ال يحدA xبد�. 
بالطبع يستطيع  �لوضع محنة فهو مخطئ.  يعتبر �A هذ�  �لذ/  ��إلنسا� 
�إلنسا� �A يدu �هللا �A يرdقه �لماQ �لوفير لينفقه في سبيل �هللا مثال، �لكنه 
عليه �A يعلم Aنه �B لم يحصل على هذF �ألمنية, فالبد ��A يكو� لسبب 
قد  �لر�حي  �لنضو§   dحر�B قبل    cلثر�� �كتسا}   �A �لممكن   فمن  ما. 
يحوQ هذ� �إلنسا� Bلى فريسة سهلة للشيطا�. �هناk �ألسبا} �لمشابهة 
 kُيد� ال  �قد   ,xلحد�  c���  cمخبو Bلهي  هد+  لكل  �ألخر�   
�لعديد
�لكثير منها في �لحا�A ,Q قد ال تنجلي حكمة �لك Bّال في �آلخر
. فمثال, 
�عتبرF خطو
 مهمة في مهنته. �لكن,  لطالما   uفاته �جتما  QعماA �جل 
 �A سير x8كا� سيصا} بحا uلى �لك �الجتماB فيما لو �هب �لرجل

كانت ستتحطم به �لطائر
 في Bحد� �حالته �لجوية.
ال يوجد من هو محصن من �لوقوu في هذF �ألحد���B ,x فانه ليس 
من �ألمر غير �العتيا�A  /8 نتوسم �لخير في شيc ُيظن به �لّسوc للوهلة 
يستطيع   ال  قد  Aنه  يعر+   �A منا  ��حد  كّل  يحتا§  �لك,  �مع  �أل�لى. 
�8ئما �إلمساk بالقصد من �لحدx �لذ/ بد� له سلبيا. ��لسبب كما قلنا، 
�هللا   يظهر  فقد  �إليجابية.  �لنتيجة  تلك  لنشهد  �لفرصة  نملك   قد ال  Aننا 
��k �لقصد �إللهي فقط  في �آلخر
. �لهذ� �لسبب,  فإ� ما يجب على 
�إلنسا� �لذ/ خضع لقد� �هللا � �ضع ثقته فيه هو �لرضى بكل Aمر- مهما 
كا�- مع �الستعد�8 �لتاS لالعتر�+ بوجو8 �لخير فيه ��A يكو� حامد� 

هللا عليه. 
من �لضر��/ �لتنبيه Bلى k��8B" �ّA �لخير في كل شيc" ال يقتضي 
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في  نبالغ   �A  �A حد�ثها,   Sبعد ��لتظاهر   xألحد�� تلك  حقيقة  تجاهل 
بالتصر+  مكلف  فالمؤمن  تماما,  �لعكس  على  بل  بالمثالية.  �لشعو� 

�لمناسب ��للجوB cلى كل �لطرs �لالdمة لحل A/ مشكلة. 
Bّ� تسليم �لمؤمن لهذ� �لحدx, يجب �A ال يلتبس مع نهج �Aلئك  
��قعية،  بال  متفائلين  حولهم   xيحد ما  لكل  مكترثين  غير  يبقو�  �لذين 
بسبب قصر فهمهم للموضوu. �هؤالc عا8
 ما يوصفـو� بـ"Aصحا} 
�لعقالنية, �A حتى   Lلقر���� �تخا�  �لو�8ية". فهم يفشلو� في   Lلنظا���
 Qتفا� �لو�قع. �هؤالc غير ��عين, �هم غا�قو� في   ^�A تطبيقها على
 ��B طوبا�ّ/, �لذلك ال يسعو� للبحث عن حلوQ لمشكالتهم. فمثال, 
حدA� xصيب شخص بمر^ يستدعي �الهتماS, فاّ� حالته مع �لوقت 
 cلد��� Aخذ  Aهمل   ��B مميتا,  مرضه  معها  يصبح  �لتي  للد�جة  ستتدهو� 
�لمناسب. �مثاQ �لك Aيضا من ال ير� ضر��
  لالحتيا) في �لحفا� 
على حاجياته فيتركها سائبة, مع Aنه سبق �A سرs. فهو معر^ ليصبح 

مر
 Aخر� ضحية لحدx مماثل.
�لتوكل   "  Sمفهو من  بعيد  نهج  هو  �لنهج  فهذ�  شك,  8Aنى   ��8
مبالية  غير   Lلتصرفا�  Fفهذ Aمر".  كل  فـي  �لخير   k��8B"  � �هللا"  على 
بوسعهم  ما  Aقصى  يبذلو�   �A �لمؤمنين  على  �لمقابل,  في   �  .
�مستهتر
لعال§  �لوضع بطريقة عملية. فالسلوk �لحسن �لذ/ يتبعونه, هو Aساسا 
 Fلك ألنهم في خضم �نغماسهم  في هذ�� ,"
شكل من AشكاQ "�لعبا8
�أل�ضاu,عقولهم مشغولة بد��S تذكر �لحقيقة، �هي �A �هللا  تعالى قد� 

�ما شاc فعل.
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 cفي �لقر<� �لكريم, يقص �هللا تعالى علينا نما�§ من قصص �ألنبيا
��لمؤمنين �لصا8قين �لذين �8Aكو� هذF �لحقيقة, �على �لمؤمنين بد��هم 
به سيدنا هو8 علية  �لذ/ �8ّ  للسير على طريقهم. فاألسلو}  �A يسعو� 
�لثابتة به,  �لتاS هللا تعالى �ثقته  �لسالS على قومه, موضحا لهم خضوعه 

بالرغم من تهديد�تهم  له, نمو�§ ناصع من هذF �ألمثلة.
قاQ تعالى: ﴿ َقاُلو� َيا ُهو6ُ َما ِجْئَتَنا ِبَبيَِّنٍة 1ََما َنْحُن ِبَتاِ)ِكي Gِلَهَتَنا 
َعْن َقْوِلَك 1ََما َنْحُن َلَك ِبُمْؤِمنيَن*Cْ�ِ َنُقوُ� ِ�الَّ �ْعَتَر�5َ َبْعُض Gِلَهِتَنا ِبُسوٍ� 
ا ُتْشِرُكوCَ *ِمْن 16ُِنِه َفِكيُد1ِني  َقاَ� ِ�نِّي Rُْشِهُد �َهللا �1َْشَهُدRَ �1نِّي َبِرQٌ� ِممَّ
ْلُت َعَلى �ِهللا َ)بِّي 1َ َ)بُِّكْم َما ِمْن �6َبٍَّة ِ�الَّ  َجِميًعا ُثمَّ َال ُتْنِظُرCَ1 *ِ�نِّي َتَوكَّ
ُهَو Gِخٌذ ِبَناِصَيِتَها C�َِّ َ)بِّي َعَلى ِصَر�Yٍ ُمْسَتِقيٍم *َفِإCْ َتَولَّْو� َفَقْد Rَْبَلْغُتُكْم 
َقْوًما َغْيَرُكْم 1َ َال َتُضر1َُّنُه َشْيًئا  ِ�َلْيُكْم 1َ َيْسَتْخِلُف َ)بِّي  ِبِه  Rُْ)ِسْلُت  َما 

C�َِّ َ)بِّي َعَلى ُكلِّ َشْيٍ� َحِفيٌظ ﴾ (سو�
 هو8: 57-53)
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نظرb �لمجتمع �لجاهلي �لى �ألحد�2

 � 
Aنها  جيد تقسيم  �ألحد�x على  Bلى  �لنا` بصفة عامة  يميل 
 8�8� �A ميولهم. كما �A سيئة. هذ� �لتقسيم غالبا ما يعتمد على عا�8تهم
Aفعالهم على تلك �ألحد�x تتبدQ حسب خطو�
 � هيئة �لك �لحدx؛ 
�مع �لك, فما  يشعر�� به � ما يو�جهونه في �لنهاية, يكو� محكوما 

بتقاليدهم �الجتماعية.
في  �لطفولة, حتى   SحالA بقايا من لديه  �لغالب  في  منا  كل ��حد 
 �A لخطط قد ال تتحقق �8ما كما توقعها� Fهذ �A لمتقدمة, مع� حياته 
خطط لها �لو�حد منا. فنحن �8ئما عرضة ألحد�x غير متوقعة في حياتنا, 
�حدx كهذ� غير متوقع, في لحظة, يمكن �A يلقي بحياتنا في فوضى 
تامة. �بينما يكو� �لو�حد  منا منكبا على سير حياته �لمعتا8
, قد يو�جه 
بسلسة تغيير�L, قد تظهر للوهلة �أل�لى على Aنها سلبية. فمثال, يمكن 
إلنسا� معافى �A يستسلم لمر^ مميت, �A يفقد قد�ته على �لحركة في 

.
Aحد �لحو�A .x8يضا, فقد يفقد �جل ثرّ/ كل ثر�ته فجأ
�لتغير في �8ال} �ألحد�x يختلف  �لنا` على هذ�  Bّ� �8�8 فعل 
�لحدx مرغوٌ}  �A هذ�  تكو� جيد
 طالما  فعلهم   
فر8 �ختالفا كبير�. 
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فيه. بينما عندما يو�جهو� بما هو غير متوقع يميلو� للشعو� بخيبة �ألمل, 
�محصلتها   ,xألحد�� بتلك  تعلقهم  Aهمية  � حسب  �لغضب.  حتى   �A
�لنهائية, فاّ� غضبهم قد يصبح شديد� جد�. Bّ� هذ� �الّتجاF كثير� ما يشيع 

في �لمجتمعاL �لتي ينتشر فيها �لجهل.
�هناk �لبعض من هؤالc يقولو� عند حد�x ما يخّيب Aملهم " ال بّد 
��A  يكو� هناk خير في هذ�". �لكنها مجّر8 كلماL يتفوهو� بها ��8 

8Aنى فهم لمعناها �لحقيقي, Bنما فقط التباعهم عرفا �جتماعيا.
لينظر��  �ستعد�8  على  هم  �لذين  �لنا`  من  Aخر�  مجموعة   kهنا�
ُيو�جهو�  عندما  �لكن  بسيطة.   xحد�A  c��� �إللهي  �لهد+  حقيقة  في 
 �A Sجسيمة قد تعو8 عليهم بالضر�، فإنهم ينسو� مثل هذ� �لعز xبأحد�
�لنية. فمثال، من �لممكن لشخص ما �A ال ينزعج لتعطل محرk سيا�ته 
في  �لممكن  �لخير  لتفهم   F8ستعد�� �يبد/  �لعمل,  Bلى  طريقه  في  �هو 
�يعرضه   Fمدير يثير غضب  �لعمل  عن   Fتأخر ما كا�   ��B �لكن,  �لك. 
للفصل من عمله, عنذئذ يكو� �لك سببا كافيا لالحتجا§. �قد يتصر+ 
بأسلو} شبيه بهذ� فيما لو فقد قطعة ثمينة من �لمجوهر�L بدال من ساعة 
معينة,  ثانوية   xحد�A  kفهنا �ألمثلة,   Fهذ تشير  �لثمن. �كما   
dهيد يد 
يتفاعل معها �لنا` بعقالنية, �A يولو� �ستعد�8هم لفهم �لخير منها؛ بينما 

�ألحد�x �ألكثر Bيالما تسوقهم ليثبتو� تهو�هم �غضبهم.
 ,
�لمو�سا عن  �لبحث  بهد+   Lلعبا���  Fهذ يطلقو�  �لنا`  �بعض 
 ."cلصحيح لـ "توّسم �لخير في كل شي� Qيد�كو� حقا �لمدلو �A ��8
�على هذ� �لنحو, فهم يؤمنو� بكونه طريقة  لمد يد �لعو� للمهمومين, 
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لفر8 من �لعائلة خسر مشر�عا تجا�يا مثال, �A لصديق �سب في �متحا�. 
8Aنى  يبد��  �لخطر, عندها ال   
�لكن,عندما  تكو� مصالحهم في �8ئر

u�8 لر�ية "�لخير" فيه, كاشفين بذلك �لستا� عن قمة جهلهم.
Bّ� �لقصو� في ��ية �لخير فيما يمر على �لفر8 من Aحد�x, ينبع من 
�لقصو� في Bيمانه. فقصو�F   في �A k��8B �هللا تعالى هو �لذ/ سبق �قد� 
كل حدx في حيا
 كّل منا, ��A كل شيB cّنما يحدx �فقا لقد� معين 
قد سبق Bعد�A� ,F8ّ� هذF �لحيا
 �لدنيا ليست سو� �متحا�, هو �لذ/ 

يحجب �لعين عن ��ية �لخير ���8Bكه في ما يحدx لنا. 
نؤمن   �A �هو,  �لمعنى.  هذ�  نستطلع  سو+  �لتالي,   cلجز� في 
بهذ�  �لمتعلقة  �لحقائق  لنا, �نستطلع   xما يحد بأّ� هناk خير� في كل 

�ألمر. 
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كيف ُند)5 �لخير فيما يحد2؟

�CR 5�(6 �هللا هو �لذQ قد) كل شي� بكل جزئياته...
لرغباتهم,  �فقا   cألشيا�  xتحد عندما  يفرحو�  �لنا`  معظم   �ّB
�لكنهم سرعا� ما يثا��� للحدx �لصغير �لذ/ ال يو�فق هو�هم. لكن 
على �لمؤمن �A ال يميل لهذF �لمشاعر. ففي �لقر<� �لكريم, يوضح �هللا 
سبحانه � تعالى ما يسرنا, �هو Aّنه قد �ضع �لخير لعباF8 �لصا8قين في 

كل Aمر, فما من شيc يمكن �A يهمهم �A يزعجهم.
��ضيا  يكو�   �A يستطيع  قلبه,  صميم  في  �لحقيقة   Fلهذ  kلمد���

بكل ما يو�جهه من Aحد�x, �ير� �لنعمة من ���ئها.
�لبعض, ال يأبهو� حتى لمجر8 �لتفكير في كيفية خلقهم � سببه. 
خالقا  �لمتسق  �لمدهش  �لكو�  لهذ�   �A على  يدّلهم  ضميرهم   �A مع 
�غبتهم   Sعد  �A �لدنيا,   
�لحيا  Fلهذ فيه  �لمبالغ  حبهم   �A Bال  عظيما, 
�لعيا�   � �لخالق  �جو8  حقيقة  ينكر��  يجعلهم  �لحقيقة,  مو�جهة  في 
باهللا �يتجاهلو� حقيقة �A كّل ��قعة في حياتهم قد قد�L ضمن خطة 
  
�هد+, بل يعز�نها لمفهوS خاطئ, �هو �لحظ �A �لمصا8فة. فهذF نظر

تعيق صاحبها عن ��ية �لخير في �ألحد�x � �ستخال| �لعبر منها. 



21

Aنه هو  �يوقنو�  تعالى,  �هللا  يد�كو� �جو8  �آلخر,  �لبعض   kهنا�
�لذ/  �لغيث �هو   Qُمنز �A �هللا هو  �لكو�، �يعترفو� بحقيقة  خالق هذ� 
يأتي بالشمس من �لمشرs. فهم مقرين Aنه ال مسبب لكل �لك Bال �هللا, 
�لكن عندما نصل Bلى �ألحد�x �لتي تمر بهم في حياتهم, �Bلى �لتفاصيل 
�لصغير
 �لتي تشكل جز�c من �لمشهد  �ليومي �العتيا8/ يجد�� صعوبة 
يقضي  �لذ/  هو  فاهللا   �لك,  مع   � تعالى.  هللا  بخضوعها  �العتقا8  في 
بدخوQ لص Bلى بيت Aحدنا ليال, �A عائق يوقعنا �Aضا, �هو �لذ/ ينبت 
 �A قاحلة, �هو �لذ/ يكتب لصفقة cخر� جدباA ًضا �يثمرها �يجعل�A
 xما فيه. كل حد sُينسى على �لموقد فيحتر �A لقد� �A ,تكو� ناجحة
يقع ضمن حكمة �هللا �لالنهائية, في خطة سامية. فقطر
 �لوحل �لتي تلطخ 
��لبثو�   ,
�لسيا� عجلة  Bطا�  في   xيحد �لذ/  ��لثقب  Aحدنا,   Qسر��
�لظاهر
 على �لوجه, ��العتالQ في �لصحة, A �A/ شيc <خر ال نرغب في 

.
حد�ثه,  كلها Aمو� متد�خلة في حيا
 �لو�حد منا ضمن خطة محد8
8
 �هللا تعالى في كل ما يصيب ��B بد� ما هو خا�§ عنA ال يوجد
 Lلدنيا, منذ �للحظة �لتي يفتح فيها عينية. فكل �لكائنا� Fإلنسا� في هذ�
جميعا خلقها �هللا تعالى, �لو�حد �ألحد �لمسيطر على هذ� �لكو�. �B كل 
 cمن �لقضا cبالحكم ��ألهد�+, �هو جز cملي� Sما خلق �هللا كامل �تا
��لقد� �لذ/ خلقه  �هللا  تعالى؛ ال يجب على Aّ/ منا �A يميز بين �لوقائع 
 �A لبعضها �سيئة للبعض �آلخر. فما يجب على �إلنسا� هو 
بقوله جيد
يد�k �يقد� �لكماQ ��لمثالية في جميع �ألحد�x, �يؤمن بكل ثقة بأ� 
�لخير فيها, ��A يبقى ��عيا بحقيقة �A �هللا بحكمته �لمطلقة, �تب كل 



22

شيc ليؤ8/ في �لنهاية Bلى �لنتائج �لمثلى.  حقا, Bّ� كل من يؤمن �يسلم 
بالخير في كل ما يحدx, تصبح له �لدنيا جز�c من نعيم ال ينتهي.

 Fلى تلك �لحقيقة �لتي �كرناها في هذB في �لقر<� �لكريم, ينبهنا �هللا
�لصفحاL، لذ� فإ� �لقصو� في تذكر �A كل شيc هو �فق قد� سما�/ 
 , بديع  تعالى  �هللا  من  �لمقد�   cلقضا�  �ّB� للمؤمن.  مبينا  خسر�ًنا  يعتبر� 
فهو يصيب �إلنسا� كما سبق �قد�F �هللا  تماما. فاإلنسا� �لعا8/ يفهم 
�إليما� بالقضاc ��لقد� كطريقة فقط " للمو�سا
 في �AقاL �لمحن". بينما 
�لمؤمن يحقق �لفهم �لصحيح للقضاc ��لقد�, متفهما تماما Aنه �لمنها§ 

�لوحيد �لمثالي �لمرسوS له بدقة.
�لقضاc � �لقد� هو �لك �لبرنامج �لذ/ ال تشوبه شائبة �لذ/ �ضع 
ليعّد �إلنسا� للفر�8`. فهو مفعم بالخير كما Aنه Aعد لغاية Bلهية, فكل 
 Sنعمة � سال � 
ضائقة تمر بالمؤمن في هذF �لدنيا, ستكو� مصد� سعا8
 
ال نهائي في �آلخر
. ��آلية �لكريمة: ﴿ C�َِّ َمَع �لُعْسر ُيْسًر� ﴾ ( سو�
�لمؤمن  يبديه  �لذ/  �لصبر   �ّB �لحقيقة؛   Fهذ Bلى  تشدنا   (  6  :pلشر�
لما يصيبه من قضاc �قد�, قد سبق � قد� له معها  �لجز�c �لحسن في 

.
�آلخر
له,   xما يحد لبعض  قلقا  يصبح  �لمؤمن   �A  Sأليا� مع   xقد يحد
��لسبب لما يشعر به هو قصو�F في تذكر �A هذ� �لحدx بالذ�L هو 
 pيرتا �   Aنه, سيهدA الB .لذ/ خلقه �هللا تعالى خاصا به� Fمن قد� cجز
عندما ُيَذّكُر بهد+ �هللا تعالى من خلق مثل هذ� �لحدx. لذ� على �لمؤمن 
 Fغير يذكر   �A� سلفا,  قد�  قد   cكل شي �ّA �8ما  يتذكر   �A يتعلم   �A
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 kلتي قد�ها �هللا له. �هنا� xيصبر في �جه تلك �ألحد� �A بذلك. عليه
�هللا  على  يتوكل   �A �لمؤمن  �على   ,xألحد��  c���  
محد�8 غير  Aسر�� 
تعالى �يكافح إلk��8 هذF �ألسر��. ��لذ/ يبذQ ما في �سعه لتفهم تلك 
�ألسبا}, سيكو�, بإ�� �هللا تعالى, من �لفائزين في �لنهاية. �لكن ينبغي 
�A نفهم Aنه قد ال يمكنه �8ئما A k��8Bسبا} هذF �ألحد�A� xسر��ها. 

�عليه �A يبقى ��ثقا, �A ما يحدx من Aمر هو بالتأكيد لخير �غاية.

�6)�5 حقيقة CR كل مخلوi, حيا كا1R C غير حي, 
خاضع لقد) معين...

�كأنها  ��لقا8مة,  �لماضية   xألحد�� بكل   Sلتا� �هللا  علم  هو  �لقد� 
 Lلكائنا� جميع  على  �لمطلقة  �هللا  سلطة  يظهر  �هذ�   .
��حد لحظة 
 .Fال عندما يعاينوB يد�كو� حدثا معينا �A فالنا` ال يستطيعو� .xألحد���
�لكن �هللا تعالى يعلم كل �ألحد�x قبل حد�ثها. فبالنسبة Bلى �هللا تعالى, 
�هللا  لعلم  خاضع  كله  فالزمن  ��حد�,  Aمر  ��لمستقبل  ��لحاضر  �لماضي 

.Fتعالى فهو خالقه �موجد
 ﴾ ِبَقَدٍ)  َخَلْقَناُ�  َشْيٍ�  ِ�نَّا ُكلَّ  Aيضا: ﴿  �لكريمة  �آلية  تبين  �كما 
�لقد�.  له ��8 في هذ�  �لعالم  فكل شيc في هذ�   ،( �لقمر: 49   
(سو�
�Aغلب �لنا` ال يوقنو� يقينا صا8ًقا بطبيعة �لقد�, �بالتالي, يفشلو� في 
فهم قد�
 �هللا �لالنهائية �لكامنة ���c هذ� �لنظاS �لمتناسق �لكامل. ��لبعض 
يعتبر �A �لقضاc ��لقد� يشمل فقط بني �إلنسا�. بينما في �لحقيقة, كل 
 
شيc في هذ� �لكو�, �بتد�c من �ألثاx �لذ/ في بيتك, Bلى �لحصا
 �لملقا
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�لموضوعة  �لعلبة   �A �لفاكهة  �ليابسة, �قطعة  �لقشة  تلك   �A �لطريق,  في 
 �ّB .هللا تعالى� F8من �لقد� �لذ/ سبق �حد cعلى �+ متجر, كلها جز

مصير كل شيc مما خلق �هللا تعالى قد قد� في حكمته تعالى �لمطلقة.
 Fيسمعه, له ��8 في هذ Lإلنسا�, �كل صو� Fير� xكل حد �ّB
 .Sفيها بنظا cمتناسقة كل شي 
�لحيا
 حسب �لحاجة Bليه، فالحيا
 �حد
�لكو�   هذ�  في   xثانويا, يحد  SA Aساسيا  ثمة حدx, سو�c كا�  فليس 
بالمصا8فة. فما من ��8
 تزهر �A تذبل بمجر8 �لمصا8فة. �ما من Bنسا� 
يبعث Bلى �لحيا
 �A يموL بمحض �لمصا8فة. �ما من �جل يصبح عليال 
لخطأ, �ال حتى عندما يتطو� مرضه لوضع غير قابل للسيطر
. ففي كل 
منذ  �قد�ها  �ألحد�x خصيصا   Fهذ تعالى  �هللا  Aعد   ,Lلحاال� تلك  من 
�للحظة �لتي �Aجد �لموجوB .L�8ّ� كل كائن كا�, في Aعماs �أل�^ 
طوعا   xتحد كلها  مكانها,  من  تسقط  ��قة  �كل   ,Lلمحيطا� في   �A
للقد�. �كما يقوQ �هللا تعالى: ﴿ 1َِعْنَدُ� َمَفاِتُح �لَغْيِب َال َيْعَلُمَها ِ�الَّ ُهَو 
َحبٍَّة  1ََال  َيْعَلُمَها  ِ�الَّ  1ََ)َقٍة  ِمْن  َتْسُقُط  1ََما  �ْلَبْحِر   1َ �لَبرِّ  ِفي  َما  َيْعَلُم   1َ
 
ِفي ُظُلَماrِ �َألْ)qِ 1ََال َ)ْطٍب 1ََال َياِبٍس ِ�الَّ ِفي ِكَتاٍ� ُمِبيٍن ﴾ (سو�

(59 :Sألنعا�
لكن �لنا` عامة غير مد�كين لحقيقة �A كل لحظة من حياتهم قد 
قد�ها �هللا تعالى, فالبعض لم يتفكر�� يوما كيف خلقو�, �A كيف �A كل 
هذF �لنعم �لتي يعيشو� بها قد �AجدL. ��لبعض, بالرغم  من معرفتهم 
بأ� �هللا هو خالق �لحيا
 ��لموL, يؤمنو� بأ� �لمصا8فة هي ���c تلك 
Aخبرنا  �لكريم,  �لقر<�  تعالى في  �هللا   �A �لصغير
. غير  �لثانوية   xألحد��
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بأ� Aعمالنا بتفاصيلها مهما صغرL قد قد�ها �هللا تعالى بحكمته �لمطلقة, 
1ََال   qِ(َْأل� ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي  Rََصاَ�  Bلهي، قاQ تعالى: "َما  �طبقا لهد+ 
ِفي Rَْنُفِسُكْم ِ�الَّ ِفي ِكَتاٍ�  ِمْن َقْبِل CْRَ َنْبَرRََها vَ ِّC�ِِلَك َعَلى �ِهللا َيِسيٌر﴾ 

(سو�
 �لحديد: 22).
�لحقيقة. �أل� مصير كل   Fيعي �إلنسا� هذ �A /لضر��� Bنه من 
شيc في هذ� �لكو� معلوS هللا تعالى, �لعليم  �لحكيم, فهذ� يعني Aّ� كل 
 Sإلنسا� �لذ/ يحقق �لفهم �لتا� �B .+جزئية �ضعت بإتقا� مطلق �لهد
بالسعا8
  في كل لحظة من حياته؛ سو�c منها ما  �لحقيقة سينعم   Fلهذ
كا� حسنا �A ما بد� له منها سيئا. �سبب �لك هو �A عباF8 �لمؤمنين 
قد�هم   � قضاcهم  �Aجد  �لذ/  هو  �هللا   �A  k��8B في  نجحو�  �لصا8قين 
��8 نقص �A عيب. فهم يعرفو� Aنه من �لجهل بمكا� �A ينظر�� Bلى Aمر 
على Aنه مكر�F بينما ال بد ��A يكو� له غاية في حسا} �هللا تعالى. هذ� 
�لنعم ��لبركاL في جميع  �لفهم �لعميق لتلك �لحقيقة يمكنهم من تبين 

.xلتي تحد� cألشيا�
Bّ� �العتقا8 بأ� ما يمر به �لو�حد منا, ليس من خلق �هللا تعالى, بل 
�العتقاA �A 8حد� �A شيئا <خر ساهم في حد�ثه Bنما يدQ على قصو� في 
k��8B ماهية �لقضاc ��لقد�. �كل ما ال يبد� متفقا مع �غباتنا هو, في 
 kليد� ينطلق   �A Bنسا�  كل  �على  ��لقد�".   cلقضا� في   `�8" �لو�قع, 
�لخير ��لغاية �إللهية في �ألحد�x بكل ما �Aتي من عقل �حكمة. فالنا` 
يميلو� �8ئما Bلى تركيز �الهتماS على كل ما يبد� سلبيا �يعتبر�نه "محنة", 
بالرغم من �جو8 خير �هد+ في ما قد يبد� في ظاهرF "محنة". فهي 
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"محنة " فقط ألننا �خترنا �A ننظر Bليها كذلك ؛ ففي �لو�قع, هي Aفضل 
ما قد يحدx لنا, ألنها �ألمر �لذ/ قّد� لنا.

تبد� سلبية  �لتي   xلغاية في �ألحد��  � �لخير  بين  تعالى  �هللا   �A لو 
,�A �لمشاكل �لتي تقلق � تغضب  �لنا` ,لكانو� سيتفهمو�  كم كانت 
خيبة Aملهم بال معنى. � بإk��8 �لنعمة � �لبركة في كل �ألمو� ,فاإلنسا� 
بالقلق . فالقضية �A , ��B ما يتحتم  بالبهجة ال  �لمؤمن بالمقابل يشعر 
على �لمرc عمله هو �A يسعى للتعر+ على �لخير � �لمنافع �لكامنة في 
 xمن �لغاية من خلق  �هللا لذلك �لحد cلتي هي في �لحقيقة جز�� ,xلحد�

.
,��A يشعر باالمتنا� لما تجلبه له هذF �لنظر
 من فائد
     

�CR 5�(6 �لّشر قد يكوC في Rحد�2 ظاهرها خير 
CR1 �لخير قد يكوC في Rحد�2 ظاهرها شّر ...

 xهللا تعالى �لحكيم، يخلق كل حد� �A كدنا علىA ,في ما مضى
نخصه   �A يستحق  <خر  موضوعا  فإ�  هنا,  �من   .
محد8 لخطة  �فقا 
بالنظر؛ �هو �A �هللا �حدF يعلم �ألحد�x �لمناسبة ��لمو�تية من غيرها. 
فحكمة �هللا تعالى مطلقة, بينما نظر �لبشر محد�8, فالبشر ال يستطيعو� 
�A ير�� سو� �لمظهر �لخا�جي لألحد�x, �يعتمد�� فقط على ��8Bكهم 
�لمحد�8 للحكم عليها. فمعلوماتهم ��8B �Aكهم غير �لكافي, في بعض 
�ألحيا�, قد يجعلهم يكرهو� شيئا بينما هو خير لهم, �يحبو� شيئا بينما 
هو شر لهم. ��B, على �لمؤمن لكي يتمكن من تمييز �لخير, �A يضع ثقته 
في حكمة �هللا �لمطلقة, ��ثقا من �A هناk  خير� في كل ما يحدx له. 
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 CْRَ َتْكَرُهو� َشْيًئا 1َ ُهَو َخْيٌر َلُكْم 1َ َعَسى CْRَ هللا تعالى: "1ََعَسى� Qيقو
 
ُتِحبُّو� َشْيًئا 1َُهَو َشرٌّ َلُكْم �1َُهللا َيْعَلُم Rَ1َْنُتْم َال َتْعَلُموCَ ﴾ (سو�
 �لبقر

.(216:
يعلمنا  �هللا تعالى هنا, �A حدثا يعتبرF �لمرc منا خير� قد ال يسبب 
له Bال  خيبة �ألمل, في هذF �لحيا
 �لدنيا � في �آلخر
. �في �لمقابل, فما 
��لخير.   
للسعا8 سببا  يكو�  قد   ,Fمعتقد� ضر� لتجنبه,  بحما`  يسعى 
فتقدير A/ حدx فعليا, Bنما هو علم هللا �حدF. فكل شيc مهما بد� خير� 
�A شر�, يحدx بأمر �هللا تعالى. فما يصيبنا Bال ما كتبه �F8��A �هللا لنا. � 
يذكرنا �هللا تعالى بهذF �لحقيقة كما يلي: ﴿ Cْ�ِ1َ ُيْمِسْسَك �ُهللا ِبُضرِّ َفَال 
َكاِشَف َلُه ِ�الَّ ُهَو Cْ�ِ1َ ُيِر5َ6ْ ِبَخْير َفَال َ)�6َّ ِلَفْضِلِه ُيِصيُب ِبِه َمْن َيَشاُ� 

ِمْن ِعَبا6ِِ� 1َ ُهَو �لَغُفوُ) �لرَِّحيُم ﴾ (سو�
 يونس: 107).
في  �A شر�, هو  بد� خير�  مهما   ,
�لحيا  Fفي هذ يصيبنا  فما   ,��B
�لحقيقة خير, A �Bنه ما قد�F خالقنا لنا. �كما �كرنا سابقا, فإ� �لذ/  قد 
قضى بالحدx على هذ� �لنحو, ليس Bنسا� مقيد بمكا� �dما�, بل هو 
�هللا تعالى, �لذ/ يعلو على �لزما� ��لمكا�, خالق �إلنسا� �خالق �لزما� 
��لمكا� Aيضا. (�لمزيد من �لمعلوماA Lنظر كتا}: "�لالdما� �حقيقة 

�لقد�" لها��� يحيى).
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في كّل شيٍ� خير للمؤمنين

�لصعا}   Fهذ� حياته.  في  صعبة   Lبأ�قا يمر  منا  ��حد   كل 
تحبط �تقلق �A تزعج غالبية من هم بعيد�� عن �ألخالs �لموصوفة في 
�لقر<�. لهذ�, فهم سرعا� ما يصبحو� قلقي �لباQ, مضطربين �متوترين. 
�ألنهم ال يؤمنو� بالمثالية �لكامنة في �لقضاc �لمقد� من �هللا تعالى, فهم 

ال يبحثو� عن �لنعمة �A �لخير في ما يصيبهم. 
Aّ� كل لحظة  يشعر��  يجعلهم  لإليما�،  ففقد�نهم  �لحقيقة,  �في 
�لهم   
مثقلين تحت �طأ �لحالة, يصبحو�   Fتنقضي تسير ضدهم. �بهذ

��لقلق, �هكذ� يمضو� في سير حياتهم.  
بينما �لمؤمنو�, يعلمو� �A �لصعا} Bنما تأتي من �هللا تعالى لُيختبر 
بها �إلنسا�. فهم يفهمو� جيد� Aّ� هذF �لصعا} طريقة مثلى في تمييز 
�لذين هم غير  قلوبهم مر^",  �لذين في   cلصا8قين من "هؤال� �لمؤمنين 
�لقر<�  في   pضو� بكل  �لك  يذكر  تعالى  �هللا   � Bيمانهم.  في  صا8قين 
 
ْRَ  ﴿ منهم:  �لصا8قين  ليمّحص  �لمؤمنين  سيختبر  Aنه  �يؤكد  �لكريم, 
َيْعَلم  ِمْنُكْم 1َ  َيْعَلم �ُهللا �لَِّذيَن َجاَهُد�1  ا  َتْدُخُلو� �ْلَجنََّة 1َ َلمَّ  CْRَ َحِسْبُتْم 

اِبِريَن ﴾ (سو�
 <Q عمر��:142). �لصَّ
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 �قاQ تعالى: ﴿ َما َكاCَ �ُهللا ِلَيَذَ) �لُمْؤِمِنيَن َعَلى َما Rَْنُتْم َعَلْيِه َحتَّى َيِميَز 
�َهللا  َلِكنَّ   1َ �ْلَغيِِْب  َعَلى  ِلُيْطِلَعُكْم  �ُهللا    Cََكا َما   1َ يِِّب  �لطَّ ِمَن  �لَخِبيَث 
َيْجَتِبي ِمْن ُ)ُسِلِه َمْن َيَشاُ� َفآِمُنو� ِباِهللا 1َ ُ)ُسِلِه Cْ�ِ1ِ ُتْؤِمُنو� 1َ َتتَُّقو� َفَلُكْم 

Rَْجٌر َعِظيٌم ﴾ (سو�
 <Q عمر�� :179).
�يقدS �لقر<� �لكريم �لحا8ثة �لتالية �لتي �قعت في dمن �لنبي صلى 
 Cِvَْفِبِإ Cِْلَتَقى �ْلَجْمَعا� 
�هللا عليه كمثاQ على �لـك: ﴿ 1ََما Rََصاَبُكْم َيْوَ
َقاِتُلو�  َتَعاَلْو�  َلُهْم  ِقيَل   1َ َناَفُقو�  �لَِّذيَن  ِلَيْعَلَم   1َ* �لُمْؤِمِنيَن  ِلَيْعَلَم   1َ �ِهللا 
ِفي َسِبيِل �ِهللا 1ْRَ �6َْفُعو� َقاُلو� َلْو َنْعَلُم ِقَتاالًً التََّبْعَناُكْم ُهْم ِلْلُكْفِر َيْوَمِئٍذ 
Rَْعَلُم  ُقُلوِبِهْم 1َ �ُهللا  َلْيَس ِفي  َما  ِبَأْفَو�ِهِهْم   Cََيُقوُلو  Cِِلِإليَما ِمْنُهْم  Rَْقَرُ� 

ِبَما َيْكُتُموCَ ﴾ ( سو�
 <Q عمر�� :167-166).
��آلياL �لمذكو�
 توضح تماما ما �كرناF حتى �آل�. ففي عصر 
�لنبي محمد صلى �هللا عليه �سلم, ��جه �لمسلمو� �لظلم �عانو� ظر�فا 
 
شاقة. �لكن, �مثلما تشير Bلى �لك �آلية, فما عانوF �كابد�F كا� بإ��8
يسببو�   �A حا�لو�  �لذين  �لمنافقين  كشف  على  �لك  فأعا�  تعالى,  �هللا 
�أل�� للمؤمنين. A/ بمعنى <خر, كل شيc في �لنهاية Aفضى Bلى مصلحة 

�لمؤمنين.
 Fهذ في  �لموضحة  ��لد��`  �لعبر  يفهمو�  �لذين  �لمسلمو�, 
�آلياL, يعتبر�� �لحدx �لذ/ يبد� سيئا, �A لحظاL �لمصاعب فرصة 
من خاللها, ُيوضع Bخالصهم �Bيمانهم �صدقهم لربهم تحت �الختبا�. 
ال ينسو� Aبد�، �A �لصعا} �A �لنعم هي المتحانهم � �ختبا�هم. بل على 
�لعكس, لصدقهم ��Bعانهم لربهم �حدF , يغير �هللا ما يبد� سيئا فيكو� 
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خير� لعباF8 �لمخلصين.
من  �لتي  �لمصاعب  عن   xنتحد سو+  �لتالية,   Lلصفحا� في 
�لممكن �A تعتر^ سبيل �لمؤمن ��لمحن �لتي كثير� ما تصيب �لمؤمنن 
 Lلمكافآ� � 
cلدنيا. �هدفنا هو تذكير �لمؤمنين بالنعم �لمخبو� Fفي هذ

.
�لتي ينالونها بصبرهم, في هذF �لدنيا �في �آلخر
    

�بتال� �هللا لإلنساC بفقد�C ثر1ته
 � ممكنة.   
ثر� Aكبر  جمع  هو   
�لحيا في  �لنا`  Aكثر  هد+   �ّB
للوصوB Qلى هذF �لغاية, فهم يلجئو� Bلى كل طريق, �يتبعو� كل سبيل 
 Lللممتلكا �إلنسا�  يعطيها  �لتي  �ألهمية   �B غير شرعي.  لو كا�  حتى 
�صفت في �لقر<� �لكريم }"حّب" لـ "dينة �لحيا
 �لدنيا"، قاQ تعالى: 
 bِِمَن �لنَِّساِ� 1َ �لَبِنيِن 1َ �لَقَناِطيِر �لُمَقْنَطَر rَِهَو� ﴿ ُ~يَِّن ِللنَّاِ� ُحبُّ �لشَّ
َمِة �1ََألْنَعاِ
 1َ �ْلَحْرvَ 2ِِلَك َمَتاُ?  ِة 1َ �ْلَخْيِل �لُمَسوَّ َهِب 1َ �ْلِفضَّ ِمَن �لذَّ

ْنَيا 1َ �ُهللا ِعْنَدُ� ُحْسُن �ْلَمآِ� ﴾ (سو�
 <Q عمر��: 14). �ْلَحَياbِ �لدُّ
 rُاِلَحا ْنَيا 1َ �ْلَباِقَياrُ �لصَّ �قاQ تعالى: ﴿ �ْلَماُ� 1َ �ْلَبُنوCَ ِ~يَنُة �ْلَحَياbِ �لدُّ

َخْيٌر ِعْنَد َ)بَِّك َثَو�ًبا 1ََخْيٌر Rََمًال ﴾ (سو�
 �لكهف: 46).
 sلئك �لنا` �لبعيدين عن �ألخال�A خر�, يصف �هللا تعالىA في <ية �

ا ﴾ (سو�
 �لفجر :20). �لدينية بـقوله: ﴿ 1َ ُتِحبُّوCَ �ْلَماَ� ُحبָדا َجمָד
 
بشد  sيتو �لجاهل   �A هو  �آلية,   Fهذ من  فهمه  علينا  ينبغي  �ما 
 Lهم  مقاييس �لمكانة ��لمنزلة في �لمجتمعاA حدA للغنى أل� �لغنى هو
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�لنا`  يوقر  �لتائهة,   Lلمجتمعا�  Fلدين. ففي هذ� �لبعيد
 عن  �لقيم   L��
�لثر�c يجعل Aصحابه  مثل هذ�   dحر�B� .Fلغنا �لثرّ/ �يحترمونه �يجلونه 
 Fصبحت لهم سلطة ال توجد عند غيرهم. �في هذA نهA يخطئو� معتقدين

   .
�لحالة يصبح �متالk �لثر�
 �لهد+ �لرئيسي في �لحيا
ملؤها   
حيا Bلى  تقو8   
�لثر�  kمتال� في  �لجامحة  �لرغبة   Fهذ�
ما  كثيًر�   
�لنظر  Fهذ مثل  يملكو�  �لذين   cفهؤال فقد�نها.  من  �لخو+ 
c�dB خالقهم.  لثر�ئهم, �عندها يصبحو� متمر8ين  فقد�نهم  يقنطو� عند 
فإنهم يصبحو�   ،cبتال� عبا�
 عن  Aصابهم هو  ما  بأ�  �لكونهم جاهلين 

ُمحبطين تماما بسبب فقد�نهم لثر�تهم.
َعَلى  َتْأَسْو�  ِلَكْيَال  بقوله: ﴿  �إلنسا�  تعالى  �هللا  يأمر  �لمقابل  �في 
َما َفاَتُكْم 1َ َال َتْفَرُحو� ِبَما Gَتاُكْم 1َ �ُهللا َال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍ� َفُخوٍ) ﴾ 
 Qباعتد� نفسه  يقو8   �A �إلنسا�  يأمر  تعالى  فهو  �لحديد :23).    
(سو�
 Lقا�A في  ��البتها§   cلثر�� لفقد��  فالقنو)   .
�لحميد  sألخال� يتبنى   �

�لرخاc, هو 8ليل على �لكفر�� ��لجحو8 تجاF �هللا تعالى.
�لجاهلة   Lلمجتمعا� Aفر�8  فإ�  �لمنحرفة،   
�لنظر  Fهذ تأثير  تحت 
يعتبر�� Aنه من �لمقبوQ تماما �لشعو� بخيبة �ألمل لفقد�نهم ممتلكاتهم. 
فاألما� �القتصا8/ �لذ/ يستمتع به صاحبه مثال ��لذ/ يتمثل في �لغنى � 
�لثر�c, قد يختفي فجأ
  بسبب كا�ثة طبيعية, �A بسبب حريق يأتي عليه 
 Fيدمر بيتا جميال شر� �A لىB حياناA cقد ينتهي �ألمر بالمر� .Lفي لحظا
بعد سنو�L من �ال8خا� ��لجهد أل� dلز�ال هزF من قو�عدF. فاألمر �لمهم 
هنا, �A �إلنسا� غير �لمد�k لطبيعة هذF �لحيا
  سيشعر باال�تباk عندما 
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يصا} بخسا�
 كهذF؛ فيصبح بذلك مثقال بالتشا�S مشحونا �لتمر8. 
Bّ� هؤالc �لبعيدين عن Aخالs �لقر<� �لكريم يفشلو� في �A يد�كو� 
�A فقد�نهم لثر�ئهم قد يكو� لخير �منفعة. �من �لطبيعي-  بسبب نظرتهم 
هذF � تقصيرهم في �لتوكل على �هللا - Aّ� �لعلو �لذ/ يشعر�� به بسبب 

غناهم �ثر�ئهم سو+ يجلب لهم �لتعب ��لمشقة.
 ،
Aما �Aلئك �لذ/ يوقنو� �A مع �لعسر يسر� ��A �لخير مع �لشّد
فحالهم ليست على هذ� �لنحو. فهم يد�كو� Aّ� فقد�� �لثر�c ��لمتاu هو 
لهد+ �غاية, حتى ��B لم يتمكنو� فو�� من �لتوصل Bلى �لحكمة من �لك 
 cلثر�� �لذين غرهم   F8لعبا تعالى  �هللا  من   
تذكر يكو� �كأنه  فقد  �ألمر. 
� غلبتهم متع �لدنيا �لز�ئفة. فأ/ نقص في �لماB Qنما يذكرنا بقد�
 �هللا 
 .Fلى تركيز �هتمامنا به �حدB ليه, �بالتالي يدفعناB لمطلقة �فقرنا �لكبير�
�ألليمة   Lلضائقا� في  صبر��  �لذين   F8لعبا �8خر  قد  تعالى  �هللا  لعل   �A
�توكلو� عليه ما هو Aفضل. فعوضا عن متع �لحيا
 �لدنيا �لز�ئلة, يمنحهم 
�هللا تعالى ما ال يعد � ال يحصى من نعم �لجنة �ألبدية ؛ �بكل تأكيد , 

فإ� نعم �لجنة �لخالد
 Aعظم من نعم �لدنيا �لز�ئلة.
على كل حاQ, فإ� تلك �لتغير�L في �أل�s�d قد تأمن هدفا عاجال 
طريق   x8بحا Aحدهم  Bصابة  في  خير   kهنا يكو�  قد  فمثال,  فو�يا.   �
بسيا�ته �لجديد
 , ألنه بذلك قد حفظه �هللا من حا8ثة Aكثر خطو�
 لربما 
 Fهذ  �A  kيد� �لحي   Fبضمير فاإلنسا�  Aكبر.   ��A له  ستسبب  كانت 
يرضى   �  
�لمغفر تعالى  �هللا   Qفيسأ �Bنذ��,   ,
تذكر بمثابة  هي  �لحا8ثة 

بالقضاc �لمقد� له من �هللا تعالى.
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" عسى CR تحبو� شيئا 1هو شر لكم..."
كما �كرنا سابقا, فاهللا تعالى يعلمنا في سو�
 �لبقر
 , �آلية 216, 
Bيجابية.   �  
جيد �لحقيقة  في  هي  سلبية  لنا  تبد�  �لتي  �لوقائع  بعض   �A
Aيضا  تعالى  فاهللا  نفسها,  �لكريمة  �آلية  �لك  Bلى  تشير  �كما  �بالمثل, 
يوضح لنا �A ما قد يحبه �لنا` في هذF �لدنيا قد يكو� ���Fc شر كبير 
لهم. �في �لقر<� �لكريم, يضر} �هللا تعالى �لمثل  بالكافرين �ألغنياc �لذين 
 "cكا�"  Qلما� توفير   �A يعتقد��  فهم  ثر�تهم.  من   sإلنفا� عليهم  يثقل 
�فطنة, �ظنهم Aنه با8خا�F � عدB Sنفاقه في سبيل �هللا سو+ يجلب لهم 
بعض �لنفع, بينما هو جهل �غفلة. �في �لقر<� Aيضا, يخبرنا �هللا تعالى 
�لعذ�} في  بعينه � لن يجلب لصاحبه Bال  �لشر  �لغنى, هو  �A مثل هذ� 

جهنم.           
َفْضِلِه  ِمْن  �ُهللا  Gَتاُهْم  ِبَما   Cََيْبَخُلو �لَِّذيَن  َيْحَسَبنَّ  َال   1َ تعالى: ﴿   Qقا
ُقوCَ َما َبِخُلو� ِبِه َيْوَ
 �ْلِقَياَمِة 1َ ِهللا  ُهَو َخْيًر� َلُهْم َبْل ُهَو َشرٌّ َلُهْم َسُيَطوَّ
 Q> 
َخِبيرٌُ ﴾  ( سو�  Cََتْعَمُلو ِبَما  َماrِ�1َ 1َ �َألْ)qِ 1َ �هللا  ِميَر�2ُ �لسَّ

عمر��:180).
في سو�
 �لقصص, يحكي �هللا تعالى لنا  قصة قا���. لقد �هب 
�لفاحش لكنه Aصبح مختاال مغر��� لسعة ثر�ته,   cلثر�� �هللا تعالى قا��� 
بقي  ألنه  Aُهلك  �لذ/  قا���,  حا8ثة  ففي  �به.   c�dB غطرسته  �عظمت 
غافال عن �لنذ�, عبر
 للنا`. �قد قص علينا �لقر<� �لكريم قصة قا��� 
ِمَن  َعَلْيِهْم G 1ََتْيَناُ�  َفَبَغى  َقْوِ
 ُموَسى  ِمْن   Cََكا Cَ1(َُقا  َّC�ِ ﴿ :كما يلي
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vْ�ِ bِ َقاَ� َلُه َقْوُمُه َال َتْفَرْ�  �لُكُنوِ~ َما �Cَّ َمَفاِتَحُه َلَتُنوُ� ِباْلُعْصَبِة 1Rُِلي �لُقوَّ
�َ) �آلِخَرbَ 1َ َال َتْنَس  C�َِّ �َهللا َال ُيِحبُّ �لَفِرِحيَن * �1َْبَتِغ ِفيَما Gَتا5َ �ُهللا �لدَّ
ْنَيا Rَ 1َْحِسْن َكَما Rَْحَسَن �ُهللا ِ�َلْيَك 1َ َال َتْبِغ �لَفَسا6َ ِفي  َنِصيَبَك ِمَن �لدُّ
�َألْ)C�ِ qَِّ �َهللا َال ُيِحبُّ �لُمْفِسِديَن َقاَ� ِ�نََّما 1Rُِتيُتُه َعَلى ِعْلٍم ِعْنِد1َRَ Q لَْم 
Rَ 1َ bًْكَثر  َيْعَلْم CRََّ �َهللا َقْد Rَْهَلَك ِمْن َقْبِلِه ِمَن �ْلُقُرCِ1 َمْن ُهَو Rََشدُّ ِمْنُه ُقوَّ
َجْمًعا 1َ َال ُيْسَأُ� َعْن vُُنوِبِهْم �لُمْجِرُموCَ ﴾ (سو�
 �لقصص:78-76).

 Fdكنو  �A �عتقد  قد  قا���  فإ�  �لسابقة,   Lآليا� لنا  توضح  �كما 
ستجلب له �لخير. لذ� �بتهج �غد� متعاليا �متكبر� بها. لكنه, في �لنهاية 

عانى من خيبة Aمل عظيمة.
كثير�  تختلف  Aمو�لهم  Bلى  �لمؤمنين   
نظر فإّ�  <خر  جانب  �من 
بتعاليم   Sلملتز� �لمؤمن  �لخاطئ. ��المو�Q ��لثر��L عند  �لفهم  عن هذ� 
�لقر<�, ال تمثل غاية في حد ��تها �ال يوليها �لك �الهتماS �لمبالغ فيه. 
فالمؤمن يقو8 نفسه بنبل؛ فهو ال يسمح لنفسه �� تقوF8 كما تشاc فتجعله 
يلهث ���c �لماQ بال توقف. Bّ� �لمؤمن يكر` كل حياته فقط لكسب 
فهو  Aنانية؛   Lبرغبا  Fتأسر  �A Aبد�  لنفسه  يسمح  �ال  تعالى،  �هللا  �ضى 
َيعُد  �لدنيا. فاهللا تعالى   
�لحيا  uألبد/ � ليس لمتا� 
لثو�} �آلخر  sيتو
�لمؤمنين �لذين عرفو� طريقهم �حد��8 نظرتهم Bلى �لماQ ��لدنيا بالجنة، 
قاQ تعالى: ﴿ C�َِّ �هللا �ْشَتَر� ِمَن �لُمْؤِمِنيَن Rَْنُفَسُهْم Rَ 1َْمَو�َلُهْم ِبَأCَّ َلُهم 
 bِ�(َ1َْعًد� َعَلْيِه َحقָדا ِفي �لتَّْو Cَ1َ ُيْقَتُلو Cَِفي َسِبيِل �ِهللا َفَيْقُتُلو Cَلَجنََّة ُيَقاِتُلو�
 Q1َْفى ِبَعْهِدِ� ِمَن �ِهللا َفاْسَتْبِشُر�1 ِبَبْيِعُكْم �لِذRَ 1َ َمْن CِG1َ �ِإلْنِجيِل 1َ �لُقْر

َباَيْعُتْم ِبِه vَ 1َِلَك ُهَو �ْلَفْوُ~ �لَعِظيُم ﴾  (سو�
 �لتوبة :111) .
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ما   �A �عتبر��  �لمخلصين  �لصا8قين  ��لمؤمنين  ��لرسل   cألنبيا�  �ّB
 �A قلوبهم   sعماA من  يعلمو�  فهم  �بهم،  من  نعمة  بمثابة  هو  عندهم 
من  ينفقو�  فهم  لهذ�   .Fهللا �حد� Bلى  �لنهاية  في  يرجع  يملكو�  ما  كل 
�لنبيل  ��لشعو�  �لسامي  �لخلق  �هذ�  �هللا.  سبيل  في  �ممتلكاتهم  مالهم 
تجاF �آلخرين �كرF �لقر<� �لكريم في قوله تعالى: ﴿ َلْيَس �لِبرَّ CْRَ ُتَولُّو� 
 
�لَيْوِ  1َ ِباهللا  Gَمَن  َمْن  �لِبرَّ  َلِكنَّ   1َ �ْلَمْغِرِ�   1َ  iِلَمْشِر� ِقَبَل  1ُُجوَهُكْم 
 Q1ِvَ ُحبِِّه  َعَلى  �لَماَ�  Gَتى   1َ �لنَِّبيِّيَن   1َ �لِكَتاِ�   1َ �لَمَالِئَكِة   1َ �آلِخِر 
اِئِليَن 1َِفي �لرَِّقاِ� 1َ  ِبيِل 1َ �لسَّ �لُقْرَبى 1َ �ْلَيَتاَمى 1َ �لَمَساِكيَن 1َ �ْبَن �لسَّ

.(177: 
َالG 1َ bََتى �لزََّكاbَ ... ﴾ (سو�
 �لبقر Rََقاَ
 �لصَّ
 sكذلك فإ� �لمؤمنين ال ينفقو�  للتفاخر، فنيتهم �لصا8قة من �إلنفا
�ْبِتَغاَ�  Rْمَو�َلُهْم   Cَُيْنِفُقو �لِذيَن  1ََمَثُل   ﴿ �لكريمة:  �آلية  تبينه  كما  هي 

(265:
َمْرَضاrِ �ِهللا 1َ َتْثِبيًتا ِمْن Rَْنُفِسِهْم ... ﴾ (سو�
 �لبقر
مختلف  بشكل  يتصرفو�  ممتلكاتهم,  بعض  يفقد��  عندما  �هم 
�متحا� من  Aنه  يعرفو�  �ألمر, هم  ��قع  ففي  �لجاهلين.  �Aلئك  كثير�عن 
�هللا تعالى. فيصبر�� � يسعو� إلk��8 ما قد يظهر من خير من ���c تلك 
 xلى �ألحد�B لنبيلة �لتي ينظر بها �لمؤمن� 
�لخسا�
 �A �لفقد��. ��لنظر
يعكسها هذ� �لدعاc �لذ/ يعلمنا �لقر<� �لكريم �A ندعو به: ﴿ ُقْل �للَُّهمَّ 
ْن َتَشاُ� 1َ ُتِعزُّ َمْن  َماِلَك �لُمْلِك ُتْؤِتي �لُمْلَك َمْن َتَشاُ� 1َ َتْنِزُ? �لُمْلَك ِممَّ
 
َتَشاُ� 1َ ُتِذ�ُّ َمْن َتَشاُ� ِبَيِد5َ �لَخْيُر ِ�نََّك َعَلى ُكلِّ  َشْيٍ� َقِديٌر". (سو�

<Q عمر�� :26)
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�لذ/   Qلما�  �  cلثر��  �ّA جيد�  يعلمو�  فالمؤمنو�  لذلك,  �تبعا 
يملكه غير �لمؤمنين في هذF �لحيا
 �لدنيا لن يجلب لهم سو� �لعذ�} 
1ََال  Rَْمَو�ُلُهْم  ُتْعِجْبَك  ّفَال   ﴿ تعالى:  �هللا  من  �عد  �هذ�  ��لخسر��، 
ْنَيا 1َ َتْزَهَق Rَْنُفُسُهْم 1َ  َبُهْم ِبَها ِفي �لَحَياbِ �لدُّ 1ْRََال6ُُهْم ِ�نََّما ُيِريُد �ُهللا ِلُيَعذِّ

ُهْم َكاِفُرCَ1 ﴾ (سو�
 �لتوبة:55)

qلحكم �إللهية من 1)�� �ألمر��
�لنا` �لذين يعيشو� في مجتمعاL �لجهل يخططو� باستمر��   �B

للمستقبل � يأملو� �A تتقدS خططهم كما يرغبو�.
� هنا تكمن �لمشكلة, فحد�x مر^ غير متوقع �A حا8ثة معينة 
لم تكن �8خلة   xتلك �ألحد� �A تامة, حيث  تلقي بحياتهم في فوضى 
في خططهم �لمستقبلية. �عندما كانو� يتمتعو� بكامل عافيتهم, لم يفكر 
Aنها تحصل لآلال+ كل  �ألحد�x –مع  تلك  مثل   �A Aبد�  منهم  �لكثير 

يوS – قد تحدx لهم.
�لمتوقعة,  غير   xألحد�� تلك  بمثل  �لجاهلو�  ُيو�جه  عندما  لهذ�, 
فإنهم يفقد�� فو�� صو�بهم �ال يعرفو� ما يفعلو�. فهم ينكر�� حقيقة 
�لقد� � يقولو� ,"لما�� حصل لي هذ� ؟ " ��لسبب �A هؤالc �لبعيدين عن 
 Lقا�A لتوكل على �هللا في� Sلى عدB لقر<نية, ينزعو�� sلتمسك باألخال�

�لشد
 �A �لمر^, �Aال يبحثو� عن �لخير فيما يحصل لهم.
�لمر^  سبب  يعز��  �لقد�,  حقيقة  يد�كو�  ال  �لذين   cهؤال  �ّB
لمجر8 �لفير�سا�A L �لبكتريا. �بالمثل, عند تو�طهم في حاx8 سير, 
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بينما  �لحا8ثة.  في  �لسبب  هو  �ألخر�   
�لسيا� سائق   �A يعتبر��  فهم 
 �A مختلفة تماما. فكل ما يسبب �لمر^, من بكتيريا 
�لحقيقة لها صو�
ميكر�} A �A/ شيc يسبب �أل�� لإلنسا�, في �لو�قع مخلوقاL خلقها 
�هللا تعالى �هي مجرA 8سبا}. فال شيc من هذ �ألشياA cسبا} "عشو�ئية"؛ 
فهي تمتثل لحكم �هللا تعالى. � �إلنسا� قابل للتأثر بالميكر�باL أل� �هللا 
فذلك  ما,  فير�`  بسبب  خطير  مر^  بإنسا�  حل   ��B� كذلك.   F8��A

يحدx أل� هذ� ضمن علم �هللا � 8��Bته. 
لو �A سيا�
 صدمت Bنسانا, فتركته مقعد�, فهو Aيضا حد�A xجد 
�ألحد�x؛ �ال  تلك   Lيغير مجريا  �A Aبد�  يستطيع  لن  �هللا. �هو   
بإ��8
حتى ��حد
 منها مهما ناضل لتجنبها. فهو ال يستطيع �A يمحو لحظة 
�لمستسلم  ��إلنسا�  متكاملة.   
�حد خلق  �لقد�  أل�   Fقد� من   
��حد
لربه �لعظيم, ��ثق  في حكمته ��حمته �لمطلقة, فحد�A x مر^ �A ما 

شابهه, ما هو Bال محنة مؤقتة توصل للنعيم �لمطلق في �لجنة.
Bّ� �لصفاL �ألخالقية �لحسنة �لتي يتمسك بها �إلنسا� في ظر�+ 
كتلك, هي �ألمر �لمهم.  فاألمر�^ � �لحو�x8 هي �لوقائع �لتي يملك 
�لمؤمنو� �لفرصة ليقدمو� c�dBها �لبرها� على صبرهم  �حسن Aخالقهم, 
�لكريم,  �لقر<�  تعالى. �في  �هللا  �لتقر} من  Aيضا  �بو�سطتها يستطيعو� 
يتحدx �هللا تعالى عن �ألمر�^ في حين Aنه تعالى يسر8 لنا Aهمية �لصبر 

             .Lفي تلك �أل�قا
 1َ  iِلَمْشِر� ِقَبَل  1ُُجوَهُكْم  ُتَولُّو�   CْRَ �لِبرَّ  َلْيَس  تعالى:﴿  قا� 
 1َ �لَمَالِئَكِة   1َ �آلِخِر   
�لَيْوِ  1َ ِباِهللا  Gَمَن  َمْن  �لِبرَّ  َلِكنَّ   1َ �لَمْغِرِ� 
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�لِكَتاِ� 1َ �لنَِّبيِّيَن G 1ََتى �لَماَ� َعَلى ُحبِِّه Q1ِvَ �لُقْرَبى 1َ �لَيَتاَمى 1َ 
 bََال اِئِليَن 1َ ِفي �لرَِّقاِ� Rَ 1ََقاَ
 �لصَّ ِبيِل �1َلسّّ �لَمَساِكيَن 1َ �ْبَن �لسَّ
ِفي  اِبِريَن  �لصَّ  1َ َعاَهُد�1   �vَ�ِ ِبَعْهِدِهْم   Cَلُموُفو�  1َ  bَلزََّكا� G1ََتى 
رَّ�ِ� 1َ ِحيَن �لَبْأِ� 1Rَُلِئَك �لِذيَن َصَدُقو� 1Rُ 1ََلِئَك ُهْم  �لَبْأَساِ� 1َ �لضَّ

 .(177:
�لُمتَُّقوCَ ﴾ (سو�
 �لبقر
Bّ� حقيقة �عتبا� �ألمر�^ في هذF �آلية من ضمن �لمحن يستحق 
 �A عليه  مشكلة صحية  تو�جهه  عندما  فاإلنسا�  ��لتفكير.  �لتأمل  بعض 
يتذكر �8ما Aنها �متحا� له, ��A �هللا تعالى هو فقط من يجلب �ألمر�^ 
� يشفي منها. هذ� هو �لمنطق �لالSd للحفا� على سلوA kخالقي سليم. 
فاإلنسا� ينتفع من تفكيرF بالخير � �لهد+ �إللهي من ���c �لمر^ �لذ/ 
يعاني منه, �A �لحا8ثة �لتي Aلمت به, مع Aنه قد ال يتمكن من فهمها في 
�لحاQ.  لربما كا� عليه �A يمر بصعا} مؤقتة, �لكن هذ� �إلنسا�، �هو 

�لعبد �لذ/ �Aعن هللا بصدs، سو+ يفوd بالنعيم �لمطلق.
 Fهذ k��8B نه من �لمهمA ,نبقى ��كرين, مع �لك �A فعلينا جميعا
�لحقيقة في Aعماs قلوبنا � �A نحافظ على �ألخالs �لعالية فو� Bصابتنا 
بحدx ما. � للوصوB Qلى هذF �لغاية, من �لضر��/ A � نعلم �A كل 
�ألمر�^ �جدL لهد+. � لو 8��A �هللا تعالى لما Aصابنا A/ مر^، �لبقي 
�لو�حد منا صحيحا ال يمر^ Aبد�. �لكن, هذF �ألمر�^ هي لغاية ما، 
 Fنها لهد+, �هذ� يساعدA kيد� �A فإ�� ما �بتلي �إلنسا� بمحنة ما, فعليه

في فهم Q��d هذF �لحيا
 �لدنيا � قد�
 �هللا �لمطلقة. 
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�ألمر�q تذكر �إلنساC بضعفه 1حاجته �لى �هللا تعالى
في �AقاL �لمر^, تهجم �لبكتيريا ��لفير�ساL على �لجسم �لقو/ 
فتجعله منهكا متعبا. � كما هو معر�+, فإ� كثير� من �ألمر�^ تسبب 
يقو�  ال  قد  �ألحيا�,  بعض  �في  ضعيفا.  ��هنا  �لجسم   kتتر  � �أللم 
هذ�  �أل�  �ليومية.  بأعماله   Sلقيا�  �A فر�شه  من  �لنهو^  على  �إلنسا� 
بالتالي   يز8�8  مرئي,   غير  فير�` صغير  مقا�مة  على  قا�8  غير  �إلنسا� 
فهمه لمد� ضعفه �كيف Aنه في حاجة مستمر
 Bلى �هللا تعالى. �عندما 
تتر�جع صحة �لشخص بعد �A كا� قويا جلد�، �بعد �A كا� يتجرA على 
 kيتفاخر بأمو�له �ممتلكاته, يد�� Fينسى ُنذ�� Fمر��A حيانا فيعصيA هللا�
تماS �إلk��8 هذF �لحقيقة. �بالتالي يحسن تقدير �لعظمة �إللهية, عظمة 

.cهللا �لخالق لكل شي�
     

�ألمر�q ُتشعر �لفر6 بأC �لعافية نعمة 1 فضل من �هللا تعالى      
هناA kمر طالما نفشل في تقديرF خالQ صخب حياتنا �ليومية، �هو 

�لغفلة عن �النتباB Fلى �A �لصحة ��لعافية من Aكبر �لّنعم.
Bّ� �إلنسا� �لذ/ لم يعا� من مر^ لفتر
 طويلة, � بالتالي لم يكابد 
 kأللم, سيعتا8 على حالته تلك. �لكن, عندما يباغته مر^ مفاجئ يد��
 �A  cلحرما�  من شي� تعالى. هذ� أل�  �هللا  نعمة عظيمة من  �لصحة   �A
فقد�نه يجعل �لو�حد منا يحسن تقدير قيمته. �كما يقوQ سعيد �لنو�سي 
�لزما�: �ّتفق Rهل �لحق على �لقو�: �نما ُتعر�  �لمعر�+ Aيضا ببديع 
 C16 ألشيا� بأضد�6ها ... فمثال، لوال �لظلمة لما ُعر� �لنو), 1لظل�
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معنى. 1 لوال �لبرb61 لما عرفت �لحر�)b 1 لبقيت C16 طعم، 1لوال 
 Cلما كا bلمعد� b(ألكل، 1 لوال حر�� bبلذ Cحس �إلنساR  لجو? لما�
للما� 1vقا, 1 لوال �لعلة لكانت �لعافية بال i1v، 1لوال �لمرq لكانت 

�لصحة عديمة �للذb ." �للمعة �لخامسة � �لعشر��, �لد��c �لسابع".

�لمرq �لخطير يذّكر �إلنساC بعجز� 1حاجته �لى �هللا 
فقد�نهم   �A مميت  بمر^  Bصابتهم   �ّA يعتبر��  �لنا`  Aغلب   �ّB
لعضو في جسدهم Aمر يدعو Bلى �لغضب ��المتعا^. بينما, بالعكس من 
�لك ينبغي �لنظر Bليه نظر
 مختلفة بحيث يفهم على Aنه �سيلة للنجا
 في 
�آلخر
 �8عو
 Bلى مزيد توثيق �لصلة باهللا تعالى. فاإلنسا� �لمبتلى بمر^ 
خطير يصبح Aكثر حذ�� �يقظة, �لذلك فإ� معاناته �<المه تساعدF على 
k��8B ال مباالته �لتي طالما Aعاقت ضميرF �قلبه, �تحثه بذلك على �لتبصر 
 
في حقيقة �لحيا
 �آلخر
. ففي مثل هذF �للحظاL ينتبه �إلنسا� Bلى حيا
من  �بدال   .Lلمو� لحظة  قر}  مد�   kيد�� يعيشها  كا�  �لتي  �لعبث 
يجعله   ,
فجأ عليه  �لمر^  �نقضا^  فإ�  مسؤ�لية,  بال  حياته  يحيى   �A
يد�A kهمية كسب �ضى �هللا تعالى ��لفوd بنعيم �آلخر
, � بالتالي يكو� 

.
�لمر^ سبيال للّنجا
 

�ألمر�q تزيد من تضر? �إلنساC �لى �هللا 1 قربه منه 
�إلنسا�   Aيبد  ,
خطو� Aكثر  فتصبح  �لمر^   Lتأثير� تزيد  عندما 
�لتفكير في �لموL, تلك �لفكر
 �لتي تعمد تجنبها لوقت طويل. �عندئذ 
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يدعو �هللا بكل ما �Aتي من Bخال| �صد�A ,s يمنحه �لشفاc من �لك 
بحاجته   
فجأ يشعر  قد  يوما,  �هللا   uيد لم  �لذ/  �إلنسا�  فحتى   .cلّد��
 sلى �هللا بأصدB فهو يتوجه .Qلى �هللا عندما يبتلى بمر^ عضاB للتوسل
�لدعو�A� Lخلصها ؛ �هذ� ما يكو� سببا في dيا8
 قربه من �هللا تعالى. 
 
���B لم يظهر �لجحو8 � كفر�� �لجميل بعد شفائه بل �ستمر في �لصال
��لدعاc بصدB� sخال|, فإ� مرضه هذ� يصبح خير� �بد�ية لحيا
 ملؤها 

�إليما�.
��هللا سبحانه يذكر �لنا` �لذين يتوجهو� Bليه في تلك �لمحن بقوله 
رُّ  ُه �لشَّ تعالى: ﴿ Rَ �vَ�ِ1َْنَعْمَنا َعَلى �ِإلْنَساRَ Cِْعَرqَ 1َ َنأ� ِبَجاِنِبِه �vَ�ِ1َ َمسَّ

َفُذ1 6َُعاٍ� َعِريٍض ﴾ (سو�
 فصلت: 51)  
1ْRَ َقاِعًد�  ِلَجْنِبِه  رُّ 6ََعاَنا  1يقو� تعالى: ﴿ �vَ�ِ1َ َمسَّ �ِإلْنَساCَ �لضُّ
ُه َكَذِلَك  ا َكَشْفَنا َعْنُه ُضرَُّ� َمرَّ َكَأCْ َلْم َيْدُعَنا ِ�َلى ُضرٍّ َمسَّ 1ْRَ َقاِئًما َفَلمَّ

ُ~يَِّن ِلْلُمْسِرِفيَن َما َكاُنو� َيْعَمُلوCَ ﴾ (سو�
 يونس: 12).
ُثمَّ  ِ�َلْيِه  ُمِنيِبيَن  َ)بَُّهْم  6ََعْو�  �لنَّاَ� ُضرٌّ  �vَ�ِ1َ َمسَّ  تعالى: ﴿  1قا� 
 Sلر��  
ُيْشِرُكوCَ ﴾ (سو� ِبَربِِّهْم  ِمْنُهْم  َفِريٌق   �vَ�ِ َ)ْحَمٌة  ِمْنُه  �vَRََقُهْم   �vَ�ِ

. (33:
�كما تشير Bلى �لك �آلياL �لسابقة, على �إلنسا� �A ال يدعو �هللا 
 �A ليه كذلك بعدB يلجأ �A لصعا} ��لمحن، بل عليه� Lقا�A فقط في
يرفع عنه مصابه. عندئذ يمكن �A يكو� هذ� �لمر^ �8فعا لإلنسا� لكي 
يعتر+ بضعفه AماS �هللا تعالى فيتو} Bليه, �بالتالي يقو/ صلته باهللا تعالى 
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�يشّدB Fلى طاعته Aكثر. 
 

qلجّنة هي جز�� �لصبر على �لمر� Cقد تكو
صبر  �متحا�  �هو  Aال  �ألمر�^   cعنا تكبد  من  <خر  هد+   kهنا
�إلنسا� �ثقته باهللا. فعندما يمتحن �لمسلمو� بمر^ يتميز�� جليا عن 
 .Fخالصهم له �حدB� لجهل, بالصبر � �لثقة باهللا تعالى� Sقو�A غيرهم من
 ،
��لك ألنهم �8Aكو� �لفهم �لصحيح �لذ/ يثبتو� عليه في �AقاL �لشد
في  �لعظيم   cلجز�� هو كسب  فغايتهم  تعالى.  �هللا  �ضى  يستحقو�  فهم 
�آلخر
. فاإلنسا� �لذ/ فشل في Bخضاu نفسه هللا قبل مرضه قد يكتسب 
في  �لمطلق  �لنعيم   dيحر �قد  معاناته,  مسا�   Qلنبيلة خال�  Lلصفا� تلك 

�لجنة مقابل تلك �لمشكالL �لمؤقتة في �لدنيا.
�B سيدنا Bبر�هيم بدعائه �لصاs8 �لمخلص عند مو�جهة �لمر^ هو 
 1َ* َيْشِفيِن  َفْهَو  َمِرْضُت   �vَ�ِ1َ تعالى: ﴿   Qقا �لمؤمنين,  مثاQ جيد لكل 

 .(81-80:cلشعر�� 
�لَِّذQ ُيِميُتِني ُثمَّ ُيْحِييِن ﴾ (سو�
مثل  هو   Sلسال� عليه  Aيو}  سيدنا   Fتخذ� �لذ/  �لنبيل  �لموقف   �B
 Sلسال� عليه  فأيو}  �لكريم,  �لقر<�  يخبرنا  �كما  للمؤمنين.  جيد  <خر 
عانى من مر^ شديد جد�؛ �لكن مرضه عزB dخالصه �ثقته باهللا تعالى 
� توكله عليه, فجعلته خصاله تلك من بين �ألنبياc �لذين Aُثني عليهم في 

�لقر<� �لكريم.
�باإلضافة Bلى كل ما عانى سيدنا Aيو} عليه �لسالS من Aمر�^، 
يخبرنا �لقر<� �لكريم,Aنه كا� Aيضا معرضا لوسا�` �لشيطا� �لخبيثة. فقد 
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ثقته  يصرفه عن �ضع   �A  Qتلك, �حا� �لضعف  لحظة  �لشيطا�  �ستغل 
باهللا ��لتوكل عليه. �في �AقاL كتلك, من �لصعب على Bنسا� مريض 
�A يركز �نتباهه,  �بذلك يصبح عرضة لوسا�` �لشيطا�؛ �لكن Bخالصه 
هللا �ثقته به �توكله عليه حق �لتوكل عصم سيدنا Aيو} عليه �لسالS من 

مكائد �لشيطا�. �قد تضرB uلى �هللا بإخال| �سأله �لعو� ��لتثبيت.
�قد قص علينا �لقر<� �لكريم 8عاc سيدنا Aيو} عليه �لسالS لكي 
ِني  نأخذ منه �لعبر
 ��لعظة، قاQ تعالى: ﴿ Rَ1َيُّوَ� vْ�ِ َنا�6َ َ)بَُّه Rَنِّي َمسَّ
 1َ ُضرٍّ  ِمْن  ِبِه  َما  َفَكَشْفَنا  َلُه  َفاْسَتَجْبَنا   * �لرَّ�ِحِميَن  Rَْ)َحُم  Rَ1َْنَت  رُّ  �لضُّ
 
Gَتْيَناُ� Rَْهَلُه 1َ ِمْثَلُهْم َمَعُهْم َ)ْحَمًة ِمْن ِعْنَدَنا vِ 1َْكَر� ِلْلَعاِبِديَن ﴾ (سو�

.(84-83 :cألنبيا�
 Qقا مخلصا,  صا8قا  كا�  ألنه  Aيو}  سيدنا   cلدعا �هللا  ��ستجا} 

تعالى: 
ِبُنْصٍب   Cُْيَطا ِنَي �لشَّ Rَنِّي َمسَّ َ)بَُّه  َنا�6َ   vْ�ِ Rَيُّوَ�  َعْبَدَنا  ﴿ vْ�1َُكْر 
1ََعَذ�ٍ�* ُ�ْ)ُكْض ِبِرْجِلَك َهَذ� ُمْغَتَسٌل َباِ)6ٌ 1َ َشَر�ٌ� * 1َ1ََهْبَنا َلُه Rَْهَلُه 
ِضْغًثا  ِبَيِد5َ  1َُخْذ  �َألْلَباِ�  أل1ُِِلي  vِْكَر�   1َ ِمنَّا  َ)ْحَمًة  َمَعُهْم  1َِمْثَلُهْم 
 
َفُاْضِرْ� ِبِه 1ََال َتْحَنْث ِ�نَّا 1ََجْدَناُ� َصاِبًر� ِنْعَم �ْلَعْبُد ِ�نَُّه 1Rََّ�ٌ� ﴾ (سو�
|:41-44). فسيدنا Aيو} عليه �لسالS تلقى �لمكافأ
 على عظمة Aخالقه 
�حسن توكله على �هللا تعالى �صدs لجوئه Bليه. �Aصبح مثال طيبا يحتذ� 

به عند �لمؤمنين كافة.  
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في Rخطا� �لمؤمنين Rيضا خير
Bّ� ��تكا} �لخطإ من �ألمو� �لتي يفزu  �لنا` منها فزعا شديد� في 
�لمجتمعاL �لتي يكثر فيها �لجهل. فعندما يرتكب �إلنسا� خطأ يتعر^ 
لإلهانة �يصبح عرضة للسخرية. �A لعل خطأk�� F قد يجعله يفقد فرصا 
بمثابة  هو  �لجاهلية   Lلمجتمعا� في  �لخطإ  فا�تكا}  مهمة.  �<ها  �بما 

�لكابو` �لذ/ ينبغي عدS �لوقوu فيه.
Aما �لقر<� �لكريم فينظر Bلى هذF �لمسألة من ��dية Aخر� مختلفة. 
فالمؤمن ال يحكم على �لنا` من خالA Qخطائهم، ألنه يعر+ �A �لذ/ 
�لنا` خطائين. �لذلك فالمؤمن، على �لعكس يشعر  Aخطأ Bنسا� �كل 

بالرحمة ��لشفقة على �لمخطئين.
�لحي   Fبضمير  kيد�� جيد�  يتأمله  خطأ,  �لمؤمن  يرتكب  عندما 
فهو  �لفو�.  على  ينبهانه   Fتعالى �ضمير �هللا  من  فمخافته  �لخطإ؛  مو�طن 
�لو�قع,  ففي  �لتوبة.  �يسأله  �لحليم  �هللا  �يدعو   ,FcخطاA ليصحح  يناضل 
Bلى  Bال   F8يقو لن  للخطأ,  ��تكابه  بعد   Sند من  �لمؤمن  به  يشعر  ما   �B
خير. ��لك أل� شعو�F ليس من نوu �لندS �لمشو} برثاc �لنفس �لذ/ 
يشعر به غير �لمؤمن, بل هو Bقد�S � تصميم على عدS تكر��F مجد�8. 
 �A k��8لمؤمن هللا, �توكله عليه ��لعمل مع �إل� Fإل�عا� �لذ/ يظهر� �B
كل �ألحد�B xنما هي جزc من قضائه �قد�F كلها عو�مل مهمة بالنسبة 

Bليه، فهي تقربه Aكثر من خالقه.
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 "... rئقٌة �لمو�v كّل نفٍس"
حسب �عتقا8 �لغافل �لجاهل, فإ� Aسوc ما قد يحدx إلنسا� هو 
�لموL. هذ� أل� Aقصى ما يخافه هو �لدنو من �لمو�A L فقد�� حبيب. 
 kلجاهل قد يد�� �A مع� .Lفهو يتجنب حتى مجر8 �لحديث في �لمو
 �A Aبد�  يمكن  ال  Bليه,  بالنسبة   Lلمو�  �A Bال  معينة,   xحد�A في  �لخير 

يكو� شيئا جيد�.
�B نظر
 �لمجتمعاL غير �لمؤمنة Bلى �لموL ثابتة ال تتغير؛ فهي لن 
تتمكن Aبد� من �لنظر Bليه بطريقة مختلفة. �لموL في هذF �لمجتمعاL هو 

بمثابة �لفناc ��لز��Q �لكامل, Aما �آلخر
 فهي مجر8 تخمين. 
 Fهذ �A لدينية �لحقيقية تعتقد� 
�B �ألقو�S �لتي تعيش بعيد
 عن �لحيا
 ,Lبعدها. �بالمو cالشي� 
�لدنيا هي �لمبدA ��لمآQ، �هي �لحيا
 �لوحيد
تنتهي هذF �لفرصة �لوحيد
. �هنا �لمشكلة �لتي تقوB 8لى �لمعانا
, فهم 
يحزنو� Aشد �لحز� لفقد�� عزيز. بل ��ألسوc من �لك, ففقد�� عزيز 
فجأ
 في سن �لشبا} قد يقو8 �لجاهل لكي يكفر باهللا Aكثر �يغضب من 

�لقضاc ��لقد�.
لكن هؤالc ينسو� بعض �لحقائق �لمهمة: �أل�لى, ال Aحد على �جه 
هذF �أل�^ يبعث للوجو8 بإ��8ته. فحيا
 كل ��حد منا بيد �هللا تعالى؛ 
كل ��حد منا قد �لد في �قت سبق �قد� من �هللا �حسب مشيئته. فاهللا, 
�لذ/ له ما في �لسما��L � ما في �أل�^ � ما بينهما, بإمكانه �A يستر8 
��p من يشاc, في A/ �قت يشاc. فال Aحد يستطيع �A يؤخر Aجله. �هذ� 
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ما بينه �لقر<� �لكريم: ﴿ 1َ َما َكاCَ ِلَنْفٍس CْRَ َتُموrَ ِ�الَّ ِبِإCِvْ �ِهللا ِكَتاًبا 
ْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها 1َ َمْن ُيِر6ْ َثَو�َ� �آلِخَرbِ ُنْؤِتِه  ًال 1َ َمْن ُيِر6ْ َثَو�َ� �لدُّ ُمَؤجَّ

اِكِريَن ﴾ (سو�
 <Q عمر�� :145).   ِمْنَها 1ََسَنْجِزQ �لشَّ
فمهما �تخذ �لو�حد منا من � سائل �لحذ�, �A مهما �ختا� له من 
مكا� <من محصن, فلن يستطيع �A يتجنب �لموL. فاإلنسا� قد يرحل 
عن هذF �لدنيا في A/ �قت. �بالمقابل, مهما ناضل Aحدهم لكي ال يفقد 
 Fستنفد كل �لوسائل �لممكنة على �أل�^ لهذ� �B حبيبا –حتى �A عزيز�
�لغاية-  ال يمكنه �A يمنع �لموL. فهذ� �إلنسا� قد يو�جه بالموA Lينما 
َتُكوُنو�  Rَْيَنَما  تعالى: ﴿   Qقا �لكريمة,  �آلية  Bليه  تشير  ما  �هذ�  يكو�، 
:cلنسا�  
سو�  )  ﴾  ...bٍُمَشيََّد ُبُر1ٍ�  ِفي  ُكْنُتْم  1ََلْو   rُْلَمْو� ُيْدِ)ْكُكْم 

��B .(78, فالحل هو �A ال نجتهد في تجنب �لموL,  بل في �A نكو� 
 .
مستعدين للحيا
 �آلخر

�لموr هو �لبد�ية 1ليس �لّنهاية
�B ضعا+ �إليما� �A �Aلئك �لذين ال يؤمنو� باآلخر
, لديهم فهم 
مشوF للموL � للحيا
 �لتي تأتي بعدF. �لهذ�, فهم يعتبر�� �لموL مصيبة 
�فاجعة �ليس �حمة. فهم يؤمنو� Aنه عندما يفقد�� بالموA Lحد� فإنما 
يفقد�نه Bلى �ألبد؛ �لهذ�, فهو يصير في باطن �أل�^ Bلى �لعدS �لذ/ ال 

  .Fبعد 
�جعة �ال حيا
 
�في �لحقيقة, فالموL ليس بنهاية Aبدية، بل هو �نتقاB Qلى �لحيا
 Sلى �ليوB ,نها لحظة نقتر} منها جميعاB .حيث �لمأ�� �ألخير , 
�آلخر
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�لذ/ سيكو� علينا �A نقدS فيه تقرير� بكل ما فعلنا في هذF �لحيا
 �لدنيا, 
 Lنسا�, سيجد نفسه �جها لوجه مع لحظة �لموB لحسا}. فكل� Sنه يوB
�لتي تقوB F8لى �لخلو8. قد يحدx هذ� في مقتبل �لعمر، �قد يحدx مع 
تقدS �لسن. لكن في �لنهاية �لجميع سو+ يرحلو� يوما عن هذF �لدنيا؛ 
فاالجتها8  �لذلك  فأكثر.  Aكثر  �لموعد  هذ�  من  يقربنا  يمر   Sيو �كل 
 Lلمو�  
فكر في  �لخو^  �تجنب  يجد/,  Aمر ال   Lلمو� من  للهر�} 

نفسها �A �عتبا�F كا�ثة, Aمر غير منطقي تماما.
�لحز�  يبد��  �لكنهم   
باآلخر يؤمنو�  �لذين  �لنا`  بعض   kهنا�
تعالى  �هللا   �A يعرفو�   �A ينبغي  لكنهم  ما.  شخص  فقد��  عند  ��ألسى 
ال يظلم Aحد� �كل Bنسا� سو+ يحاسب على كل ما عملت يد�F في 
هذF �لدنيا. �لهذ� فكل من <من باهللا تعالى �باآلخر
, �عاz حيا
 مكرسة 
لعبا8
 خالقه, فإّ� �لموL يكو� بابا من خالله يمضي Bلى حيا
 Aخر� في 
�آلخر
 ملؤها �لسعا8
. �لكن �لموL من �جهة نظر �لجاهل �لذ/ ينكر 
�آلخر
 �يستخف بيوS �لحسا}, هو طريق لعذ�} Aبد/. لهذ� �لسبب, 
يصعب عليهم �عتبا� �لموL خير� لهم. Aما بالنسبة للمؤمنين فالموL هو 

�لبد�ية لنجا
 كاملة. 
Bّ� �8 فعل �لمؤمن c�dB موL مؤمن <خر يختلف �ختالفا بّيًنا عن �8 
فعل �لجاهل أل� �لموL �لذ/ ينظر Bليه �لجاهل على Aنه AسوA ما يقابل 
�إلنسا� هو في �لحقيقة, خير للمؤمن. �يبين �هللا تعالى حقيقة �لموL عند 
1ََ)ْحَمٌة  �ِهللا  ِمَن   bٌَلَمْغِفَر ُمتُّْم   1ْRَ �ِهللا  َسِبيِل  ِفي  ُقِتْلُتْم  1ََلِئْن  �لمؤمنين: ﴿ 

ا َيْجَمُعوCَ ﴾ (سو�
 <Q عمر��: 157 ). َخْيٌر ِممَّ
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 LعدA لجنة� �A لمؤمن خير �موته خير. فاهللا تعالى يخبرنا� 
�B حيا
على مر�تب ��8جاA� ,Lعالها خصصت للمؤمنين �لذين يموتو� جها�8 
Aعلى  �لمؤمن  بها   Qينا �نعمة  �هللا شر+  سبيل  في   
فالشها8 سبيله.  في 
��B كا�  �لمؤمن  عند  ��ئعا  يمثل حدثا   Lلمو�  �ّB  .
�آلخر في  �لمر�تب 
سيفضي به Bلى �لجنة �Bلى كسب �ضى �هللا تعالى. ��لمؤمن يوقن بتلك 
�ألخبا� �لسا�
 �لمذكو�
 في �لقر<� �لكريم, فالمؤمنو� ال يأسفو� Aبد� 
لموL مؤمن <خر Aفنى حياته في ما يرضي �هللا تعالى. بل على �لعكس, 
هم يفرحو� لذلك لعلمهم بسعا8
 �لمآQ �لذ/ Aفضى Bليه بعد موته. حقا, 

A �Bعظم جائز
 هي �لفوd برضى �هللا تعالى �جنته.
Bّ� �لمؤمن �لذ/ عاz حيا
 مديد
 طويلة مبذ�لة في خدمته تعالى, 
�لعمر  �هللا   منحه  �لذ/   ,Sلسال� عليه   pنو فسيدنا   .
�لجائز نيل  يستحق 
�لمديد, هو مثاQ على ما نقوQ أل� هذ� �لنبي �لمخلص ناضل طو�Q حياته 
يناQ �ضى �هللا تعالى � �حمته � جنته, فجهوF8 تلك  L8�d من  لكي 
غير   Lلمجتمعا� فيه  تقع  �هم   kهنا �لعكس,  �على   .
�آلخر في  جز�ئه 
�لمؤمنة؛ فهي تعتبر �لعمر �لمديد هبة �هدية. ��آلية �لتالية تكشف خطأ 
هذF �لنظر
: ﴿ 1ََال َيْحَسَبنَّ �لِذيَن َكَفُرRَ �1نَّما ُنْمِلي َلُهْم َخْيٌر ِألْنُفِسِهْم 
ِ�نََّما ُنْمِلي َلُهْم ِلَيْز�16ُ�6َ ِ�ْثًما 1ََلُهْم َعَذ�ٌ� ُمِهيٌن ﴾ (سو�
 <Q عمر�� :

(178

هؤالc �لذين ينتمو� Bلى  مجتمعاL �لجاهلين, �لذين يجعلو� من 
 Qلز�ئلة عملهم �لوحيد في حياتهم, يعتبر�� طو� �لدنيا   Lشهو� 
مطا�8
�لذين   cهؤال فإ�  �هكذ�,  �لدنيا.   Fهذ بمتع  للتمتع  Bضافية  فرصة  �لعمر 
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يهد��نه  �لذ/  �لوقت  قيمة  فهم  في  يفشلو�  �آلخر,   Sليو�� �هللا  ينسو� 
باستهتا�. �كما �كر في �آلية �لسابقة, فهذ� �لوقت �لذ/ منح لهم ليس 

فيه خير لهم كما يتوهمو�.
 �A لنا �لمسائل يفهم بعمق, كيف   Fيتأمل مليا هذ �لذ/  فاإلنسا� 
 CْRَ "1ََعَسى  تعالى:  �هللا   Qقو �ما هو "شر", حسب  "خير"  ما هو  نقر� 

َتْكَرُهو� َشْيًئا 1َُهَو َخْيٌر َلُكْم 1ََعَسى CْRَ ُتِحبُّو� َشْيًئا 1َُهَو َشرٌّ َلُكْم".
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�ألسبا� �لتي تمنع من �6)�5 �لخير
في �لوقائع

Cهي مجر6 �متحا bهذ� �لحيا CR Cنسيا
يعتقد �لبعض �A �لكثير من Aمو� حياتهم خاضع للمصا8فة. �لكن 
 ,
�لتفكير بهذF �لطريقة ليس بو�قعي �A منطقي. �B كل ما في هذF �لحيا
بما فيها ظهو� مر^ �لسرطا� مثال �A �لتعر^ Bلى حاx8 طريق, �من 
�لطعاS �لذ/ يتنا�له Aحدنا Bلى �لمالبس �لتي يرتديها, كلها Aمو� قد سبق 
 cثناA في 
��A كا� علمها عند �هللا تعالى. �كما �كرنا �لك Aكثر من مر
�لكتا}, فإ� كل تلك �ألحد�x, بكل تفاصيلها, خلقها �هللا تعالى  هذ� 

ليمتحن بها �إلنسا�.
�من هنا، �عند هذF �لنقطة يظهر جليا ��لك �الختال+ �لجوهر/ 
لما  جد�  مختلفة   
نظر لديهم  فالمؤمنو�  �لمؤمنين.  �غير  �لمؤمنين  بين 
��Aمر  تماما مع  تنسجم   Fللعالم من حولهم. �نظرتهم هذ� لهم   xيحد
�متحا�.  من   cجز Aنه  على   xلكل حد ��يتهم  في   /A �لكريم،  �لقر<� 
ليقو��8  يكافحو�  فالمؤمنو�  �الختبا�.  تحت  Aّنهم  يد�كو�  ثم  من   �

Aنفسهم على طريق كسب �ضى �هللا تعالى.
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�B �لنا` �لذين يبقو� على ما هم عليه من عدS �الكتر�x للحقائق 
 �A مثل  عديد
؛  ��همة  Aهد�فا  ألنفسهم  ��ضعين   ,Sإلسال� كشفها  �لتي 
يلتحقو� بكلية مرموقة, �A يحظو� بز��§ سعيد, ��جتياA dبنائهم للمر�حل 
في  �لعالية  �لمكانة  �Bحر�dهم  �لمعيشية,  �Aضاعهم  �تحسين  �لد��سية, 
�لمجتمع ...  �B كل تلك �ألهد�+ لديها قاسم مشترk ��حد �هو Aنها 
 cهؤال pخطط �طمو �ّB .لدنيا فقط�  Fمتعلقة بهذ Lماني ��غباA كلها
محد�8  حياتهم  في   
�لوحيد غايتهم  �ألهد�+  تلك  من  يجعلو�  �لذين 
ينحصر  �لنا`  من  �لغالبية  أل�  هذ�  �لضحل.  �لسطحي  �لمنظو�  بذلك 
�هتمامهم في فهم هذF �لدنيا �مزيد k��8B كنهها. ��لو�قع  �A هذ� �لتفكير 
غير سليم. فحتى ��B حقق Aحدهم جميع �ألهد�+ �لتي � ضعها لنفسه, 
فحياته في �لنهاية محكومة بالموL ��لفناc. � بالتالي, تجعل �لحيا
 �لدنيا  

تافهة �ال معنى لها.
فهذ�  فيه.  يرغب  ما  Aبد�   Qينا لن  تلك   
�لحيا يتبنى طريقة  من   �ّB
يتغير؛ ال شيc على هذF �أل�^ مستثنى من  �لذ/ ال  �لثابت  قانو� �هللا 
�لعطب. الشيc على هذF �أل�^ مستثنى من عو�مل �لزمن.  فالثمر
 مثال 
تأخذ في �لذبوQ منذ �للحظة �لتي تقطف فيها من �لغصن، Bلى �A تبلى. 
���k �لبيت �لذ/ بني بعناية فائقة يصبح مع مر�� �لسنين ��ألياS غير قابل 
للسكن. ��ألهم من �لك, �A جسم �إلنسا� Aيضا معر^ لعو�مل �لزمن 
�لمتلفة. �كل Bنسا� منا ال بد ��A ينتبه Bلى مؤثر�L �لزمن في جسمه. 
فالشعر يشتعل فيه �لشيب, �تضعف �ألعضاc, �تتجعد �لبشر
، Bضافة Bلى 

عالماA Lخر� كثير
 تشير Bلى قر} �لنهاية �حتميتها.
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Bلى جانب �لهرS, فحيا
 �إلنسا�, �لتي نا��8 ما تمتد Bلى Aكثر من 
سبعة عقو8, قد تنتهي فجأ
 ���8 سابق Bنذ��؛ فإ� حو�x8 غير متوقعة, 
 
بحيا لحظة  Aية  في  يو8/  قد   ,Qعضا مر^   �A مثال,  طريق   x8كحا
يناضل   �A �إلنسا�   Qمهما حا� �لسابق,   cلجز� في  قلنا  �كما  �إلنسا�. 
ليتجنب فكر
 �لموL, فسو+ يقابل Aخير� تلك �لنهاية �لمحتومة �لتي ال 
مفر منها. سو�A cكا� Bنسانا مشهو�� �A فتا
 جميلة, فليس هناk من هو 
 ,cال �أل�ال8 � ال �ألصدقا � Qال �لما � 
محصن من �لموL . فال �لثر�
�ال A/ شيc في �لدنيا يمكن �A يمنع مخالب �لموL من �A تمتد Bليه, 
 Cَ1ُّ6ِمْنُه َفِإنَُّه ُمَالِقيُكْم ُثمَّ ُتَر Cَ1َُّتِفر Qلَِّذ� rَْلَمْو� َّC�ِ تعالى: ﴿ ُقْل Qقا
َهاbِ6َ َفُيَنبِّئُؤُكْم ِبَما ُكْنُتْم َتْعَمُلوCَ) (سو�
 �لجمعة:  ِ�َلى َعاِلِم �ْلَغْيِب 1َ �لشَّ

(8
�فانية  �dئلة  �لدنيا   Fهذ في   
�لحيا �كو�  سبق،  مما  �لمقصو8   �B
 Qقا .
�A يوجه �إلنسا� كل طاقاته للحيا
 من Aجل �لفوd بالحيا
 �آلخر
ْنَيا 1َ َما ِعْنَد �ِهللا َخْيٌر  �ْلَحَياbِ �لدُّ َفَمَتاُ?  تعالى: ﴿ َفَما 1Rُِتيُتْم ِمْن َشْيٍ� 

ُلوCَ ﴾ (سو�
 �لشو��:36). Rَ1َْبَقى ِللَِّذيَن Gَمُنو� 1ََعَلى َ)بِِّهْم َيَتَوكَّ
�إلنسا�   �A� �لدنيا   Fهذ  Q��d حقيقة  �العتبا�  بعين  Aخذنا  ما   ��B
فيه مليا؛  نتأّمل   �A علينا جميعا uيقو8نا  لموضو للموL, فهذ�  معر^ 
تعالى يضع هذ�  �إلنسا� على هذF �أل�^. ��هللا  �لهد+ من خلق  �هو 
 bَ�1َلَحَيا rََخَلَق �ْلَمْو Qتعالى: ﴿ �لَِّذ Qلهد+ جليا في �آلية �لتالية, قا�
ِلَيْبُلَوُكْم Rَيُُّكْم Rَْحَسُن َعَمًال 1َُهَو �لَعِزيُز �لَغُفوُ) ﴾ (سو�
 �لملك: 2). 



53

 �A �تعالى  سبحانه  �هللا  يبين  �لكريم,  �لقر<�   Lيا> من  كثير  في 
 �A على  Aيضا  �لتأكيد  تم  Aنه  كما  لخالقه.  عبد�  ليكو�  خلق  �إلنسا� 
�لحيا
 �لدنيا هي �متحا� ليميز به �هللا �لخبيث من �لطيب، قاQ تعالى: ﴿ 
 
ِ�نَّا َجَعْلَنا َما َعَلى �َألْ)qَ ِ~يَنًة َلَها ِلَنْبُلَوُهْم Rَيُُّهْم Rَْحَسُن َعَمًال ﴾ (سو�

�لكهف: 7).
�أل� حيا
 �إلنسا� كاملة هي حلقة في �ختبا� عاS, فال شيc مما 
يحصل لإلنسا� يكو� عرضيا �A غير مقصو8. �من �لخطإ �لكبير �العتقا8 
 xيحد cفال شي عبثي،  نحو  على   xنما تحدB تقع  �لتي   xألحد�� بأ� 
بمعزQ عن حكمة �هللا �تدبيرF �تقديرF. فكل ما يقع من Aحد�x في مسا� 
هذF �لحيا
, �بتالL�c �ضعها �هللا تعالى ليختبرF بها. ��إلنسا� بد��F يعتبر 
مسؤ�ال عن �8�8 فعله �سلوكه في خضم هذF �إلبتالL�c. فالطريقة �لتي 
عقابه   �A ثو�به  يحد8  عليه,  �يثبت  يبديه  �لذ/  ��لخلق  نفسه,  بها  يقو8 

.
في �لحيا
 �آلخر
الشيc – سو�c كانت �لتجربة عظيمة �A بسيطة- يحدx عرضيا, 
�هي  قد�نا,  في  لنا  كتبت   xحد�A هي  حياتنا  في  لنا  يحصل  ما  �كل 
كلها حقائق على �إلنسا� �A يتذكرها �8ئما. ���B ما حر| �لفر8 على 
�لحيا
 هو  Aبد� �A كل ما يقابله في  تذكر تلك �لحقائق, فإنه لن ينسى 
�لنهاية خير له. A/ بمفهوS <خر, �B ما يقابله �يتعر^ له هو فقط  في 
 �A نه من �لمهم جد� تذكرA لىB هللا تعالى له. �من هنا نخلص� F8��A ما
هذF �لدنيا هي ��8 �ختبا� من خاللها يقتضي علينا ��ية �لخير ��ألهد�+ 

 .
�إللهية لهذF �لحيا
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ال يحمل �هللا تعالى �نسانا فوi طاقته
�B �هللا تعالى يضع كل Bنسا� في محن متفا�تة ��A Lحد�x متنوعة 
�Aنه عفو عن  �لمطلق   Qلعد� تعالى ��  Aنه   Qلقو� عديد
. �لكن, �جب 
عباF8 ألنه هو "�لحليم"؛ فهو تعالى لن ُيحمل Aحد� Aكثر من طاقته. �هذ� 
هو �عدF تعالى �لن يخلف �هللا عهدF, قاQ تعالى: ﴿ 1ََال ُنَكلُِّف َنْفًسا 
 b(سو  )  ﴾  Cَُيْظَلُمو َال  1َُهْم  ِباْلَحقِّ  َيْنِطُق  ِكَتاٌ�  َلَدْيَنا   1َ 1ُْسَعَها  ِ�الَّ 

.(62 :Cلمؤمنو�
اِلَحاrِ َال ُنَكلُِّف َنْفًسا  �قاQ تعالى: ﴿ 1َ �لَِّذيَن Gَمُنو� 1ََعِمُلو� �لصَّ
ِ�الَّ 1ُْسَعَها 1Rَُلِئَك Rَْصَحاُ� �ْلَجنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدCَ1 ﴾ (سو�
 �ألعر�+: 

.(42

 uنو�A ألحز��, �كل�� Sآلال� QشكاA كل� x8ألمر�^ ��لحو�� �B
�لدنيا, تقع في   
�لحيا  Fلتي قد تعتر^ �إلنسا� في هذ� �لمحن �ألخر� 
�لتمر8  �إلنسا�   �ختا�  ما   ��B لكن  فهمها.  على  �لشخص   
قد�  
�8ئر
�لقر<�   sبأخال �لتمسك  من  بدال  �لشيطانية   uلطبا�  kسلو� ��لجحو8 
�لعظيمة, مثل �لصبر �غير �لك فهو �لذ/ يتحمل �لمسؤ�لية على �لك.

في بعض �ألحيا� قد يشعر �إلنسا� Aنه �ستنفذ كل �لسبل �لمتاحة 
 Fللتغلب على مشكلة ما, فال ير� منفذ� من �لوضع �لذ/ هو فيه. �قصو�
Aيضا في تذكر �جو8 �لخير في مثل �لك �لحدx, قد يدفعه Bلى �A يصبح 
فعلى  نفسه.  في  �لشيطا�  بها  Aلقى   
فاسد متمر�8. �هذF مشاعر  عاصيا 
في  Aنه  لحقيقة  يبقى مد�كا   �A في حياته  ��جه  مهما  �لمخلص  �لمؤمن 
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�ضع يستطيع معه �A يقو8 نفسه بأخالs فاضلة �بكل صبر. Aما ��B �8خلته 
�لوسا�` ��لشكوk فعليه �A يفهم �A �لك من عمل �لشيطا�. فاهللا تعالى 
َيْعَلُمو� CRََّ �هللا َيْبُسُط  يأمر عباF8 بأ� ال  يقنطو�، قاQ تعالى : ﴿ 1َRَ َلْم 
 Qَ6ُِقْل َيا ِعَبا * Cَُيْؤِمُنو 
�لرِّْ~iَ ِلَمْن َيَشاُ� 1َ َيْقِدُ) C�َِّ ِفي vَِلَك آلَياrٍ ِلَقْوٍ
ُنوَ�  �لَِّذيَن Rَْسَرُفو� َعَلى Rَْنُفِسِهْم َال َتْقَنُطو� ِمْن َ)ْحَمِة �ِهللا C�َِّ �هللا َيْغِفُر �لذُّ
َجِميًعا ِ�نَُّه ُهَو �لَغُفوُ) �لرَِّحيُم * Rَ 1َِنيُبو� ِ�َلى َ)بُِّكْم Rَ1َْسِلُمو� َلُه ِمْن َقْبِل 

CْRَ َيْأِتَيُكْم �ْلَعَذ�ُ� ُثمَّ َال ُتْنَصُرCَ1 ﴾ (سو�
 �لزمر:54-52).   
��إلنسا� �لذ/ يلتزS بما AمرF �هللا تعالى, يعلم تماS �لعلم �A �لحسن 
ال يأتي Bال بالحسن؛ �بالمقابل فاإلنسا� �لذ/ يقنط سيكو� �حيد� في 
�لذين   cهؤال �A يعلمنا تعالى  فيه. ��هللا  له مما هو  �لدنيا ال مخر§   Fهذ
يقنطو� من �حمته تعالى هم في �لحقيقة, غير مؤمنين: ﴿ 1َ �لَِّذيَن َكَفُر�1 
ِبآَياrِ �ِهللا 1َ ِلَقاِئِه 1Rَُلِئَك َيِئُسو� ِمْن َ)ْحَمِتي 1Rُ 1ََلِئَك َلُهْم َعَذ�ٌ� Rَِليٌم ) 

 .(23 :Lلعنكبو� 
(سو�
َيْيَأُ� ِمْن َ)1ِْ�  َتْيَأُسو� ِمْن َ)1ِْ� �هللا ِ�نَُّه َال  �قاQ تعالى : ﴿ 1َ َال 

�ِهللا ِ�الَّ �ْلَقْوُ
 �لَكاِفُرCَ1 ﴾ (سو�
 يوسف: 87).
Aبد�, بل يجتهد  ييأ`  �لمسلم �A ال  �تطبيقا ألمر �هللا تعالى, على 
ليحرd فهما Aعمق لكل ما يد�� حوله من خالQ �لتفكر ��لتأمل. �عندما 
���cها؛  يكمن  �لذ/  �لخير  Bلى  للنظر   Fترشد فهي  عقبة,  �لمؤمن  يقابل 
با�ال  �A يكو� شجاعا صبو�� حنونا مخلصا ��عا محبا  �لمؤمن  �على 
نفسه. A/ بمعنى <خر, Bنها لحظاL من �لزمن من خاللها, يظهر �لمؤمن 



56

 dخالقه تلك سو+ تجعله يفوA �A kثقته باهللا �توكله عليه. �عندما يد�
 
بالجنة بفضل من �هللا  تعالى, فإ� �لك سيمنحه مصد�� Bضافيا للسعا8

��لسر��.
 ,Lثبا�  Sبحز �لصعا}  �تحمل  �لدنيا  في  �متحن  �لذ/  فاإلنسا� 
 
يشعر بقيمة Aكبر للنعم �لتي تعطى له في �لجنة, �بالتالي, ينعم بها بلذ
تقدير  يستطيع  لن  بالعسر  يمر  لم  �لذ/   �A �لتذكر  �لمهم  �من  Aعمق. 
�ليسر؛ �حتى لو فعل �لك, فهو لن يشعر Aبد� به بذ�k �لعمق �لذ/ يشعر 
 Fبه من قاسى �تحمل �لمصاعب. �بالتالي, فكل ما يعانيه �لمؤمن في هذ

.
�لدنيا سيكو� له سببا للسعا8
 في �آلخر
متسامحا  متو�dنا  عاقال  حكيما  صبو��  �إلنسا�  يكو�   �A ��لمهم 
عطوفا، �بإيجاd متحليا بصفاL �لمؤمن �لنبيلة. فاألخالs �لتي تجلب له 
سعا8
 �ستثنائية ال تأتي Bال من �إليما�. ثم يكو� جز��F بإ�� �هللا تعالى, 

.
سعا8
 Aخر� �8ئمة في �آلخر

Rيما مصيبة تصيب �إلنساC فهي من نفسه 
ما   
عا8 �لقر<ني  بالخلق  �لتمسك  عن  بعيدين  يكونو�  �لذين   �ّB
يشتركو� في سمة Aخالقية معينة، فعندما تسير Aمو�هم حسبما يريد��, 
 xبالغر��. �لكن، عندما تحد Aنفسهم �يصابو�  يعتقد�� �A �لك من 
لهم مصيبة, فهم على �لفو� يبحثو� عن جهة ما ليلقو� عليها �للوS. �لكن, 
�هللا تعالى هو �لعاQ8, �كما تشير Bلى �لك �آلية �لكريمة �لتالية, فاإلنسا� 
هو �لمسؤ�Q في �لنهاية عن كل ما يصيبه من مصائب، قاQ تعالى: ﴿ َما 
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Rََصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن �ِهللا 1ََما Rََصاَبَك ِمْن َسّيَئٍة َفِمْن َنْفِسَك Rَ 1َْ)َسْلَنا5َ 
ِللنَّاِ� َ)ُسوًال 1َ َكَفى ِباِهللا َشِهيًد� ﴾ (�لنسا�: 79).

�يمدنا �لقر<� �لكريم بأمثلة كثير
 ليبين لنا �لك �ألسلو} �لمنحر+ 
�لذ/ ينظر به �لكافر�� Bلى كل ما يحصل لهم.

ففي سو�
 �ألعر�+ يخبرنا �هللا تعالى �A فرعو� � من ��الF  عز�� 
ما حصل لهم من شّر Bلى موسى عليه �لسالA � Sتباعه. بينما هم Aنفسهم 
 Cْ�ِ1َ �َِجاَ�ْتُهْم �لَحَسَنُة َقاُلو� َلَنا َهِذ �vَكانو� مصد� �لشر ��لخبث: ﴿ َفِإ
يَُّر�1 ِبُموَسى 1ََمْن َمَعُه Rََال ِ�نََّما َطاِئُرُهم ِعْنَد �ِهللا 1َ َلِكنَّ  ُتِصْبُهْم َسيَِّئٌة َيطَّ

Rَْكَثَرُهْم َال َيْعَلُموCَ ﴾  (سو�
 �ألعر�+: 131).
�لقر<�  �لبعيد�� عن خلق   cفهؤال �لسابق,   Qلمثا� لنا  يوحي  �كما 
�عيوبهم،  dالتهم  �يتجاهلو�   �dلو� عليه  ليلقو�  ما  Aحد  عن  يبحثو� 
ينبهنا �هللا  بينما- �مثلما  بالسوc ��لشر.  �لصالحين  يتهمو�   �A يحا�لو��
�كا�   .cلسو� عن  �لمسؤ�لو�  Aنفسهم   هم   - �لسابقة  �آلية  في  تعالى 
هؤالc ينظر�� Bلى �لشر على Aنه خير � Bلى �لخير على Aنه شر, ��B فليس 

لديهم Bال Aنفسهم ليلوموها.  

سو� �لفهم للقد)
يسعى �إلنسا� طو�Q حياته في �لتخطيط لمستقبله �لرسم Aهد�+ 
بعضها بعيد �بعضها �آلخر قريب. �في بعض �أل�قاL, تسير تلك �لخطط 
 Lخر�, قد تتعثر بسبب تطو��A Lقا�A كما هو مخطط لها. � لكن, في
�لعو�ئق  تلك  يعز��   Sإلسال� تعاليم  عن  �لبعيد��   cهؤال  � متوقعة.  غير 
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 �ّB /A .سمه مصا8فة� cشي kبينما في �لحقيقة, ليس هنا ،Lللمصا8فا
كل ما يقابله �إلنسا� من Aحد�x في هذF �لحيا
 قد قد�F �هللا تعالى له في 
َماِ� ِ�َلى  قد�F. �هذF �لحقيقة جلية في قوله تعالى: ﴿ ُيَدبُِّر �َألْمَر ِمَن �لسَّ
�َألْ)qِ ... ﴾ (سو�
 �لسجد
: 5).  1قاQ تعالى: (ِ�نَّا ُكلَّ َشْيٍ� َخَلْقَناُ� 

ِبَقَدٍ) ﴾ (سو�
 �لقمر: 49).
يومه  مسا�   Qخال خاطئا  تفكير�  يفكر   �A لإلنسا�  �لممكن  فمن 
�لقد�   uنه يطا�A بينما �لحقيقة  Aنه يفعل فقط ما يخططه لنفسه.  فيعتقد 
�لمحد8 له من �هللا تعالى. فحتى لو �عتقد Bنسا� ما Aنه قد تدخل في �ضع 
�غير بالتالي مسا� قد�F, فهو في �لو�قع ال يز�Q مجد�8 يتحرk في لحظة 
 xحياتنا يحد Lمن لحظا cال شي .Fله في قد� Lخر� قد سبق �قد�A
خا�§ Bطا� �لقد�. فقد يصا} Bنسا� بغيبوبة �يموL بسببها على �لفو� 
أل� �لموL قد قد� له في �لك �لوقت، �يتعافى �آلخر بعد شهو� في حين 

Aّ� هي �لحالة نفسها، �هذ� Aيضا قد�F قد Aخر �فاته.
 xهمية �لقد�, كل �ألحد�A لى �إلنسا� �لذ/ لم يع بحقB بالنسبة
بشكل  يعتقد  فهو  عبثية.  مصا8فة   �A ما  حا8ثة  حصيلة  هي  Bليه  بالنسبة 
خاطىc �� كل شيc في �لكو� يتحرk مستقال عن بعضه �لبعض. �هذ� 
بكونها   
مباشر Bليها  يشير  فهو  بفاجعة,  يصا}  عندما  موقفه  يفسر  ما 

"مشؤ�مة".
فالكائن �لبشر/ محد�8 في ُحكمه �قد�ته على �لتمييز؛ �لك Aنه 
 cحبيس �لّزما� ��لمكا�. �من جانب <خر فكل ما يقع لإلنسا� بال �ستثنا
قد �تبه �هللا تعالى, مالك "�لحكمة �لمطلقة" �لذ/ هو سبحانه غير محد�8 
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بزما� �A مكا�.         
قاQ تعالى: ﴿ َما Rََصاَ� ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي �َألْ)qِ 1َ َال ِفي Rَْنُفِسُكْم 
 
(سو�  ﴾ َيِسيٌر  �ِهللا  َعَلى  vَِلَك   َّC�ِ َنْبَرRََها   CْRَ َقْبِل  ِمْن  ِكَتاٍ�  ِفي  ِ�الَّ 

�لحديد: 22).
� بالتالي, فكل ما يتوجب على �إلنسا� عمله هو �A ُيخضع نفسه 
في  بالخير  سيرجع   cكل شي �A مد�كا  خالقه,  من  له   Sلمرسو� للقد� 
�لنهاية. �في �لحقيقة, �B هؤالc ��/ �إليما� �لصاs8 يقضو� كل لحظة 
 cنما هو جزB xكل ما يحد �A من حياتهم باالعتر�+ ��لتسليم لحقيقة
من قد�هم, ��A �لك �لحد�A x �ألمر ما �ضع Bال لسبب. فهم �8ئما 
�لخير.  هذ�  سيجد��  �لنهاية  في   � �إليجابية,   
�لنظر تلك  من  منتفعو� 
�لقد �Aصى �هللا بهذ� �لخلق �لنبيل ��إل�عا� �لخالص �لتاS في قوله تعالى: 
ل  َفْلَيَتَوكَّ �هللا  َعَلى   1َ َمْوَالَنا  ُهَو  َلَنا  �هللا  َكَتَب  َما  ِ�الَّ  ُيِصيَبَنا  َلْن  ُقْل   ﴿

�ْلُمْؤِمُنوCَ ﴾ ( سو�
 �لتوبة:51).
�سو�c كا� �ألمر خير� SA شر� فإّ� �إلنسا� لن يستطيع Aبد� �A يمنع 
 ,xلخير في كل ما يحد� �A� ما ��B � .حد�ثه �قد قد� �قوعه من قبل
فعندئذ سو+ ينتفع كامل حياته �Bال فهو لن يجني سو� �لندS ��أل�� 
لنفسه. �B �لّلوعة ��لتمر8 ��لجحو8 لن يغير�� من �لقد� شيئا. فمسؤ�لية 
�إلنسا� في هذF �لحيا
 تتمثل في �الستسالS ��إل�عا� لعدQ �هللا �لمطلق 
�لوقائع على �A �لخير  �للقد� �لذ/ �ضعه تعالى له, ��A ينظر Bلى كل 

فيها على كل حاQ, �بذلك يستقبل قد�F بخضوu ��طمئنا�.
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�جتها6 �لشيطاC لمنع �إلنساC من �6)�5 �لخير 
يخبرنا �هللا تعالى في �لقر<� �لكريم �A �لشيطا� جاحد عا|. �مثلما 
نبهنا �لقر<� فالشيطا� يحا�Q بكل �لسبل �dBحة �إلنسا� عن طرs �لخير 
يستغلها  �لتي   sلطر� Aكثر  من  �لعل  ��لفسا8.  �لشر  مهالك  في  ��8�Bئه 
�لشيطا� هي Bعاقته عن ��ية مو�طن �لخير في �ألحو�Q ��ألحد�x. �هو 
يعتمد هذ� �لسبيل ليقنطه من �به �يلقي به في ظلماL �لمعصية ��لجهل 

��لجحو8.
�B �لذين يفشلو� في فهم جماQ �لخلق �لقر<ني, هم هؤالc �لبعيد�� 
عن تعاليم �إلسالS �لذين يقضو� حياتهم في �لجر/ خلف Aهد�+ تافهة, 
�لشيطا�  لوسا�`  معرضو�   cهؤال� �آلخر.   Sليو� عن  غافلو�  �هم 

�همز�ته.
�لمضللة  بالحيل  له  فيهمس  �إلنسا�،  لضعف  يطر}  �لشيطا�   �ّB
�لقد�. فمثال, قد ال يجد Aحدنا  تعالى �على  �هللا  للتمر8 على   Fفيدعو ؛ 
صعوبة في تذكير جا�F �لذ/ Aلم به حاx8 سير بحقيقة Aّ� �لك يشكل 
 
جز�c من قد�F. بينما قد يعجز في �لنظر Bلى �لموقف نفسه هذF �لنظر
�لو�عية عندما يتعلق �المر به هو نفسه A �Aحد من Aسرته. �من خالQ  تأثير 
�لشيطا�, سيجد Aنه من �لسهل تبني سلوk متمر8. هذ� أل� على �لو�حد 
 ,xألحد�� في  �لخير  لير�  يكافح   �A يستطيع  حتى  قلبه  يدّ�}   �A منا 
 uقناB في  �لفشل  �Aما  تعالى.  �هللا  في  ثقته  كامل  �يضع  �Bعانه  �يبد/ 

�لضمير ��لقلب بذلك فهو قد يقوB 8لى �تباu سلوk منحر+ تائه. 
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�لتعر+  يمكن  �لخير  �إلنسا� عن ��ية  �لشيطا� إلعاقة  Bّ� جهو8 
عليها في كل �لظر�+ بأشكالها �لمختلفة. ��سوسته Aيضا تمنع �لبعض 
 Fفالشيطا� مثال يسعى جهد .QعماA من ��ية �لخير فيما يقومو� به من
من   sإلنفا� على  يعزمو�  من  عند  �لفقر  من  �لخو+  �لنفس  في  ليغر` 
 Cُْيَطا Aمو�لهم في سبيل �هللا، �قد قاQ �هللا تعالى في هذ� �لموقف: ﴿ �لشَّ
َيِعُدُكْم �لَفْقَر 1َ َيْأُمُرُكْم ِبالَفْحَشاِ� 1َ �ُهللا َيِعُدُكْم َمْغِفَرbً ِمْنُه 1ََفْضًال 1َ �هللا 

.(268: 
�1َِسٌع َعِليٌم ﴾ (سو�
 �لبقر
Bال  هي  ��ألحاسيس  �لمشاعر  تلك  كل  فإ�  �ألمر  ��قع  في  لكن 
بأ/  تستطيع  لن  بالغد�  �لمليئة  تلك  �لشيطا�  عقيمة أل� خطط  مشاعر 
 sهد+ �لمؤمن من �إلنفا �A حيث ,s8سيلة �لتأثير على �لمؤمن �لصا�
ليس لمنفعة في �لدنيا �ال إل�ضاc نفسه, بل �B هدفه �ألسمى هو كسب 
فالشيطا�  �لسبب,  لهذ�   � بالجنة.   dلفو�  � ��حمته  تعالى  �هللا  �ضى 
في   cقد جا�  .
فائد بال  عقيمة   Lبتطلعا �لمؤمنين  يضلل   �A يستطيع  ال 
�لقر<� �لكريم �A �لشيطا� لن يستطيع فر^ تأثيرF على �لمؤمنين: ﴿ 1َ 
�لَِّذيَن   َّC�ِ* َعِليٌم ِ�نَُّه َسِميٌع  ِباِهللا  َفاْسَتِعْذ  َنْزٌ�   Cِْيَطا ِمَن �لشَّ َيْنَزَغنََّك  ِ�مَّا 
 
ُر�1 َفِإ�vَ ُهْم ُمْبِصُرCَ1 ﴾ (سو� ْيَطاCِ َتَذكَّ ُهْم َطاِئٌف ِمَن �لشَّ �تََّقْو� �vَ�ِ َمسَّ

�ألعر�+ :201-200).
عن  �إلنسا�  إلعاقة  Aسلوبين   Sيستخد �لشيطا�   �A نفهم   �A علينا 
نافعا  طيبا  عمال  ليوقف  يناضل  Aنه  �Aلهما,  �لخير.   QعماA على   Qإلقبا�
 .
�يصو� �لجر/ ���c �لمنافع �لدنيوية على Aنها �لهد+ �لوحيد في �لحيا
 k��8B ليعيق �لنا` عن 
�Aما ثانيهما , فهو يجتهد بكل ما �Aتي من قو
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فهو  بمحنة,  �إلنسا�  يصا}  عندما  خاصة   xألحد�� في  �لكامن  �لخير 
يصو�ها على Aنها "شر", �يغويه ليتخذ سلوكا متمر�8 تجاF �هللا تعالى.

�B نعم �هللا �لتي Aسبغها على �إلنسا� ال تحصى، فمنذ لحظة �ال8ته 
بد� �منها ما خفي. �لهذ� فإ�  بعناية �هللا �فضائله، منها ما  �هو محا) 
�لمؤمنين �لذين يتخذ�� من خالقهم فقط حافظا يتوكلو� عليه �يضعو� 
ألنهم   يصبر��  شّر   Fظاهر  xبحد يصابو�  �عندما  به,  ثقتهم  كامل 
�لغاية �إللهية  يتبينو�   �A لم يستطيعو� �B� لخير حتى�  Fc��� �A يد�كو�
�A يعصو�،  يتذمر��  لن  Aبد�  �لحاQ. �مهما Aصابهم من Aحد�x فهم  في 
فهم يثقو� جيد� �A �لحدx �لذ/ يبد� في ظاهرF سيئا سو+ يتمخض 
 xتلك �ألحد� �ّA في �لنهاية عن �لخير. �قد يتبين لهم بفضل �هللا تعالى
�لتي عاشوها كانت تمثل نقطة تحوQ كبر� في حياتهم كلها �هي �لتي 

 .
سو+ تنجيهم عند �هللا في �آلخر
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Rمثلة من حياb �ألنبيا� 1 �لمؤمنين

 cكبير� من جهو8 �ألنبيا �cشكل جز kضد �لكفر ��لشر pلكفا� �B
��لمؤمنين �لمخلصين �لذين جا��� من بعدهم. �عبا8 �هللا هؤالc ��جهتهم 
Aحد�x جمة كانت في ظاهرها سلبية، �لكن عندما 8خلو� في غما�ها 
�خاضو� تجربة تلك �البتالL�c تبين صدs معدنهم �سالمة Bيمانهم؛ فمع 
�لر�سخ  �لبالc كانو� يحسو� باألمن ��لطمأنينة، فقد كا� �العتقا8   
شد
 Fعن مشيئة �هللا تعالى. �هذ Qفي �لكو� يسير في �ستقال cنه الشيA لديهم

�لمعرفة هي �لتي Aعانتهم على تبني موقف Bيجابي ...
��ثقين  حياتهم  �لمؤمنين  من  �Aتباعهم  تعالى  �هللا  �سل   zعا لقد 
من �A �هللا سو+ يكو� معهم �يشد �dAهم في �AقاL �لشد
, ��A كل 
شيc سو+ يسفر عن �لخير لهم, فبنو� على هذF �لحقيقة جميع Aعمالهم 
تضع  عميق,  Bيما�  من   
�لمستمد �لسامية   
�لميز تلك   �B  . �تطلعاتهم 

�لنمو�§ �ألمثل لكافة �لمؤمنين.

�عتد���r �لكافرين بألسنتهم 
�لمؤمنين ��جهو� dمًر� من   �A �لكريم  �لقر<�  نفهم مما قصه علينا 
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عن  ليمنعوهم  �طريق  �سيلة  كل  �عتمد��  �لذين  ��لمنافقين  �لكافرين 
 
�لمضي في طريقهم ��لعد�Q عن 8عوتهم. ��لقر<� �لكريم ينقل لنا صو�
��ضحة عن �للغة �لمهينة �لتي كانو� يتعاملو� بها مع عبا8 �هللا �لمؤمنين: ﴿ 
ِمْن  �لِكَتاَ�  1Rُُتو�  �لَِّذيَن  ِمَن  َلَتْسَمُعنَّ   1َ Rَ1َْنُفِسُكْم  Rَْمَو�ِلُكم  َلُتْبَلُوCَّ ِفي 
َقْبِلُكْم 1َ ِمَن �لَِّذيَن Rَْشَرُكو� �vًRَ َكِثيًر� Cْ�ِ 1َ َتْصِبُر�1 1ََتتَُّقو� َفِإvَ َّCِلَك 

ِمْن َعْزِ
 �ُألُموِ) ﴾ (سو�
 <لعمر��: 186).
في هذF �آلية يبين �هللا سبحانه �تعالى �A �لكذ} ��لبهتا� ��لوشاية 

�لتي بدL سيئة للمؤمنين, هي في �لحقيقة, خير. 
�في <ية Aخر� يو�8 �هللا تعالى هذF �لحقيقة من خالQ نمو�§ <خر 
�قع في عهد نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم, قاQ تعالى: ﴿ C�َِّ �لِذيَن 
َجا�1�ُ ِباِإلْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم َال َتْحَسُبوُ� َشرָד� َلُكْم َبْل ُهَو َخْيٌر َلُكْم ِلُكلِّ 
َعَذ�ٌ�  َلُه  ِمْنُهْم  ِكْبَرُ�  َتَولَّى   Qلَِّذ�  1َ �ِإلْثِم  ِمَن  �ْكَتَسَب  َما  ِمْنُهْم  ِ�ْمِرٍ� 

َعِظيٌم ﴾ (سو�
 �لنو�:11) . 
Bّ� تلك �لظر�+ �لتي ��جهها �لمؤمنو� في �لماضي كانت �لوسيلة 
عن  �يصد�هم  �لمؤمنين  بها  ليصرفو�  بحر|  �لكافر��  �ستخدمها  �لتي 
مطمئنين  ثابتين,  ظلو�  �لمؤمنين  فإ�  �لك  �مع   .Sإلسال� بدين  �لتمسك 
 �A� ,في �لنهاية لصالحهم Q�ُُلسافلة َستؤ� Lلمحا�ال� Fهذ �A لى حقيقةB
 L�cالعتد��� Lقضيتهم سو+ تنتصر. �لهذ� فهم ���8 على تلك �لوشايا
�للفظية بكل �عتد�Q �حكمة؛ لم ينسو� �لو للحظة �A �لصبر ��لثقة باهللا 

 .pلنجا�� dلى �لفوB كانت هي �لتي توصلهم
��قتد�c بتلك �لنما�§ من �لماضي على �لمؤمنين �ليو�A S يخضعو� 
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Aنفسهم لقد� �هللا, ��A  يوقنو� بحق Aنه ما من شيc يحدB xال �فق غاية 
 cلجز�� Aعظم   Aيضا   Qسينا �لمبا�8   Fبهذ يحيى  �لذ/  فالمؤمن  Bلهية. 
بالمد8 ��لعو�،  يتوكلو� عليه  �لذين   F8تعالى يعد عبا �لدنيا أل� �هللا  في 
 Cْ�ِ ﴿ :تعالى Qبد�, قاA "sdيطمئنهم بأنهم لن يقعو� بحوله تعالى في "مأ�
َيْنُصُرُكْم ِمْن   Qلَِّذ� �vَ َيْخُذْلُكْم َفَمْن Cْ�ِ1َ َيْنُصْرُكْم �ُهللا َفَال َغاِلَب َلُكْم

ل �ْلُمْؤِمُنوCَ ﴾ (سو�
 <Q عمر��:160). َبْعِدِ� 1ََعَلى �هللا َفْلَيَتَوكَّ

�عتد���r  �لكافرين �لفعلية
 Sلتز��  �A تعتقد 
�لتا�يخ كانت �لمجتمعاL �لضالة �لكافر على مر 
تهديد�  يمثل  لرسالته  �نشرهم  لمبا8ئه  �تطبيقهم  �هللا  بدين  �لمؤمنين 
�ستخدمو�  معنوياتهم,  �Bضعا+  �لمؤمنين  تثبيط  Aجل  �لهذ�, �من  لهم. 
لم  Aخر�,   
كثير Aحيا�  �في   .uلخد���  pلقد� مثل   
�لشرير �ألساليب 
�لتهديد ��لتعذيب  يتر��88 في �ستخد�A Sساليب Aكثر شد
 �قسو
, مثل 

��ألسر B �Aخر�§ هؤالc �لمؤمنين من بيوتهم.  
Bّ� ما تعر^ له �لمؤمنو� من سوc معاملة في خضم صر�عهم مع 
�لكافرين هو 8ليل ��ضح على غطرسة هؤالc �لكافرين. �لكن �لمؤمنين 
كانو� يد�كو� �8ئما �لخير في �لك �إليذ�c, موقنين �A �هللا تعالى كتب 
�لبر هو �لصبر �   �ّA  Sلهم �لك لحكمة يعلمها. فهم كانو� على علم تا
�لنحو  على  تلك  شيمتهم  لنا  يصف  تعالى  ��هللا  تعالى.  �هللا  على  �لتوكل 
�لتالي: ﴿ َلْيَس �لِبرَّ CْRَ ُتَولُّو� 1ُُجوَهُكْم ِقَبَل �ْلَمْشِرiِ �1َْلَمْغِرِ� 1ََلِكنَّ 
 1َ �لنَِّبيِّيَن   1َ �لِكَتاِ�   1َ �ْلَمَالِئَكِة   1َ �آلِخِر   
�1َلَيْوِ ِباِهللا  Gَمَن  َمْن  �لِبرَّ 
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ِبيِل  �لسَّ �1َْبَن  �1َلَمَساِكيَن  �1َلَيَتاَمى  �لُقْرَبى   Q1ِvَ ُحبِِّه  َعَلى  �ْلَماَ�  Gَتى 
َالG 1َ bََتى �لزََّكاbَ 1َ �لُموُفوCَ ِبَعْهِدِهْم  اِئِليَن 1َ ِفي �لرَِّقاِ� Rَ 1ََقاَ
 �لصَّ �1َلسَّ
رَّ�ِ� 1َِحيَن �لَبْأِ� 1Rَُلِئَك �لِذيَن  اِبِريَن ِفي �ْلَبْأَساِ� �1َلضَّ �vَ�ِ َعاَهُد�1 �1َلصَّ

(177: 
َصَدُقو� 1Rُ1ََلِئَك ُهْم �ْلُمتَُّقوCَ ﴾ (سو�
 �لبقر
�Bَِّ َبعض هذF �لسماL �إليجابية للشخصية �لمؤمنة قد �كرL من 
خالQ قصة ��L8 في سو�
 �ألحز�}, حيث تقص علينا حا8ثة �قعت 
في عهد �لنبي صلى �هللا عليه �سلم. ففي معركة �ألحز�} �بتلي �لمؤمنو� 
ظر�+  �في  جانب.  كل  من  �لكفا�  عليهم  �جتمع  عندما  شديد�   cبتال�
صعبة كتلك, �بتدu �لمنافقو� ��لذين في قلوبهم مر^ �لعديد من �ألعذ�� 
�لو�هية, � بالتالي كشفو� على حقيقتهم. �في هذF �أل�قاL �لعسير
 عر+ 
�تقهقر  �لمؤمنين.  مجتمع  في  مندسين   ,  
لفتر ظلو�    �A بعد  �لمنافقو� 
�تخلص  �لجسم,  في  ينخر  �لذ/  �لسرطا�  مثل  كانو�  �لذين  �لمنافقو� 
 Fمنهم �لمؤمنو� �لصا8قو�, �مع �لك فقد تو�صل 8عم  �هللا تعالى �تأييد

.F8لعبا
 k��8بإ يقين  على  �لمؤمنو�  كا�  بمهانة,  �لمنافقو�  تصر+  فبينما 
يمر��  Aنهم  �8Aكو�  لقد  صعا}.  من   Fجهو�� ما  في  �لنهاية  في  �لخير 
�Bخالصا  Bيمانا   ��8�8d� �بالتالي,  �لكريم,  �لقر<�   Lيا> به  Aخبرتهم  بما 
�هللا  1ََعَدَنا  َما  َهَذ�  َقاُلو�  �َألْحَز�َ�   Cَلُمْؤِمُنو�  �Rَ(َ ا  َلمَّ  1َ  ﴿ تعالى:  هللا 
 
1ََ)ُسوُلُه 1ََصَدiَ �هللا 1ََ)ُسوُلُه 1َ َما َ~�6َُهْم ِ�الَّ ِ�يَماًنا 1َ َتْسِليًما ﴾ (سو�

�ألحز�}: 22).
�لقاسي  �لظر+   �A Aمر مهم �هو  Bلى  Aيضا  يشير  �لنمو�§  Bّ� هذ� 
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�لصعب قد يخلص في �لنهاية Bلى �A يكو� نعمة عظيمة للمؤمنين بينما 
يقو8 �لضالّين �لذين فشلو� في k��8B �لخير Bلى مزيد من �لجحو8. �هنا 
Bلى  Bضافة  �لكافرين,  Bحبا) جهو8  في  قد ساهمت   xألحد��  Fفإ� هذ
 �ّA �لمؤمنين. فسو�
 �ألحز�} تبين كيف  تمييز �لخبيث من �لطيب من 
�لنصر �عا��8A ��8جهم فقط بما يحملوF من   dحر�B لكافرين فشلو� في�
َلْم  ِبَغْيِظِهْم  َكَفُر�1  �لَِّذيَن  �هللا   َّ6(َ  1َ تعالى: ﴿   Qقا بغيض,   Fكر� حنق 
 
َيَناُلو� َخْيًر� 1َ َكَفى �ُهللا �لُمْؤِمنيَن �لِقَتاَ� 1َ َكاCَ �هللا َقِويָדا َعِزيًز� ﴾ (سو�

�ألحز�}: 25)   
 

هجرb �لمسلمين
Bّ� �لتخّلي عن �لماQ ��لممتلكا��B L لزS �ألمر, ��لهجر
 Bلى مكا� 
�لهذ�,  �لكريم  �لقر<�  في  �كر  كما   
�لعبا8  uنو�A من   uنو هي  <خر 
فإ� �لمسلمين �لذين يهاجر�� في سبيل �هللا ير�� �8ئما �لخير في �لك 
�إلخر�§ �لقمعي لهم من بيوتهم. فالذين يهاجر�� في سبيل �هللا قد �كر�� 
في �لقر<� �لكريم من بين هؤالc �لذين بإمكانهم �A يرجو� �حمة �بهم, 
قاQ تعالى: ﴿ C�َِّ �لَِّذيَن Gَمُنو� �1َلَِّذيَن َهاَجُر�1 1ََجاَهُد�1 ِفي َسِبيِل �ِهللا 

.(218:
1Rَُلِئَك َيْرُجوCَ َ)ْحَمَة �ِهللا 1َ �ُهللا َغَفوٌ) َ)ِحيٌم ﴾ (سو�
 �لبقر
�لّظلم،  بسبب  �لموطن  من  �لفر��  بأ�  �العتقا8  �لجهل  مظاهر  من 
��الغتر�} في بلد <خر بسبب �لقهر يعتبر بلّية �مصيبة. �هذ� �لظن يقو8 
بأنهم  قناعة  على  فهم  �لمؤمنو�  Aما  �إلحبا).  في   uلوقو� Bلى  Aصحابه 
سو+ لن يلقو� �لقبوQ من قبل �لكافرين ��لمنافقين. فمثل هذ� �الضطها8 
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هو في �لحقيقة تجّل لحقيقة <ياL �هللا تعالى. �من هنا فإ� �لمؤمنين �لذين 
ظر�فا  �8ما  يو�جهو�  �Aطانهم  عن  بعيد�  بهم  يلقى  �لذين   �A يهاجر�� 

كتلك بحما` كبير. 
�هللا سيدنا  نبي  �لذين عاصر��  للمؤمنين  �لرفيعة  �لعالية   sألخال�  �ّB
محمد صلى �هللا علية �سلم, �Bيمانهم �لر�سخ هو Aفضل نمو�§ للمؤمنين 
�لنبي  طاعة   Qخال من  تعالى  �هللا  �ضى  كسب  فهّمهم  �لعصر.  هذ�  في 
 QشكاA صلى �هللا عليه �سلم, �هذ� ما جعلهم على �ستعد�8 لتحمل جميع
�لصعا} عن طيب خاطر. فهم لم يتر��88 في تر�A kطانهم �تخليهم عن 

كل ما يملكو� عندما �قتضت مصلحة �لمسلمين �لك.
��لرضو��  ��لرحمة  بالجنة  تعالى  �هللا  �عدهم  �لك,  مقابل  �في 
�هللا سو+   �A �الشك  �لكريم..  �لقر<�   sبأخال تمسكهم   cجز� ��لك 
يصدs �عدF لعباF8!  قاQ تعالى: ﴿ َفاْسَتَجاَ� َلُهْم َ)بُُّهْم Rَنِّي َال Rُِضيَع 
َهاَجُر�1  َفالَِّذيَن  َبْعٍض  ِمْن  َبْعُضُكْم  Rُْنَثى   1ْRَ vََكٍر  ِمْن  ِمْنُكْم  َعاِمٍل  َعَمَل 
Rُ1َْخِرُجو� ِمْن 6َِياِ)ِهْم �1vُ1Rُ1َ ِفي َسِبيِلي 1ََقاَتُلو� 1َ ُقِتُلو� ُألَكفََِّرCَّ َعْنُهْم 
َسيَِّئاِتِهْم 1ََأل6ُْخِلنَُّهْم َجنَّاrٍ َتْجِرQ ِمْن َتْحِتَها �َألْنَهاِ) َثَو�ًبا ِمْن ِعْنِد �ِهللا 

1َ �ُهللا ِعْنَدُ� ُحْسُن �لثََّو�ِ� ﴾ (سو�
 <Q عمر��: 195)
يبشرهم  تعالى  �هللا  فإ�   ,
�آلخر في  تعالى  �هللا  ثو�}  Bلى  �Bضافة 
 :Qفقا cلنسا� 
بالرsd �لكثير في �لدنيا. �قد �كر �هللا تعالى �لك في سو�
﴿ 1َ َمْن ُيَهاِجْر ِفي َسِبيِل �ِهللا َيِجْد ِفي �َألْ)qِ ُمَر�َغًما َكِثيًر� 1َ َسَعًة 1ََمْن 
1ََقَع  َفَقْد   rُْلَمْو� ُيْدِ)ُكُه  ُثمَّ  َ)ُسوِلِه   1َ �ِهللا  ِ�َلى  ُمَهاِجًر�  َبْيِتِه  ِمْن  َيْخُرْ� 

.(100:cلنسا� 
Rَْجُرُ� َعَلى �ِهللا 1َ َكاCَ �ُهللا َغُفوً)� َ)ِحيًما ﴾ (سو�
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َئنَُّهْم  �قاQ تعالى: ﴿ 1َ �لَِّذيَن َهاَجُر�1 ِفي �هللا ِمْن َبْعِد َما ُظِلُمو� َلُنَبوِّ
�لَِّذيَن َصَبُر�1   Cََيْعَلُمو َكاُنو�  َلْو  Rَْكَبُر   bَِألْجُر �آلِخَر  1َ َحَسَنًة  ْنَيا  �لدُّ ِفي 

ُلوCَ ﴾ (سو�
 �لنحل :42-41). 1ََعَلى َ)بِِّهْم َيَتَوكَّ

�لّرسو� 1توّكله على �هللا تعالى
 cلقد ��جه سيدنا محمد صلى �هللا عليه �سلم شأنه شأ� جميع �ألنبيا
�لمثالي لكل  �لنمو�§  �لعديد من �لصعا} طو�Q حياته, فكا�  �آلخرين, 
�لمسلمين من خالQ صبرB� Fيمانه باهللا تعالى. �هناk مو�قف كثير
 تبين 

عن سمو Aخالقه �علو همته �كرها لنا �لقر<� �لكريم. 
فعندما غا�8 �لنبي صلى �هللا عليه �سلم مكة, تبعه �لكافر�� بغر^ 
قتله. فلجأ Bلى �لغا� مع صاحبه Aبي بكر �لصديق. �Aثناc تقصيهم تمكن 
�لكفا� Aخير� من �لوصوB Qلى مدخل هذ� �لغا�. �في هذF �للحظة �لعصيبة, 
 Fكر�� يحز�  ال  بأ�  صاحبه   Sلسال��  
�لصال عليه  محمد  سيدنا  نصح 

بالتوكل على �هللا.
قاQ تعالى: ﴿ ِ�الَّ َتْنُصُر1ُ� َفَقْد َنَصَرُ� �ُهللا Rَ vْ�ِْخَرَجُه �لَِّذيَن َكَفُر�1 
َثاِنَي �ْثَنْيِن vْ�ِ ُهَما ِفي �ْلَغاِ) vْ�ِ َيُقوُ� ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزC�ِ Cَّْ �َهللا َمَعَنا َفْأَنَزَ� 
َكَفُر�1  �لَِّذيَن  َكِلَمَة  َجَعَل   1َ َتَر1َْها  َلْم  ِبُجُنو6ٍ  Rَ1َيََّدُ�  َعَلْيِه  َسِكيَنَتُه  �ُهللا 
�لتوبة:   
(سو�  ﴾ َحِكيٌم  َعِزيٌز  �هللا   1َ �لُعْلَيا  ِهي  �ِهللا  َكِلَمُة   1َ فلى  �لسُّ

 .(40

فالذ/ جعل �لنبي صلى �هللا عليه �سلم ال يشعر بالخو+ �A �لقلق 
في تلك �للحظة, �حياته في خطر كبير,Bنما هو توكله على �هللا � ثقته به 
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���8Bكه �A �هللا تعالى ما قضى شيئا في قد� Aحد Bال لهد+ �غاية. �Aخير� 
�صل سالما لغايته A/ �لمدينة �لمنو�
. �من هنا بدLA �لهجر
 �لتي كانت 

 .Sفي تا�يخ �إلسال xعظم حدA


�لخلق �لسامي لموسى عليه �لسال
عليه  موسى  سيدنا   uصر� مفصل  ببيا�  �لكريم  �لقر<�  لنا  يوضح 
�لسالS مع فرعو�, �لذ/ تجبر فكا� من Aكثر �لحكاS طغيانا في �لتا�يخ. 
 Sلسال� عليه  موسى  Bليه  �Aصلها  �لتي  �هللا  �سالة  على  فرعو�   8� لقد 
بالتهديد � �لوعيد . Bّ� سمو Aخالs موسى عليه �لسالS �ثقته باهللا �توكله 
 Fلى كل �سيلة ليبعدB عليه عندما كا� �جها لوجه مع فرعو� �لذ/ لجأ

عن سبيل �هللا, لهو خير مثاQ يحتذ� به للمؤمنين جميعا.  
 ، Sمن بعثة موسى عليه �لسال 
  � �لقر<� �لكريم يوضح تلك �لفتر
ففرعو� �لذ/ حكم مصر في �لك �لوقت ما�` قهر �ستبد�8يا على بني 
Bسر�ئيل. �من ناحية Aخر�, كا� سيدنا موسى عليه �لسالS � قومه Aقلية 
 cألشيا� على  يحكم  �لذ/  �لجاهل,  نظر  �جهة  �من  �هكذ�  �لبال8.  في 
 dلفو�  �ّA يتوقع  قد  لألقو�,  �8ئما  �لغلبة  بأ�   F8ظاهرها العتقا من  فقط 
�لنحو �لذ/ �عد به �هللا  لفرعو�. لكن, لم يكن �ألمر كذلك, بل على 
 
﴾ (سو� َعِزيٌز   ٌّQَقِو �َهللا   َّC�ِ ُ)ُسِلي   1َ Rََنا  َألْغِلَبنَّ  �ُهللا  َكَتَب  تعالى: ﴿ 

�لمجا8لة :21).
موسى  سيدنا  �منح  لرسله   Fعد� �لذ/   Fعد� حقق  تعالى  ��هللا 
عليه �لسالS �لنصر على فرعو�. فاهللا تعالى AيدF بنصرF �شد F�dA بأخيه 
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 Sلسال� تعالى سيدنا موسى عليه  Bلى �لك �هب �هللا  ها���. �باإلضافة 
معجز�L كثير
, � ميزF عن �لخلق كافة �A كلمه �هللا تكليما. �من هنا 
فهو   .Sلسال� عليه  موسى  سيدنا   Qنضا من  �لعبر  نستخلص   �A نستطيع 
يكشف بوضوp كيف �A ما قد يبد� سلبيا للمؤمنين, بإمكانه في لحظة 

�A ينقلب لمصلحتهم بإ�� �هللا تعالى.
 F8جنو� فرعو�  �نطلق  حيث  �لك،  لتثبت  �لحا8ثة   Fهذ �تأتي 
ليمسكو� بموسى عليه �لسالS ��فاقه بعدما فر�� من مصر. �ما �B �صل 
بنو Bسر�ئيل �لبحر حتى �Aشك فرعو� �جنوF8 على �إلمساk بموسى �من 
معه. � في تلك �للحظة, كانت كلماL سيدنا موسى عليه �لسالS  مؤثر
 ؛ 
مع �A فرعو� �جنوF8 كانو� قد Aصبحو� غير عاجزين عن �إلمساk بهم, 
�لم يبق Aمامهم من مفر, فهو لم ييئس من نصر �هللا تعالى لهم, فاحتفظ 
�لكريم  �لقر<�  علينا  قص  �قد  يحتذ�.  مثاال  حقا  كانت   zجأ برباطة 
َقاَ�   Cِلَجْمَعا� َتَر�َ��  ا  َفَلمَّ ُمْشِرِقيَن  َفَأْتَبُعوُهْم   ﴿ يلي:  �لقصة كما   Fهذ
َفَأ1َْحْيَنا  َسَيْهِديِن  َ)بِّي  َمِعي   َّC�ِ َقاَ� َكالَّ   Cََلُمْدَ)ُكو ِ�نَّا  Rَْصَحاُ� ُموَسى 
ْو6ِ  َكالطَّ  iٍِفْر ُكلُّ   Cََفَكا َفاْنَفَلَق  �لَبْحَر  ِبَعَصا5َ  ِ�ْضِرْ�   CْRَ ُموَسى  ِ�َلى 
�لَعِظيِم Rَ1َْ~َلْفَنا َثمَّ �آلَخِريَن Rَ1َْنَجْيَنا ُموَسى 1َ َمْن َمَعُه Rَْجَمِعيَن ُثمَّ Rَْغَرْقَنا 
َلهَو  َ)بََّك   َّC�ِ  1َ ُمْؤِمنيَن  Rَْكُثُرُهْم   Cََكا 1ََما  آلَيًة  vَِلَك  ِفي   َّC�ِ �آلَخِريَن 

 (68-60: cلشعر�� 
�لَعِزيُز �لرَِّحيُم ﴾ (سو�
لقد لفت �هللا تعالى نظرنا في هذF �لقصة Bلى Aخالs سيدنا موسى 
 Sلد��� على  عقله  Aبقى  فقد   .sلشا� نضاله   Qطو�  
�لمميز  Sلسال� عليه 
منشغال  بذكر نصر �هللا له, ���A �لخير في كل ما حصل له, حتى في 
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بخالقه  ثقته  غر`  من  تمكن  به,   Lمر �لتي   Lأل�قا�� �لظر�+  Aحلك 
 .Fخالصه له �حدB حر| على�

يوسف عليه �لسال
 1ثقته في �هللا تعالى
 Qألمثلة في �لقر<� �لكريم �لتي ُتضر} مثال على تحو� u��A من �ّB
عليه  يوسف  سيدنا   
حيا قصة  هي  �لمؤمنين  لخير  سلبي   Fظاهر  xحد

.Sلسال�
بسلوكه  عر+  حياته,   Qطو�  �  Fصبا منذ   ,Sلسال� عليه  يوسف 
�لظر�+  في  �سلوكه  تعالى.  هللا  �لقو/  �Bخالصه  �لمحن  في  �لناضج 
�هللا  �لسالS، كا�  عليه  يوسف  للمؤمنين. سيدنا  مثل  Aعظم  �لصعبة كا� 
 k��8B لم به، � كا� علىA كا� هو يلتمس �لخير في كل ما� ،Fتعالى يرعا
�A كل ما يلقاF من َعَنٍت فهو من �هللا تعالى. �بالتالي, طو�Q حياته, نظر 

Bلى كل مناسبة على Aنها �ختبا�، �بقي �8ما مخلصا �متيقظا.
Q�A �B ما تعر^ له سيدنا يوسف عليه �لسالS هو �لمعاملة �لظالمة 
بئر �Aبعد�F عن  AلقوF في  لقد  منه.   
بالغير �لذين شعر��  قبل Aخوته  من 
فأنقذ�� هذ�  �لمسافرين,  تعالى حفظه بمر�� �كب من  �هللا  Aبيهم. لكن 
�لشا} �لصغير من �لبئر �باعوF لسيد من Aسيا8 مصر. تأثر�d Lجة هذ� 
علينا  يقص  كما   "Fcغو�B "فحا�لت   ,Sلسال� عليه  يوسف   Qبجما �لسيد 
�لقر<� �لكريم. �هكذ�, عومل يوسف عليه �لسالS مجد�8  بجو� �ظلم. 
�لذ/   cالستقصا�  �A �مع   .
Aلمر�  Fهذ قبل  من  ظلما  �تهم   
�لمر  Fهذ�
Aجر/ في �لموضوA uظهر بر�cته عليه �لسالB Sال Aنه سجن: ﴿ ُثمَّ َبَد� َلُهْم 



73

ِمْن َبْعِد َما َ)�1ْRَ �آلَياrِ َلَيْسُجُننَُّه َحتَّى ِحيٍن ﴾ (سو�
 يوسف:35).
�نتيجة  �لخلق.  فقط ألنه عفيف  به  �Aقع  قد   Sلسال� عليه  فيوسف 
لهذ� �التهاA ,Sمضى يوسف عليه �لسالS  في �لسجن مد
 طويلة. �صبر 
�كما قص  تعالى.  �هللا  في  ثقته  ��ضعا  �لحبس,   Lجه كل صعوبا� في 
علينا �لقر<� �لكريم, فبالطريقة �لتي قا8 بها نفسه ��Bعانه �ألمثل  هللا تعالى 

, كا� حقָדا َمثال يحتذ� به لد� �لمؤمنين كافة.
�لدنيا   
�لحيا  Fلعظيم, في هذ�  cبالجز�  ,Sلسال� حظي يوسف عليه 
��آلخر
, جز�c له على صبرF �ثقته باهللا, ���8Bكه للخير في كل ما حصل 
 Fهللا بسلطة عليا على خزينة �لد�لة �جعله حاكما على هذ� Fله. فقد ميز
�لبال��8B� .8كه للخير في كل ما حدx له �8عا�F �هللا Aخبرنا به �هللا في 
ًد� 1ََقاَ� َيا Rََبِت  محكم تنزيله: ﴿ 1ََ)َفَع Rََبْويِه َعَلى �لَعْرِ� 1َ َخر�1ُّ َلُه ُسجَّ
َهَذ� َتْأ1ِيُل ُ)ْ�َياQَ ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َ)بِّي َحقָדا 1ََقْد Rَْحَسَن ِبي Rَ vْ�ِْخَرَجِني 
ْيَطاCُ َبْيِني 1َ َبْيَن  ْجِن 1ََجاَ� ِبُكْم ِمَن �لَبْد1ِ ِمْن َبْعِد َما َنَزَ� �لشَّ ِمَن �لسِّ
ِ�نَُّه ُهَو �لَعِليُم �لَحِكيُم َ)�ِّ َقْد Gَتْيَتِني  ِ�ْخَوِتي C�ََِّ َ)بِّي َلِطيٌف ِلَما َيَشاُ� 
َماrِ�1َ �1ََألْ)R qِنََْت  ِمَن �لُمْلِك 1ََعلَّْمَتِني ِمْن َتْأ1ِيِل �َألَحا6ِيِث فَاِطَر �لسَّ
 
اِلِحيَن ﴾ (سو� نَيا �1َآلِخَرbِ َتَوفَِّني ُمْسِلًما Rَ 1َْلِحْقِني ِبالصَّ 1َِليِّي ِفي �لدُّ

يوسف:101-100)
�لمؤمنو�  يناله  �لذ/   cللجز� مثل  Aعظم  �لقصة   Fهذ في  كا�  لقد 
 s8للمؤمن �لصا xخالصهم � توكلهم على �هللا تعالى. فمهما حدB مقابل
 �A عليه   .xألحد�� تلك   c��� بالغاية  ليمسك  يناضل   �A عليه  Aمر,  من 
�لبصير
. على �لمسلم �A ال ينسى   Fلى مثل هذB Fلى �هللا 1 يدعوB يلجأ
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Aبد� A �A/ حدx, صغير� �A كبير�, مما قد يقلقه في مسا� حياته, البّد 
تبديل  فالقضاc ��لقد� سنة �هللا في �ألشياc �ال  �A تكو� ���Fc حكمة, 
للمؤمنين.  �لخير  Bنما يضع حكمته في كل شيc �فيها  تعالى  فاهللا  لها. 
�لخير  ��لمؤمن  يبقيها كامنة  �قد  �لحكمة   Fتعالى, هذ �هللا  �قد يكشف 
من يوقن بوجو8ها. �على �لمؤمن �A يصبر على كل حاQ �يكو� لسا� 

حاله يقوQ "لعله خير".
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بشا)b �هللا تعالى 1تأييد� للمؤمنين

َال  �لنَّاِ�  Rَْكَثَر  َلِكنَّ   1َ  ﴿ �لكريم:  �لقر<�  في  تعالى  �هللا   Qقا لقد 
ُيْؤِمُنوCَ ﴾ (سو�
 �لرعد:�A /A ,(1 �لكافرين يشكلو� في �لغالب �لسو�8 
�ألعظم من �لبشر على هذF �أل�^. فهم �8ئما يفوقو� �لمؤمنين  عد�8. 
 �ّB .نفسهم على �لمنهج �لصحيحA لجاهلو� يعتبر��� cلهذ� �لسبب, فهؤال
مقد�� �لثر�
 �لما8ية تخدعهم بشعو� �dئف من �ألما�. فهم يد�كو� فقط 
تبقى  �لكن,  �لغالبو�.  بأنهم  �لظن  يخطئو�  يجعلهم  مما  �ألمو�,  ظاهر 
للمؤمنين:   Fتأييد� تعالى  �هللا   
بشا� Aال �هي  يد�كوها؛  لم  هناk حقيقة 
:  cلنسا�  
(سو�  ﴾ َسِبيًال  �لُمْؤِمنيَن  َعَلى  ِلْلَكاِفِريَن  �هللا  َيْجَعَل  1ََلْن   ﴿

.(141

تعالى يضع كل شيc لمصلحة  فإ� �هللا  �لكريمة,  �آلية  تبّين  �كما 
�هللا  يخبر   ,pلشر�  
سو� ففي  شتى.   sبطر �لدعم  لهم  �يؤمن  �لمؤمنين 
تعالى  فاهللا  خير،  �8ئما  �لمسلم  Aمر   �A �هو  مهّم,  بأمر  �لمؤمنين  تعالى 
جعل له مع كل عسر� يسر�. ��هللا �لذ/ يجعل لكل c��8 c�8, ينزQ �ليسر 
بعد �لعسر، قاQ تعالى: ﴿ َفِإCَّ َمَع �لُعْسِر ُيْسًر� C�َِّ  َمَع �لُعْسِر ُيْسًر�  ﴾ 

.(6-5:pلشر� 
(سو�
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�هللا  من   pلممنو� ��لعو�  �لتأييد  هذ�  يعو�  من  هم  �لمؤمنو�  فقط 
تعالى. فمهما يقابلهم من Aمر في حياتهم, فهم ينعمو� بالطمأنينة ���حة 
�لباQ �لمستمد
 من ��8Bكهم بأ� �هللا يعينهم �يحميهم. ��هللا تعالى �عد 
ِباِهللا  َكَفى   1َ 1َِليָדا  ِباِهللا  َكَفى   1َ ِبَأْعَد�ِئُكْم  Rَْعَلُم  �هللا   1َ  ﴿  :Qفقا  F8عبا

.(45:cلنسا� 
َنِصيًر�﴾ (سو�
��لرعب.  ��لخو+   uلفز� يسكنهم  �لمنافقين  فإ�  �لمقابل  �في 
به,  إلشر�كهم   �A تعالى,  باهللا  Bيمانهم  لغيا}  �8ئم  بقلق  يشعر��  فهم 
�العتقا8هم بأ� �ألحد�B xنما تقع بالمصا8فة. هذ� في �لو�قع هو �لخو+ 
 vْ�ِ﴿ : تعالى Qلذ/ يبثه �هللا تعالى في قلو} �لذين يحا�بو� �لمؤمنين, قا�
ُيوِحي َ)بَُّك ِ�َلى �لَمَالِئَكِة Rَنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتو� �لَِّذيَن Gَمُنو� َسٌألِقي ِفي ُقُلوِ� 
 ﴾Cٍ1َ �ْضِرُبو� ِمْنُهْم ُكلَّ َبَنا iَِألْعَنا� iَلَِّذيَن َكَفُر�1 �لرُّْعَب َفاْضِرُبو� َفْو�

.(12:Qألنفا� 
(سو�
يستمر  خالقهم  من  �لمؤمنو�  به  يحظى  �لذ/  �لتأييد   � �لدعم   �ّB
معهم طو�Q حياتهم. �على مر �لعصو� ��ألdما�, مد �هللا تعالى �لمؤمنين 
 ,Lلمعجز�� FcنبياA  منح تعالى ,Lمختلفة. ففي بعض �لحاال sبعونه بطر
بينما في �لبعض �آلخر, Aيد �لمسلمين بجنو8 لم ير�ها, �مالئكة, �A من 
خالQ عو�مل �لطبيعة �ألخر�. حتى Bنه في بعض �ألحيا� �قعت Aمو� ال 

يمكن حد�ثها. �ها هي بعض �ألمثلة �لمذكو�
 في �لقر<� كما يلي:
 vْ�ِ َعَلْيُكْم  �هللا  ِنْعَمَة  �vُْكُر�1  Gَمُنو�  �لِذيَن  Rَيَُّها  َيا   ﴿ تعالى:   Qقا
َجاَ�ْتُكْم ُجُنو6ٌ َفَأْ)َسْلَنا َعَلْيِهْم ِ)يًحا 1َ ُجُنو�6ً َلْم َتَر1َْها 1َ َكاCَ �هللا ِبَما 
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َتْعَمُلوCَ َبِصيًر� ﴾ (سو�
 �ألحز�} :9).
ُكْم  �قاQ تعالى : ﴿ vْ�ِ َتْسَتِغيُثوCَ َ)بَُّكْم َفاْسَتَجاَ� َلُكْم Rَنِّي ُمِمدُّ

.(9:Qألنفا� 
ِبَأْلٍف ِمَن �لَمَالِئَكِة ُمْر6ِِفيَن ﴾ (سو�
�قاQ تعالى: ﴿ َقْد َكاCَ َلُكْم Gَيٌة ِفي ِفَئَتْيِن �ْلَتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َسِبيِل 
َمْن  ِبَنْصِرِ�  ُيَؤيُِّد  �ُهللا   1َ �لَعْيِن   QَRْ(َ ِمْثَلْيِهْم  َيَر1َْنُهْم   bٌَكاِفَر Rُْخَر�   1َ �ِهللا 

َيَشاُ� C�َِّ ِفي vَِلَك َلِعْبَرbً ُأل1ِلي �ألْبَصاِ) ﴾ (سو�
 <Q عمر��:13).

فشل �لمكائد �لتي تحا5 ضد �لمسلمين 
لقد لجأ �لكافر�� Bلى جميع �ألساليب �لمنحرفة في صر�عهم ضد 
عليهم  �لتضييق  هي  �لمستخدمة  �ألساليب  Aكثر  من  �لعل  �لمسلمين. 
 
لكثر �لنصر  على  Aقد�  Aنهم  �لكافر��  يعتقد  �بها   . ��لتحالف ضدهم 
 �A لذين نصبو� �لمكائد سر�، فقد  فشلو� في تذكر� cما  هؤالA .عد8هم
�قر}  يتآمر��. فهم حتما غافلين عن حقيقة كو� �هللا  ير�هم �هو  �هللا  
Bليهم من حبل �لو�يد. � بالرغم من �لك، سو�c عليهم ما كشفوF � ما 
Aسر�F فاهللا تعالى يعلم "َما في ُقُلوبهْم ". فهو تعالى يعلم كل ما توسو` 

به Aفكا�هم، � كل مكيد
 � خطة يدبر�نها.
 �A قبل  �لكافرين  كيد  Aحبط  تعالى  Aنه  يخبرنا   �لعليم  �هللا    �A�
ينفذ�F. فمهما  كانت عليه تلك �لخطط من خد�u � سرية، فإ� كل ما 

نصب ضد �لمؤمنين من مكائد قد هو� منذ �للحظة �أل�لى.
 
قاQ تعالى : ﴿  vَلُكْم CRَ 1َ �َهللا ُموهُن َكْيد �لَكافريَن  ﴾  (سو�

. (18: Qألنفا�
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 Cََكا Cْ� 1َ تعالى : ﴿ 1ََقْد َمَكُر�1 َمْكَرُهْم 1َ عْنَد �هللا َمْكُرُهْم Qقا
َمْكُرُهْم لَتَز1َ� مْنُه �لجَباُ� ﴾ (سو�
 Bبر�هيم :46).

في  Bنها  بل  �لمؤمنين  تضر  لن  �لمكائد  تلك  مثل   �A يخبرنا  ��هللا 
 q(ْتعالى : ﴿ �ْستْكَباً)� في �َأل Qنفسهم، قاA لنهاية ستنقلب عليهم هم�
1َ َمْكَر �لسيئ 1َ َال َيحيُق �لَمْكُر �لسيُئ �ال بَأْهله َفَهْل َيْنُظُرCَ1 �ال ُسنَة 
 
�َأل1ليَن َفَلن َتجَد لُسنَة �هللا َتبديًال 1َ َلْن َتجَد لُسنَة �هللا َتْحويًال  ﴾ (سو�

فاطر:43).
�َهللا   CRَ) �إللهية   
�لبشا�  Fهذ في  ثقتهم  كامل  يضعو�  �لمؤمنو� 
لذلك  �A عو� �هللا مالdمهم،  �لَكافريَن )، مد�كين لحقيقة  َكْيد  ُموهُن 
فهم يعيشو� حيا
 ملؤها �لطمأنينة ��لر�حة. � كما بينا من قبل فبفضل 
توكلهم �لد�ئم على �هللا  فهم يد�كو� �لخير ��لهد+ �إللهي في كل ما 
يمر بهم من حو�x8؛ �حتى �لو لم يتمكنو� من �لك، فهم يؤمنو� بكل 

ثقة �A ما من حدB xال �سيخلص في �لنهاية ليكو� خير�  للمؤمنين.

! Cَحْزَ� �هللا ُهم �لَغالُبو Cّ�
�هللا  على  ��لتوكل  سلبيا،  يبد�  فيما  حتى  �لخير،  توسم   cجز�  �B
تعالى، جز�c عظيم، قاQ تعالى : ﴿ �لذيَن َقاَ� َلُهْم �لناُ� �C �لناَ� َقْد 
َجَمُعو� َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَز�6َُهْم �يَماًنا 1َ َقاُلو� َحْسُبَنا �هللا 1َ نْعَم �لَوكيُل 
َفاْنَقَلُبو� بنْعَمة مَن �هللا 1َ َفْضل  َلْم َيْمَسْسُهْم ُسوٌ� 1َ �تَبُعو� )ْضو�Cَ �هللا 

1َ �ُهللا 1vُ َفْضل َعظيم ﴾ (سو�
 <Q عمر��:174-173).
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مع  <خر  Bلى  حين  من  تكو�  قد  �لغلبة   �A Aنفسنا  لنذكر  ��آل� 
�لكافرين. �لكن، في �لو�قع، هذ� مجر8 �متحا� من �هللا تعالى للمؤمنين . 
�كما بينا من قبل قد تكو� غلبتهم جز�c من خطة سما�ية تميز �لمؤمنين 
�لصا8قين من غيرهم من ضعيفي �إليما�. �B  �لمؤمنين هم �لذين يتوكلو� 
على �هللا تعالى، � يصبر�� � ير�� �لخير في  كل ما يحدx يثبتو� بكل 
سيجنو�  �لذين   فهم   ، �لهذ�  تعالى.  باهللا  ثقتهم   � Bخالصهم   ،pضو�
هم  �لنهاية   في  فالمنتصر��    ،
��آلخر �لدنيا   Fهذ في  تعالى  �هللا  �ضى 

�لمؤمنو�.
قاQ تعالى: ﴿ 1َ َمْن يَتَو� �هللا 1َ َ)ُسوَلُه 1َ �لذيَن Gَمُنو� َفإC حْزَ� 

.(56: 
�هللا ُهْم �لَغالُبوCَ ﴾ (سو�
 �لمائد
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�لخاتمة

�لمؤمنو� هم هؤالc �لذين يحيو� بإ�عا� �تسليم خالص هللا تعالى, 
تعالى  �هللا  خلقه  �قد  Bال  8قيقا  كا�  مهما   ,cشي من   ما  Aنه  مد�كين 
 QشكاA لمؤمنين قد يتعرضو� لكافة� �A حسب خطة معلومة. �مع Fقّد��
 �A باألسف  Aبد�  يشعر��  لن  Aنهم  Bال  حياتهم,   Qلمحن خال�� �لصعا} 
 �A� نه ال بدA فهم يؤمنو� ،".…   xيقولو� "ليت هذ� �ألمر ما حد
يكو� هناk خير� �هدفا سما�يا ���c كل حدx. � لهذ� فهم يحيو� في 
��حة � طمأنينة, حتى في Aحلك �لظر�+. بينما �لكافر�� �لغافلو� عن 
هذF �لحقيقة, يشعر�� بقلق عظيم عندما تو�جههم مو�قف سيئة حسب 
نظرهم، فسرعا� ما يجتاحهم �ليأ` � �لقنو).  ��لحقيقة هي �A �إلنسا� 
بطبعه يبحث �8ما عن �لعو� ��ألمن بسبب ما قد تحدثه له �لمصاعب � 
�لمحن ��لمتاعب  من <الS جسدية �نفسية. لكن هذF �لمصاعب ��لمحن 
 xلمتاعب �لتي يتعر^ لها من �نقطعت صلته باهللا تعالى تصبح كو����
Aبد� في تحرير  �لشر ��لوباQ، � هو لن ينجح  عليه فال ير� فيها سو� 
 �A ^من �لمر �A Lمن �لمو �A من  �لمستقبل cنفسه من �لخو+ سو�

�لفقر.
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قد خلق  تعالى  �هللا   �A تذكر  في  لإلنسا� هو  �لوحيد  �لخال|   �B
يتوكل على �هللا  ��ضع كل حدx لهد+ ساS �لخير مؤكد. ��لمؤمن 
تعالى حق توكله عندما يبقى مد�كا لهذF �لحقيقة، � يسلك بنفسه مسلك 
  Fهذ Qيكو� صامد� فحسب خال �A لعابد �لمخلص، �لكن هذ� ال يعني�
  S��8 �ألخر�  �لمؤمن  خصائص  �من  يحتسب.   � يصبر  بل   �لمحن  
�لتقر} Bلى �هللا تعالى بالصال
 �حسن �لتوكل عليه, ��ليقين بأ� ما يقع 

هو من عندF تعالى.
 Lمن �المتحانا 
في هذF �لحيا
 �لدنيا، يبتلى �لمؤمن بأنو�u عديد
 ,Lالمتحانا�  Fهذ  Qخال  � بالجنة.   dللفو تعالى  �هللا  نحو  يسير  �هو 
يسعى �لمؤمن بخطى ثابتة �عزS كبير لكسب مرضا
 �هللا تعالى � جنته، 
في  �لخير  ير�  �لك   cثناA في  �هو  عذ�} جهنم،  من  نفسه  ��تخليص 
كل ما يقع له �من حوله. �مع Aنه قد ال يد�k �لخير Bال Aنه يتذكر �8ما 
�A �هللا تعالى هو �لعالم بحكمة كل شيc. فالمؤمن جاB cلى هذF �لدنيا 
ليعمرها حينا من �لوقت, �عندما تحين ساعة �نتقاله Bلى �آلخر
 يأتيه �ألمر 
 F8لنهاية �لحتمية �لتي ستقع لجميع عبا� Fبذلك. ��هللا تعالى يخبرنا عن هذ
ِ�َلى  �لمتقين �لعاملين �لعابدين, قاQ تعالى: ﴿ 1َ ِسيَق �لَِّذيَن �تََّقْو� َ)بَُّهْم 
 
�لَجنَِّة ُ~َمًر� َحتَّى �vَ�ِ َجاُ�1َها 1َ ُفِتَحْت Rَْبَو�ُبَها 1َ َقاَ� َلُهْم َخَزَنُتَها َسَالٌ
َعَلْيُكْم ِطْبُتْم َفا6ُْخُلوَها َخاِلِديَن * 1َ َقاُلو� �لَحْمُد ِهللا �لَِّذQ َصَدقَنا 1َْعَدُ� 
Rُ ِمَن �لَجنَِّة َحْيُث َنَشا� َفِنْعَم Rَْجُر �لَعاِمِليَن* 1َ َتَر�  1ْRَ 1ََ)َثَنا �َألْ)qَ َنَتَبوَّ
َبْيَنُهْم  1َُقِضَي  َ)بِِّهْم  ِبَحْمِد   Cَُيَسبُِّحو �لَعْرِ�  َحْوِ�  ِمْن  َحافِّيَن  �لَمالِئَكَة 

ِباْلَحقِّ 1َ ِقيَل �لَحْمُد ِهللا َ)�ِّ �لَعاَلِميَن ﴾ (سو�
 �لزمر:74-73)
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�ينية، يعني نظرية 
لتطو� بهد� �فض فكر� 
لخلق، بيد �
لقد ظهر� 
لنظرية 
لّد

عتبر� مجر1 سفسطة خا�جة عن نطا' 
لعلم. �هذ# 
لنظرية ُ�=نها لم تنجح في :لك، 

لكائنا� 
لحية تولد� بطريق 
لمصا1فة من 
لكائنا� غير 
لحية، �قد تم  D= تّدعي

لكائنا� 
لحية تحتوF على =نظمة غاية � Dلكو
 Dّ=  لعلم
�1ها �نقضها بعد =Dّ =ثبت 
�خالق  Dلكو

هللا تعالى هو خالق  D= لعلم كذلك

لنحو =ثبت  
�على هذ .Lإلعجا
في 

جميع 
لكائنا� 
لحية.        
 Fلتي ترتد

ألكا:يب ��هذ# 
لنظرية ال تقوR سوQ على مناقضة 
لحقائق 
لعلمية 

سعة على نطا' 
لعالم لكي تبقى �
لعلم �جملة من 
لتزييفا�، �قد تم 
لقياR بحملة  Uلبا


لحقيقة.   VخفاW لحملة لم تتمكن من
هذ# 
لّنظرية قائمة على =قد
مها، غير =D هذ# 
لقد تعالت 
ألصو
� خال\ 
لثالثين سنة 
لماضية في 1نيا 
لعلم تبّين بأD نظرية 
لتطو� 
 

لتي =جريت بشكل خا_ 
عتباً� bألبحا
تمثل =كبر خديعة في تا�يخ 
لعلم. �قد =ثبتت 
�ينية عا�ية تماما من 
لّصحة، �قد تم 
لتصريح بذلك �

لّد �
Vإل1عا
 Dّ1980 بأ Rمن عا

لكثير  gبشكل خا_، صر �لمتحد
من قبل 
لعديد من كبا� �جا\ 
لعلم.  ففي 
لواليا� 
 Dبأ Qألخر
 Rلعلو

لحيوية �علم 
لحفريا� �غيرها من  Vلكيميا
�
لبيولوجيا  Vمن علما

ليوR تؤكد ��=Dّ =صل 
لكائنا� 
لحية هو 
لخلق.   1��ينية �صلت Wلى طريق مسد�

لد

�جميع 
لكائنا� 
لحية قد ُخلقت من قبل 
هللا تعالى.    Dلكو
 Dلعلمية بأ
 �

لتطّو�
لقد تنا�لنا مسألة 
نهيا� نظرية 
لتطو� �1الئل 
لخلق في مو
ضع كثير� من =عمالنا، 
�لكن بالنظر Wلى 
ألهمية 
لبالغة 
لتي يكتسيها   .Qصل :لك  في =عما\ =خر
�سو� ُنو


لموضع =يضا.  

لموضوm �=ينا =نه من 
لفائد� Wير
1 ملخص لذلك في هذ 
هذ
      

�نهيا� �لّد���ينية
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 شا�لز ����ين

�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�� كتا; تشا�لز ���ين "�صل �ألنو�5" 
�لذA صد� عا@ 1859. في هذ� �لكتا; ينكر ���ين 
 Bقد خلقها �هللا. يقو Gألنو�5 �لمختلفة على �أل�� ��
���ين �� جميع �لكائنا% �لحية لها جد مشترK ��نها 

قد تنوعت ��ختلفت بسبب �ختالفا% طا�ئة متد�جة �تت عليها 
عبر �ألUما�.

�كما يقر ���ين نفسه، فإ� نظريته ال تقو@ على �A حقيقة علمية ثابتة، بل �نها 
���ين في فصل مطوB من كتا; بعنو��  Zعال�[ على \لك، يعتر ."Gفتر��" مجر
"�لمصاعب �لتي تو�جهها �لنظرية" �� �لنظرية تتها�` �ما@ �لعديد من �ألسئلة �لحرجة.

عقد ���ين aماله على �الكتشافا% �لعلمية �لتي كا� يظن �نها ستزيل �لعقبا% �لتي 
تو�جهها نظريته، �ال �� ما �ثبتته هذ� �الكتشافا% جاc عكس ما تمنا� �لرجل.
�تظهر هزيمة ���ين �ما@ �لعلم �لحديث من خالB ثالf نقاe �ئيسية:

1-لم تتمكن هذ� �لنظرية بأA �سيلة من �لوسائل �� تفسر كيف نشأ% �لحيا[ على 
.Gجه �أل��

2-ال يوجد �A �كتشاZ علمي يدB على قد�[ "�لتقنيا% �لتطو�ية" �لتي تفترضها 
.Bمن �ألحو� Bحا A� لنظرية على �لتطو� في�
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3-مايثبته �لسجل �إلحاثي  هو عكس �ال�عا��� �لتي تقو� عليها نظرية �لتطو�.
سنناقش في هذ� �لفصل هذ/ �لنقا+ �لثال( �لرئيسية:

�لعقبة �أل�لى �لتي  لم تذلل: 
صل �لحيا�
تقوH نظرية �لتطو� FG جميع �لكائنا� �لحية قد تطو�� عن خلية ?حيد= ظهر� 
 FG =لبد�ئية منذ 3.8 ماليين سنة. ?لكن كيف يمكن لخلية ?حيد� Lعلى سطح �أل�
ينشأ  عنها �لماليين من �ألنظمة ?�ألنو�U �لحية؟  ?�RS كاF هذ� �لتطو� قد حد( فعًال 
فلما�R لم تظهر عالئمه في �لسجال� �إلحاثية ، هذ� سؤ�H لم تتمكن �لنظرية �إلجابة 
عليه. Sال FG �لسؤ�H �أل?H �لذ\ بقي يو�جه هذ/ �لنظرية، �لتي لم تجد جو�با عليه حتى 

�آلF، هو كيف نشأ� "�لخلية �أل?لى".
تفسر نظرية �لتطو�، �لتي ال تعتر` بالخلق ?ال تقبل بوجو� خالق، نشو� �لخلية 
�أل?لى على Gنها Gتت عن طريق �لصدفة �لتي تتضمنها قو�نين �لطبيعة. حسب هذ/ �لنظرية 
تكوF �لما�= �لحية قد نشأ� من ما�= غير حية نتيجة للعديد من �لمصا�فا�، ?من 

�لمؤكد FG هذ� �لزعم ال يتو�فق مع Gبسط قو�عد علم �ألحيا�.

�لحيا� تنشأ من �لحيا�
في هذ� �لكتاj، لم يتطرi ���?ين Sلى Gصل �لحيا=. فقد كاF �لفهم �لبد�ئي لحقيقة 
�لحيا= في عصر/ يعتمد على �إلفتر�L بأF �لكائنا� �لحية ��R بنيا� بسيطة جد�ً. لقد 
القت نظرية �لنشو� �لتلقائي �لتي �نتشر� في �لقر?F �لوسطى، ?�لتي تقوFG H �لمو�� 
غير �لحية تجمعت من تلقا� نفسها لتشكل كائن حي، �?�جًا ?�سعًا في Rلك �لزمن. 
من �العتقا��� �لتي نتجت عن هذ/ �لنتيجة هي FG �لحشر�� تنشأ عن بقايا �لطعا�، 
?FG �لجرF�R تأتي من �لقمح. هنا يجد� بنا FG نتعرL لتجربة مضحكة قا� بها �لبعض، 
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حيث تم �ضع بعض لقمح على قطعة �سخة من لقما�، �كا� لمنتظر �� يخر� 
جر-ً بعد برهة من لزمن.

�من لمنطلق -ته كا� يعتقد �� لديد� تخر� من للحم؛ 4ال �نه لم يلبث لعلم 
�� �ثبت �� لديد� ال تخر� من للحم بشكل تلقائي، �4نما يحملها لذبا= بشكل 

.DEلمجريرقاناH ال ترG بالعين 
 "J�Nين كتا= "�صل ألنوE كتب فيه QلذالعتقاE سائدً في لزمن  كا� هذ
 Eالعتقا ، فقد كا� يعتقد بأ� لبكتريا جاHS 4لى لوجوE من ماDE غير حية �كا� هذ

مقبو علميًا.
لتي   Dلكثير لطويلة ��بحاثه  ساته NE نتائج  Nباستو �علن  لوقت حتى  لم يطل 
ته Nنتصا�Nين. قاX باستوN في محاضرته لتي �علن فيها عن E نظرية Yتدحض �سا

في لسوNبو� عا^ 1864:
لتلقائي من لضربة لصاعقة لتي �صابتها بها هذ`  Sلنشو"ال يمكن �� تستفيق نظرية 

لتجربة لبسيطة." 1
 �� باستوN لوقت طويل. 4ال   Hكتشافالد�Nينية  لنظرية  لمدفعو� عن  قا�^ 
ماجاS به باستوN باإلضافة 4لى ما كشف عنه لتقد^ لعلمي من لبنية لمعقدD لخلية 
 fgلصدفة في مألحياD على سطح ألhN عن طريق  Eجو� Dلحية، �بقيا فكر DEلما

لم تستطع لخر�� منه.
�لمحا�ال� �لعاجز في �لقر	 �لعشرين

 Nلمشهو QNلتطوX�� �4 من تبنى موضوJ منشأ لحياD في لقر� لعشرين كا� 
لعلمية في لثالثينياH من -لك  SNآللعالم بالعديد من  �لكسندN ��باNين. تقد^ هذ
لقر�، حا�X من خاللها 4ثباH 4مكانية تطوN خلية لكائن لحي عن طريق لصدفة. 4ال 

لتالي: mساته لم تنته 4ال بالفشل، مما حد بأ�برين تقديم العترNE ��
 Nسة تطوNE غموضًا في nلنقا " لألسف، بقيت مشكلة منشأ لخلية أل�لى  �كثر 
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�ألنظمة �لحية".2
حمل �لتطو)يو� بعد ��برين مسؤ�لية حل مشكلة منشأ �لحيا�. �كا� �كثر هذ� 
�لتجا)= شهر� تلك �لتي قا+ بها �لكيميائي �ألمريكي ستانلي ميللر عا+ 1953. قا+ 
هذ� �لعالم بدمج عدB من �لغاG�H �لتي يفترE �نها كانت موجو�B في �لمنا@ �لبد�ئي 
لأل)E، ��ضاQ Rليها مقد�) من �لطاقة. من خالM هذ� �لتجربة تمكن ميللر من تركيب 

.Gلتي تتو�جد في تركيب �لبر�تينا� (لعضوية� Gلجزيئا�) ألمينية� Eمن �لحمو Bعد
 Qال �نه لم تمض عد� سنو�G حتى ثبت بطال� هذ� �لنظرية، �لتي كانت تعتبر خطو� 
)�ئد� في تقد+ نظرية �لتطو)، فالمنا@ �لذb �ستخد+ في هذ� �لتجربة كا� مختلفًا جد�ً 

عن �لظر�R �أل)ضية �لحقيقية.3
�بعد فتر� من �لصمت �عترR ميللر �� �لمنا@ �لذb �ستخدمه في تجربته كا� غير 

حقيقيًا.4
�لعشرين  �لقر�  في  نظريتهم   GثباQ في  �لتطو)يين   Gمحا�ال جميع   Gfبا لقد 
بهذ�  ياغو  في سانت  معهد سكريبس  من   �Bبا �لجيولوجي  �لعالم   Rيعتر بالفشل. 

�لحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "�أل)E" عا+ 1998:
"ها نحن �ليو+ نغاB) �لقر� �لعشرين ��B �� نتمكن من حل �لمشكلة �لتي بد�نا �لقر� 

معها �هي : كيف بد�G �لحيا� على �أل)E؟"5

�� �لطفر�� �لو��ثية ال يمكن بأ� حا� من �ألحو�� �� �� 
تظيف معلوما� جديد& لـ DNA : فاألجز�! �لتي تكو� 

�لمعلوما� �لجينية عندما تنز1 من �ماكنها �ما �� يحد- لها 
خر�? �< تنتقل �لى قسم 6خر من �لـ DNA، فالطفر�� 

�لو��ثية ال يمكن �بد� �� تكسب �لكائن �لحي عضو� جديد� �< 
�� تمنحه خاصية �ضافية. ما يحد- من جر�! �لطفر�� �لو��ثية 
 �Iأل� Jلرجل من �لظهر �<  تخر� Jية كأ� تخرLمو� غير عا�

من �لبطن.      
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�لبنية �لمعقد� للحيا�
�لسبب �لرئيسي �لذ$ �#قع نظرية �لتطو� في مأ�� "كيف بد�� �لحيا�" هو �� 
�لكائنا� �لحية، حتى �لبسيطة منها، تنطو$ على بنيا� في غاية �لتعقيد. فالخلية �لو�حد� 
من �لكائن �لحي �كثر تعقيد�ً من �$ منتج تقني صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا هذ� ال يمكن 
 Cينجح في تركيب خلية حية من خال �� Hجة تطو��J أل$ مختبر كيميائي مهما بلغت

تجميع عدJ من �لمو�J �لعضوية مع بعضها.
 .Oتوفرها لتركيب خلية حية هي �كثر بكثير من �� ُتعر Qلمطلو� R#لظر� �S
فإمكانية تركيب �حد �لبر#تينا� �لتي تعتبر حجر �ألساU في �لخلية بشكل عشو�ئي هي 
S 1لى 10950 #هذ� بالنسبة لبر#تين مكو� من 500 حمض �ميني؛ #في �لرياضيا� 

يعتبر �$ �حتماC �صغر من 150 مستحيًال!
�S جز$f �لـ DNA �لذ$ يتو�جد في نو�� �لخلية #�لذ$ يخز� �لمعلوما� �لو��ثية، 
 DNA f$لمشفر� في جز�لمعلوما� �ته بنك معلوما� معجز. فلو �� �i هو في حد
قد �فرغت كتابة فإنها ستشغل مكتبة عمالقة مكونة من 900 مجلد�ً من �لموسوعا� 

كال منها يتألف من 500 صفحة.
#هنا تنشا مشكلة �خرk مثير�: فجز$f �لـ DNA ال يمكنه �� يتضاعف Sال 

ليس هنا% $# مكسب حصل لنظرية �لنشو� ��إل�تقا� من 
فكر� �النتقا� $� �الختيا� �لطبيعي. /لك أل, هذ* �آللية لم 
تعمل في يو> من �أليا> على تطوير �لمعلوما9 �لجينية $� 

?غنائها لد@ $# نو= من �ألنو�=.   ?نه ال يمكن أل# نو= $, 
يتغير ?لى نو= Hخر مختلف عنه؛ بمعنى $, �لتطو� ال يمكن 
$, يغير نجم �لبحر فيصبح سمكة، $� يغير �ألسما% فتصبح 
ضفاM=، $� يغير �لضفاM= فتصبح تماسيح $� يغير �لتماسيح 

فتصبح طيو��.    
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بمساعد$ بعض �لبر�تينا �لمختصة (�ألنزيما)، �هذ� �ألنزيما ال يمكن �� تتشكل 
بد�=ها  >ال من خال7 �لمعلوما �لمشفر$ في جز0/ �لـ DNA. �بما �� كل منهما 
يعتمد على �آلخر ، فمن �لضر�=0 �� يتو�جد� في �لوقت نفسه عند عملية �لتضاعف.�هذ� 
 Gقد �عتر� .Hمن تلقا/ نفسها >لى طريق مسد� يأتي بالنظرية �لقائلة �� �لحيا$ قد نشأ
�لبر�فسو= ليسلي ��=جيل ، �هو تطو=0 مشهو= من جامعة سانت ياغو كاليفو=نيا بهذ� 

:1994 Wألمريكية عا� Wنشر في مجلة �لعلو Yلحقيقة من خال7 موضو�
"من �لمستحيل �� تكو� �لبر�تينا ��لحمو\ �آلمينية، �كالهما جزيئا معقد$، 
قد نشأ من تلقا/ نفسها في نفس �لوقت �في نفس �لمكا�. �ضف >لى عدW >مكانية 
تو�جد �حدهما ��H �آلخر . �هكذ� �من �لنظر$ �أل�لى يجد �حدنا �نه من �لمستحيل 

�� تكو� �لحيا$ قد نشأ من خال7 عمليا كيميائية بحتة"6
ال شك �نه >�a كا� من �لمستحيل �� تنشأ �لحيا$ من �سبا` طبيعية، فال بد �نها قد 
"خلقت" بيد خالق. هذ� �لحقيقة تلغي نظرية �لتطو= ، ��لتي تهدG بالد=جة �لرئيسية 

>لى >نكا= �لخلق، من �ساسها.

�ألفكا� �لخيالية لنظرية �لتطو�
�لنقطة �لثانية �لتي تدحض نظرية �H=�ين هي �� كال �لمفهومين �للذين �ضعتهما 

�لنظرية كـ "تقنيا  تطو=ية" ثبت �نها في �لحقيقة ال تملك �0 قو$ تطو=ية.
لقد �عتمد �H=�ين في خدعة �لتطو= �لتي خرi بها على فكر$ "�إلصطفا/ �لطبيعي". 

�قد ضمن هذ� �لفكر$ في كتابه: "�صل �ألنو�Y ، عن طريق �الصطفا/ �لطبيعي..."
يقو7 قانو� �الصطفا/ �لطبيعي �� �لكائنا �لحية �لتي تمتلك خصائص قوية فقط 
 هي �لتي  يمكن �� تبقى في معركة �لحيا$. على سبيل �لمثا7، عندما تهاجم �لحيو�نا
�لمتوحشة قطيعًا من �لغزال�، فإ� �لغزال� �ألقوm ��لتي يمكنها �� تركض بسرعة 
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'كبر هي �لتي ستنجو� �تبقى على قيد �لحيا�. �هكذ� يتشكل قطيع جديد من �ألقويا� 
��لسريعين فقط. �لكن، �لنفتر2 'ننا سلمنا بهذ� جدًال، فهل يمكن لهؤال� �ألقويا� من 

قطيع �لغزالC' C يتطو��B بأ@ شكل من �ألشكا< ليصبحو� خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.
 Fهذ Cقلقًا بشأ Cين نفسه كا�B�H .ية لهاBلفكر� ال قو� تطو� Fهذ C' >لذلك نقو

�لحقيقة �لتي �ضعها في كتابه 'صل �ألنو�N حيث قا<:
فرHية   Qتغيير�  Rمالم تحد 'C يحقق شيئًا  �لطبيعي  لقانوC �الصطفا�  يمكن  "ال 

Wيجابية".7

تأثير الما��
�لكن كيف حتدR هذF "�لتغQ�Z �إلYابية"؟ حا�< �B�Hين �إلجابة على هذ� �لسؤ�< 
من خال< �لفهم �لبد�ئي للعلوb c dلك �لوقت. فحسب نظرية الماB^ �لذ@ عا[ قبل �B�Hين، 
 Fهذ�  ، �لتالية  �ألجيا<   fW حياִדا  �كتسبتها خال<   hل� صفاִדا   RBتو �حلية   Qلكائنا�  Cفإ
 ،^Bحلية. فحسب الما� Qجديد� من �لكائنا Nخر لتشكل 'نو�k fW تتر�كم من جيل Qلصفا�
 hل� Bلثما� fW >عن �لظبا� عندما كانت جتاهد من 'جل �لوصو QBتطو Qهي كائنا Qفا�Bلز�

حتملها �ألشجاB �لعالية، فطالت Bقبتها من جيل k fWخر حm �ستقرQ على هذ� �لطو<.

+ّ� علما$ �ألحيا$ �لذين هم من �نصا� نظرية �لتطو� قد �خذ�� يبحثو� 
للطفر�,  �لذبا.  عرَّضو�  حيث  �ألحيائية  للطفر�,  مفيد  نمو45  عن 
�ألحيائية منذ بد�ية �لقر�، +ال �نه في نهاية تلك �لمساعي ��لمجهو�6, 
لم يتم �لحصوH +ال على 5با. مريض، �عليل، �غير تاC. �يوجد في 
�على  �ألسفل  �في  طبيعية،  فاكهة  لذبابة   Mليسا� صو�� �على  �ألعلى 
�ليمين توجد 5بابة فاكهة �خرP تعرضت للطفر�, �ألحيائية �خرجت 
سيقانها من ��سها، �ما في �على �ليمين فتوجد 5بابة فاكهة قد خرجت 
�جنحتها بشكل مشوR �5لك بالطبع نتيجة لما تعرضت له من طفر�, 

�حيائية.
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�باقتفا� �ثر�، ���� ����ين مثاًال مماثًال � كتابه 
 ��لطعا �ثنا� #ثها عن  �ملا�  �لدبب غطست �   +� فقا, 

فتحولت  ;: حيتا+ على مر �ألجيا,".8
;ال �نه ما لبثت �+ ظهرA قو�نني �لو��ثة على يد 
�لعاH ماند, � �لقر+ �لعشرين، مما �حبط �سطو�D �متد�� 
�لطبيعي  �الصطفا�  سقط  �هكذ�  �ألجيا,.   Nع  Aلصفا�

كدعامة من �عاماA نظرية �لتطو�.

�لد���ينية �لجديد	 ��لطفر��
�� ما   "Dتركيبية جديد بتطوير "نظرية  �لد���ينيو+   �قا �لوصو, ;: حل،  �من �جل 
�لد���ينية  �ضافت  �لعشرين.  �لقر+  من   Aلثالثينيا� Tاية   � "Dجلديد� "�لد���ينية  بـ  يدعى 
 A�Wبفعل تأث Yجينية تطر� على �لكائن �حلي �حتد Aهي تشوها�"Aنظرية "�لطفر� Dجلديد�
 :; باإلضافة   ،DNA  لـ� تضاعف   � ��خطا�   Aإلشعاعا�  :;  eلتعر� مثل  خا�جية 

�لطفر�A �لطبيعية.
� �لنموhi �لذg يقف مد�فعf �ليو� عن نظرية �لتطو� هو  �لد���ينية �جلديدD.تقو, 
هذ� �لنظرية �جلديدD ـأ+ �ملاليني من �ألحيا� �ملتو�جدD على سطح �أل�e قد جا�A نتيجة 
لطفر�A طر�A على �ألعضا� �ملعقدn  Dذ� �لكائناA مثل �آل�i+ ��لعيو+ ��لرئاA ��ألجنحة، 
 H Aفالطفر� .pعكس �الجتا� �ملطلو � sثية. ;ال �+ �حلقيقة �لعلمية تأ��� Aضطر�با; g�
تكن � يو� من �أليا� ;wابية تؤ�g ;: تقوية �تعزيز �لقد�D �حليوية  �لكائن �حلي، �;منا  ;: 

;Tاكها �;ضعافها..
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��لسبب �"�� هذ� ببساطة هو �� جز�� DNA �مل بنية معقد� جد	 ��� تغي� 
عشو�ئي فيها سيؤ�6 ضر"	 كب�	. يشر0 عا. �جلينا, "�نغاناتا� �ملوضو) كالتا%:

"��ًال، �لطفر�, �جلينية نا6"� �حلد�I. ثانيG �لطفر�, ? معظمها ضا"� �مهلكة ? 
بعض �ألحيا� ألTا تغ��, عشو�ئية ، ��� تغ� غ� منظم، عال�� على �ملنظم ، ? �� 
كائن حي "�قييتنحد" به _و �ألسو� �ال ترتقي به [\ �ألفضل. فاZز� �أل"ضية �لY قد 
تصيب �حد �ألبنية على سبيل �ملثاe، ستتسبب ? تغي� ? �إلطا" �لعاZ cا، �هذ� بالطبع 

ما لن يكو� حتسينG ? �لبنا�."9
Zذ� ليس غريبG غياj �� 6ليل على �جو6 طفر� كانت �لسبب ? تغي� �لشفر� �لو"�ثية 
 Yل�لطفر� � �� 	l] Gضح�, كانت ناكسة . �صبح ��لطفر�لعكس فجميع �ألفضل. على �و _
�عتr, من تقنيا, �لتطو" ال جتلب على �لكائن �حلي [ال �ملزيد من �لضعف �جتعله عاجز	. 
( من �لتأثر�, �لشائعة للطفر� ? �لعصر �حلديث مرt �لسرطا�). �طبيعي �� ال تكو� تقنية 
مدمر� من تقنيا, "�لتطو""، كما ال ميكن لـ "�الصطفا� �لطبيعي "  �� ينجز شيئG بنفسه. 
�هذ� يع{ �نه ال يوجد تقنيا, تطو" ? �لطبيعة. �بانتفا� �جو6 هذ| �لتقنيا, تنتفي عملية 

�لتطو".

�لسجال	 �إلحاثية: 
�جو�  على  �ليل  ال 

�شكا� مرحلية
? �حلقيقة ال يوجد �� 6ليل ? 

مزيفمزيف
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سجل �ملستحاثا� على �كثر �ال�عا��� �ضوح� � سينا�يو نظرية �لتطو�.
�( �لكائنا�  *�حسب نظرية �لتطو�، فإ( كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، 
�لسابقة قد حتولت CD كائنا� �خرA، �كل �ألنو�? نشأ� ֲדذ> �لطريقة. �حسب �لنظرية، 

فإ( هذ> �لتحوال� �ستغرقت ماليني �لسنني.
��RD كا( هذ� �الفتر�Q حقيقي ، فمن �لضر��* �جو� عد� كبM من �ألنو�? �ملرحلية 
�لY عاشت � فترW �لتحوV �لطويلة. على سبيل �ملثاV البد من �جو� كائن نصفه Uكة �نصفه 
سلحفاW [مل صفا� �لسلحفاW باإلضافة CD صفا� �ألUا^ �لY [ملها �صًال. �� كائنا� 
�لطيو� باإلضافة CD صفا�  نصفها طM ��لنصف �آلخر ��cحف، �* حتمل بعض صفا� 
مؤهلة،   Mغ Wفهي كائنا� عاجز �ملرحلي،  �لطو�  �iا �  �مبا  �صًال.  �لY حتملها  �لز��حف 

�معاقة؛ �يطلق �لتطو�يو( على هذ> �ألشكاV �خليالية Dسم "�ألشكاV �لتحولية"
لو كا( هنا^ حيو�نا� كتلك حق�، فيجب �( يكو( هنا^ �ملاليني بل �لباليني منها 
�ألحيا�  هذ>  بقايا  �ملستحاثا�  حتمل سجال�   )� Rلك qب  من  ��ألهم  متنو?.  �بشكل 

�لغريبة. يقوV ����ين � كتابه "�صل �ألنو�?":
 Yمن �ألنو�? �ملختلفة �ل tMكب tصحيحة، فالبد من �جو� عد� Yكانت نظري �RD"

تصنف ضمن فئة ��حدW، �هذ� �لوجو� ستثبته �لسجال� �إلحاثية". 10

�ما� ��
	ين تتبد�
بالرغم من جميع محا�ال� �لتطو�يين �لجا�W في Dيجا� مستحاثا� تدعم تصو��تهم 
في �جو� مخلوقا� تحولية في منتصف �لقر( �لعشرين  في جميع �نحا� �لعالم، Dال 
�نهم لم يجد�� � يًا منها . لقد �ثبتت جميع �لمستحاx �لتي �كتشفت �ثنا� �لحفريا� 
�لجيولوجية عكس ما قالت به �لنظرية �لد���ينية تمامًا: لقد نشأ� �لحياW فجأW �بتشكل 
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تا� ال �جو� أل
 شكل تحولي.
1قر 1حد علما+ �لتطو)، �لعالم �إلنجليز
 �يريك �غر Derek Ager بهذ� �لحقيقة 

عندما قا4:
�لنقطة هي 1ننا عندما قمنا بتقصي �لسجل �إلحاثي بالتفصيل سو�+ على مستو8 �ألنو�7 
�1 �لترتيب �لزمني �لمرE تلو �لمرE، لم نجد تطو) تد)يجي �1 مرحلة �نتقالية، �Cنما 

ظهو) مفاجئ لمجموعة من �لكائناI على حساH 1خر11.8
 N(على �أل Iلحية قد ظهر� Iجميع �لكائنا P1 لسجل �إلحاثي يبرهن� P1 هذ� يعني
1
 طو) تحولي، �هذ� عكس �إل�عا+ �لد�)�يني  P��� ،بشكل مفاجئ بأشكالها �لتامة
تمامًا �CثباI قو
 على حقيقة �لخلق. فالتفسير �لوحيد لنشو+ �لكائناI �لحية بشكل 
مفاجئ على سطح �أل)N بشكلها �لكامل ���P تطو) عن 1جد�� سابقين، Cنما يعني 
P1 هذ� �ألنو�7 قد خلقت خلقًا. �يقر هذ� �لحقيقة عالم �ألحيا+ �لتطو)
 ��غالئس 

فيوتويما:
 Pتكو P1 لحية. فإما� Iلمحتملة عن 1صل �لكائنا� Iلخلق ��لتطو)، �بينهما �لتفسير��"
�ألنو�7 قد ظهرI على سطح �أل)N بتكوينها �لكامل، �1 ال تكوC .P`� لم يكن �ألمر 
 Iمسبقًا من خال4 بعض عمليا Iعن 1نو�7 �جد I(كذلك فهذ� يعني 1نها قد تطو
�لتحو4. 1ما C`� كانت قد ظهرI بشكلها �لكامل ، فالبد 1نها قد خلقت خلقًا.12

 ،N(بشكلها �لمكتمل على سطح �أل Iلحية قد نشأ� Iلكائنا� P1 تثبت Iلمستحاثا��
�هذ� يعني P1 "1صل �ألنو�7" ليس كما يدعي ��)�ين، Cنه خلق �ليس تطو).

قصة تطو� �إلنسا�
�لموضو7 �لذ
 يحا�4 مؤيد�� نظرية �لتطو) �لكال� به ��ئمًا هو موضو7 1صل 
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�إلنسا�. يدعي �لد��!ينيو� �� �إلنسا� �لحالي قد تطو� عن نو� من �شبا� �لقر��. 
!خال6 هذ� �لعملية �لتطو�ية �لمزعومة، �لتي يفتر) �نها �ستغرقت من 4-5 ماليين 
عامًا، ظهرA "�شكا6 تحولية" تفصل بين �إلنسا� �لحديث !�جد���، كما يزعمو�. 

:Aحسب هذ� �لصو�� �لخيالية �لبحتة، صنفت هذ� �ألشكا6 في ��بعة فئا!
L1-�!ستر�لوبيثيكو
2-هومو هابيليس.
L3-هومو ��يكتو
4-هومو سابينس

 Rيعني "قر� جنو! "Lيطلق �لتطو�يو� على �لجد �أل!6 لإلنسا� " �!ستر�لوبيثيكو
Yفريقيا".!�لحقيقة هو �� هذ� �لمخلوZ ليس Yال نوعا من �لقر!� �لقديمة �لمنقرضة. 
�ثبتت �ألبحا^ �لو�سعة �لتي �جر�ها عالما �لتشريح ، �للو�� سولي ]!كرما� !�لبر!فسو� 
 Lستر�لوبيثيكو!� Aلمتحد�، على مستحاثا� Aنكلتر� !�لوالياY تشا�لز �!كسنا��، من
�� هذ� �لمستحاثاA تعو� Yلى �نو�� عا�ية من �لقر��  �لتي �نقرضت !�لتي ال تحمل 

�b شبه مع �إلنسا�.13
!�لفئة �لثانية �لتي يصنفها �لتطو�يو� هي "هومو" !تعني "�إلنسا�" !حسب نظرية 
�لتطو�، فإ� ساللة �لهومو �كثر تطو��ً من ساللة �!ستر�لوبيثيكوL. !هنا �ختر� �لتطو�يو� 
خطة مثير� بتركيبهم لهد� مستحاثاA من هذ� �لمخلوقاA !!ضعها بترتيب معين. Yال �� 
تلك �لخطة خيالية ألنه لم يثبت !جو� �b عالقة تطو�ية بين هذ� �لفئاA �لمختلفة. يقو6 
�حد �هم �لمعلقين على نظرية �لتطو� Yيرنست ماير في كتابه "من �لمناظر�A �لطويلة:

 " تعتبر �ألحجية �لتا�يخية �لتي تتكلم عن �صل �لحيا� �! �صل �لهومو سابينس �حجية 
صعبة حتى �نها تتعا�) مع �الكتشافاA �ألخير�."14

 ،Lأل�بع: �!ستر�لوبيثيكو� Aمن خال6 �لسلسلة �لتي !ضعها �لتطو�يو� فإ� �لفئا!
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هومو هابيليس، هومو �"يكتو�، هومو سابينيس ناشئة عن بعضها 
لبعض. �ال �� 

الكتشافا* 
ألخير3 
لتي ظهر* على يد علما/ 
لمستحاثا* 
لبشرية قد �ثبتت �� 
هذ< 
لفئا* 
أل"بعأ;ستر
لوبيثيكو� ، هومو هابيليس، هومو �"يكتو�، هومو سابينيس 

قد عاشت في بقاD مختلفة من 
لعالم ;في Aمن ;
حد.15

لبشرية 
لتي صنفت في فئة "هومو �"يكتو�" لم  /
عال;3 على هذ
، فإ� 
ألجز
تنقرO حتى ;قت قريب جدً
، �ما 
لنياند"تاليين ;
لهوموسابينيس فقد تعايشو
 في Aمن 


حد ;في منطقة ;
حد16.3;

الكتشاS يدحض 
الRعا/ بأ� �حد منهم يمكن �� يكو� جد
ً لآلخر. يفسر  
هذ
 R"من جامعة ها"فا Stephen  Jay Gould غولد Xلقديمة ستيفن جا
عالم 
ألحيا/ 

:X"لتطو"، بالرغم من �نه عالم تطو

لتي ;صلت �ليها نظرية  3R;لمسد

لنهاية 

لهومو  
 كا� هنا[ تز
من معيشي لثال\ من فئا* ^� ما^
 سيكو� مصير فكرتنا 

لهومو هابيليس) ;ثبت �� �حد
ً منهم لم ينشأ ; Xلقو
 �
إلفريقي ;
أل;ستر
لوبيثيكو)
عن 
آلخر؟ �ضف �لى �� �حد
 من هؤال/ لم يثبت عليه �X تحوf تطو"X خالf فتر3 

17.O"أل
حياته على سطح 

لذX ينص على ;جوR مخلوr نصفه  Xلبشر
نقوf باختصا"، �� سينا"يو 
لتطو" 

لعديد من 
لصو" 
لخيالية 
لتي ظهر* في  v

لذX قاv على 
ستخد; Rنسا� ;نصفه قر�


لكتب 
لدعائية لنظرية 
لتطو"، ليست �ال قصة ال �سا� لها من 
لصحة 
لعلمية.
;بالرغم من كو� 
لعالم سولي A;كرما�، 
ألكثر شهر3 في 
لمملكة 
لمتحد3، عالمًا 

لتي تنا;لت بشكل ; *
تطو"يًا، �ال �نه 
عترS في نهاية �بحاثه، 
لتي 
ستغرقت عد3 سنو
 Dلمد3 15 عامًا، �نه ال يوجد شجر3 بشرية تتفر �خا{ مستحاثا* �;ستر
لوبيثيكو

.R;عن مخلوقا* شبيهة بالقر

لتي  vلعلو
صنف A;كرما� 
لعلوv ضمن طيف �سما< "طيف 
لعلوv" يتد"~ من 
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يعتبرها علمية لينتهي في �لعلو� �لتي يعتبرها غير علمية. 
حسب طيف �
كرما�، فإ� 
1كثر �لعلو� "علمية" – 01 �لتي تقو� على بيانا) 
معلوما) ملموسة- هي �لفيزيا$ 
�لكيميا$، تليهما �لعلو� �لبيولوجية 
في �لد>جة �ألخير8 �لعلو� �الجتماعية. 
في نهاية 

�لحسي �لمفر?" – 
هي  A�<Bإل��لتي يحتل مكانها "
�لطيف تأتي �لعلو� "غير �لعلمية" 
�لتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – 
يليها "�لتطو> �لبشر0". 
مفاهيم �لحاسة �لساBسة 

:�
يشرQ لنا �
كر عمله هذ
�ً نتحوX من �لحقيقة �لمسجلة موضوعيًا  Uلى تلك �لمجاال) �لتي يشغلها YU نحن هنا
�لتفسير �لتا>يخي للمستحاثا)  
�لحسي �لمفر?، 1 A�<Bإل�علم �ألحيا$ �الفتر�ضي، مثل 
�لتي يبد
 فيها كل شي$ جائز بالنسبة للتطو>0، حيث يكو� �لتطو>0 
�إلنسانية، 

�حد.18
مستعد�ً لتصديق �لعديد من �ألمو> �لمتناقضة في 
قت 
�لمتحيز8 لبعض  (��لتفسير cلى مستوU لبشر0 لتصل�لقد �نحد>) قصة �لتطو> 
بشكل  �لنظرية   eبهذ  �تعلقو �لذين   fألشخا� بعض  �ستخرجها  �لتي  �لمستحاثا) 

1عمى.

�لمعا�لة �لد���ينية
Uلى جانب كل ما تنا
لناU eلى �آل� من B1لة تقنية ، نوB �1 نوجز ـ �U شئتم 
�ضح بحيث يمكن حتى لألطفاX �1 يفهموe ، كيف �1 �لتطو>يين 1
لو 
 Xبمثا
ـ 

عقيد8 خرفا$ فاسد8 . 
�لزعم فإ�  �تزعم نظرية �لتطو> �1 �لحيا8 تشكلت محض صدفة؛ 
عليه 
طبقًا لهذ
�لجامد8 
غير �لو�عية �جتمعت 
شكلت 1
ًال خلية، ثم جا$) �لذ>�) نفسها  (��لذ>
�لبشر. 
لنفكر �آل�: Uننا حينما نجمع عناصر مثل 
بطريقة 1
 بأخرc بالكائنا) �لحية 
�لكيا�  بنية  �ألساسية في  (�Bلمفر� �لبوتاسيو� 
هي 
 (
�أل�
�لفسفو> 
�لكربو� 
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�لحي، فإنه تتشكل كومة. �مهما مر	 كومة �لذ��	 هذ� بأ� من �لعمليا	، فإنها ال 
 '�يمكن 68 تشكل كائنا حيا ��حًد�. �لنجر تجربة في هذ� �لصد/ -,� ما شئتم ، �لنتنا
بالبحث ��الستقصاA، باسم �لتطو�يين �تحت عنو�6 "�لمعا/لة �لد���ينية"، �لزعم �لذ� 

ينافحو6 عنه في �ألصل، -ال 8نهم ال يستطيعو6 68 يجهر�� به:
��لكربو6  	�Iأل���لفسفو�  �لتطو�يو6 كميا	 �فيرL من عناصر مثل  فليضع 
�هي �لعناصر �لتي تتشكل منها بنية �لكائن �لحي،  Oلماغنسيو����أل�كسجين ��لحديد 
/�خل 8عد�/ هائلة من �لبر�ميل �لعظيمة. �ليضيفو� حتى -لى هذ� �لبر�ميل ما ير�6 8نه من 
�جو/� /�خل هذ� �لمزيج من مو�/ ال توجد حتى في �لظر�T �لطبيعية. �ليفعمو�  ����لضر
 Lتين (�حتما' تشكل �لوحد��6 من �ألحماX �ألمينية، ��لبرYهذ� �لمزيج بقد� ما يشا
��لرطوبة  Lهذ� �لمزيج بالحر�� ���ليمّد .( 950 Lمنه تصا/فيًا بنسبة 10 قو Lلو�حد�
�ليقّيضو� على  ،Lلمتطو�� Lمن �ألجهز ��Yليخفقو� ما شا�بالنسبة �لتي ير�نها مناسبة، 
�c8 هذ� �لبر�ميل صفوL علماA �لعالم، �لينتظر هؤالA �لخبر�A في مكانهم هذ� �بشكل 
مستمر مليا��	، بل تريليونا	 �لسنين بالتنا�d من �ألd -لى �البن، �من جيل -لى 
�جو/�  L��جيل، �لتكن لهم مطلق �لحرية في 68 يستخدمو� كافة ما يعتقد�6 في ضر
من �لظر�T من 8جل تشكل �لكائن �لحي. -ّنهم مهما فعلو�،  ليس بمقد��هم بالطبع 
 �68 ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك �لبر�ميل. �ال يتأتى لهم 68 يأتو� بو�حدL من �لّز��فا	 8
8� �لخيل 8� حيتا6 يونس  	���ألسو/ 8� �لنحل 8� عصافير �لكنا�يا 8� �لبالبل 8� �لببغا
8� �لبرتقا' 8� �لتمر  Iلمو� �8� Iهو� �أل��كيد 8� �لزنابق 8� Iهو� �لقرنفل 8 /�8� �لو�
8� �لطو��يس  lلخو� �8� �لبطيخ 8� �لتين 8� �لزيتو6 8� �لعنب 8 Oلشما� �8� �لطماطم 8
 .Aلحية من مثل هؤال� oماليين من �ألنو��8� �لفر�شا	 مختلفة �أللو�6  p�� 8� طيو� �لدُّ
بل ليس بوسعهم 68 يأتو� �لو بخلية من هذ� �لكائنا	 �لحية �لتي 8حصينا عد/�ً منها، 

ال بو�حدL منها كاملة �لخلق. 
جملة ما نبغي قوله هو 68 �لذ��	 غير �لو�عية ليس بوسعها 68 تجتمع فتشكل خلية 
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حية، &ال تستطيع "! تتخذ قر�ً�� جديًد� من بعد فتقسم �لخلية نصفين، ثم تتخذ قر���� 
"خر6 تباًعا فتأتي بكيا! �لعلما3 �لذين �خترعو� �لمجهر �إلليكتر&ني، ممن ير�قبو! بنية 
�لخلية �Dتها فيما بعد تحت �لمجهر. Aّ! �لخلية تد? فيها �لحيا= فقط بالخلق �لمعجز هللا 
عز &جل. "ما نظرية �لتطو� �لتي تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة تتنافى تماما مع �لعقل 
&�لمنطق. &A !AعماM �لفكر &لو قليال في �لمز�عم �لتي طرحها �لتطو�يو!، ليظهر بجال3 

 .Nعال" Oلو��� PDلحقيقة مثلما في �لنمو� Nهذ

�لتقنية �لموجو� في �لعين ��أل��
"ما �لموضوW �آلخر �لذU لم تستطع نظرية �لتطو� "! تأتي له بتفسير جاRS، فهو 

 .!Dفي �لعين &�أل =Oلفائقة �لموجو� [��Oإل� =Oجو
&قبل �لولوA Pلى �لموضوW �لمتعلق بالعين، نوO "! نجيب بإيجاS عن سؤ�M هو: 

كيف تبصر �لعين ؟ 
 Rألشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين، &تقو� !A
�لخاليا �لموجوO= هنالك بتحويل هذN �ألشعة Aلى Aشا��� كهربية، تصل Aلى نقطة 
تسمى مركز �إلبصا� موجوO= بالجز3 �لخلفي للمخ. &هذN �إلشا��� �لكهربية، بعد 
مجموعة من �لعمليا� يتم �لتقاطها كصو�= في هذ� �لمركز �لكائن في �لمخ. &بعد 

هذN �لمعلومة فلنفكر: 
A! �لمخ محجو? عن �لضو3، بمعنى "! �Oخل �لمخ ظالًما �Oمًسا، &ال يتأتى للضو3 
"! ينفذ Aلى حيث يوجد �لمخ. &�لموضع �لذU يسمى مركز �إلبصا� موضع حالك 
 Nال "نكم في هذA .فها قطOلظلمة ليس �لضو3 ببالغه "صال، &لعله مظلم بد�جة لم نصا�

�لظلمة �لحالكة تشاهد&! عالما مضيئا متوهجا.
 UOتعجز حتى تقنية �لقر! �لحا =Oجة من �لنقا3 &�لجو�O فضال عن كونه منظًر� على
 Uلى �لكتا? �لذA لعشرين ـ �غم كل �إلمكانيا� ـ "! تأتي بمثلها. �نظر&� مثال�&
بين "يديكم �آل!، &�نظر&� Aلى "يديكم �لتي تمسك �لكتا?، ثم ��فعو� �"سكم &�نظر&� 
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�لجو�� في �� موضع �خر؟ � شاشة �كثر �جهز� � ��لنقا �حولكم. �(�يتم منظًر� بهذ
 �لتي تنتجها شركة �جهز� �لتلفا8 �أل�لى على مستو2 �لعالم، ال يمكن �� ��لتلفا8 تطوً(
�لمهندسين يسعو للوصو=  Bال�� Cمنذ مائة عا� .��لقد( من �لنقا �تمنحكم صو(� بهذ
�يتم  ،Fألبحا��لعمالقة، �ُتجر2  Jلمؤسسا���من ثم ُتشيَّد �لمصانع  ،��لنقا ��لى هذ
�تها �لى R للحظة�� ثانية �لى شاشة �لتلفا8، �في ��لتنظر .Jلتصميما��تطوير �لخطط 
�لجو��. فضال � � هناV فرقًا شاسعًا في �لنقا� ��لذ� بين �يديكم، فسوB تر Wلكتا�
 شاشة �لتلفا8 تبد� لكم صو(� ثنائية �ألبعا�، في حين �نكم تتابعو مناظر ثالثية �

�J عمق. R ألبعا��
�آلالB من �لمهندسين لتصنيع شاشاJ جها8  J��منذ سنو�J طو�= يسعى عشر
�لوصو= �لى جو�� ([ية �لعين. نعم لقد �مكنهم �تلفا8 تعطي صو(� ثالثية �ألبعا�، 
 ���(تد �تصميم نظاC تلفا8 ثالثي �ألبعا�، غير �نه ليس في �إلمكا ([يته ثالثي �ألبعا� �
�ألبعا� �لثالثة �صطناعية. فالجهة �لخلفية تظل عكر�، �ما �لجهة  cهذ �لنظا(�. �مع �
�لمنظر  ��ال يتشكل �بد� منظر في جو�� �نقا .d)��كأنها صو(� من  ��ألمامية فتبد

�لتلفا8.  � ��لعين. �يحدF بالطبع � تضيع �لصو(� في �لكامير c��لذ� تر
�لمنظر �لذ�  ��لتي تظهر هذ� �لية �إلبصا( في �لعين � �ها هم �لتطو(يو يزعمو
 � ما قا= �حد لكم �R� �آل��لنقا�، �نما تشكلت بمحض �لمصا�فة . �يتسم بالجو�� 
�لذ(�J تجمعت  �� ،Jلموجو� في حجرتكم، �نما قد تشكل نتيجة مصا�فا��لتلفا8 
�عية � فيه؟! كيف لذ(�J غير �� تعتقدRلصو(�، ما� cلذ� يشكل هذ��جا�J بالجها8 

�ألشخاj مجتمعين � يصنعوc ؟!  Bآلال Jتصنع ما لم يتأ �
�لعين، لو �نها ال تتشكل مصا�فة،  c��آللة �لتي تشكل منظًر� هو �كثر بد�ئية مما تر ّ�
�لمنظر �لذ� تر�c بد�(هما لن يتشكال محض مصا�فة، ��لعين  فإنه من �لو�ضح للغاية �
�لمحيطة بو�سطة  J��لخا(جية تجمع �ألصو Rفاأل .Rلحا= كذلك بالنسبة لأل��
 Jلذبذبا��لوسطى، لتقوC هي �ألخر2 بتقوية  Rأل��تقوC بتوصيلها �لى  ،Rأل� �صو
 J��لذبذباJ �لى �شا( cها بتحويل هذ)��لد�خلية، لتقوC بد Rأل��لصوتية �نقلها �لى 
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كهربية، �"�سالها "لى 
لمخ. �عملية 
لسمع �يضا كما هو 
لشأ� في عملية 
إلبصا� تتم 
في مركز 
لسمع 
لموجو' في 
لمخ. 


لوضع 
لذ7 في 
لعين يسر7 كذلك على 
أل�5. بمعنى �� 
لمخ محجو- كذلك �
عن 
لصوA مثلما هو محجو- عن 
لضوB، فالصوA ال ينفذ، �عليه فإنه مهما بلغت 

لسكو�. ��غم هذ
 فإ� �نقى  Gخله ساكن تما

لمخ، فإ� ' Iلضجيج خا�
 Kشد
��كستر
 في مخكم 
لذ7 ال � Aلو �نكم تسمعو� سيمفونيا�
ألصو
A ُتلتقط في 
لمخ. 
5
 ما قيس "�
لمز'حمة.  Uسا�ينِفذ "ليه 
لصوA، فإنكم تشعر�� بكل صخب �حد 
أل

لذ7 بد
خل 
لمخ باستخد
G جها\ حسا] في تلك 
للحظة، فسيتضح  Aلصو
مستو[ 

 .Gلتا
�نه ُيطبق عليه 
لسكو� 
�على نحو ما 
ستخدمت 
لتقنية �مال في 
لحصوa على صو�K نقية، فإ� 
لمساعي 
�ُتعد �جهزK تسجيل   .Aللصو بالنسبة كذلك  
لسنين   A
منذ عشر تتو
صل  نفسها 

ألنظمة 
لموسيقية 
لتي �
إلليكتر�نية،  Kألجهز
��شرطة 
لكاسيت �كثير من  Aلصو

 dالe� ،Aلتقنيا

لمساعي. �لكن على 
لرغم من كل  fبعض ثما� هذ ،Aلصو
تلتقط 
 Aلصو
 K'جو� Bبنقا Aلى صو" aلوصو
 Aلعاملين بحقلها، لم يتأ
 B

لخبر�
لمهندسين 

ألنظمة  Aلتي تنتجها كبر[ شركا

لذ7 تلتقطه 
أل�5. �تأملو
 �جو' �شرطة 
لكاسيت 

لموسيقية، فحينما يسجل 
لصوA، حتما يضيع شطر منه، �� يحدj تشوi بالطبع �لو 
 
قليال، �� �نه حينما تقومو� بتشغيل شريط 
لكاسيت فإنكم ال بد �� تسمعو
 له صريًر

لتقنية 
لموجو'K بالجسم  Iلتي من نتا
 A
قبل �� تبد� 
لموسيقى. في حين �� 
ألصو
 
�ال تشوبها شائبة. �ال تلتقط ��5 "نسا� �بًد ،Bلنقا
 Aإلنساني تتسم بأقصى '�جا


لصوA بشكل به صرير �� تشويش. ��يا ما كانت طبيعة 
لصوA فإنها تلتقطه بشكل 

لكيفية منذ �� ُخلق 
إلنسا� �"لى يومنا  A

لوضع ال يز
a على 5 
كامل �نقي. �هذ
 Kلصو�
�"لى 
آل� ليس ثمة جها\ بصر7 �� صوتي من صنع بني 
إلنسا� يلتقط  .
هذ


أل�5. �
لصوA بشكل حسا] �ناجح مثل 
لعين �
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�فيما عد� هذ� كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية �إلبصا� ��لسمع. 

لمن تعو� حاسة �إلبصا� 
��لسمع ��خل �لمخ ؟

من �3 �لذ2 بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، �يسمع �لسيمفونيا% �$قزقة 
�لتنبيها% �آلتية من عيني �إلنسا6 �35نيه �5نفه  �لو��?؟ =6  �لعصافير، �يتنسم عبير 
تمضي =لى �لمخ في صو�D =شا�D كهربية. �=نكم لتطالعو6 تفصيال% كثيرD في كتب 
علم �ألحياO ��لطبيعة ��لكيمياO �لحيوية، بيد 5نكم ال يمكن 65 تصا?فو� في 25 موضع 
 Q5ال �هي: من �3 �لذ2 بالمخ  يتلقى هذ Sقط 5هم حقيقة ينطو2 عليها هذ� �لموضو
�ألشا��% �لكهربية �يد�كها على 5نها صو�D �صو% ���ئحة �=حساV. =6 ثمة حاسة 
 Qتوجد بد�خل �لمخ تلتقط هذ� كله ?�6 حاجة =لى عين �5 635 �5 5نف، لمن تعو? هذ
�لحاسة. بالطبع ال تعو? على ما يشكل �لمخ من 5عصا] �طبقا% ?هنية �خاليا عصبية. 
�هكذ� �لهذ� �لسبب ليس بمقد�� �لما?يين �لد���ينيين ممن يظنو6 65 كل شيO ليس 
سو` ما?D، 65 يجيبو� على هذQ �لتسا^ال%، أل6 هذQ �لحاسة =نما هي �لر�[ �لتي 
خلقها �لمولى عز �جل. فهي ال تحتاa =لى عين حتى تر` �لصو�D، �ال 635 حتى تسمع 
 bعلى هذ� كله، فهي ليست بحاجة =لى مخ كيما تفكر. =6 كل �مر Dلصو%. �عال��
يطالع هذQ �لحقيقة �لعلمية �لجلية، عليه 65 يفكر في �هللا عز �جل �لذ2 جمع بمكا6 
� بعدD سنتيمتر�% مكّعبة، �لكائنا% كافة بصو�D ثالثية  حالك �لظلمة ?�خل �لمخ يقدَّ

�ألبعا? �3% 5لو�6 �ظالi �ضياO، �يخشاQ �يلو3 به.

عقيد� ما�ية
=6 ما تنا�لناQ =لى �آل6 بالبحث ��لتدقيق ليظهر 65 نظرية �لتطو� ما هي =ال $عم 



102

يتعا)' بوضو$ مع �الكتشافا� �لعلمية، �يجافي �عم �لنظرية ـ فيما يتعلق بأصل 
�لحيا; ـ �لمنطق �لعلمي. فليس ألية 8لية تطو) قط طرحتها �لنظرية -( تأثير تطو)(. 
�تكشف �لحفريا� -C �لكائنا� �لحية لم تمر بمر�حل بينية تلك �لتي تستوجبها �لنظرية. 
�في هذJ �لحالة يتعين تنحية نظرية �لتطو) جانبا باعتبا)ها فكر; مجافية للعلم. ال سيما 
�-C كثيًر� من �ألفكا) �لتي ظهر� على مد�) �لتا)يخ، مثل فكر; -C �أل)' هي مركز 
�لكوC، قد ُحذفت من -جند; �لعلم. في حين -C نظرية �لتطو) ُيتشبث بها �بإصر�) في 
هذJ �ألجند;، حتى Xنه من �لنا\ من يسعى إلظها) -( �نتقاY موجه Xلى �لنظرية �كأنه 

هجوb على �لعلم ! ِلَم  هذ� C_X؟! 
 cعقيد; جا�مة لنظرية �لتطو) ال يمكن �لنكو Cنما هو تكوX لسبب في هذ� �لوضع� CX
عنها بالنسبة Xلى بعض �أل�ساg. �تخلص هذJ �أل�ساX gخالصًا -عمى للفلسفة �لماYية، 
�تتبنى �لد�)�ينية كذلك ألنها �لتفسير �لماY( �لوحيد للطبيعة �لذ( يمكن �إلتياC به. 

 (Richard Lewontin) لونتين Y(يتشا( zصر�حة بهذ�، �يعتر Cحيانا يعترفو-�
 )Yفي �لوقت _�ته تطو)( با)�، ـ بأنه "ما� Yـ عالم �لو)�ثة �لشهير بجامعة ها)فر

في �لمقاb �أل�{، ثم عالم في �لمقاb �لذ( يليه"، X_ يقو{:
"CX لنا Xيمانا بالماYية، �هو XيماC �ستباقي (�عُتنق سلفا، ��فترضت صحته). ��لشي~ 
�لذ( يدفعنا Xلى �إلتياC بتفسير ماY( للعالم، ليس هو -صو{ �لعلم �قو�عدJ، بل على 
�لعكس من _لك فإننا ـ بسبب من Xخالصنا سلفا للماYية ـ نختلق -صو{ �مفاهيم 
بحثية تأتي بتفسير ماY( للعالم. �نظر� Xلى كوC �لماYية صحيحة صحة مطلقة، فإننا 

ال يمكن -C نسمح بدخو{ تفسير Xلهي Xلى �لساحة".19
 cيحيا في سبيل �إلخال Yلد�)�ينية مولو� Cصريحة بأ ��ُتعد هذJ �لكلما� �عتر�فا
للفلسفة �لماYية. �هذ� �لمولوY يفتر' -نه ما من �جوY قط سو� �لماY;. �لهذ� �لسبب 
يعتقد�C- C �لماY; �لجامد; عديمة �لوعي Xنما خلقت �لحيا;. �يذهبوX Cلى -C ماليين 
�ألنو�� �لحية �لمختلفة مثل �لطيو) ��ألسما� ��لز)�فا� ��لنمو) ��لحشر�� ��ألشجا) 
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��أل)ها& �حيتا# �لبا" ��لبشر �نما تشكلت من ��خل �لما�� �لجامد� �بالتفاعال	 �لحا�ثة 
��خل �لما�� @�تها؛ /= بالمطر �لساقط، ��لبر7 �لخاطف. /ما في حقيقة �ألمر فإ# هذ� 
يتنافى مع �لعقل ��لمنطق على �لسو�E. بيد /# �لد�&�نيين يستمرئو# �لمنافحة عن هذ� 

�لر/= ُبغية "عدL �خو" تفسير �لهي �لى �لساحة" على حد تعبيرهم.
 Oلحية �في /@هانهم حكم ما�= مسبق، فسو� 	لى /صل �لكائنا�/ما من ال ينظر�# 
يد&كو# هذT �لحقيقة �لجلية. ��لكائنا	 �لحية كافة �نما هي من صنع خالق @= قو� 
�علم �عقل معجز. �نه �هللا �لذ= خلق �لكو# كله من �لعدL، �نّظمه بشكل ال تشوبه 

شائبة /� قصو&، �خلق �لكائنا	 �لحية كافة �صّو&ها.
 

�� نظرية �لتطو� هي �شد 
�لسحر تأثيرً� في تا�يخ �لعالم

يتعين هنا /# نوضح /# /يما �نسا# ُيعِمل عقله �منطقه ��# /حكاL مسبقة ���# 
�لوقوb تحت تأثير /= /يديولوجية، سيد&^ بسهولة �يسر /# نظرية �لتطو& �لتي تذكرنا 
�لعلم ��لحضا&�، ليست سوc )عم  �لتي عاشت بمنأc عن  بخر�فا	 �لمجتمعا	 

يستحيل تصديقه. 
�على �لنحو �لمتقدL تبيانه، فإ# من يؤمنو# بنظرية �لتطو& يعتقد�# /# �ألساتذ� �لذين 
 Einstein) ينستين هوبل�يفكر�# �يعقلو# �يخترعو#، ��لطالh �لجامعيين ��لعلماE مثل 
Hubble)، ��لفنانين مثل فر�نك سيناتر� (Frank Sinatra) �تشا&لتو# هيستو# 
�ليهم كائنا	 مثل �لغزال# �/شجا& �لليمو# �)هو&  O)، يضاCharlton Heston(
�لقرنفل، سوO يخرجو# مع مر�& �لزما# من مزيج من كثير من �لذ&�	 ��لجزئيا	 
��لمو�� غير �لحية �لتي تمأل برميال عظيما. ال سيما �/# من يؤمنو# بهذ� �لَخَرO هم 
علماE �/ساتذ� �/ناp على قد& من �لثقافة ��لتعليم. �لهذ� �لسبب فإ# �ستخد�L تعبير 
"/شد �لسحر تأثيًر�ً في تا&يخ �لعالم" بالنسبة �لى نظرية �لتطو& سيكو# �ستخد�ًما في 



104

محله. *+ *نه ليس في تا"يخ لعالم عتقا� �� �عم �خر سلب عقو� لبشر بمثل هذ� 
لد"جة �حرمهم من فرصة لتفكير بالعقل �لمنطق، �كأنه �سد� ستاً" �ما6 �عينهم، 
 Dلغفلة �عد6 بصير لحقيقة لتي كانت �ضحة بجالHّ*� .I هذ حا� ��H� H ير�
ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا�D بعض لقبائل إلفريقية للطوطم �عبا�D �هل سبأ 
 Dيصنعونها بأيديهم، �عبا� لتي كانو ،Hلسال6 لأل�ثاللشمس �عبا�D قو6 *برهيم عليه 
لوضع في حقيقته *نما  قو6 موسى عليه لسال6 للعجل لذX صنعو� من +هب. �هذ
لكريم. �ينبئنا لمولى عز �جل في كثير من  Hلقر�هو حماقة �شا" *ليها هللا تعالى في 
�ياته بأH من لنا_ من سيستغلق عليه لفهم �يتر��H *لى حا� يعجز�H فيه عن "^ية 

لحقائق. �من بين هذ� آلياa قوله تعالى:

ُيْؤِمُنوَ�  َال  ُتنِذْ�ُهْم  َلْم   �ْ�َ َ�َ�نَذْ�َتُهْم  َعَلْيِهْم   �ٌ�َسَو  �ْ�َكَفُر �لَِّذيَن   َّ�%ِ﴿
�َلُهْم َ  'ٌ�ِغَشاَ َ�ْبَصاِ�ِهْم  �َعَلى َ َسْمِعِهْم  �َعَلى َ ُقُلوِبهْم  َعَلى  �هللاُّ  َخَتَم 

َعَذ�ٌ= عِظيٌم﴾ [�لبقر': 7-6]
�قوله �يضا :

﴿َلُهْم ُقُلوٌ= الَّ َيْفَقُهوَ� ِبَها َ�َلُهْم َ�ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر�َ� ِبَها َ�َلُهْم ?َ<�ٌ� الَّ 
َيْسَمُعوَ� ِبَها  ُ�ْ�َلـِئَك َكاَألْنَعاِ� َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَ�﴾ 

[179 :K��ألعر ]
لِحْجر فيخبرنا هللا عز �جل بأH ��لئك لنا_ قد ُسحر� بحيث �نهم  D"ما في سو�

لمعجزa، *+ يقو� سبحانه �تعالى: لن يؤمنو حتى �لو "��

َماِ� َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ� ِ%نََّما  �َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن �لسََّ ﴿
�لحجر: 15-14]] ﴾�َ�َرTْ َ�ْبَصاُ�َنا َبْل َنْحُن َقْوٌ� مَّْسُحوُ� ُسكِّ

لقد"،  لسحر بشكل مؤثر على قطاعاa عريضة من لنا_ بهذ متد� هذ H*�
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��بتعا� �لنا� عن �لحقائق بهذ� �لد�جة، �بقا� هذ� �لسحر منذ 150 عاما، لهو �ضع 
مثير للحير6 ��لدهشة بد�جة ال يمكن شرحها بكلما-، ألنه من �لممكن '& يستسيغ 
�لعقل �عتقا� شخص '� عد6 'شخا< لسينا�يوها- مستحيلة �مز�عم حافلة بالَخَر8 
��لهر�� ��ألمو� غير �لمنطقية، Dال '& �عتقا� �لكثيرين من �لبشر في كافة 'نحا� �لعالم 
بأ& �لذ��- �لال�عية ��لجامد6 قد �جتمعت بقر�� فجائي، فأتت بالكو& �لذG نر�� 
يعمل بنظاN ال تشوبه شائبة، �يكشف عن تنظيم غير عا�G �نظاN متقن غاية �التقا&، 
�بكوكب �أل�R �لذG يختص بكافة �لسما- �لمناسبة للحيا6، �بكائنا- حية مز��6 

بأنظمة معقد6 تفوY �لحصر، ليس له من تفسير سوU 'نه سحر.
كما '& �هللا عز �جل ينبئنا من خال[ تلك �لحا�ثة �لتي �قعت بين موسى عليه 
�لسالN �فرعو&، بأ& بعض �ألشخا< ممن ينافحو& عن �لفلسفة �إللحا�ية، يؤّثر�& 
على �لنا� بما يصنعونه من �لسحر. فحينما قص موسى عليه �لسالN نبأ �لدين �لحق 
 .�على فرعو&، طلب فرعو& Dلى موسى '& يلتقي بسحرته في موضع يحتشد فيه �لنا
�حينما �لتقى موسى �لسحر6 'مرهم '& يبا���� هم باستعر�R مها��تهم. ��آلية �لتي 

تسر� هذ� �لحا�ثة تقو[:

َ�َجا���  َ��ْسَتْرَهُبوُهْم  �لنَّاِ�  َ�ْعُيَن  َسَحُر�ْ�  َ�ْلَقْوْ�  ا  َفَلمَّ َ�ْلُقْوْ�  َقاَ�   ﴿
ِبِسْحٍر َعِظيٍم ﴾ [�ألعر�#:116]

 �. �على نحو ما تبدU تمكن سحر6 فرعو& بما صنعو� من خدh '& يسحر�� �لنا
جميعا باستثنا� موسى ��لذين jمنو� به. Dال '& �لبرها& �لذG  'لقا� موسى في مو�جهة 
ما 'لقا� هؤال� على حد �لتعبير �لو��� بالقرj& �لكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ&"، 'G 'ّنه 'بطل 

تأثير�، يقو[ تعالى:

َيْأِفُكوَ*   َما  َتْلَقُف  ِهَي  َفِإ�3َ  َعَصا5َ  َ�ْلِق   *ْ�َ ُموَسى  ِ;َلى  َ�َ�ْ�َحْيَنا   ﴿
َفَوَقَع �ْلَحقُّ َ�َبَطَل َما َكاُنوْ� َيْعَمُلوَ* َفُغِلُبوْ� ُهَناِلَك َ��نَقَلُبوْ� َصاِغِريَن﴾ 
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[�ألعر��: 119-117] 
� مع ����� �� ما فعله هؤال� �ألشخا� �لذين  ،��على نحو ما ��� في �آليا
�لئك �لذين ��سحر�� �لنا= من قبل ��ثر�� عليهم �نما هو �فك، با/�� بالذ, ��لضعَّة. 
يؤمنو� بمز�عم خرقا� �لى �قصى ��جة تحت غالD من �لعلم �بتأثير �لسحر في عصرنا 
 Lُيذلو� ما لم يتخلو� عن هذ��لر�هن، �ينذ��� حياتهم للدفاP عنها، فسوD يسقط شأنهم 

�لمز�عم، �Xلك حينما تظهر �لحقيقة بجال� بكامل معانيها، �"يبطل تأثير �لسحر". 
�يشرb مالكو` موجريد_ (Malcolm Muggeridge) �لذ] ظل ينافح عن 
�كا� فيلسوفًا ملحد�ً، �لكنه ���� �لحقائق  ،Lنظرية �لتطو� حتى ناهز �لستين من عمر

من بعد �لوضع �لذ] ستتر�s �ليه نظرية �لتطو� في �لمستقبل �لقريب قائال: 
 vلموجو�� bمو�� �لمز� sمقتنعا بأ� نظرية �لتطو� ستكو� �حد �"�نني �نا نفسي صر
فيها. �سيتلقى جيل  ُطبقت  �لتي   ��لمجاال في  �لمستقبل ال سيما  تا�يخ  بكتب 
�لمستقبل بالدهشة ��لحيرv �عتنا{ فرضية متهرئة يكتنفها �لغمو} بسذ�جة ال يصدقها 

عقل" .20
�هذ� �لمستقبل ليس ببعيد، بل على �لعكس من Xلك، فإ� �لبشر في �لمستقبل �لقريب 
للغاية، سيد�كو� �� �لمصا�فا� ليست �لهًا �سوD يتم �العتر�D بأ� نظرية �لتطو� 
�نما هي �كبر خدعة ��شد �نو�P �لسحر في تا�يخ �لعالم. �سرعا� ما بد� هذ� �لسحر 
�لشديد ينحسر عن �لنا= في شتى �نحا� �أل�}، �با� �لكثير�� ممن �قفو� على سر 

خدعة �لتطو�، يتسا�لو� بدهشة �حيرv كيف �نطلت هذL �لخدعة عليهم.
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﴿ َقاُلو�  ُسْبَحاَنَك َال ِعْلَم َلَنا الَّ َما َعلَّْمَتَنا
نََّك َ#ْنَت �لَعِليـُم �َحلِكيـُم ﴾ِ

[ 	لبقر�: ٣٢ ]
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