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(ها�� يحيى (عدنا� ��قطا

�لشر، �لغد، �لحز�، �لتشا0$، �لقلق، �لوحد,، �لخو*، �لضغط ، عد$ �إلحسا� باألما�، غيا� 
 ،�لضمير،  �إلنزعا@، �لغضب، �لغير,، �لحقد، �ستعما= �لمخد�>، فسا: �ألخال7، مماسة �لقما

�لزنا، �لجوD، �لفقر، �لغش، �لسرقة، �لشجا، �لعد��,، �لجريمة، �لحر�، �لصر�D، �لظلم...   
جميع هذP �ألمو تطالعنا تقريبا كل يو$ في �لصحف �قنو�> �لتلفزيو�، بل قد نعيشها نحن 
�نفسنا بالفعل.  هذP �لظو�هر �لسلبية �لتي يعيشها �لنا� �تعيشها �لمجتمعا> ظلت مهيمنة على 

�لعالم منذ مئا> �لسنين. 
حسنا، �لكن هل بذ= �إلنسا� شيئا ما للتخلص من هذP �لشر�، � هل �جتهد للقضاY عليها؟ ال 
شك �� �إلنسا� ��جه هذP �لمشاكل في كل مرحلة من �لمر�حل �لتي مر بها �لتايخ �لبشر\، �قا�$ 
هذP �لمظاهر، بيد �نه لم يصل bلى �ية نتيجة بسبب �لخطإ في �لطريقة �لتي يسلكها في سبيل `لك.   
ال شك �� �لحل �لوحيد للتخلص من هذP �لمظاهر �لسلبية هو �اللتز�$ بـ”�خال7 �لدين �لحق”. 
�ما لم يتبع �لنا� �ألخال7 �لتي جاY بها �لدين سو* تبقى هذP �لسلبيا> مسيطر, على �لمجتمعا> 

ألنها نتيجة لـ”كابو� �لال:ينية”.   
هذ� �لكتا� يبين �� �إلنسا� b`� �لتز$ بـ”�ألخال7 �لحسنة” �لتي جاY بها �إلسال$ �بينها �هللا 
تعالى فإنه سو* يتخلص من “كابو� �لال:ينية” ، بمعنى يتخلص من �لشر� ��إلحسا� بالتشا$0. 
كما �� هذ� �لكتا� يشرe كيف يتم �لتخلص من �الضطر�� �الجتماعي �من �لسلبيا> �ما هي 
لك �اللتز�$، �يؤكد �� طريق �لخالf من  �لمكاسب �لما:ية ��لمعنوية �لتي تحصل لإلنسا� بفضل̀ 

جميع هذP �ألمر�j ��لضما� �لوحيد لذلك هو �لسعي �لحقيقي للعيش �فق �ألخال7 �لدينية. 

حو= �لكاتب
 �لمستعا �السم  يستعمل  �هو   ،١٩٥٦ عا$   ��قطا عدنا�  �لد 
ها�� يحيى. �منذ �لثمانيا> من �لقر� �لماضي كتب عد:ً� كبيرً� من 
�لمؤلفا> في مو�ضيغ مختلفة، bيمانية �علمية �سياسية، bال جانب `لك 
 ،يوجد للكاتب مؤلفا> في غاية �ألهمية تكشف rيف �تباD نظرية �لتطو
�تفند �:عا�Yتهم، �تفضح �لصال> �لخفية، بين �لد��ينية ��أليديولوجيا> 

�لّدموية.
�هد* �لمؤلف �لرئيسي من ��Y �عماله هو bيصا= نو �لقر�u �لكريم 
bلى شتى بقاD �لعالم، �:فع �لنا� بذلك bلى �لتفكير ��لتفّكر في قضايا 

bيمانية �ساسية مثل �جو: �هللا تعالى ��حد�نيته، ��ليو$ �آلخر، �كذلك 
كشف �ألسس �لمتها�نة لنظم �لجاحدين �سلوكياتهم �لمنحرفة. �bلى حّد �آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ 
مؤلفًا bلى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى باهتما$ بالغ من قبل شريحة ��سعة من �لقّر�Y. �بإ`� �هللا تعالى سو* 
تكو� كليا> ها�� يحيى خال= �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �سيلة للبلو| باإلنسا� في شتى �نحاY �لعالم bلى 

مر�تب �لسكينة ��لسال$ ��لصد7 ��لعد= ��لجما= ��لسعا:, �لتي جاY �لتعريف بها في �لقر�u �لكريم.



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)



كابو� �لكفــــر

حو� �ملؤلف
يتكو� �السم �لمستعا� للكاتب من "ها���" � "يحيى" في .كر- موقر+ للنبيين �للذين جا"ال 
ضد �لكفر ��إللحا"، بينما يظهر �لخاتم �لنبوA على �لغال< �مًز� ال�تبا; �لمعاني �لتي تحتويها 
هذO �لكتب بمضمو� هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبوK Aلى �ّ� �لقر�H �لكريم هو Hخر �لكتب 
 �Hلسما�ية، ��ّ� نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ �لكاتب لنفسه �لقر�
�لكريم ��لسنة �لّنبوية "ليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفاU �خذ �لعهد على نفسه بنسف جميع 
�ألسس �لتي تقوW عليها �لنظم �إللحا"ية �Kبطا� كل �لمز�عم �لتي تقوW عليها �لحركاU �لمناهضة 

    .Oعالٍ� عن �هد�فه هذK َمهر به كتبه بمثابة Aللّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذ
تد�� جميع كتب �لمؤلف حو� هد< �ئيسي هو تبليع نو� �لقر�H ��سالته لجميع �لنا�، 
�حثهم على �إليما� بوجو" �هللا ��حد�نيته ��ليوW �آلخر، �عرa تهافت �لنظم �إللحا"ية �فضحها 

على �لمإل.  
تحضى كتب ها��� يحيى بقبو� ��هتماW كبيرين في شتى �نحاe �لعالم؛ من �لهند Kلى �مريكا، 
�من Kنكلتر� Kلى �ند�نيسيا، �من بولونيا Kلى �لبوسنة، �من Kسبانيا Kلى �لبر�fيل، �من ماليزيا Kلى 

Kيطاليا، �من فرنسا Kلى بلغا�يا ���سيا.     
�للغاU: �إلنكليزية  تلك  بين  �لّلغاU �ألجنبية، �من  �لعديد من  Kلى  �لمؤّلف  ترجمت ُكتب 
��لر�سية  ��أللبانية  ��لعربية  ��أل��"ية  ��لبرتغالية  ��إلسبانية  ��إليطالية  ��أللمانية  ��لفرنسية 
��لبوسنية ��إل�يغو�ية ��الند�نيسية ��لماال�ية ��لبنغالية ��لصربية ��لبلغا�ية ��لصينية ��لسو�حلية 
(لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشر+ في Kفريقيا)، �لغة �لّديولهي (لغة مستخدمة في 
مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية �غيرها من �للغاU. � هناK kقبا� كبير على قر�e+ هذO �لكتب 

 .Uللغا� Oبهذ
لقد �ثبتت هذO �لمؤلفاU جد��تها، ��جدU تقدير كبيًر� في كافة �نحاe �لعالم. �قد كانت 
سبًبا في هد�ية كثير من �لنا� Kلى طريق �إليما� �ساهمت من جانب Hخر في تقوية Kيما� كثير 
من �لمؤمنين. �كل من يقر� هذO �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضوp �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 
فيها ��لسهولة �لموجو"+ بين ثنايا سطو�ها ��لصدs �لذA يميز �سلوبها ��لعمق في تنا�� �لقضايا 
�لعلمية. �ما يمّيز هذO �لمؤلفاU �يضا ُسرعة تأثيرها �ضما� نتائجها �عدW �لقد�+ على نقض ما 
فيها �"حضه.  �كل من يقر� هذO �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو� بإمكانه بعد .لك �لّدفاu عن 

�لفلسفاU �لما"ية ��آل��e �إللحا"ية ��ألفكا� �لُمنحرفة �ألخر-. 
�K.� حدx ��� نافح منافح عن تلك �لنظرياU بعد مطالعة هذO �لمؤلفاU فلن يكو� .لك سو- 
عن عناٍ" عاطفي ألّ� �لّسند �لعلمّي قد تّم "حضه �Kبطاله. �ال شك �� هذO �لخصائص نابعة من 
 eلى نيل �لمديح ��لثناK عمله هذ� e��� ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى من� �Hقو+ حكمة �لقر
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Kنما هدفه �غايته هد�ية �لنا� ��لسير بهم في طريق �إليما�، كما �ّ� ليس هّمه 
   .A"ّبح �� مكسب ما� Aّ� تحصيل

�على ضوe هذO �لحقائق، فإ� �لذين يساهمو� في نشر هذO �لكتب �يحثو� 
�لنا� على قر�eتها لتكو� �سيلة لهد�يتهم هم في �لحقيقة يقدمو� خدمة للدين 

ال تقّد� بثمن.
�على هذ� �ألسا�، فإّ� �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية �نها  
تشوz �أل.ها� �ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا� �تزيد من �لّشكوk ��لترّ"" �ال 
تملك  تأثيًر�  قوّيا �حاسًما في طر" �لشبهاU من �لقلو}،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد 
��لوقت. �من �لو�ضح �� هذO �لمؤلفاU لم تكن لتترk كل هذ� �لتأثير لو كانت 
تركز على بيا� �لقو+ �أل"بية للكاتب �كثر من تركيزها على �لهد< �لسامي 
�لمتمثل في هد�ية �لنا�. �من لديه �"نى شك في .لك فيمكنه �� يتحّقق من 
�� �لغاية �لقصو- هي "حض �إللحا" �نشر �خالs �لقر�H من خال� تأثير هذ� 

�لجهد �Kخالصه �نجاحه.     
 eفي �نحا Wحقيقة مهمة، �هي �� �لظلم ��لفوضى �لسائدين �ليو k��"K يتعين
�أل�a �ما يتعرa له �لمسلمو� من �.- َسببه تحّكم �لفكر �إللحا"A في 
شؤ�� �لعالم. ��لطريق �لذA يضمن �لخال| من هذ� كّله هو Kلحاs �لهزيمة 
بالفكر �إللحا"A �بيا� حقائق �إليما� � Kجالe �ألخالs �لقرHنية بحيث ُيصبح 
�لّنا� قا"�ين على �لتمسك بها. �بالنظر Kلى حالة �لعالم �ما ُير�" له من مزيد 
 uلُمسا�عة قد� �لمستطا� Aلى �لفسا" ��لّشر�� ��لدما� فإنه من �لضر��K Oجّر
 �Kلى �لقياW بما هو ضر��K� ،Aال فقد ُيقضى �ألمر �الUَ حين منا|.  �خال

�لقر� �لو�حد ��لعشرين، �بإ.� �هللا تعالى سو< تكوُ� كلّياU ها��� يحيى 
Kلى  بالّنا�   �للوصو �لوسيلة  �لمهّمة-    Oبهذ نهوضها   �-من خال

مر�تب �لسكينة ��لسالW ��لصدs ��لعد� ��لجما�  ��لسعا"+ �لتي 
��ضحها لنا �لقر�H �لكريم. 
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Wلكر�� eلى �لقر�K

� �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو�� في جميع كتب �لمؤلف مشر	حة 	موضحة في �
ضو5 �آليا# �لقر3نية. 	هذ% �لكتب تدعو �لنا, جميًعا �لى فهم هذ% �آليا# 	�لعيش 
	فقا لتعاليمها. لقد تم شر< جميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا# �هللا بحيث ال تبقى هنا6 
� �ألسلوE �لسلس 	�لسهل 	�لرصين �لمنبعث من � .HIهن �لقاJ تر�� في 	K شبهة LK
ر فهم هذ% �لكتب من ِقبل �لجميع صغا�I 	كبا�I، 	من كل فئا#  �لقلب هو �لذL يسَّ
 �K جعل هذ% �لكتب كتًبا ال تستطيع Lهو �لذ	صعوبة،  LK ��لمجتمع، بسهولة 	�	
تتركها قبل �تما] قر�5تها. 	حتى �لذين �تخذ	� موقفا معاIضا للدين يتأثر	� بالحقائق 

�لمذكو�I في هذ% �لكتب، 	ال يستطيعو� �حض صحة محتوياتها.
	كما يستطيع �لقر�5 قر��5 هذ� �لكتاE 	�لكتب �ألخر[ للمؤلف على �نفر��، فهم 
يستطعيو� قر�5تها بشكل جماعي، K	 مناقشتها فيما بينهم 	�لتسامر حولها. �� قر��5 هذ% 

�لكتب بشكل جماعي 	نقل كل فر� KIيه 	خبرته �لى �آلخرين Kمر مفيد جد�.
عال	� على هذ�، فإ� �لمساهمة في تعريف هذ% �لكتب – �لتي لم تؤلَّف �ال لوجه 
�هللا تعالى 	لمرضاته – 	نشرها بين �لنا, ُتَعد خدمة �يمانية كبير�، أل� �أل�لة 	�لبر�هين 
�لتي يو�Iها �لمؤلف في هذ% �لكتب قوية جد� 	مقنعة، لذ� كا� على كل من يريد خدمة 

هذ� �لدين تشويق �آلخرين لقر�5تها 	�الستفا�� منها.
� يتسع 	قت �لقاHI لالطالe على �ستعر�d �لكتب �ألخر[، �لذL نقدمه K ننا نأمل�
في نهاية هذ� �لكتاE، ليكو� على علم بوجو� منابع ثرَّ� 	مصا�I غنية من �لكتب في 

�لمو�ضيع �إليمانية 	�لسياسية، �لتي تعد قر�5تها مفيد� 	ممتعة للغاية.
ال تر[ في هذ% �لكتب ما تر�% في بعض �لكتب �ألخر[ من jI[ شخصية للمؤلف، 
	ال تر[ شر	حا 	�يضاحا# مستند� �لى مصا�I مشبوهة، 	ال LK نقص K	 قصوI في 
KسلوE �أل�E 	�لتوقير �لو�جب �تخاJ% تجا% �لمفاهيم 	�لمو�ضيع �لمقدَّسة، 	ال ما يُجر 

.mلقنو�	لى �ليأ, � 	K لتر���	لى �لحير� � HIلقا�
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٨ ................................................. مقدمــــة

١١ مـا �لــدين �لحـــق؟...............................

١٨ ........................................ لما.� �نزلت �أل"يا�؟

٤٠ ........................... �ثر �لدين على �لحيا+ �الجتماعية

١٠٣ ................. �ألثر �لسلبي للكفر على جسد �إلنسا�

�لتشبث بقيم �لدين يحل جميع 

١١٧ ....................................... �لمشاكل �الجتماعية

١٤٧ ...................................... قيم �لقر�H هي �لحل

فهــــر�
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 ،nلعزلة، �لخو� ،Eالضطر�� ،[jلتشا� ،��لنز	e �لى �لشر، �لظلم، �لحز
�لضغط �لنفسي، �إلحباm، �نعد�] �ألمن 	�لطمأنينة ، تشتت �لذهن، �لقلق، 
�لغضب، �لغير�، �المتعاd، ��ما� �لمخد�I#، تضعضع �ألخالr، �لمقامر�، 
�لبغا5، �لجوe، �لفقر، �لتفسخ �الجتماعي، �لسرقة، �لحرE، �لصر�e، �لعنف، 
�الضطها�، �لخوn من �لمو#...هذ% �لظو�هر 	غيرها يتكرI �لحديث عنها 
في �لصحف 	�لمجال# 	محطا# �لتلفز� بشكل يومي. 	تخصص �لصحف 
�لكبير� صفحا# كاملة لهذ% �لموضوعا#، كما تنشر صحف Kخر[ سلسلة 
من �لمقاال# �لتي تتنا	t �لجو�نب �لنفسية 	�الجتماعية لهذ% �لقضايا. غير 
� �حتكاكنا بهذ% �لقضايا ال يقتصر على �لصحف 	حدها، بل نحن نو�جه K
هذ% �لمشكال# بشكل متكرI في سياr حياتنا �ليومية، 	Kهم من Jلك، لكل 

	�حد منا تجاEI شخصية معها.
يكافح  �لنا, 	�لمجتمعا# للتحرI من 	طأ� هذ% �الضطر�با# 	�لظو�هر 
�لسلبية، 	من مثل هذ% �لهياكل �الجتماعية �لضا�I 	�لعليلة �لتي هيمنت على 
� نلقي نظر� خاطفة على �	لة K لكJ يكفينا للتيقن من	 .Iلعالم منذ عصو�

�لمــقدمــــــة
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�ليونا� �لقديمة 	على �إلمبر�طوIية �لر	مانية �لعظمى 	I	سيا �لقيصرية 
 Lلبؤ, �لذ� �	على ما يسمى بعصر �لتنوير، بل حتى �لقر� �لعشرين قر
شهد حربين عالميتين �ثنتين 	كو�xI �جتماعية 	�سعة �لنطا .r	Kيا كانت 
�لحقبة �لزمنية K	 �لحّيز �لجغر�في �لذL تصّوE �ليه نظر6، فإ� �لصو�I تظل 

.tبا LJ nهي هي، بال �ختال
 ��إلتيا 	�لحاt كذلك، عن  �لنا,،  لما�J عجز  هنا 	هو:   tسؤ� Iيثو	
بحلوt لهذ% �لمشكال#، K	 على �ألقل، بذt �لجهو� لتخليص مجتمعاتهم 

من هذ% �لعلل �الجتماعية؟  
�لو�قع Kنه لم يسلم مجتمع في LK عصر من �لعصوI من هذ% �لمشكال#، 
	مع هذ� �ستمر# خيبة �لنا, في �لتخلص منها 	ما 6�J ال لعد] صالحية 
	جربو�  �أل�	ية  بكل  تد�		�  فقد  �لغاية.  هذ%  لبلو|  �لمستخدمة  �لوسائل 
نظما سياسية شتى، 	بسطو� قو�نين شمولية فاشلة، 	Kقامو� �لثو�I#، 	تبنو� 
Kيدلوجيا# منحرفة، هذ� في حين �تسم سلو6 �لبعض �آلخر بالالمباال� تجا% 

هذ% �لمشكال# 	3ثر	� �لتسليم بالوضع �لقائم.
�لحياتي،  �لنمط  K	 كا�	�، هذ�  �لنا,،   EشرK لر�هن� 	في عصرنا هذ� 
�لحيا�  �لمشكال# هي من حقائق  �لالمباال�. فهم مسلمو� بأ� هذ%  Kعني 
يتمتع  مجتمع  	جو�   �بأ  �موقنو فهم  لذلك  تغييرها.  Kحد  يملك  ال  �لتي 
 L	حلم طوبا 	K tمن �لمحا Eنما هو ضر�بالحصانة من هذ% �لمشكال# 
بعيد �لمنا .t	Iغم �متعاضهم �لمتكرI 	�لمعلن من هذ� �لنمط �لحياتي �ال 
Kنهم يركنو� �ليه 	يعتنقونه بكل سهولة 	Jلك بسبب ما قّر في نفوسهم من 

�ستحالة 	جو� بديل 3خر لهذ� �لنمط �لحياتي. 
� �لترياr �لوحيد لهذ% �لمشكال# كلها يكمن في �عتناr مبا�H "�لدين �
�لحق". فال Kمل في تغيير هذ% �لصو�I �لكالحة �لتي ستبقى ما بقي �لتجاهل 
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كابو� �لكفــــر

لحد�� �هللا ��بد�لها بصو�� �خر� ها�ئة �مشرقة �ال ��� سا�
 قيم �لدين 
�لحق. �بعبا�� �خر�، سيظل �لنا1 نهبا لهذ- �لمعضال
 طالما تنا%�� عن 
قيم �لقرAD. �لو شئنا �A نعر@ هذ� �لوضع بعبا�� بسيطة لقلنا �نه: كابو1 

�لكفر.
مع  �لتعامل  مؤلفوها   Iحا� كثير�  بكتب  �لمطابع   Mحا�� �فعت  لقد 
 A� �ال   ،Mليو�  
�لمجتمعا تو�جهها  �لتي  ��الجتماعية  �لنفسية   
�لمشكال
�لخاصية �لتي تمّيز هذ� �لكتاW هي �نه يرّكز على �لحل �ألكثر ��قعية، كما 
�نه ينذ� �لنا1 من مغبة �لمستقبل �لكئيب �لذZ ينتظرهم ��� عشو� عن هذ� 

�لحل. 
��ننا لنرجو �A يد�[ �لذين يقبلوA على هذ� �لكتاW بعقل متفتح �ضمير 
��_ �A معاني �لسالM ��لثقة �لمتبا�لة �توفر حيا� �جتماعية مثالية ال تتأتى �ال 

بتقّمص قيم �لقرAD ��إلقباI على �لدين �لحق، �هو �لدين �إلسالمي. 
عندها سيند�c هؤال% في سلك �لناجين من �هق �لمعانا�، معنوية كانت 
في   Aعنها، �سيحيو �لحديث  �لتي سلف  �لمتاعب  �من نصب  �� حسية، 
بحبوحة من �لرحمة ��لحب ��الحتر�M ��لسالM ��لثقة، �ستسو� بينهم �لقيم 
 .ADلقر� Zهد M- ��لتز��لى مرضا� �هللا بمر�عا� حد�� Aألخالقية. �سيتوسلو�
 
�بهذ� يقو� �يمانهم باهللا فيفرg �هللا عليهم شئآبيب �حمته �يثيبهم جنا

 .
�لفر��1 بعد �لمما

مـا �لــدين �لحـــق؟
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

حقيقة  ما  حياتي؟  �معنى  هد�  ما  ��هب؟  �ين  ��لى  �تيت  �ين  من 
�لمو#؟ هل هنا* حيا( �خر& بعد �لمو#؟ هل �لجنة ��لنا� توجد�� حق؟ 
ما هو �صل �لحيا(؟ �ين �هللا؟ ما�� يريد منا خالقنا؟ كيف لي �� �فّر+ بين 

�لحق ��لباطل؟ �ين �عثر على �جابا# لهذ7 �ألسئلة؟
�لمهمة  �ألسئلة  هذ7  على  �إلجابة  �لعصو�  كل  في  �لنا@   Aحا� لقد 
�لشائع،   Fلالعتقا �خالفا  �لك،  �مع  نقاشا،  ���سعوها  بجد  فيها   ��فكر�
فقد خرجت �فضل �إلجابا# على هذ7 �ألسئلة �على مر �لعصو� من مشكا( 
 Aلفالسفة �عقو� قر�ئح  من  �إللهي ال  �لوحي  به   Aتنز  Tلذ� �لحق"  �لدين "

�لمفكرين.
 F�كثير( هي �ألFيا� �لتي ��# �ليها �فئد( �لنا@ �جذبت �ألتباW على �متد
�لشامانية � �لبو�ية  �لحصر:  ال  �لتمثيل  �جه  على  �ألFيا�  هذ7  �من  �لعالم، 
�لوثنية، �ال �نه ال �حد من هذ7 �ألFيا� تنزA به �لوحي �إللهي. �لهذ� فهي �
�بحكم  �ألFيا�،  هذ7  �بعض  حركا#.   �� فلسفا#  كونها  على  تزيد  ال 
�جتماعية �� نفسية  Aحلو Tمزية �� ثقافية، لم تأ# بأ�ها على معا� �قتصا�
للمشكال#. كما �� �ألشخا` �لذين �ضطلعو� بمهمة تطوير هذ7 �ألFيا� 
 Aإلتيا� بإجابا# يعّو�قد �همتهم هذ7 �ألسئلة �لملحة، �ال �نهم عجز�� عن 

مـا �لــدين �لحـــق؟
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كابو� �لكفــــر

تقييمها  علينا  يتعّين  	�لتي  �لصحيحة   ��أل�يا بعض  فهنا6  هذ�  	مع  عليها. 
 �	فر�ها من �أل�يا� �لباطلة. 	�� Kبر� سمة تمّيز �أل�يا� �لصحيحة من �أل�يا
�لز�ئفة هي �ألصل �لذL خرجت منه، �J تتصل جذ	Iها جميعا بالوحي. لقد 
Kخبر �هللا سبحانه 	تعالى �لنا, في �لقر3� عن هيمنة 	علو �لدين �لحق على 

ما عد�% من �Kيا� K	 فلسفا# K	 نظم �جتماعية، 	Jلك في قوله:
يِن   ﴿ ُهَو �لَِّذA َ�ْ�َسَل َ�ُسوَلُه ِباْلُهَد- َ�ِ"يِن �ْلَحقِّ ِلُيْظِهَرOُ َعَلى �لدِّ

ُكلِِّه َ�َكَفى ِباهللاَِّ َشِهيًد� ﴾  (�لفتح: ٢٨)
	في قوله تعالى:

يِن   ﴿ ُهَو �لَِّذA َ�ْ�َسَل َ�ُسوَلُه ِباْلُهَد- َ�ِ"يِن �ْلَحقِّ ِلُيْظِهَرOُ َعَلى �لدِّ
ُكلِِّه َ�َلْو َكِرOَ �ْلُمْشِرُكوَ� ﴾  (�لصف: ٩)

�لى  Kصولها  ترجع  �لتي  �لديانا#  هي  	�إلسال]  	�لنصر�نية  �ليهو�ية   ��
� فسا�� K ال�تعالى، 	6 Iحيية من �هللا تبا	صولها تنزال# K لوحي. فهي في�
	موسى  عيسى  مو#  بعد  	�ليهو�ية  �لنصر�نية  �لديانتين  �عتر[  قد  عريضا 
عليهما �لسال]. فقد غشيت غاشية �لتحريف 	�لحذn 	�إلضافة كتابي �لعهد 
 I	باختفا5 �لكتب �ألصلية بمر	 ،(��Iلتو�) لعهد �لقديم�	لجديد (�إلنجيل) �
 ��لوقت ظهر# نسخ محرفة كثير� للعهدين �لجديد 	�لقديم، 	لف �لنسيا
�لمطبق �لنسختين �ألصليتين من �لكتابين. 	لهذ� تفرقت �لسبل بأتباe �لديانتين 
	طر�ئقهم  	طقوسهم  معتقد�تهم  فأقامو�  �ألصيل،  �إللهي  �لدين  سبيل  عن 
 tال تز�	 .��لتعبدية 	�لحياتية على فهم محرn لدين �ختلقه �ألحباI 	�لرهبا
هذ% �لتفسير�# 	�لمعتقد�# �لز�ئغة باقية �لى يو] �لنا, هذ�. 	لهذ� عجز# 

هذ% �أل�يا� �لمحرفة عن تقديم حلوt للمشكال# سالفة �لذكر. 
�هللا  ��حى  �لديانتين  هاتين  �لذA طر� على  �لتحريف  بعد هذ�   ﴿
Hخر �لكتب �لسما�ية ��لذA ��يد له �� يبقى بريئا من �لتحريف 
Kلى يوW �لقيامة �.لك بعد �� تعهد �هللا بحمايته �حفظه من عبث 
ْلَنا  َنزَّ َنْحُن  Kِنَّا   " تعالى:  �هللا   �يقو �لمبطلين،  �تحريف  �لعابثين 

ْكَر Kِ�َنَّا َلُه َلَحاِفُظوَ�" ﴾  (�لحجر: ٩) �لذِّ
	نسخته  �أل	لى  بهيئته   ��لزما من  قرنا  عشر  	ألIبعة   ��لقر3 بقي  لقد 
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�ألصلية بريئا من غو�ئل �لتحريف 	�لد,. فقد بقي كل حرn من �لنسخة 
 LيدK لتي كتبت بخط �ليد كما هو في �لمصاحف �لتي في�	 ��أل	لى للقر3
�لمسلمين �ليو]. ففي كل مصر من KمصاI �لعالم يتلو �لمسلمو� كتابا 	�حد� 

� �لقر3� مكلو5 برعاية �لهية خاصة. K مما يبرهن على
�لكتب  طريق  من   	K �لرسل  بو�سطة  للبشر  Iساالته  �هللا  K	صل  لقد 
�هللا  �نسا� خلقه   t	K  ،[�3 �هللا على   dفقد فر �لتاIيخ.  �متد��  	Jلك على 
في �أل�J ،dI# �لمبدK �لذK Lنزله على �لرسل �لذين تتالت بعثاتهم بعد%. 
	بعباK �Iخر[، فقد كا� �إلنسا� �أل	t على علم تا] بوجو� �هللا. ثم حمي 
تنزt �لكتب 	بعث �لرسل بعد Jلك 	تتابع عبر حقب �لزما�. 	هذ% �لحقيقة 

KشاI �ليها �لقر3� في قوله تعالى:
َ�ُمنِذِ�يَن  ِريَن  ُمَبشِّ �لنَِّبيِّيَن  �هللاُّ  َفَبَعَث  َ��ِحَدً+  ُ�مًَّة  �لنَّاُ�  َكاَ�   ﴿  
ِفيِه  �ْخَتَلُفوْ�  ِفيَما  �لنَّاِ�  َبْيَن  ِلَيْحُكَم  ِباْلَحقِّ  �ْلِكَتاَ}  َمَعُهُم   �َ�َ�نَزَ
َ�َما �ْخَتَلَف ِفيِه Kِالَّ �لَِّذيَن ُ��ُتوOُ ِمن َبْعِد َما َجاeْتُهم ُ  �ْلَبيَِّناUُ َبْغًيا 
َبْيَنُهْم َفَهَد- �هللاُّ �لَِّذيَن Hَمُنوْ� ِلَما �ْخَتَلُفوْ� ِفيِه ِمَن �ْلَحقِّ ِبِإْ.ِنِه َ��هللاُّ 

َيْهِدA َمن َيَشاKِ eَلى ِصَر�ٍ; مُّْسَتِقيٍم ﴾ (�لبقر+: ٢١٣)
	كما KشاI# �آلية 3نفة �لذكر، فقد K	صل �هللا Iساالته لبني �إلنسا� عبر 
Iسله 	كتبه. 	قد �EK �لرسل على تحذير Kقو�مهم 	تذكيرهم بيو] �لقيامة 
	خّوفوهم من جهنم �لتي سيخّلد �هللا فيها من يكفر برساالته من �لبشر، كما 
بشر هؤال5 �لرسل من يستجيب لدعو� �هللا من Kقو�مهم بالخلو� �ألبدL في 
 eنو LK يعلم Lهو �لذ �جنا# �لفر�	,. �� �هللا �لذL تكفل بخلق �إلنسا
من �لحيا� يصلح له 	يجلب له �لر�حة 	�لطمأنينة في �لحيا� �لدنيا. 	هذ� هو 
للنا, هو  يرتضيه �هللا   Lلذ� �لحيا�  �لقيم �ألخالقية 	نمط   ��لسبب في كو
�لذL يضمن لهم حيا� طيبة في �لدنيا 	في �آلخر�. صفو� �لقوt، فبما Iحمة 
 Lيعيش حيا� تجر �K من �من �هللا كا� �لدين هو �لنظا] �لذL يمكن �إلنسا

على نسق مثالي على �لصعيدين �لنفسي 	�الجتماعي.   
متنوعة  كانت  خلقه  �لى  �هللا  Kنزلها  �لتي  	�لرساال#  �لوصايا   �K Iغم 
�لسما	ية   ��أل�يا  �K �ال  	�Kمنتهم،  	Kحو�لهم  �لنا,  بيئا#   eتنو بحسب 
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كابو� �لكفــــر

تلتقي في Kصوt �لمعتقد�# 	�لمثل �ألخالقية �لتي ير�� للنا, �لتشبث بها. 
�هللا،  	جو�   tحو جوهرية  بحقائق  �لسما	ية  �لرساال#  كل  جا#5  فقد 
	K	ضحت Kسما5 �هللا 	صفاته، 	بينت �لغرd من خلق �إلنسا� 	غير% من 
�لمخلوقا#، 	Iسمت �لمنهج �لذL يحقق للنا, �لعبو�ية �لحقة هللا، 	جلت 
كل ما يرتضيه �هللا من Kنماm �لسلو6 	�لعمل، 	كشفت عن �لمبدK �لذL يعين 
�لنا, على �لتفريق بين �لحق 	�لباطل، 	بين �لسيئ 	�لحسن، 	كيف يجعل 

�إلنسا� من حياته مطية تبلغه Iضا �هللا 	تدخله جنا# �لفر�	,.
 �عليه فإ� �لدين �لحق عند �هللا هو �إلسال]. فهو Kصل 	ما�� كافة �أل�يا
عليه   [�3  ،dIأل� في   tسوI  t	K عهد  منذ  بها  �هللا  �لنا�  عبد  �لتي 
�لحقيقة  	هذ%  �لغالب.  �هللا   ���Iإل �الستسال]  يعني  	�إلسال]  �لسال]. 

يؤكدها �لقر3� على �لنحو �لتالي:

�Kساله  �منها  كثير+   O"عبا على  �هللا  نعم 
على  �لنا�   �لتد للكتب  �Kنز�له  للرسل 

�لطريق �لقويم.
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

يَن ِعنَد �هللاِّ �ِإلْسَالWُ َ�َما �ْخَتَلَف �لَِّذيَن ُ�ْ�ُتوْ� �ْلِكَتاَ} Kِالَّ  ﴿ �Kَِّ �لدِّ
ِمن َبْعِد َما َجاeُهُم �ْلِعْلُم َبْغًيا َبْيَنُهْم َ�َمن َيْكُفْر ِبآَياUِ �هللاِّ َفِإ�َّ �هللاِّ 

� عمر��: ١٩) H)  ﴾ {َسِريُع �ْلِحَسا
فقيل  بها  جا5	�  �لتي  �لرسل  �لى  نسبت  �لصحيحة   ��أل�يا  �K 	Iغم 
�لرسل كانت  بها هؤال5  �لتي جا5   ��أل�يا  �K �ال  	�لنصر�نية،  �ليهو�ية 
في  �سالما  كلها  كانت  فقد  Kخر[،   �Iبعبا	 	�حد�.  حقا  �ينا  كلها 

عهو�ها:
 ﴿ َ�َجاِهُد�� ِفي �هللاَِّ َحقَّ ِجَهاِ"Oِ ُهَو �ْجَتَباُكْم َ�َما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي 

يِن ِمْن َحَرٍ� مِّلََّة َ�ِبيُكْم  �لدِّ
 �اُكُم �ْلُمْسِلميَن ِمن َقْبُل َ�ِفي َهَذ� ِلَيُكوَ� �لرَُّسوُ   Kِْبَر�ِهيَم ُهَو َسمَّ
َالَ+ H�َُتو�  َفَأِقيُمو� �لصَّ �لنَّاِ�  َ�َتُكوُنو� ُشَهَد�e َعَلى  َعَلْيُكْم  َشِهيًد� 
�لنَِّصير ﴾   َ�ِنْعَم  �ْلَمْوَلى  َفِنْعَم  َمْوَالُكْم  ُهَو  ِباهللاَِّ  َ��ْعَتِصُمو�  �لزََّكاَ+ 

(�لحج: ٧٨)

�لعصو�  كل  في  �لنا�  �هللا  "عا  لقد 
لإليما� به ��عد جهنم لكل من �فض 

�الستجابة لهذO �لدعو+.
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كابو� �لكفــــر

� �لنا, �لذين Kنزلت عليهم كتب سما	ية (�ليهو� 	�لنصاI[) سبقت �
عنها  يعبر  �لحقيقة  	هذ%  مسلمين،  �لحقيقة  في  كانو�   ،��لقر3  t	نز

:]Iلنصا�	لمعتقد �لسليم من �ليهو� � EصحاK ��لقر3� على لسا
ُيْتَلى   �.َKِ�َ ُيْؤِمُنو�  ِبِه  ُهم  َقْبِلِه  ِمن  �ْلِكَتاَ}  Hَتْيَناُهُم  �لَِّذيَن   ﴿  
َعَلْيِهْم َقاُلو� Hَمنَّا ِبِه Kِنَُّه �ْلَحقُّ ِمن �َّبَِّنا Kِنَّا ُكنَّا ِمن َقْبِلِه ُمْسِلِميَن  ﴾ 

(�لقصص: ٥٢-٥٣ )
�ليهو� 	�لنصاI[ في هذ� �لصد� مصححا خطأ  	قد �حض �هللا مز�عم 

ما Jهبو� �ليه بقوله:
 ﴿ َما َكاَ� Kِْبَر�ِهيُم َيُهوِ"يָדا َ�َال َنْصَر�ِنيָדا َ�َلِكن َكاَ� َحِنيًفا مُّْسِلًما 

� عمر��: ٦٧)H)  ﴾ َ�َما َكاَ� ِمَن �ْلُمْشِرِكيَن
� كل �لرسل بمختلف عصوIهم جا5	� K نجد �	�K �Jجلنا �لنظر في �لقر3
 �بمنظومة 	�حد� من �لمعتقد�# 	�لعبا��#.  فقد 	�I# �إلشا�I في �لقر3

�لى Iسوt �هللا �كريا 	ند�5 �لمالئكة له 	هو قائم يصلي:
 kَُر  ﴿ َفَناَ"ْتُه �ْلَمآلِئَكُة َ�ُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّي ِفي �ْلِمْحَر�ِ} َ��َّ �هللاَّ ُيَبشِّ
اِلِحيَن   ًقا ِبَكِلَمٍة مَِّن �هللاِّ َ�َسيًِّد� َ�َحُصوً�� َ�َنِبيָדا مَِّن �لصَّ ِبَيْحَيـى ُمَصدِّ

� عمر��: ٣٩).H)
 	Iسوt �هللا شعيب حين خاطبه قومه قائلين:

 �ْ�َ Hَباُ َنا  َيْعُبُد  َما   kَنَّْتُر  ��َ  kََتْأُمُر َ�َصَالُتَك  ُشَعْيُب  َيا  َقاُلوْ�   ﴿  
َ�� نَّْفَعَل ِفي َ�ْمَو�ِلَنا َما َنَشاKِ eنََّك َألَنَت �ْلَحِليُم �لرَِّشيُد ﴾ (هو": 

.(٨٧
	Iسوt �هللا ��Iيس:

يًقا نَِّبيָדا َ�َكاَ� َيْأُمُر َ�ْهَلُه   ﴿ َ��ْ.ُكْر ِفي �ْلِكَتاِ} Kِْ"ِ�يَس Kِنَُّه َكاَ� ِصدِّ
(W٥٥ :Aمر) ﴾ َالِ+ َ��لزََّكاِ+ َ�َكاَ� ِعنَد َ�بِِّه َمْرِضيָדا ِبالصَّ

:Eيعقو	سل �هللا �سحق I عن	
 Uِْلَخْيَر�� ِفْعَل  Kَِلْيِهْم  َ�َ�ْ�َحْيَنا  ِبَأْمِرَنا  َيْهُد�َ�  ًة  َ�ِئمَّ َ�َجَعْلَناُهْم   ﴿  

(٧٣ :eألنبيا�) ﴾ لزََّكاِ+ َ�َكاُنو� َلَنا َعاِبِدين� eيَتاKِ�َ +َِال Kِ�ََقاWَ �لصَّ
:� 	Iسوال  �هللا ��		� 	سليما
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

ُبُيوًتا  ِبِمْصَر  ِلَقْوِمُكَما   �eَ َتَبوَّ  ��َ َ�َ�ِخيِه  ُموَسى  Kَِلى  َ�َ�ْ�َحْيَنا   ﴿  
ِر �ْلُمْؤِمِنيَن ﴾ (يونس:  َالَ+ َ�َبشِّ َ��ْجَعُلوْ� ُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة َ�َ�ِقيُموْ� �لصَّ

(٨٧
:tنه قاK هللا عيسى� tسوI	 ،

َما  َ��لزََّكاِ+  َالِ+  ِبالصَّ َ�َ�ْ�َصاِني  ُكنُت  َما  َ�ْيَن  ُمَباَ�ًكا  َ�َجَعَلِني   ﴿ 
ُ"ْمُت َحيָדا ﴾ (مريم:١ ٣)

 	لقما� حين خاطب �بنه ناصحا:
َ��ْصِبْر  �ْلُمنَكِر  َعِن  َ��ْنَه  ِباْلَمْعُر�ِ<  َ�ْ�ُمْر  َالَ+  �لصَّ َ�ِقِم  ُبَنيَّ  َيا   ﴿ 

َعَلى َما َ�َصاَبَك �Kَِّ َ.ِلَك ِمْن َعْزWِ �ْألُُموِ� ﴾ (لقما�: ١٧)
 	قوله تعالى:

 kَْر ﴿ Kِ�َْ. َقاَ� ُلْقَماُ� ِالْبِنِه َ�ُهَو َيِعُظُه َيا ُبَنيَّ َال ُتْشِرkْ ِباهللاَِّ �Kَِّ �لشِّ
َلُظْلٌم َعِظيٌم ﴾ (لقما�: ١٣)
، 	مريم حين K	صاها �هللا قائال:

 �H) ﴾ َ��ْ�َكِعي َمَع �لرَّ�ِكِعيَن Aَيا َمْرَيُم �ْقُنِتي ِلَربِِّك َ��ْسُجِد ﴿ 
عمر�� : ٤٣).

�لعقيد�   Hمبا�	 �لعبا��   rطر لبعض  �ألمثلة  بعض  هذ% سو[  	ليست 
نفسه هو  �لحق  �لدين   �K طالما  �هللا  على كافة Iسل  تعميمها  	يمكن 
�لذK Lنزt على كافة �لرسل. 	في �آلية �لتالية تتجلى �لمالمح �لجوهرية 

�لثابتة لهذ� �لدين �لحق :
َ�ُيِقيُمو�   eُحَنَفا يَن  �لدِّ َلُه  َُمْخِلِصيَن  ِلَيْعُبُد�� �هللاَّ  Kِالَّ  ُ�ِمُر��  َ�َما   ﴿ 

َالَ+ َ�ُيْؤُتو� �لزََّكا+َ َ�َ.ِلَك ِ"يُن �ْلَقيَِّمِة ﴾(�لبّينة: ٥) �لصَّ
 �عليه فإ� �لدين عند �هللا هو �إلسال]. هذ% �لحقيقة �لثابتة يعبر عنها �لقر3

في قوله تعالى:
 ﴿ َ�َمن َيْبَتِغ َغْيَر �ِإلْسَالWِ ِ"يًنا َفَلن ُيْقَبَل ِمْنُه َ�ُهَو ِفي �آلِخَرِ+ ِمَن 

� عمر��: ٨٥)H) ﴾َ ْلَخاِسِرين�
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كابو� �لكفــــر

 6�I�� لى�منذ لحظة خلقه ميال 	 �لقد K	�e �هللا في Kصل فطر� �إلنسا
� من � �لوعي 	�لحكمة.  ما عند% من ملكا#  باستخد�]  �هللا 	Jلك  	جو� 
� كل شي5 في �لكو� من Kكبر ما فيه من موجو��# �لى K لحقائق �لجلية�
Kصغرها، هو من خلق 	تدبير �هللا. ففي كل شي5 يحيط بنا 3ية 	برها� على 
	جو� �هللا. فقد خلق �هللا �لطير �لذL يحلق في جو �لسما5 	�ألسما6 �لتي 
�لتي  �لبنغوين   Iطيو	 �لصحر�5   Eتجو �لتي  	�إلبل   Iلبحا�  �قيعا في  تسبح 
تعمر �لد�ئر� �لقطبية �لجنوبية للكر� �ألIضية 	�لبكتريا �لتي تتخذ من Kجسا�نا 
	�لكو�كب  	�لغيو]  	�لنباتا#   Iلثما�	 �لمجر��  بالعين  تر[  	�لتي ال  سكنا 
بأنظمة  جميعا  	�	�ها  تقويم  	Kحسن  هيئة  Kكمل  في  �لعظيمة  	�لمجر�# 

	Kجهز� حساسة 	مز�يا �Iقية. 
	بالمثل، كل �لنظم �لتي تعين على �ستمر�I �لحيا� في �ألdI مرسومة 
�لتو��نا#،  هذ%  في   nنحر��  	K  tختال� �Kنى   x	فحد �قيق.   �تو�� 	فق 

لما.� �نزلت �أل"يــــا�؟
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

� يجعل �لحيا� على 	جه �ألdI مستحيلة. K لو قيس بالمليمتر، من شأنه	
� �لتأمل في هذ% �لتو��نا# ليكشف عما تنطوL عليه من حساE �قيق �	
عن  �لشمس   tحو  dIأل�  ��I	� سرعة  تر�جعت  فلو  بديعة.  	خطة  �Iئع 
معدلها �لحالي ألسفر Jلك عن فر	r هائلة في �Iجا# �لحر��I بين �لليل 
�لى  �لشمس   tحو dIأل�  ��I	� في سرعة  �لزيا��   Lستؤ� 	�لنهاI، كما 
حد	K xعاصير 	فيضانا# مما يشكل تهديد� خطير� للوجو� على كوكب 

  .dIأل�
كما توجد تو��نا# Kخر[ �قيقة تجعل �لحيا� ممكنة على ظهر كوكبنا 
�لر�ئعة هي  �لدقيقة  �لتو��نا#  بأ� هذ%   tلقو� لهذ� يستحيل عقال  �ألIضي. 
	ليد� �لمصا�فة �لعميا5. فكامير� �لتصوير K	 �لسيا�I تدt �إلنسا� على 	جو� 
� �لكو� 	ما فيه من K يستنتج �K 5بالمثل يتعين على �لمر	 ،e�	 rJصانع حا
 �شبكة نظم متر�بطة ليس كيانا مستقال بذ�ته خالقا لها. 	تتكرI في �لقر3
�آليا# �لتي يلفت �هللا فيها KنظاIنا �لى �Kلة 	جو�% 	3يا# حكمته �لمبثوثة 

:�في �لكو
َماe َماe لَُّكم مِّْنُه َشَر�ٌ} َ�ِمْنُه َشَجٌر ِفيِه   ﴿ ُهَو �لَِّذA َ�نَزَ� ِمَن �لسَّ
َ�ِمن  َ��َألْعَناَ}  َ��لنَِّخيَل  ْيُتوَ�  َ��لزَّ  uَ�َّْلز� ِبِه  َلُكم  ُينِبُت  ُتِسيُموَ� 
َلُكُم �للَّْيَل  َر  ُر�َ� َ�َسخَّ َيَتَفكَّ  Wٍلَِّقْو �لثََّمَر��Kِ Uَِّ ِفي َ.ِلَك آلَيًة  ُكلِّ 
َ.ِلَك  ِفي   َّ�Kِ  Oِِبَأْمِر  Uٌَر� ُمَسخَّ  Wَُ��ْلنُُّجو َ��ْلَقَمَر  ْمَس  َ��لشَّ َ��ْلنََّهاَ� 
َآلَياUٍ لَِّقْوWٍ َيْعِقُلوَ� َ�َما َ.َ�َ� َلُكْم ِفي �َألaِ�ْ ُمْخَتِلًفا َ�ْلَو�ُنُه �Kَِّ ِفي 

ُر�� ﴾ (�لنحل: ١٠-١٣) كَّ َ.ِلَك آلَيًة لَِّقْوWٍ َيذَّ
 	في قوله تعالى:

ُر��  ﴾ (�لنحل: ١٧)  ﴿ َ�َفَمن َيْخُلُق َكَمن الَّ َيْخُلُق َ�َفال َتَذكَّ
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ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

/� �هللا �- �لعالمين هو �لذ* خلق �لكو� قاطبة �خلق �لطبيعة ��إلنسا� �هو �فضل من يعلم حاجا� 
خلقه بما في ;لك �إلنسا�، �لهذ� فإ� صال4 �إلنسا� يعتمد على �لدين �لذ* �نزله �هللا /ليه.



كابو� �لكفــــر

تماما  مجر��   �	لو كا يقر،   �K �لذكر  سالفة  �آليا#  يتأمل  بمن   Lحر
نظر   �� �هللا 	حوله.   �Iقد من  ينبهر   �K	 �هللا  بوجو�  �لدينية،   nIلمعا� من 
�إلنسا� في جسد%، Jلك �لكيا� �لذL يمو~ بمنظوما# معقد� 	متر�بطة، 
 Lلشخص �لذ� I	كذلك بمقد	خلق �هللا.  tيقر بجال �كفيل بجعل �إلنسا
� يهتدL �لى خالقه بمالحظة 	تأمل ما K هللا �لموحى� Eلم يطلع على كتا
يحيط به من مخلوقا#. فالكو� يزخر باأل�لة على 	جو� �هللا لكن ال يقف 

على هذ% �أل�لة �ال �لذين K	تو� قر�ئح متقد�:
 Uٍَ��ْخِتَالِ< �للَّْيِل َ��لنََّهاِ� آلَيا aِ�َْ��َأل Uِ��ََما  ﴿ �Kَِّ ِفي َخْلِق �لسَّ
ُجُنوِبِهْم  َ�َعَلَى  َ�ُقُعوً"�  ِقَياًما  �هللاَّ  َيْذُكُر�َ�  �لَِّذيَن  �ألْلَبا}  ألُِّْ�ِلي 
َماUِ��َ َ��َألaِ�ْ َ�بََّنا َما َخَلْقَت َهذ� َباِطًال  ُر�َ� ِفي َخْلِق �لسَّ َ�َيَتَفكَّ

� عمر��: ١٩٠-١٩١) H) ﴾ �ُِسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذ�َ} �لنَّا
	هنا، LK بعد �إلقر�I بوجو� �هللا، تتجلى �لحاجة �لى �لدين Kكثر. 	Jلك 
 Eلتقر� ببساطة أل� �لشخص �لذL يقر بوجو� �هللا سيرغب حتما في 
	Iحمته،  حبه   Eالكتسا سبل  عن  	�لبحث  عنه  �لمزيد  	معرفة  �ليه، 
	�لسبيل �لوحيد� �لى هذ% �لغايا# تكمن في فهم قيم �لقر3� كال] �هللا 

�لخالد 	�ستوI �إلسال] �لسما	L، �ين �لحق.

�لقر�H يز�" �إلنسا� بكل �لمعا�< �لضر��ية له 
بني  �لى    �مرسلو 	Iسل  منزلة  كتب  من   Iلعصو� من  عصر  يخل  لم 
� يعّرn �هللا نفسه لإلنسا� 	ليعلمه Kنماm �لسلو6 K لك ألجلJ كل ،��إلنسا
لقد  له.  �لعيش 	فقه 	هيئه  له  يريد   Lلذ� �لحيا�   EسلوK	 لقيم �ألخالقية�	
لمفاهيم  �لحقيقية  �لمعاني  �لى   ��إلنسا �لرسل  	تلك  �لكتب  تلك  IKشد# 
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�لخير 	�لشر 	�لخطأ 	�لصو�E، 	لفتت نظر% �لى ما سيقفو �لمو# من حيا� 
Kخر	ية يثاE فيها �لمحسن 	يعاقب فيها �لمسي5. 

�متد��  على  معرفته  �لى   ��إلنسا يحتا~  ما  كل  �هللا  بّين  �لكيفية  	بهذ% 
حياته عن طريق �أل�يا� �لسما	ية، فلم تغا�I هذ% �أل�يا� كبير� 	ال صغير� 
�لدنيا 	في �آلخر� �ال  قيمة 	طيبة في هذ%  فيما يتصل بكيفية تحقيق حيا� 
 tساI�	 �جا5# بها. 	قد 	�I# �إلشا�I �لى �لغاية �أل	لى من خلق �إلنسا

�لرسل 	�نز�t �لديانا# في 3يا# كثير� من L3 �لذكر �لحكيم :
 ﴿ َ�َيْوWَ َنْبَعُث ِفي ُكلِّ ُ�مٍَّة َشِهيًد� َعَلْيِهم مِّْن َ�نُفِسِهْم َ�ِجْئَنا ِبَك 
ْلَنا َعَلْيَك �ْلِكَتاَ} ِتْبَياًنا لُِّكلِّ َشْيeٍ َ�ُهًد-  َشِهيًد� َعَلى َهـُؤالe َ�َنزَّ

َ�َ�ْحَمًة َ�ُبْشَر- ِلْلُمْسِلِمين ﴾(�لنحل: ٨٩)،
َ�َنِذيًر�  ًر�  ُمَبشِّ Kِالَّ   kََ�ْ�َسْلَنا َ�َما   �َنَزَ َ�ِباْلَحقِّ   Oَُ�نَزْلَنا َ�ِباْلَحقِّ   ﴿ 

،(١٠٥ :eإلسر��)﴾
َ�َتْفِصيًال  َ�ْحَسَن   Aَلَِّذ� َعَلى  َتَماًما  �ْلِكَتاَ}  ُموَسى  Hَتْيَنا  ُثمَّ   ﴿  
 :Wُيْؤِمُنوَ� ﴾(�ألنعا َ�بِِّهْم   eِبِلَقا لََّعلَُّهم  َ�َ�ْحَمًة  َ�ُهًد-   eٍَشْي لُِّكلِّ 

(١٥٤

�لقر�H يبين �لغاية �لحقيقة من خلق �إلنسا�
�لبشر.  من   #�Iمليا 	فنا5  	حيا�  خلق  حقبه  �متد��  على  �لتاIيخ  شهد 
قلة قليلة من هؤال5 �لبشر جهد# 	سعت لمعرفة �لغاية �لحقيقية للحيا�، Kما 
 5�I	 قضو� حياتهم جريا	ليومي �  xألحد�� Iلباقية فانجرفت مع تيا� �لبقية 
 �K �لشاغل هو  تافهة. 	لهذ� كانت غاية 	جو�هم 	شغلهم  غايا# صغير� 
 Eلضر� هذ�  يمّيز   tمسئو غير  باطنيا  موقفا   �� �لخاصة.  Iغباتهم  يحققو� 
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�لطاغي من �لسلو6 في كل �لمجتمعا# 
تقريبا.  �لتاIيخ  عهو�  مختلف  في 

فكل جيل، باستثنا5 حاال# قليلة، 
	قع في �J# �ألخطا5 �لتي 	قع 

فيها �لجيل �لسابق 	تبنى بكل 
3بائهم  	قيم   nهد�K بساطة 
�أل	لين. 	هي ��ئر� مفرغة  
يو]  �لى   I	تد  tتز� ال 

�لنا, هذ�.
Kكثر  �ستعبد#  لقد 
 Hمبا�	 فلسفا#  �لنا, 

على  Kكثرها  يقو]  �Iتبة 
 ��إلنسا  �� �لتالي:   Kلمبد�
�لوجو� 	يشب  يظهر في 
 �� يمو#.  ثم  يكبر  ثم 
مر�  �ال  يولد  ال   ��إلنسا
هو  �لمو#   ��	 	�حد�، 
نهاية كل شي5. 	لهذ� 
 �K �لنا,  على  يتعين 
طوال  حياتهم  يحيو� 
يسعو�   �K	 	عرضا 



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

لتحقيق Iغباتهم 	�شباe نز	�تهم 	شهو�تهم ما ��مت في حياتهم بقية. 
	هكذ� طفق �لنا, ينفقو� حياتهم �لتي ظنو� حمقا Kنها �لحيا� �لوحيد� 
متشبثين بأنماm �لحيا� 	�لسلو6 �لتي 	Iثوها من Kسالفهم �لغابرين. 	شرعو�، 
�لشهو�#   eتبا� جعل  في  بالمو#،  �لوعي  من  مجر��  بر	<  مدفوعين 
على  �لوصف  هذ�   rيصد	 لحياتهم.  سامية  غايا#  للمستقبل  	�لتخطيط 
كل �لنا, على �ختالn مشاIبهم 	شياتهم �لثقافية 	�الجتماعية. فقد Kصبح 
�لحصوt على تعليم r�I 	شغل منصب مرموr 	تحقيق مستو[ عاt من 
�لعيش 	بناK 5سر� سعيد� 	غير Jلك مما ال يحصى من �ألهد�n �لمماثلة، 

غايا# ثابتة للحيا�.  
صحائف  بها  فيسّو�   nألهد�� هذ%  Jكر  في  يفيض   �K للمر5  يمكن 
�لوحيد�  �لغاية  عن  عشو�  قد  �لنا,  هؤال5   �K هي  �لحقيقة  لكن  كثير�، 
لوجو�هم، 	Kنفقو� حياتهم كلها 	�لتي هي فرصة فريد� Kعطوها لتحقيق غاية 
يغد	�   �K �لنهائي هو   nلهد� 	�لسفه. 	هذ�  �لباطل  في  �لكبر[،  	جو�هم 

عبيد� هللا �لخالق. 	هذ� �ألمر مبسوm في �لقر3� في قوله تعالى :
(٥٦ :Uلذ��يا�)﴾ �ِالَّ ِلَيْعُبُد�Kِ َ�َما َخَلْقُت �ْلِجنَّ َ��ْإلِنَس ﴿ 

� �لسبيل �لى تحقيق �لعبو�ية �لحقة مبين كذلك في �لقر3�. 	�لعبو�ية �
هللا تعني �لقبوt بوجو� 		حد�نية �هللا، 	معرفة صفاته �لعال 	Kسمائه �لحسنى 
	�إلقر�I بجالله 	عظمته 	�اللتفا# عن عبا�� كل معبو� سو�% 	صرn �لعمر 
سعيا لنيل Iضا%. 	قد �شتمل �لقر3� على 	صف مفصل 	�قيق لنمط �لحيا� 
كنف  في  يعيش   Lلذ� 	�لشخص  للنا,.  �هللا  يرضها  �لتي  �لخلقية  	�لقيم 
هذ% �لقيم 	في �طاI هذ% �لحد	� مبشر بحيا� طيبة يحو�ها في �لدنيا 	في 

�آلخر�. 	لمن تنكب سبيل �هللا مآt سيئ ينتظر%. 
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 L	في تشكيل مستقبله �ألخر I	� لنمط حيا� �لمر5 في هذ% �لدنيا ��
 Iلمو# حد فاصل تنتهي عند% فتر� �الختبا�	حياته �لسرمدية بعد �لمو#. 	
�لدنيا،  �لحيا�  في  �قامته   ��با Kفسد%  ما  بإصال<  بعد%   �لإلنسا يسمح  	ال 
	لهذ� فإ� تصرn �إلنسا� كما لو Kنه جا5 �لى �لوجو� بمحض �لمصا�فة 
K	 Kنه حر طليق من LK قيد K	 Kنه قد جا5 �لى هذ% �لحيا� ليقضي Kيامه في 
�لذين   ��  .��لخسر�  6I� لى� به  �شباI eغبا# مستحقر�، سبيل ستفضي 
يستهتر	� بخالقهم 	ال يبالو� بأمر% 	ال يقيمو� 	�نا للغاية من خلقهم 	ال 
يأبهو� لما سيئوt �ليه Kمرهم في �لحيا� �آلخر�، سيقاt لهم يو] �لقيامة على 

	جه �لتوبيخ:
 ﴾ ُتْرَجُعوَ�  َال  Kَِلْيَنا  َ�َ�نَُّكْم  َعَبًثا  َخَلْقَناُكْم  َ�نََّما  َ�َفَحِسْبُتْم   ﴿  

(�لمؤمنو�: ١١٥) 
هؤال5 �لنا, هم في 	�قع �ألمر غير مدIكين للغاية من 	جو�هم. 	قد 
�لطريق  �لى  �لنا,  	IKشد  	Iسله  كتبه   tخال من  �لغاية  هذ%  �هللا  K	ضح 
�لقويم، 	فوJ rلك، Kعطى �هللا �إلنسا� فسحة من �لعمر ليتعظ. 	لن ينفع 
�لذين عمو� 	صمو� عن هذ% �لفر� 	3ثر	� �لشهو�# 	�تبعوها كلها 	تنكبو� 
�لطريق �لصحيح �لتي �Iتضاها لهم باIئهم، لن ينفعهم �العتذ�I يو] �لقيامة 

:�	لن يستعتبو
 ﴿ َ�ُهْم َيْصَطِرُخوَ� ِفيَها َ�بََّنا َ�ْخِرْجَنا َنْعَمْل َصاِلًحا َغْيَر �لَِّذA ُكنَّا 
َر َ�َجاeُكُم �لنَِّذيُر َفُذ�ُقو�  ُر ِفيِه َمن َتَذكَّ ْرُكم مَّا َيَتَذكَّ َنْعَمُل َ�َ�َلْم ُنَعمِّ

اِلِميَن ِمن نَِّصيٍر ﴾ (فاطر: ٣٧) َفَما ِللظَّ
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تحــقيق  سبــل  Kلى  يرشــد   �Hلقــر�
�لعبـــو"ية للـــه

أل� �إلنسا� خلق ليكو� عبد� هللا فهو مطالب بمعرفة كيفية هذ% �لعبا��. 
:�جا5# �إلشا�I �لى هذ� في �لقر3

�ْألَْمِر  ِفي  ُيَناfُِعنََّك  َفَال   Oَُناِسُكو ُهْم  َمنَسًكا  َجَعْلَنا  ُ�مٍَّة  ِلُكلِّ   ﴿  
َ��ْ"Kِ uَُلى َ�بَِّك Kِنََّك َلَعَلى ُهًد- مُّْسَتِقيٍم ﴾ (�لحج: ٦٧)

 �ففي �لقر3� 	صف مفصل لنوe �لعبا�� �لتي يريدها �هللا من عبا�%. 	�
�لصال�  بإقامة  �لمتعلقة  �لقر3� كل �إلجابا# على �ألسئلة  لو�جد في  �لمر5 
في  �هللا  يمتدحها  �لتي  �لصفا#  جانب  �لى  �لو�جبة  	�لزكا�  �لر�تبة  	�لعبا�� 
عبا�% �لمؤمنين 	Kنماm �لسلو6 �لتي يتعين على �لعبد �جتنابها 	�لقيم �لخلقية 
� �لتو�ضع � .��لتي ينبغي للعبد �كتسابها، كل هذ� مبسوm 	مصر< في �لقر3
	�الستعد�� للتضحية 	�لبذt في سبيل �هللا 	�ألمانة 	�لعدt 	�لتسامح 	�لثبا# 
في  	محمو��  �ليها   Iمشا �لخلقية،  �لسما#  من  Jلك  	نحو   Kلمبد� على 
�لقر3�. كما تحدx �لقر3� باستفاضة عن �ألعماt �لشرير� 	سيئا# �لسلو6 

	�لتعامل �لفج مع �لنا, 	حذI �لمؤمنين من �القتر�E منها. 
بين  من   ��إلنسا 	خص  شي5.  ال  من   �	�إلنسا  ��لكو �هللا  خلق  لقد 
سائر �لمخلوقا# بفضائل جّمة حبا% �ياها منها �لر	< 	هي Kبر� 	Kعظم ما 
�هللا   tفضاK	 مدIكا.  	�عيا  كائنا   ��إلنسا تجعل  �لتي  	هي   ،��إلنسا يمّيز 
	نعمه على �إلنسا� كثير� يأتي �	نها �لحصر (١٨-�لنحل) لهذ� يتعين على 
 Eما هو �لمطلو	لمكرما# �	لتأمل في سبب �ستحقاقه لهذ% �لنعم � ��إلنسا
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 aِ�َْ��َأل Uِ��ََما ﴿�Kَِّ ِفي َخْلِق �لسَّ
َ��ْخِتَالِ< �للَّْيِل َ��لنََّهاِ� َ��ْلُفْلِك �لَِّتي َتْجِرA ِفي �ْلَبْحِر 

 aَ�َْفَأْحَيا ِبِه �أل eِمن مَّا eَما ِبَما َينَفُع �لنَّاَ� َ�َما َ�نَزَ� �هللاُّ ِمَن �لسَّ
َحاِ}  َبْعَد َمْوِتَها َ�َبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ َ"Hبٍَّة َ�َتْصِريِف �لرَِّياpِ َ��لسَّ

َماe َ��َألaِ�ْ آلَياUٍ لَِّقْوWٍ َيْعِقُلوَ�﴾  ِر َبْيَن �لسَّ �ْلُمَسخِّ
(�لبقر+: ١٦٤)



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

منه مقابل Jلك.
� كل �لنعم �لتي K 6 حقيقة�I�� على �Iلقد� �لقد K	�e �هللا في �إلنسا
يستمتع بها قد جا5ته من قبل �هللا، 	بالتالي يسهل عليه ��6�I ما يتعين 
�لتعبير   rمامه طرK تنبهم  قد  لكنه  �لنعم.  لهذ%  �لشكر  عليه من 	�جب 
Kمر  فقد  �لسبيل.  ليهديه   ��لقر3 يأتي  	هنا   ،�	�المتنا �لشكر  هذ�  عن 
�متد��  نيل Iضا% على  �لى  �لحاجة  � يستشعر	� K ��لقر3 �هللا عبا�% في 
من  لحظة  �إلنسا� 	في كل  يتعين على  �لغاية  	لتحقيق هذ%  حياتهم. 
� يؤثر Iضا Iبه على �شباI eغباته ��هو�ئه، أل� �لمر5 يغد	 K %جو�	

بد	� Jلك عبد� للشهو�# تستهويه فينقا� لها:
 ﴾ َ�ِكيًال  َعَلْيِه  َتُكوُ�  َ�َفَأنَت   Oَُهَو� Kَِلَهُه  �تََّخَذ  َمِن  َ�َ�َ�ْيَت   ﴿  

(�لفرقا�: ٤٣)
	عليه يكو� نهج �لمسلم في كل Kطو�I حياته قائما على �لنظر في كل 
�لخيا�I# 	�لبد�ئل �لتي تعرd له، سو�5 تعلقت هذ% �لبد�ئل بحا�ثة K	 بفكر� 
K	 بموقف، ثم يختاK Iقربها �لى Iضا �هللا. 	بالتالي يحق للمؤمن �لذL قضى 
�أل	فى  بالجز�5  له  �هللا  �كر�]  �لى  يتطلع   �K خالقه،  Iضا  طلب  في  حياته 
 �	�إلنعا] �ألبدL. 	عليه فإ� نفع عبا�� �لمؤمن يعو� �ليه هو ال �لى �هللا، أل
 ��هللا غير محتا~ لصال� �لعبد K	 عبا�ته K	 Kعماله �لصالحة، 	قد عبر �لقر3

عن هذ% �لحقيقة في قوله تعالى:
�ْلَعاَلِميَن ﴾  َعِن  َلَغِنيٌّ  �هللاََّ   َّ�Kِ ِلَنْفِسِه  ُيَجاِهُد  َفِإنََّما  َجاَهَد  َ�َمن   ﴿

(٦ :Uلعنكبو�)
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�لقر�H يعلم �إلنسا� �لتفريق بين �لحق ��لباطل
في �لبيئا# �لتي ال تقيم 	�نا لمبا�H �لقر3� يجرL تطبيق معايير متنوعة 
ال يعّوt عليها للتفريق بين �لخير 	�لشر. 	يتمخض عن �العتما� على مثل 
 t	حا Lية. فالشخص �لذJنتائج مؤ	لمتنوعة سلو6 خاطئ � �لمعايير  هذ% 
�قتر�n جريمة مر� 	�حد� مثال يعتبر Kكثر بر��5 من �آلخرين �لذين �Iتكبو� 
 �Iضر Kقل  نفسه  يعد  �لبيو#  على  يسطو   Lلذ� فاللص  �لجر�ئم.  من  عد�� 
من مرتكب جريمة �لقتل، في حين  يظن مرتكب جريمة �لقتل بنفسه خير� 
ألنه لم يرتكب في حياته سو[ جريمة قتل 	�حد�. فحسب KIيه، فإ� من 
يرسم  �ألخر[  �لناحية  	من   .Iألشر�� هم  �آلخرين  �ما5  بسفك   �يتكسبو
قاتل محترn خطا فاصال بينه 	بين شخص مختل �لعقل، 	 يعد نفسه بريئا 
لم   ��	 �لخلقي   eلو��� من  تجر�	�  من  على  �لوصف  هذ�  	ينطبق  تماما. 
يكونو� في عد�� �لمجرمين. فمن يغتاE �لنا, ال ير[ بفعلته بأسا ألنه �نما 
فعلها بحسن نّية، 	من يحمل حقد� على 3خر يستصغر Jنبه ألنه ال يحقد �ال 
� يسترسل في سر� حجج مماثلة كثير�. صفو� K 5يمكن للمر	بوجه حق. 
� جميع هؤال5 �لنا, يظنو� Kنهم Kبريا5 	ال يقر	� ببشاعة جر�ئمهم، K tلقو�
 �� �لحجج 	�لذ�Iئع �لتي يسوقونها باطلة 	موغلة في �لخطأ، 	Jلك ألK ال�
�لشخص   �يكو حين  في  �هللا،   Eبكتا يستمسك  من  هو   5Lلبر� �لشخص 
3ثما ��J تعاIضت تصرفاته مع �ستوI �ألخالr �لذL جا5 به �لقر3�، مهما 

�نتحل من مز�عم. 
 �Iلنفس �ألما�	لضمير � :�	كما نعلم جميعا فإ� للنفس �لبشرية 	جها
في   Eلصو��	 �لخير  فعل  �لى  ��ئما  	يحفز%  �لمر5  �لضمير  يلهم   بالسو5. 
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�هللا.  يغضب  ما  	كل  �لسلو6  سيئ  �لى  بالسو5   �Iألما� �لنفس  تدفعه  حين 
�يمانه   Lقو  �J� �ال  يتسنى  �لناحية �ألخر[، ال  �لمر5 بضمير%، من   eنتفا�	

باهللا 	تحلى بالخوn منه. 
يهب �لدين �إلنسا� 	عيا يميز به بين �لخير 	�لشر. 	لن تكو� للمر5 3لية 
التخاJ �لقر��I# 	ال ملكة تفكير سليمة �ال ��J صّدr بما Kنزt �هللا من هد[ 
	سّير حياته 	فق مقر�I# هذ� �لهد[. فالشخص �لذL يخاn �هللا مثال يجعل 

له Iبه فرقانا يفرr به بين �لحق 	�لباطل:
 ﴿ ِيا َ�يَُّها �لَِّذيَن Hَمُنوْ� �Kَ َتتَُّقوْ� �هللاَّ َيْجَعل لَُّكْم ُفْرَقانًا َ�ُيَكفِّْر َعنُكْم 

(٢٩ :�َسيَِّئاِتُكْم َ�َيْغِفْر َلُكْم َ��هللاُّ ُ.� �ْلَفْضِل �ْلَعِظيِم ﴾ (�ألنفا
:Eلصو��	بين �لخطأ 	لباطل �	فيصل فريد بين �لحق  � فالقر3

 ﴿ َتَباkَ�َ �لَِّذA َنزََّ� �ْلُفْرَقاَ� َعَلى َعْبِدOِ ِلَيُكوَ� ِلْلَعاَلِميَن َنِذيًر� ﴾ 
(�لفرقا�: ١).

 	يشتمل �لقر3� على تفصيل �قيق لمفهو] �لحق 	�لباطل 	يرشد �لنا, 
�لى Kفضل �لسبل الستخد�] ضمائرهم 		عيهم. 	في �آلية �لتالية نر[ تفصيال 

شامال لمفهو] �لحق 	�لباطل:
 ﴿ لَّْيَس �ْلِبرَّ َ�� ُتَولُّوْ� ُ�ُجوَهُكْم ِقَبَل �ْلَمْشِرsِ َ��ْلَمْغِرِ} َ�َلـِكنَّ 
�ْلِبرَّ َمْن Hَمَن ِباهللاِّ َ��ْلَيْوWِ �آلِخِر َ��ْلَمآلِئَكِة َ��ْلِكَتاِ} َ��لنَِّبيِّيَن H�ََتى 
ِبيِل  �لسَّ َ��ْبَن  َ��ْلَمَساِكيَن  َ��ْلَيَتاَمى  �ْلُقْرَبى   A�ِ.َ ُحبِِّه  َعَلى   ��ْلَماَ
َ��ْلُموُفوَ�  �لزََّكاَ+  H�ََتى  الَ+  �لصَّ  Wََ�َ�َقا �لرَِّقاِ}  َ�ِفي  آِئِليَن  َ��لسَّ
َ�ِحيَن   e�َّر ��لضَّ  eْلَبْأَسا� ِفي  اِبِريَن  َ��لصَّ َعاَهُد�ْ�   �.َKِ ِبَعْهِدِهْم 
�ْلَبْأِ� ُ��َلـِئَك �لَِّذيَن َصَدُقو� َ�ُ��َلـِئَك ُهُم �ْلُمتَُّقوَ� ﴾ (�لبقر+: 

.(١٧٧
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بيئته  K	 يكتسبه من  �لمر5 من Kسرته K	 من Kسالفه  يرثه  � كل معتقد �
 .��لقر3  Hمبا� مع   dIتعا طالما  عليه   tيعو  �K يستحق  ال  �الجتماعية 
لوصف  �ستخد�مها  يشيع  �لتي  �لمعينة   #�Iلعبا� تلك  Jلك  على  	شاهدنا 
� كف K ال�بابة". J LJال يؤ �شخص ما بأنه خّير، 	منها قولهم "�� فال
�إلنسا� عن �لحاr �ألJ[ حتى بالذباE مع تنكبه سبيل �لهد[ �لتي Iسمها 
 tنفسه عن �ألعما �� يحجز �إلنساK جل خير. فالمهمI ال تجعله ��لقر3
 .�� يأتي Kفعاt �لخير �لتي �متدحها �لقر3K	 ��لشرير� �لتي KشاI �ليها �لقر3
 tلشفقة باألطفا�	فة بالمساكين Kتحلي �لشخص بصفة �لر �K يعتقد �لبعض
هذ%   �K لنا  يبين   �فالقر3 �لتدين.  صفة  عليهم  يسبغ  ال  لهم   ��لعو 	تقديم 
�ألعماt ال تجعل صاحبها Kهال لصفة �إليما� �لحق، �نما �لمؤمن �لحق هو 

�لشخص �لذL يجهد في �قتفاK 5ثر �لقر3� 	يقف نفسه لنيل مرضا� �هللا.

�لقر�H يرشد �إلنسا� Kلى طبيعة �لعالم �لحقيقية
�لبشرية   Lها�	 بالسما5  عهد�  �لكتب   xحدK—��لقر3 في  �هللا  يخبرنا 
KنظاIنا  يلفت  كما  	حد%.  �هللا  لنعبد  خلقنا  �لمستقيم—Kننا   mلصر�� �لى 
� هذ� �لعالم ��I �ختباI 	�بتال5 للمؤمنين، يمتحنهم Iبهم ليميز K لى حقيقة�
�لخبيث من �لطيب. 	بنا5 عليه، 	كشرm من شر	m هذ� �الختباI، يحذI �هللا 
 mتبعد% عن �لصر�	من مغبة �الستجابة للعو�مل �لتي خلقت لتغريه  ��إلنسا

�لمستقيم، مشير� �لى �لطبيعة �لخد�عة �لمغوية لهذ% �لعو�مل:
هذ�  في  �لحيا+  حقيقة  تصف   �Hلقر� في  كثير+   UياH �ثمة   ﴿  
ِفْتَنٌة  َ�َ�ْ�َالُ"ُكْم  Kِنََّماَ�ْمَو�ُلُكْم   " منها:  بعضا  يلي  فيما  نو�"  �لعالم 
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َ��هللاَُّ ِعنَدOُ َ�ْجٌر َعِظيم ﴾(�لتغابن: ١٥)
َ��ْلَقَناِطيِر  َ��ْلَبِنيَن   eلنَِّسا� ِمَن   Uَِهَو� �لشَّ ُحبُّ  ِللنَّاِ�  fُيَِّن   ﴿  
 xَِ��ْلَحْر Wَِمِة َ��َألْنَعا ِة َ��ْلَخْيِل �ْلُمَسوَّ َهِب َ��ْلِفضَّ �ْلُمَقنَطَرِ+ ِمَن �لذَّ
� عمر��: H) ﴾ {ُِحْسُن �ْلَمآ Oُْنَيا َ��هللاُّ ِعنَد َ.ِلَك َمَتاuُ �ْلَحَياِ+ �لدُّ

(١٤
ْنَيا fِ�َيَنُتَها َ�َما ِعنَد �هللاَِّ   ﴿ َ�َما ُ��ِتيُتم مِّن َشْيeٍ َفَمَتاuُ �ْلَحَياِ+ �لدُّ

َخْيٌر َ�َ�ْبَقى َ�َفَال َتْعِقُلو� ﴾ (�لقصص: ٦٠)
	ضنك  	�لفقر  �لعيش  	Iغد  	�أل	ال�   tلما�	 �الجتماعية  �لمكانة   ��

�لعيش كل K	لئك Kشيا5 يبتلى بها �إلنسا� في �لدنيا، يقوt �هللا تعالى:
 ﴿ َ�ُهَو �لَِّذA َجَعَلُكْم َخَالِئَف �َألaِ�ْ َ�َ�َفَع َبْعَضُكْم َفْوsَ َبْعٍض 
َ"َ�َجاUٍ لَِّيْبُلَوُكْم ِفي َما Hَتاُكْم �Kَِّ َ�بََّك َسِريُع �ْلِعَقاِ} Kِ�َنَُّه َلَغُفوٌ� 

.(١٦٥ :Wألنعا�) ﴾ َِّحيٌم�
	�بتال5   Iختبا� سو[  ليس  	�لمو#  �لحيا�  خلق   �K على  �لدليل  Kما   

لإلنسا� ففي قوله تعالى:
َ�يُُّكْم َ�ْحَسُن َعَمًال َ�ُهَو  ِلَيْبُلَوُكْم   ﴿ �لَِّذA َخَلَق �ْلَمْوUَ َ��ْلَحَياَ+ 
�ْلَعِزيُز�ْلَغُفو� "(�لملك: ٢). �كل �لنعيم �لذA يحوOf �إلنسا� �� 
 Uِْلَمْو� َ.�ِئَقُة  َنْفٍس  ُكلُّ   " له:  �ختبا�  هو  Kنما  �لدنيا  في  ُيسلبه  

(٣٥ :eألنبيا�) ﴾ �ََلْيَنا ُتْرَجُعوKِ�َ رِّ َ��ْلَخْيِر ِفْتَنًة َ�َنْبُلوُكم ِبالشَّ
 ﴿ َ�َ�مَّا Kَِ.� َما�ْبَتَالOُ َفَقَدَ� َعَلْيِه fْ�َِقُه َفَيُقوُ� َ�بِّي َ�َهاَنن َكالَّ َبل الَّ 

ُتْكِرُموَ� �ْلَيِتيَم ﴾ (�لفجر: ١٥-١٦)
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�K �لغافلين عن �لحقائق �لتي تضمنها �لقر�H يضلو� بالخير 
يصيبهم �يتلبسهم �لقنو; ��لغم حين يحرموها.

ما  �لوعي  من  له  ليس  لموقف شخص  جليا  	صفا  تتضمن  �آلية  هذ%   
يجعله يستوعب طبيعة هذ� �البتال5. 	قد حذI �هللا �لمؤمنين من هذ� �لصنيع 

	Jكرهم مر��I بالغرd �لحقيقي من خلقهم:
�ْلَحَياِ+  fَْهَرَ+  مِّْنُهْم  fْ�ََ��ًجا  ِبِه  َمتَّْعَنا  َما  Kَِلى  َعْيَنْيَك   َّ� َتُمدَّ َ�َال   ﴿ 

نَيا ِلَنْفِتَنُهْم ِفيِه sُfْ�ِ�َ َ�بَِّك َخْيٌر َ�َ�ْبَقى ﴾ (طه: ١٣١) �لدُّ
	مع Jلك فإ� Kمثاt هؤال5 �لنا, �لذين عجز	� عن ��6�I هذ% �لحقائق، 
ينخدعو� بالمظهر �لخد�e لهذ% �لنعم، �J يدفعهم 	لعهم بالحيا� 	�غتر�Iهم 
�لدنيوية،  �لمكاسب  	�لرخيص في سبيل تحصيل هذ%  �لغالي   tبذ �لى  بها 
	ينتابهم شعوI بالخيبة 	يتملكهم �إلحبا m��J 	�جهو� �Kمة K	 مصاعب. 	في 

�لقر3� �شا�I �لى هذ% �لحالة �لعقلية:
يَِّئاUُ َعنِّي  ْتُه َلَيُقوَلنَّ َ.َهَب �لسَّ  ﴿ َ�َلِئْن َ�َ.ْقَناOُ َنْعَماe َبْعَد َضرe�َّ َمسَّ

35



كابو� �لكفــــر

اِلَحاUِ ُ�ْ�َلـِئَك َلُهم  Kِنَُّه َلَفِرpٌ َفُخو� Kِالَّ �لَِّذيَن َصَبُر�ْ� َ�َعِمُلوْ� �لصَّ
مَّْغِفَرٌ+ َ�َ�ْجٌر َكِبيٌر ﴾ (هو": ٩-١٠)

Kما �لمؤمنو� �لذين يفهمو� كل �لحو��x �لتي تعترd سبيلهم في ضو5 
هد[ �لقر3� كائنا ما كانت �لظر	n، فال يذهلو� عن Jكر �هللا 	�ليو] �آلخر 
�هللا  �لرسوt صلى   tقو  �يعو فهم  �لخلو�.   Iبد� للفو�  �لسعي  في   �	يدKبو
 �عليه 	سلم "كن في �لدنيا كأنك غريب K	 عابر سبيل" �)لبخا(LI فيدIكو
�آلخر�   Iلد��  �K	 معد	��  فيها  Kيامهم   �K	 محد	��  �لدنيا  في  �قامتهم   �K
هي �لحيا� �لحقيقية. 	هذ� هو سر نجا� �لمؤمنين من غو�ئل �لضالt 	�لتيه 
 �J� لهم�	لغم �	 �	�لعجب حين تهبط عليهم �لنعم تتر[ 	من مشاعر �لحز
 �K ألنهم علمو�	لثمر�#. � �لخوn 	�لحرما� 	نقص من  �بتلو� بشي5 من 
�هللا مبتليهم بالنعم 	بالحرما� فال يبدI منهم �ال ما يرضي �لرE. �ستجابتهم 

لألحد�x يحكيها قوله تعالى:
Kِ�ََلْيَنا  ِفْتَنًة  َ��ْلَخْيِر  رِّ  ِبالشَّ َ�َنْبُلوُكم   Uِْلَمْو� َ.�ِئَقُة  َنْفٍس  ُكلُّ   ﴿  

(٣٥ :eألنبيا�) ﴾ �َُتْرَجُعو
� �لقر3� تتجلى فيه Iحمة �هللا �لو�سعة �لمحيطة 	Jلك K 56 �لمرIبهذ� يد

.�أل� �لمؤمنين يتعلمو� Kصدr �لحقائق عن طريق �لقر3
 

�لقر�H يعلمنا �� �لد�� �آلخر+ لهي �لحيو��
(�A �لحيا+ �لحقيقة)

� يحيط بأL شئ من مسائل �لغيب. 	�لمستقبل من K �ال يستطيع �إلنسا
بما  يقطع   �K Kحد  يستطيع  فال   .��إلنسا  6�I�� �لمستو�I عن  �لغيب   IموK
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سيقع في �لثو�ني �لقليلة �لقا�مة. 	بسبب قصوI �لتصوI هذ� ينظر �لنا, في 
�لمستقبل 	بخاصة  �لى كل شئ مرهو� بذمة  �لعصوI بفضوt 	حير�  كل 

طبيعة �لحيا� �لتي تعقب �لمو#. 
 Iلنا�	لجنة �	لساعة �	لمو# �	 �� �هللا، خالق �لكو� 	�إلنساK [ال جر
	�لماضي 	�لمستقبل، هو 	حد% �لقا�I على �عطا r�K 5	Kصدr �إلجابا# 
من  حية  كائنا#  من  	ما حو[   ��لكو �لذL خلق  فهو  �ألسئلة.  هذ%  عن 
عد] 	ال يز�t يخلقها لحظة بعد Kخر[. كما خلق �هللا �لزما� ، Kحد �ألبعا� 
�لكونية 	�لذL يلف كل كائن حي. لكن �هللا ال يحد% �ما� فهو بال Iيب 
 Iطا�  ~Iفاهللا خلق  كل شي5 خا  .�	�لمكا  ��لزما مفاهيم  خاI~ حد	� 
�لزمن. فقد خلق �هللا 	علم بكل شي5 مما نعد% نحن ماضيا K	 حاضر� في 
لحظة 	�حد�. (لمزيد من �لتفصيل في هذ� �لموضوe يرجى �إلطالe على 

كتاE: حقيقة �لقدI 	�لال�منية  ، للمؤلف).
يطلق 	صف �لغيب على كل شي5 تعجز حو�سنا عن ���Iكه بما في Jلك 
�لمستقبل. 	�ليو] �آلخر هو Kيضا جز5 من �لغيب بالنسبة لإلنسا� طالما ظل 
	يتحفهم بوصف  �آلخر  �ليو]  �لنا, عن   xيحد �	�لقر3 �لحيا�.  قيد  على 
مفصل له. 	لقد 	ضع �لفالسفة في كل �لعصوI �فتر�ضا# شتى فيما يتعلق 
بالحيا� بعد �لمو# باإلضافة �لى �لثقافا# �لمتعد�� �لتي تزخر بالمعتقد�# 
� �لدين �لحق هو �لذL يعطي r�K 	صف K ال�آلخر�. � Iية عن �لد�Iألسطو�

لليو] �آلخر.
� �لدين �لحق هو 	حد% �لذL ينبئ �إلنسا� بالطبيعة �لمحد	�� للحيا� �
 ��لدنيا 	بما ينتظر �إلنسا� من حيا� سرمدية في �لد�I �آلخر�. يخبرنا �لقر3
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 sسيفا� حي   eشي كل 
محد"  �قت  في  �لحيا+ 
�سيقف بمفر"O �ماW �هللا 
 Wقد ما  على  ليحاسبه 
حقيقة   Oهذ� حياته  في 

.�Hيؤكدها �لقر

 Iلمصد� هو   �فالقر3 �لمحسن.   Eيثا	 �لمسي5  فيه  يعاقب  يو]  سيأتي  Kنه 
 Eلحسا� يو]  �لمو# 	عن  لحظة  �لمعلوما# عن  منه  نستقي   Lلذ� �لفريد 
	عن �لجنة 	�لناI. يذكرنا �لقر3�، 3خر 	حي تنزt من EI �لعالمين، 	في 

� �لمقر �لحقيقي �إلنسا� سيكو� في �لد�I �آلخر�. K 3يا# عديد�
يقوt �هللا تعالى:

لِّلَِّذيَن  َخْيٌر  �آلِخَرُ+   �ُ� َ�َللدَّ َ�َلْهٌو  َلِعٌب  Kِالَّ  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياُ+  َ�َما   ﴿  
(٣٢ :Wألنعا�) ﴾ َيتَُّقوَ� َ�َفَال َتْعِقُلو�
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َما, َ�+ْألَْ�ِ' ِ&نَُّه َلَحقٌّ مِّْثَل َما َ�نَُّكْم َتنِطُقو� ﴾  ﴿ َفَوَ�/ِّ +لسَّ

(+لذ+�يا4:٢٣)



كابو� �لكفــــر

	�لمجتمعا#،  �لنا,  على  شتى  سلبية  	�نعكاسا#   ً�I3ثا للكفر   ��
فالظلم 	�ألنانية 	�نعد�] �لثقة هي Kبر� سما# �لمجتمعا# �لال�ينية. 	هذ% 
�الستقامة  يحقق  �لدين  غير  شي5  ال  ألنه  �لكافر�،  �لمجتمعا#  طبيعة  هي 
	باليو]  باهللا   �يؤمنو �لذين  فاألشخا�  	�لمجتمعا#.  لألفر��  �ألخالقية  
�هللا.  طاعة  في  حياتهم   �يقضو ألنهم  	Jلك  بمسئولية   �يتصرفو �آلخر 
�لر	<  هذ%  	ما سا�#   .I	لشر�  Eجتنا� على  يحملهم  �هللا   من   nفالخو
في مجتمع �ال تالشت منه �لعلل �الجتماعية K	 �نحسر# �لى Kبعد �لحد	�. 
لكن �لكافر 	بسبب غفلته عما ينتظر% في �ليو] �آلخر من عقاK E	 ثو�E، ال 
ير�عي حد	� �هللا. أل� تكذيبه بيو] �لدين يدفعه �لى �لظن باستحالة �لكف عن 
�لشر	I. 	ال يتر�� كثير من �لنا, Iغم تحاشيهم ألنماm معينة من �لسلو6 

�ثر �لدين على �لحيا+ 
�الجتماعية
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 	K لكJ لى�تولد فيهم ��فع  �J� ]خرK I	شر EتكاI� جتماعيا، في� Jلمنبو�
حفز	� �ليها K	 	�تتهم �لفرصة الIتكابها. 

� من يسلك طريق �لكفر تبدK متاعبه 	مشكالته �لما�ية 	�لمعنوية في �
� به حاجة ماسة K نفسه  �Iيستيقن في قر� �حاt حياته 	Jلك أل� كل �نسا
	قد 	هب  �ال   ��نسا من  ما  Kنه  �لدينية. 	ال شك  �لقيم   Eبأهد� للتمسك 
�لمؤمنين فإنها  ملكة �لضمير، لكن في حين نجد هذ% �آللية منضبطة لد[ 
تكو� مختلة لد[ �ألشخا� �لذL ال يحيو� بقيم �لدين. 	بعباK �Iخر[، 
يعاني �ألشخا� �لذين ينأ	� عن قيم �لدين من Iهق I	حي بسبب تلهيهم 
عن صو# �لضمير. فكل �نسا� في حقيقة �ألمر يقر بأ� له خالقًا ير�قبه 	Kنه 
Iغباته  مع   dIتتعا �لحقائق  هذ%  لكن  Kخالقيا،  بنفسه  يسمو   �بأ مطالب 
 	K لدين بالكلية� �	نز	�ته �لدنيوية، 	هذ� هو �لد�فع �لذL يجعل �لنا, ينبذ	
ينتحلو� معاJير مثل قولهم"�نني Iجل Kمين 	طيب 	مخلص" مر�	غة 	تملصا 
من �لعيش 	فق هد[ �لقر3�. لكن في كال �لحالين فإ� �لنا, يحسو� بميل 
	غير%  �لعقلي   nالنحر��  Iمصد  ��  .��لقر3 منهج  	فق  �لعيش  �لى  باطني 
جذ	�  فيها  خبت  �لتي  �لمجتمعا#  في  	�لر	حية  �لنفسية  �لمشكال#  من 
 ��لدين هو هذ� �لضنك 	�لعنت �لر	حي �لذL نسميه "	خز �لضمير". �آليتا
على  	هم  �لمصيبة  هذ%  بهم  �لذين حلت  �ألشخا�   tحا �تصفا  ��لتاليتا

قيد �لحيا�:
 ﴿ َ�َيُقوُلوَ� َمَتى َهَذ� �ْلَوْعُد �Kِ ُكنُتْم َصاِ"ِقين ُقْل َعَسى َ�� َيُكوَ� 

َ�ِ"َ< َلُكم َبْعُض �لَِّذA َتْسَتْعِجُلو� ﴾ (�لنمل: ٧١-٧٢)
 Lلجسد�	حي 	لر� Eخز �لضمير ليس سو[ جز5 يسير من �لعذ�	 ��
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 Eلعذ�� �لقيامة. 	لقد �ستحق �إلنسا�  هذ�  يو]  �لكافر  �لذL سيذ	قه 
�لدنيوL أل� حياته 	سلوكه 	تصو�Iته ليست منسجمة 	متالئمة  مع 
�لغاية من خلقه. 	سيظل يعاني من هذ� �أللم �لر	حي طالما Kصر على 
هذ% �لعقلية 	�لسلو6 �لال�يني. 	هذ� هو �لسبب �لذL يجعله ينقب عن 

سبل لكبت صو# ضمير% طمعا في �سكا# سياm �أللم �لر	حي. 
� �إلنسا� بحكم تكوينه �لعقلي 	�لجسدL مّياt �لى قيم �لدين. فاهللا �
خلق �إلنسا� 	خلق له طريقة  مثلى للعيش. 	لهذ� فإ� تجا	� حد	� 
�هللا يخلق مشكال# شخصية 	�جتماعية. 	كما Jكرنا في �لصفحا# 
�لحقيقة سو[  في  ليست  	�لمشكال#  �لمضاعفا#  هذ%   �فإ �لسابقة 
نكبا# 	كو�xI شخصية 	�جتماعية كا� 	ال يز�t لها Kثر سلبي على 
�إلنسانية على �متد�� �لتاIيخ. 	ليس من سبيل لتجا	� هذ% �لمعضال# 
�ال باالستمسا6 بقيم �لدين، 	Jلك أل� �لدين يوجد حال حقيقيا لكل 

معضلة من هذ% �لمعضال#.

�لتمسك بالقيم �لدينية يمنع �قوu �لجريمة
 �K بالتالي  يتوقع  �لدين 	ال  قيم  يحيا 	فق  يرجى من LK شخص ال  ال 
 	K هللا� �	ير�عي حد �K ،nيعاقب في نهاية �لمطا �K	 فعالهK يحاسب على
� يعمل لخير 	مصلحة �آلخرين طمعا في مرضا� �هللا. فهو حسب معتقد% K
 �K عليه  يتعين  	بالتالي  �لدنيا  في  للحيا�  	�حد�  فرصة  له   �K ير[  �لباطل 
� يفعل جميع K	 غباتهI يسعى لتحقيق �K	 قصى حدK لى�يجعلها حيا� ممتعة 

:tهذ� �لمنطق فيقو �ما يشتهي. يصوI �لقر3
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Kِالَّ  ُيْهِلُكَنا  َ�َما  َ�َنْحَيا   Uَُنُمو ْنَيا  �لدُّ َحَياُتَنا  Kِالَّ  ِهَي  َما  َ�َقاُلو�   ﴿ 
(�لجاثية:  ﴾ َيُظنُّو�  Kِالَّ  ُهْم   �ْKِ ِعْلٍم  ِمْن  ِبَذِلَك  َلُهم  َ�َما  ْهُر  �لدَّ

.(٢٤
�لمذهب  بهذ�  	يعتد  �لمتمر��  �لر	<  هذ%  تتقمصه  بأL شخص   Lحر
� تصدI عنه كافة Kلو�� �لشر	I 	�النحر�n �لخلقي، فهو ال يبالي K tلضا�
� يسرK r	 يكذK E	 ينقض عهو�% K	 يلجأ �لى �لعنف K	 يزّ	K I	 يستغل K
صفو�  Jلك.  لعمل  �لفرصة  له  الحت  ما  متى  �آلخرين  	ممتلكا#  جهو� 

.I	فة �لشرIليس ثمة ما يحجز مثل هذ� �لشخص عن مقا ،tلقو�
بالسو5   �Iألما� نفسه  أل	�مر   �لشخص  هذ�  يستسلم  �لوقت   I	بمر	
� تكو� قد �ستعبدته. فهو ال يتوeI عن �تيا� LK قدK I	 ضرE من K بعد
� في �لقتل مصلحة له. 	صفحا# K ظن ��لشر	I.  فهو يساeI �لى �لقتل �
�لصحف �ليومية تطفح بأخباI هذ� �لنوe من �لحو�� .x�J تمتلئ صفحاتها 
عن   IخباK	 مجوهر�تهم،  على  ليستولو�  جير�نهم   �يقتلو Kشخا�   Iبأخبا
نسا5 يدفعهن �لغضب �لى قتل �K	�جهن 	عن 3با5 يعذبو� Kطفالهم K	 Kبنا5 
� هنا6 �لكثير من شاكلة K ال شك	مو�لهم. K 3با5هم ليستولو� على �يقتلو
� يكشف عنها �لغطا5. 	في هذ� كله K �هذ% �لحو��x تحدx كل يو] �	
� �لنا, قد غد	� عبيد� ألنفسهم �ألما�I بالسو5 K ساطع على حقيقة �برها
	�نتكسو� I	حيا حتى صاI	� Kضل من �لبهائم. 	يصف �لقر3� كل فر� من 

هؤال5 بأنه معتد 	Jلك في قوله تعالى:
ُ} ِبِه Kِالَّ ُكلُّ ُمْعَتٍد َ�ِثيم " (�لمطففين: ١٢)   ﴿ َ�َما ُيَكذِّ

 �في �لمجتمعا# �لتي يستطيع فيها �لنا, عمل ما يشا5	�  متى يشا5	
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�K �إلنسا� �لذA ال يحيا �فق قيم 
�لقر�H يكو� عديم �لضمير �يكو� 
�ال   eبالسو �ألما�+  لنفسه  منقا"� 
تقف شر��O عند حد، فهو مستعد 
 �� ظن   �K �لقتل  جريمة  ال�تكا} 
 �K لمصلحته.  تحقيقًا  �لقتل  في 
بأخبا�  �لصحف   Uصفحا  eمتال�
مثل هذO �لحو�"x مر"K Oلى �جو" 

�شخا| ال يخافو� �هللا. 
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كابو� �لكفــــر

 rلتسو� مركز  في   	K �لبا�  في  جنبك  �لى  يجلس   Lلذ� للشخص  يمكن 
لصا   �يكو فقد  	لسو�6.  لك  محتمال  تهديد�  يشكل   �K �لمسر<  في   	K
كاسر� K	 قاتال K	 مغتصبا. 	فوJ rلك فقد يكو� مثل هذ� �لشخص �لخطر 
Kجرتها �حد[  مقابلة   �� �Iقية.  علمية  �لمحيا 	حائز� على �Iجا#  جميل 
�لمجال# �لشهير� لتؤكد Jلك. سألت �لمجلة �لضيف قائلة له: "Kشر# �لى 
� حو��x �لقتل تثير �هتمامك. فهل تفكر في �IتكاE جريمة قتل في يو] K
ما؟ KجاE �لضيف قائال: "فكر# في �لقتل مر�# كثير� لكن ليس في بالي 
شخص معين �ستهدفه. Kحيانا Kشعر بد�فع لقتل ثمانية K	 تسعة Kشخا� في 
�ليو] �لو�حد. �� I	حي مسكونة بالرغبة في مثل هذ� �لنوe من �لعنف. 	هي 
� جريمة �لقتل  K على �لرغم من	 .�	هذ% �لرغبة موجو�� في Kعماr كل �نسا
تبد	 منفر�، فهنا6 �لد] 	�لقتيل 	سيا�I# �إلسعاn 	�لشرطة 	غير Jلك، �ال 
� هذ� ال يمنعني من �النجذ�E �لى حو��x �لقتل." ثم كا� �لسؤ�t �لتالي: K
Kفضل  "Kنا  �لضيف:   Eفأجا ترتكبه؟"   �K تو�  �لقتل   xمن حو�� eنو  LK"
�ستخد�] �لسال< �لنا .LI	Jلك أل� Kساليب �لقتل �ألخر كتسميم �لضحية 
مثال ال تحدx جو �لرعب �لذL يصحب حو��x �لقتل عا��، فهي طريقة 

للقتل مغرقة في �لتخّفي"
يصفه   Lلذ�	 Kعال%،  �ألسئلة  �ليه  	جهت   Lلذ� �لشخص   �K �لمدهش 
	ال  �إلIهابية  �لمشاعر  هذ%  مثل  يحمل  مستنير�،  شخصية  بأنه  مجتمعه 
� يجاهر بها. �� هذ� �لمثاt يرسم صو�I 	�ضحة �لمعالم للعقلية K يستنكف
�لدينية، كما يعكس �لبشاعة  للر	< �لتي تسو� مجتمعًا ال يقيم 	�نا للقيم 
�لتي تنطوL عليها �خائل �ألشخا� �لذين ال يؤمنو� باهللا 	ال يخافو� عقابه. 
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� حكم �لقر3� في �لقتل، �لذL يرتكبه �لكفاI بكل سهولة، هو على �لنحو �
َبا ُقْرَباًنا َفُتُقبَِّل ِمْن َ�َحِدِهَما  �لتالي: ﴿ َ��ْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ �ْبَنْي Wَ"َH ِباْلَحقِّ Kِْ. َقرَّ
َ�َلْم ُيَتَقبَّْل ِمْن �ْآلَخِر َقاَ� َألَْقُتَلنََّك َقاَ� Kِنََّما َيَتَقبَُّل �هللاَُّ ِمْن �ْلُمتَِّقيَن(٢٧)َلِئْن 
ِلَتْقُتَلِني َما َ�َنا ِبَباِسٍط َيِدKِ Aَلْيَك ِألَْقُتَلَك Kِنِّي َ�َخاُ< �هللاََّ   kََليَّ َيَدKِ َبَسطَت

َ�}َّ �ْلَعاَلِميَن ﴾ (�لمائد+-٢٨).
� �لمثل �لذL تتضمنه �آلية Kعال% ، 	�لذL يقوt فيه �هللا �� قتل نفس �
 �K خر[ يبين �هللاK في 3ية	حد� هو كقتل �لبشر قاطبة، مهم جد�. �	
ًد�  قاتل �لنفس مصير% �لخلو� �ألبدL في ناI جهنم: " َ	َمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مَُّتَعمِّ
َفَجَزjُ3ُ% َجَهنَُّم َخاِلًد� ِفيَها َ	َغِضَب �هللاُّ َعَلْيِه َ	َلَعَنُه َ	Kََعدَّ َلُه َعَذ�ًبا َعِظيًما " (�لنسا93:5). 

	لهذ� فإ� �لشخص �لعامر� �	�خله بالخوn من �هللا يتفا�[ حتى مجر� 
�لتفكير في �IتكاE جريمة �لقتل. هذ� �لمبدK تصوI% حكاية �لقر3� عن 
�بني �K] عليها �لسال]. لقد �فعت �لغير� Kحد �بني �3] �لى �لعز] على  
Kبد[ سلوكا 	موقفا  Iبه،  �هللا   nيخا  Lلذ� �لضحية،  لكن  Kخيه،  قتل 

:tلجال�	عة 	غاية في �لر
 ﴿ ِمْن َ�ْجِل َ.ِلَك َكَتْبَنا َعَلى َبِني Kِْسَر�ِئيَل َ�نَُّه َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر 
َ�ْحَياَها  َ�َمْن  َجِميًعا  �لنَّاَ�  َقَتَل  َفَكَأنََّما   aِ�َْأل� ِفي  َفَساٍ"   �ْ�َ َنْفٍس 
َفَكَأنََّما َ�ْحَيا �لنَّاَ� َجِميًعا َ�َلَقْد َجاeْتُهْم ُ�ُسُلَنا ِبالَبيَِّناUِ ُثمَّ �Kَِّ َكِثيرً� 

مِّْنُهم َبْعَد َ.ِلَك ِفي �َألaِ�ْ َلُمْسِرُفوَ� ﴾ (�لمائد+:٢٨)
 	عند هذ% �لنقطة يتجلى �لفرr �لجوهرL بين �لمؤمن 	�لكافر.  فالمؤمن 
 �K كما .n	مه �هللا مهما كانت �لظرJ من فعل Eنفسه باالقتر� xال تحد
 Iسلم: "ال ضر	صلى �هللا عليه  tلرسو� tجا5 فيه قو Lلحديث �لشريف �لذ�
	ال ضر�I" (سنن �بن ماجة)، يوضح هذ� �لموقف تماما. Kما �لكفاI فال شي5 
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 .I	لشر� EتكاI� يزجرهم عن
 Eلكذ�	لرشو� �	لسرقة � �لمجتمع من 3فا#  � Kخالr �إلسال] تطهر �
 �يصغو 	ال  �هللا  حد	�   �ير�قبو �إلسال]   rبأخال  �	�لمستمسكو 	�لقتل. 
للوسا	, �لشرير� �لتي تنفثها في جنانهم Kنفسهم �ألما�I بالسوK  .5ما من ال 
يأبه لقيم �لدين فهو �	ما يتصرn 	فق ما تمليه مصلحته. 	هذ% هي �لسبيل 
�لمفضية �لى �لشر بمختلف Kلو�نه. فالسرقة مثال قد تجلب للمر5 نفعا ما�يا 
 LJقع �ألمر تؤ�	لسرقة في �	لدين حرمها. � �� �لمؤمن يعرd عنها ألK ال�
�لساrI 	�لمسر	r منه. فربما سرقت كل مدخر�# �لمر5 في ليلة 	�حد� 
�لضمير. 	لهذ% �ألسباE حر] �إلسال]  لتأنيب  نهبا  لكن ساIقها قد يصبح 

مثل هذ% �لشر	I 	فتح �لطريق نحو بيئة عالمية �Iئعة يسو�ها �لسال]. 

تحت عنو�� "حر} عالمية على �لرشو+"  � "�لحر} على �لر.يلة" عرضت مجلة تايم �ألمريكية تقرير� مطوال 
عن فضائح �لرشو+ في كافة �نحاe �لعالم. فقد كشف �لتقرير �� هذO �لفضائح قد �ستشرU في كل مكا�: من 
كمبو"يا Kلى �لهند �من فرنسا Kلى كو�يا �لجنوبية �من �ليابا� Kلى Kسبانيا. �ال حل لهذO �لمشكالU، ��لتي 

.�Hال بالعيش �فق قيم �لقرK ،يأتي �لكفر على ��� مسبباتها
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Kعف  لكنني Iغم Jلك  باهللا  jKمن  "Kنا ال   :tليقو ينبرL كافر  قد  	هنا 
� يمتنع هذ� �لشخص عن �لغش طو�t حياته K جد� �Iعن �لغش". من �لو�
بد�فع من مبا�ئه، لكنه قد يستسلم في ظل ظر	n معينة إلغر�5 �لغش فيغش 
�آلخرين. فقد تمر به مثال ضائقة مالية K	 Iبما كا� في 	سط ال ير[ في 
�لغش  �لى مماIسة  �لمر5  بأسا. 	ثمة �	�K eخر[ مختلفة قد تجر  �لسرقة 
�لدين يحر] بشكل قاطع �الستيال5 على  	�لتوmI  في مستنقع �إلثم. لكن 
ممتلكا# �آلخرين �	� 	جه حق. 	�لشخص �لذL يجعل قيم �لدين ها�يا له 
� يغش �آلخرين. فالغش ضرE من ضر	E �لظلم K لبتة� t	في حياته ال يحا

�لتي Jمها �لقر3� 	نفر منها في 3يا# كثير� منها قوله تعالى:
 Wِا �ْلُحكَّ Kَِلى  ِبَها  َ�ُتْدُلوْ�  ِباْلَباِطِل  َبْيَنُكم  َ�ْمَو�َلُكم  َتْأُكُلوْ�  َ�َال   ﴿  
(�لبقر+:  ﴾ َتْعَلُمو�  َ�َ�نُتْم  ِباِإلْثِم  �لنَّاِ�   �َ�ْمَو�ِ مِّْن  َفِريًقا  ِلَتْأُكُلوْ� 

(١٨٨

�لقر�H يأمر بإسنا" �ألمو� Kلى �هلها
� Kكبر سبب الستعصا5 كثير من �لمشكال# على �لحل في عالم �ليو] �
 dلمؤهال# للنهو�	لهذ% �لمشكال# تنقصهم �لموهبة  �� من يتصد	K هو
بأعبا5 هذ% �لمهمة. ففي �لمجتمعا# �لتي تغيب عنها Kخالr �إلسال] تجد 
�لتي  �لمها]   5��K يتطلبها  �لتي  �ألساسية   #�Iلمها� تنقصهم  كثير�  Kناسي 
�اللتز�]  يعو�هم  قد  فإنهم   #�Iلمها� فيهم هذ%  توفر#  لو  يتولونها. 	حتى 
 �بمبدK فعل �لخير لآلخرين K	 خدمة �إلنسانية. 	في Kغلب �ألحو�t ال تكو
على  �لمها]  تو�يع  عملية  يحكم   Lلذ�  Iلمعيا� هي  	�لخبر�#   #�Iلمها�
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فعندما  	�المتيا��#.  �لمتبا�لة  �لذ�تية  �لمصلحة  Jلك  تحد�  بل  �ألشخا�، 
 �I��� مسئولية  يتولى   Lلذ� هو  �بنه   �فإ مثال  �لمصانع  مال6  Kحد  يمو# 
�لتي  بالمها�I# 	�لمعرفة  يتمتع  �لمصنع، 	ال يهم بعد Jلك �� كا� �البن 
لهذ�  نفسه كاIها   �Iقر� بل Iبما كا� في  K] ال،  �لمصنع   �I��� تمكنه من 
�لمنصب لكنه يقبل به على مضض ألنه هذ� �لمنصب �لموI	x يضمن له 
�لنجا< 	�ألما� �لوظيفي 	�لمالي 	�لهيبة 	�العتباI. 	لذلك يفشل �البن في 
تذليل �لمشكال# �لتي تظهر في مكا� �لعمل 	لو كانت تافهة 	يعجز عن 
من  مزيد  �لى  يفضي   Lلذ� �ألمر   ،eضا	أل� لتصحيح  مناسب  �جر�5   Jتخا�

�لمعضال# �ألكثر تعقيد� مع مر	I �لوقت. 
 Hجو� لها في �لبيئا# �لتي تسو� فيها مبا�	لكن مثل هذ% �لمشكال# ال 
�لقر3� 	Jلك أل� �لقر3� يأمر �لمؤمنين بإسنا� �ألموI �لى Kهلها �لذين تتوفر 

فيهم �لمها�I# 	�لمعرفة �لتي تقتضيها هذ% �لمها]:
 ﴿ �Kَِّ �هللاَّ َيْأُمُرُكْم َ�� ُتؤ"ُّ�ْ� �َألَماَناKِ Uَِلى َ�ْهِلَها Kِ�ََ.� َحَكْمُتم َبْيَن 
ا َيِعُظُكم ِبِه �Kَِّ �هللاَّ َكاَ� َسِميًعا  �لنَّاِ� َ�� َتْحُكُموْ� ِباْلَعْدِ� �Kَِّ �هللاَّ ِنِعمَّ

(٥٨:eلنسا�) ﴾  َبِصيًر�
� �لشخص �لذL يؤمن باهللا 	يهتدL بمبا�H �لدين 	قاn عند حد	� �
�لحقيقة  في  هو  مؤمنين  Kشخا�  من   �يتكو  Lلذ� فالمجتمع  	لهذ�  �هللا. 

يشتمل على:
 ﴿ َ��لَِّذيَن ُهْم ِألََماَناِتِهْم َ�َعْهِدِهْم َ��ُعو� َ��لَِّذيَن ُهم ِبَشَهاَ"�ِتِهْم 

َقاِئُمو� ﴾ (�لمعا��:٣٢-٣٣)
 حيث يؤ�L كل فر� فيه مسئولياته بأحسن 	جه.
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�خالs �إلسالW تعصم �لبشرية من �لغد� ��لخيانة
 �يوجه �لدين �إلنسا� �لى مفاهيم �لوفا5 	�اللتز�]. 	من �لخطأ �لظن بأ
 �هذ% �لمفاهيم تبقى في �لمجتمعا# �لتي ال تهتدL بقيم �لقر3�، 	Jلك أل
�لمؤمنة يظل 	فيا لآلخرين في كل �ألحو�t حلوها  �لمجتمعا#  في  �لفر� 
	مرها ال لشي5 سو[ �لفو� برضا �هللا، Kما �لذL ال يرجو هللا 	قا�I 	ال يظن 
Kنه سيعاقب على ما يرتكب من شر	I فإ� مصلحته هي �لتي تحركه ثم ال 

� يغد	 �نسانا مفرm �ألنانية. K يلبث
فالنا,  �لحقيقة.  هذ%  تثبت  �لتي  باألمثلة  تمو~  �لكافر�  	�لمجتمعا# 
هنا6 يتنكر	� لمن �t عن مكانة كا� يتسنمها K	 عن منصب كا� يشغله، 
 �	يزهد	� في �لشخصيا# �لهامة �لتي لم تعد تثير �هتما] �لنا,، 	ينفضو
من حوt �لغني ��J �فتقر. كما يشعر من يصاE بمرd عضاt بمر��I هجر 
�لخال� 	Iغبتهم عنه.  	هكذ� يمكنك �الطالe على نماJ~ من �لخيانة في 
صفحا# �لصحف كل يو]. ففي مجاt �ألعماt 	�لشركا# يبغي �لخلطا5 
على بعضهم على بعضهم �آلخر 	يتخا�عو�. ففي مثل هذ% �لعالقا# �لتي 
تفو< منها �Iئحة �لمصلحة يشاهد �لمر5 كل Kشكاt �لسلو6 غير �ألخالقي 

	Jلك لما للماt من تأثير كبير على مجريا# �لحيا� �ليومية. 
�لخيانة  مالمح  فيها  تتبد[  Kخر[  �جتماعية  ظاهر�  فهي  �لصد�قة  Kما 
 �	�لغد .I�J ال يتوeI �لنا, عن هجر Kعز Kصدقائهم �K �Jحسو� Kنهم يجنو
منفعة Kكبر من صد�قة Kخر[. فقد ُغبن كثير من �لنا, من قبل  Kصدقائهم 
ألسباE مماثلة. 	ينسحب هذ� �لحكم على �لز	�~. �J يتر6 �لز	~ �	جه 
K	 يخونها ألتفه �ألسباE. فهم يظلو� على هذ� �لضالt أل� فعالهم �لمنكر� 
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ستظل، حسب منطقهم �لمعو~، طي �لكتما� طالما لم يطلع عليها Kحد. 
في  	خيانة   Iغد عنصر  هنا6   Iباختصا	 غيهم.  عن   �ينتهو ال  فإنهم  لهذ� 
معظم �لعالقا# في �لمجتمعا# �لكافر� مما يجعل تعامل �لنا, فيما بينهم 

مشوبا بالتر�� 	�لريبة. 
	ال يقتصر �نحر�n منطق �لمجتمعا# �لكافر� على هذ% �لنماJ~ 	حدها. 
 �فكم من مشاهير بسبب �لماK t	 �لجماt يعشقهم ماليين �لمعجبين يفقد	
هذ� �لحب 	هذ� �الهتما] 	يقضو� بقية Kيامهم في عزلة كاملة 	فاقة 	عو�، 
� تتقد] بهم �لسن 	يذهب عنهم ما كانو� يتمتعو� به K لمو# بعد� �يرقبو
من سحر 	جاJبية. فقد فقد	� فجأ� �لمعجبين 	�ألصدقا 5	Kضو�5 كامير�# 

�لصحافة.  
� �إلنسا� بهيئته �لحالية قد K العتقا� �لسائد بين �لال�ينين هو على� �K
هو  	هذ�  مصا�فا#.  عملية  طريق  عن  بالقر�  شبيهة  مخلوقا#  من   Iتطو
� �إلنسا� يقم تقيمه على Kسا, مظهر%   		ضعه �لمالي 	بهما K لسر في�
يتميز �لمر5 في مجتمعه. 	متى ما تالشت هذ% �لقيم �لما�ية تالشت مكانة 
� هذ% �لفلسفة  ال تجعل LK قيمة لكائن K [ال جر	عين �آلخرين. K لمر5 في�
Kصله قر�، �J ينصرn كل �الهتما] �لى �لماt 	�لشهر� �لتي يحو�ها �لمر5. 
	يزيح  �لمسنين  محل  جماال  	�ألكثر  سنا  �ألصغر  �ألشخا�  يحل  	عليه 
�لمجتمع كباI �لسن جانبا ألنه لم يعد بحاجة �ليهم. كما يفترd بقية Kفر�� 
هذ� �لمجتمع Kنهم قد �نحدI	� من قر	� 	سيطويهم �لفنا5 في نهاية �ألمر. 
	أل� فلسفتهم ال تعرn قيمة �لوفا5، فهم ال يتوIعو� عن �لتخلي عن 3بائهم 
هؤال5   �K متناسين  �لرعاية   I	� في  Kيامهم  بقية   �يقضو 	تركهم  �لمسنين 
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�ألبا5 �لمسنين هم �لذين تطوعو� بتربيتهم 	Iعايتهم حتى بلغو� مبلغ �لرشد. 
� هؤال5 �آلبا5 	�ألمها# �لمسنين يلقو� معاملة سيئة في K لكJ من KسوK	

كثير من �	I �لرعاية.
�لى  يدفع صاحبه   �K يمكن  �لدين  قيم  من  يخلو  قلب   LK  �K Iيب  ال 
 Eفي ظل هذ� �لجد	لديه. �	بعد] �هتما] حتى تجا%  	K بعنف nيتصر �K
�لعالقا#   tشكاK كافة  �لى   Iلغد�	 	�لخيانة  �لتنكر  قيم   Eتتسر �لر	حي 
�أللم  تشيع  �لتي  �الجتماعية  �لمشكلة  لهذ%  حل  من  	ليس  �إلنسانية. 
 Hبمبا� �لنا,  يتمسك  فحين  �لدين.  قيم  بمر�عا�  �ال  �لر	حي   Eالضطر��	
 tال جما	 tلما� 	تقدير. فال يغد	لى بعض باحتر�] �إلسال] فسينظر بعضهم �
�لخلقة 	ال �لمكانة �الجتماعية معيا�I للتفاضل بينهم، بل تكو� قيمة �لو�حد 
منهم بقدI ما عند%  من خشية �هللا 	بحسب نصيبه من �لكماt �ألخالقي.  
 �فالجسد ليس سو[ نعمة مؤقتة 	هبها �هللا لإلنسا�. 	قد خلق �هللا �إلنسا
	�ستعمر% في �ألdI 	منحه �لحيا� �ختبا�I له. 	مقامه في هذ% �لدنيا قصير 
�لى Kجل معين ثم ينتقل �لى مقامه �ألبدL في �لد�I �آلخر�.  	حين يو�في 
�آلخر� فإنه يحاسب على قدI ما تحقق له من سمو خلقي 	لهذ� كا� سمو 
�ألخالr، ال غير%، هو �ألهم. �� �هللا يأمر عبا�% بالوفا5 لبعضهم �لبعض 	هذ� 

هو مصدI سعا�� �لمؤمنين.
�لمحض.  	�إلخال�  �لوفا5  قيم  فثمة  �إلسال]   rخالK سا�#  حيثما 
�لذين  	�ألشخا�  	�لعلما5   �	�لفنانو 	�آلبا5  	�لديهم.   �يجلو  tألطفا�
خدمو� Kممهم ينالو� �لتقدير �لال�] بغض �لنظر عن تقد] سنهم. 	�لشباE ال 
يتخلو� عن كباI �لسن من Kفر�� Kسرهم 	ال يدعونهم يقاسو� مر��I �لوحد� 
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في نهاية حياتهم. فهم يز	I	نهم بانتظا] 	يجهد	� في خدمتهم. ففي مثل 
هذ% �لمجتمعا# تعّمر �لصد�قا# 	تتطا	t 3جالها، ال بل يصبح �لنا, كأنهم 
�خو� K	 Kخو�#، ال Kصدقا5 فحسب. 	Kكثر من Jلك ير[ �لنا, في مثل 
مو�سم   Eلصعا�	 �لمصائب  	غو�ئل   dلمر�  Lعو�� في  �لمجتمعا#  هذ% 
بقا5  على   �يحافظا �لز	�~  على   ��لمقبال  �Kلمر�	 	�لرجل  �هللا.  Iضا  لنيل 
بالحيا�  �يمانهما  يدفعهما  كما  �هللا.  Jكر  من   Iباإلكثا 	يقويانها  عالقتهما 
 tخال� ال يغّير% تبد�لى �إلخال� �لتا] لبعضهما �آلخر. �آلخر� �لسرمدية �
�لظر	n، كأ� يصاK Eحدهما بالمرK d	 �لعجز K	 �لكبر. فإخال� �لرجل 
	حبه 	�حتر�مه لز	جته مثال يبقى على مر �أليا]، ال ينضب معينه حتى لو 
فقد# �لز	جة جمالها �أل	t بسبب تقد] �لسن K	 �إلصابة بمرd. 	ليس 
 Lلصبر �لذ� t< فقط. بل يتحو	لر� �هذ� �ال أل� �لمؤمنين يعلو� من شأ
يبد	نه في Kيا] �لبال5 هذ% �لى متعة I	حية عظيمة. 	�لحديث �لتالي يوضح 

 Uلكثير من �ألشخا| �لمسنين في مؤسسا� u"�� لقد 
 U�fفر�K لرعاية �� �لقي بهم في قا�عة �لطريق �هذ� �حد�

�لمجتمعاU �لمحر�مة من �إليما� ��لتي ال قيمة 
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	ال5 �لمؤمنين لبعضهم بعضا بشكل جّيد: "�لمسلم Kخو �لمسلم ال يظلمه 	ال 
يسلمه 	من كا� في عو� Kخيه كا� �هللا في عونه 	من فر~ عن Kخيه كربة 

فر~ �هللا عنه كربة من كرE يو] �لقيامة. " (�لبخاLI 	مسلم).
	ينطبق هذ� �لفهم لإلخال� 	�لوفا5 على �لشر�كا# �لتجاIية 	غير Jلك 
من ضر	E �لعالقا# �لتي تربط بين �لمؤمنين. فالوفا5 بالعهو� 	�لعقو� من 
�لنا, في  نتوقع من   �K  LKلر� Kنه من سفه  �ال  �لمؤمن.  	Kهم سما#  Kبر� 

� ير�عو� قيم �لوفا5 	�إلخال�.K ��لمجتمعا# �لمحر	مة من قيم �لقر3
	هنا6 مسألة تتعين �إلشا�I �ليها هنا 	هي: Kنه Iبما �عم شخص ما Kنه 
�نه   tنقو بدين معين. 	نحن  يدين  Kنه ال  يغدI Iغم  ال يخلف 	عو�% 	ال 
� يوجد شخص غير متدين لكنه مستقيم في تعامله، متنزها عن K �Iمن �لو�
 n	لظر� tشرنا، قد تتبدK �K كما سبق	حياته. لكن،  tطو� Iلغد�	لخيانة �

�لمتمسكو�  �ألشخا|  يشعر 
لبعضهم   eبالوال  �Hلقر� بقيم 
Kيمانهم  بسبب  �.لك  �لبعض 
�لد��  في  �ألبدية  بالحيا+ 
 sألخال� منظومة   �K �آلخر+. 
�لحل  هي   �Hلقر� بها   eجا �لتي 

 .Uلكافة ضر�} �لمشكال
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� بإمكانه خدمة مصالحه. 	في هذ% �لحالة ال يملك �ال K بشكل يجعله يظن
� على �نتها6 jلجديد�. لكن �لمؤمنين ال يجر� n	يستجيب إلغر�5 �لظر �K

 .n	حرما# �هللا مهما �عت �لظر

�ألمن ��لسالW يسو"�� حيث يتمسك �لنا� بمنهج �هللا 
من  تختفي  حيا�  	�لسال].  �ألمن  يسو�ها  حيا�  �لى   ��إلنسا �هللا  يرشد 
على 	جهها سو�I �لغضب 	غير Jلك من Kنماm �لسلو6 غير �ألخالقية �لتي 

حرمها �هللا:
رe�َّ َ��ْلَكاِظِميَن �ْلَغْيَظ َ��ْلَعاِفيَن  رe�َّ َ��لضَّ  ﴿ �لَِّذيَن ُينِفُقوَ� ِفي �لسَّ

� عمر��: ١٣٤)H) ﴾  َعِن �لنَّاِ� َ��هللاُّ ُيِحبُّ �ْلُمْحِسِنين
ُهْم  َغِضُبو�  َما   �.َKِ�َ َ��ْلَفَو�ِحَش  �ْإلِْثِم  َكَباِئَر  َيْجَتِنُبوَ�  َ��لَِّذيَن   ﴿ 

َيْغِفُر��  ﴾ (�لشو�-: ٣٧).
كبح  على  �لمؤمنين  قد حث  	سلم  عليه  �هللا  �لرسوt صلى   �K كما   
جما< �لغضب 	كظم سو�I �لغيظ في كثير من Kقو�له: "ليس �لشديد 

.(LIلبخا�) "بالصرعة لكن �لشديد من يملك نفسه عند �لغضب
 �حريصو �لمؤمنين،   LK 	هم،   ،��لقر3 في  �لمؤمنين  �هللا  	صف  هكذ� 
 I	حى حياتهم تدI ��لوصف. 	ما Jلك �ال أل �اللتز�] بمقتضى هذ�  على 
�لى  ��ئم  تطلع  في  فهم  	تعالى.   6Iتبا �هللا  	�حد 	هو مرضا�  حوt قطب 
يتخذ	نه 	كل خطو�  بها 	كل موقف   �يتفوهو في كل كلمة  �هللا  �Iضا5 
يمشونها. 	يأمر �هللا عبا�% بالتز�] نمط من �لسلو6 �لر�قي �لرفيع. 	يصف هذ� 
�لنمط من �لسلو6 في كثير من 3يا# �لكتاE �لكريم بـ "�لتي هي Kحسن". 

فهو يلفت �ألنظاI �لى Jلك بقوله:
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ُ̈ َبْيَنُهْم  ْيَطاَ� َينَز  ﴿ َ�ُقل لِِّعَباِ"A َيُقوُلوْ� �لَِّتي ِهَي َ�ْحَسُن �Kَِّ �لشَّ
(٥٣ :eإلسر��) ﴾ مُِّبيًنا � ْيَطاَ� َكاَ� ِلِإلْنَساِ� َعُد�ָד �Kَِّ �لشَّ

 ﴾ َيِصُفو�  ِبَما  َ�ْعَلُم  َنْحُن  يَِّئَة  �لسَّ َ�ْحَسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  �ْ"َفْع   ﴿  
(�لمؤمنو�: ٩٦)

َفِإَ.�  َ�ْحَسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  �ْ"َفْع  يَِّئُة  �لسَّ َ�َال  �ْلَحَسَنُة   Aَتْسَتِو َ�َال   ﴿
�لَِّذA َبْيَنَك َ�َبْيَنُه َعَد�َ�ٌ+ َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميم ﴾ (فصلت: ٣٤).

يدEK كل فر� في �أل	ساm �لتي تتمسك بهدL �لقر3� �لى تنمية Kفضل 
�ألخالr في نفسه. 	لهذ� تغد	 �لسكينة 	�لو��عة 	�لسلم KسلوE حيا� يجئ 
 eلصر��	لغضب � �لنفو, غير مكرهة. فال تملك 3فا#  به   eتتطو	سجية 
 rبقائهم على هذ% �ألخال	لمؤمنين � EK� تتالشى. هذ� هو �K ال� rلشقا�	
�لكريمة. 	ال يعثر �لمر5 على Kثر آلفا# �لصر�e 	�لنز�e، ال في حيا� �ألسر� 
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	ال في ميد�� �لتجا�I 	ال حيث تز�حم حركة �لمر	I. هذ% �لسو�5# �لخلقية 
�لتي يتقبلها Kنا, 3خر	� 	ال ير	� بها بأسا، تسبب �لحر~ للمؤمنين.

في  Kما  �إلسال].   rبأخال فيها  يستمسك  �لتي  �ألماكن  في  �لسلم  يعم 
�لمجتمعا# �لكافر� فيعاني �لنا, من Iهق �لقلق 	عنت �لمشاكل. فليس ثمة 
 .tصنيع غير مقبو ��تيا 3لية 	�حد� لمنع شخص مجر� من قيم �لدين من 
ألنه  	Jلك  �لمز�~  تقلب  من  سيعاني  �لشخص  هذ�  مثل   �K �لظن  	Kغلب 
	قد  فجأ�،  يغضب  قد  فهو  	نز	�ته،  شهو�ته  عليه  تمليه  ما  	فق   nيتصر
Kحيانا.   �لعنف  �لى  يلجأ  قد  بل  الئق،  غير  بشكل  �آلخرين  تجا%   nيتصر
قلق.  من  �لفر�  �	�خل  في  يعتمل  ما  يعكس  بالغضب   Iلشعو�  �K 	�لحق 
�لمتز	جين   mسا	K في  حد	ثها   Iيتكر حالة  فهذ%  قبل،  من  نوهنا  	كما 
 �K  Iيند	 �ألسرية.  �لعالقا#  	في   LIلتجا� �لعمل  ميا�ين  	في  	�ألصدقا5 
 Iألمو� �تجد في مثل هذ% �لمجتمعا# Kشخاصا ال ينزعجو� �K �Jحسو� بأ
تجرL على غير ما يشتهو�، K	 ��J تعرضو� للضغط K	 شعر	� بأ� مصالحهم 
تتعرd للخطر. ففي مجتمع كهذ� يعز �لعيش في سال] 	Jلك أل� �لنا, فيه 

ال يأبهو� 	ال يكترثو� بمشاعر �آلخرين.   
� �لشخص �لذL يثير غضبهم قد يكو� مرهقا K ,كثير من �لنا Iال يتصو
ليسو�  فالنا,  ما.  مشكلة  يو�جه   	K مريضا   	K �لنو]  قلة  من  يعاني   	K
مالئكة 	قد يقعو� باستمر�I في �ألخطا5. 	من �لعبث مهاIشة �آلخرين 
	سبهم K	 حتى �الشتبا6 معهم ألسباE تافهة 	Kخطا5 صغير�. لكن في 
 �5��I بسبب --Eلنز�عا# ألتفه �ألسبا� Iلمجتمعا# �لكافر� قد تثو�
� Kفر�� K حد �لمطاعم. كماK تأخر خدمة في 	K تسا� قميص� 	K [طعا
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مثل هذ� �لمجتمع قد ال يأبهو� لما يحدx من ظلم طالما لم يتأثر	� 
سلبا بنتائجه. 

منظومة �ألخالs �إلسالمية تحقق �لتو��f �لعقلي
� كل ما يحدx في هذ� �لكو� يجرL بقدI �هللا 	بالتالي K �يوقن �لمؤمنو
يسلمو� Kمرهم �لى �هللا تبا6I 	تعالى. 	هو �يما� يحقق  لهم تو��نا I	حيا. 
� تفقدهم تو��نهم. 	ال تصدI عنهم K ،سيئة [K حا�ثة، حسنة كانت Iفال تقد
ينساقو� 	5�I عو�طفهم 	لهذ� تكتسب  Kنهم ال  Kفعاt مفاجئة. كما   �	�I
بدIجة   ��لمؤمنو تحلى  	لهذ�   .tألحو�� في كافة  تصرفاتهم طابعا عقالنيا 
عالية من �لثقة. ففي K	قا# �لشد� 	�لفتن يتخذ �لمؤمنو� �حتياطا# معقولة 
 �	يقللو� من مقد�I �ألضر�I �لمحتملة عليهم 	على من يحيطو� بهم. 	أل
 ��لمؤمنين قد Kشربو� مبا�H �لقر3�-- �لهد[ �لذK Lنزله �هللا للبشرية--فإ

 �K . "بقوله: "�"فع بالتي هي �حسن �Hفي �لقر O"يأمر �هللا عبا 
 kسلو  ،���ألحو� �لظر�<  كانت  مهما  ��لرفق  �لنفس  ضبط 

يمدحه �هللا.
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�لمبا�H تنعكس على كل ما يصدI منهم من مو�قف 	Kفعا .t	Jلك  هذ% 
� �اللتز�] �لصاI] بأ	�مر �هللا 	�لخوn منه يقد< 	عيهم 	يشعل مد�Iكهم. K
 Jالتخا فذ�  	3لية  �ألحكا]   Iصد��	 للتفكير  باIعة   #�	�K 	هبو�  قد  فهم 

قر��I #�Iشد�.
�لمؤمن  نفس  في  �لطمأنينة  �لمو�هب يسكب  �متال6 هذ%   �K 	ال جر] 
كما   .Iيخو 	ال  �ليأ,  مشاعر  تتملكه  	ال   nلخو� لهو�جس  يستسلم  فال 
على   nيتصر بل  مؤسفة   xحو�� من  سبيله   dيعتر لما  صو�به  يطيش  ال 
�لد	�] بعقالنية. 	هو يناضل �لصعاE 	�لمشكال# 	ال يستسلم KبدK. 	حتى 
في Kحلك �للحظا# فإنه ير�عي مشاعر �آلخرين 	يخاطبهم بأ�E 	يستعين 
يؤمن  �لمؤمن   �	أل �لو�ثقة.  �لكبير�  �لنفو,  سجايا  من  هذ%  	كل  بالصبر 
� كل حدx في �لوجو� ال يخر~ عن قدI �هللا، فهو يستحضر K يمانا قاطعا�

��ئما قوt �لمولى عز 	جل:
 ﴿ َما َ�َصاَ} ِمن مُِّصيَبٍة ِفي �ْألaِ�َْ َ�َال ِفي َ�نُفِسُكْم Kِالَّ ِفي ِكَتاٍ} 
َما  َعَلى  َتْأَسْو�  ِلَكْيَال  َيِسيٌر  �هللاَِّ  َعَلى  َ.ِلَك   َّ�Kِ نَّْبَرَ�َها   ��َ َقْبِل  مِّن 
َفاَتُكْم َ�َال َتْفَرُحو� ِبَما Hَتاُكْم َ��هللاَُّ َال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍ� َفُخو� ﴾ 

(�لحديد: ٢٣-٢٢)
� Jهوt �لمتنكرين لقيم �لدين عن هذ% �لحقائق يجعلهم على �لد	�] نهبا �
ينزe عنهم   Lلذ� �لنفسي هو  �لنفسي. 	�إلجها�  للقلق 	�لخوn 	�إلجها� 
لبا, �الستقر�I �لنفسي 	�لعاطفي. �� من ير�قب Kمزجة هؤال5 �لنا, سيجد 
عجبا. �J تنتابهم تقلبا# مرهقة في �لمز�~. 	�J بد	� مسر	Iين فسرعا� ما 
تنتابهم نوبا# من �لبكا5 �لمٌر. ففي Kغلب �ألحو�t يصعب �لتكهن باألشيا5 
�لتي تفرحهم 	تلك �لتي تسوjهم. فأحيانا يتذكر	� حدثا غير سعيد فيلفهم 
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في  منهم  �لو�حد  يتر��  	ال  بسهولة   Eالكتئا� حاال#  	تدهمهم  �لغم، 
�إلعال� عن Kنه في حالة �كتئاE كاملة. 	تر�	�هم فكر� �النتحاI من حين 
 nلنا, ال يعر� آلخر، بل يحا	لو� �النتحاK Iحيانا. �� سلو6 مثل هؤال5 
 mنماK بين   ��لخطأ 	�لصو�E 	ال يميز	 �لحد	�. 	ليس لهم فهم لمسائل 
 ��لسلو6 �لالئقة 	غير �لالئقة، 	بين �لمعقوt 	�لالمعقو t	Jلك ألنهم غافلو

تماما عن �لمعياI �لذL 	ضعه �لدين. 
� هؤال5 �لنا, ال يتوكلو� على �هللا بسبب جهلهم بالدين. فهم ببساطة �
� كل �لحو��x في هذ% �لحيا� تجرL على قدI �لهي K عن حقيقة �غافلو
 ��إلنسا البتال5  	ضعت  	سيئها،  حسنها   ،xلحو��� جميع   �K	 مرسو]، 
� �فتقاIهم لمبا�H �لدين �لحق يحوt بينهم 	بين ��6�I �لمغز[ � .%Iختبا�	
�لحقيقي لما يقع لهم من حو��x. 	هذ� هو سبب عجزهم عن تقييم هذ% 
�لحو��x كما ينبغي. 	ألنهم يعز	� كل �لحو��x للمصا�فة �لمحضة فهم 
�لسبب  هو  هذ�   �K كما   .nلخو�	 	�إلجها�  بالقلق  �لد	�]  على   �يشعر	
�لذL يدفعهم �لى �تخاJ قر��I# خاطئة 	�بد��I 5	� Kفعاt غير مناسبة. �نهم 

يعضو� Kصابعهم ندما على كل تصرn يبدI منهم.  
فهم  شي5،   Lأل سليما   �Iمعيا يضعو�   �K �لنا,  هؤال5   I	بمقد ليس 
� تظهر عليهم K ثم ما يلبثو� ،�يفرحو� 	ينتشو� ��J جر# �لريا< بما يشتهو
سيما5 �لغطرسة 	�لوقاحة. �� �بتهجو� فقد	� �لسيطر� على Kنفسهم 	سلكو� 
� تصدI عنهم Kشيا5 غير متوقعة، فقد يشرعو� فجأ� K يمكن	سلوكا مشينا. 
في �لزعيق K	 �لبكاK 5	 �البتها~. 	�� غضبو� Kكثر	� من �لكال] K	 Iبما غد� 

سلوكهم عد	�نيا. 

62



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

من  معينة  �جتماعية  شريحة  على  �لسلو6  من   Eلضر� هذ�  ينحصر  	ال 

يمكن لألشخا�  �لدين   rخالK لغافلة عن� �لمجتمعا#  ففي  معين،  شعب 

على  �لسيطر�  يفقد	�   �K تعليما  	�ألIفع  عقوال  	�ألكمل  نضجا  �ألكثر 

 Iألمو� 	من  شرير�.   dغر�K بتتبع  مو�هبهم  �ستخد�]  	يسيئو�  Kعصابهم 

� ينحطو� �لى �لد6I �ألسفل K هؤال5 �لنا, يمكن �K سع�	لمشاهد� بشكل �

� يصبحو� عد	�نيين حين تتعرd مصالحهم للخطر K 	K لخبث�	من �للؤ] 

  .�K	 حين تجرL �ألموI على غير ما يريد	

 �K �لخو< ��لقلق يصيب �لغافلين عن قيم �لدين خاصة. ��ضطر�} �لشخصية هو �لنتيجة 
�لحتمية لهذO �لغفلة. 
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�لتمسك بالدين يثمر شخصية قوية �حاfمة
Kنهم  بد�   	لو   #�Iلقد� محد	�	   �لجاهلة  �لمجتمعا#  في  �لنا,   ��
 n	يتكشف في ظل ظر �K ال يلبث ضعفهم J� ،بقو� �لشخصية �يتمتعو
معينة. 	حتى KصحاE �لمبا�H منهم قد يتناسو� مبا�ئهم هذ% ��J تعرضت 
 	K تعرضو� لضغط �J� �مصالحهم لتهديد. فهم نا��I ما يرقبو� حرمة قانو
Kعين  من  بمفا��  Kنهم  	ظنو�   dلمر� مصيبة  Kصابتهم   	K نكبة  بهم  حلت 
�لرقبا5. �نهم عرضة أل� يتهافتو� على ما يقد] لهم من عر	d جذ�بة طالما 
لم يكن ثمة سبب 	جيه ير�عهم عن �لتنكر لمبا�ئهم 	�النقيا� لشهو�تهم.  
قد  هؤال5  من  �لمر5   �كا  �� �لمهم  ليس   ،tلقو� Kسلفنا  	كما  لكن، 
�Iتكب مثل هذ� �لجر] K] ال، بل �ألمر �ألهم هو Kنه ليس هنا6 ما يحجز 
شخصا ال يبالي بقيم �لدين من �النقيا� لرغباته �ألنانية. �� عد] خوn هذ� 
�لشخص من �هللا يسلبه قو� �إل���I. لكن �ألمر مختلف جد� بالنسبة لشخص 
ملتز] بأخالr �إلسال]. �J ال شي5 يحوt بينه 	بين فعل ما يؤمن بأنه حق. 
� �هللا ير[ K هو خوفه �لعميق من �هللا. فهو يعلم Iلهذ� �إلصر� t	لسبب �أل�	
	يسمع 	يعلم بكل ما Kخفى فؤ��% 	يستشعر معية �هللا. فالشخص �لذL يؤمن 
باهللا حقا هو شخص قوL �لشخصية 	قاn عند حد	� �هللا ال يتعد�ها. 	هو 
� يأتي عمال يسخط �هللا، 	ال يني يسعى لنيل �لقربى من خالقه بالغا K يرهب
قوله  في  تتجلى  �لحقيقة  هذ%  حياته.  سبيل   dتعتر �لتي  �لعو�ئق  بلغت  ما 

تعالى: 
ِفيَها  َلُه  ُيَسبُِّح  �ْسُمُه  ِفيَها  َ�ُيْذَكَر  ُتْرَفَع   ��َ �هللاَُّ   �َ.ِ�َ  Uٍُبُيو ِفي   ﴿
 WَِقاKِ�َ َِّالَّ ُتْلِهيِهْم ِتَجاَ�ٌ+ َ�َال َبْيٌع َعن ِ.ْكِر �هللا �ِباْلُغُد�ِّ َ��ْآلَصا� ِ�َجاٌ
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َ��ْألَْبَصا�  �ْلُقُلوُ}  ِفيِه  َتَتَقلَُّب  َيْوًما  َيَخاُفوَ�  �لزََّكاِ+   eيَتاKِ�َ َالِ+  �لصَّ
ِلَيْجِزَيُهُم �هللاَُّ َ�ْحَسَن َما َعِمُلو� َ�َيِزيَدُهم مِّن َفْضِلِه َ��هللاَُّ َيْرsُfُ َمن 

َيَشاe ِبَغْير حسا} ﴾ (�لنو�: ٣٦-٣٨)

�خالs �إلسالW تذهب �ألنانية
� ينحصر تفكير �لمستهترين بقيم �لدين في Kنفسهم. فهذ� K ليس غريبا
في �لحقيقة متطلب فلسفي Kسا, للنظا] �لذL يحيو� 	فقه. �� �الستعد�� 
�لدين  بها  يأتي  قيم  �لرحمة 	�لتخلق بكريم �ألخالr هي   Iظها�	للتضحية 
باهللا  �لمؤمنين   �� نفسه.  �لدين  سو[  لها  �لمر5  لمر�عا�  ضامن  ثمة  	ليس 
هم  �لمو#  بعد  ينتظرهم  ثمة حسابا   �K لحقيقة  	�لمدIكين  �آلخر  	�ليو] 
	حدهم �لمؤهلو� لبلو| مرتبة �لكماt �لخلقي �لتي 	صفها �لقر3�. 	هذ� هو 

�لسبب �لذL يجعل �لكافر 
هذ%  تسنم  على   Iقا� غير 
	ال  �ألخالقية.   �	Iلذ�
 :tيقو  �K للكافر  يحق 
�لمجتمع  في   �K "صحيح 
لكنني  Kنانيين  Kشخاصا 
منهم"  	�حد�  لست  قطعا 

 �	Jلك أل
قيم   eير� لم   �J� �لمر5 
 �K من  منا�  فال  �لدين 

يصبح Kنانيا.

ِفي  َكَفُر��  �لَِّذيَن  َجَعَل   .ْKِ  ﴿
ُقُلوِبِهُم �ْلَحِميََّة َحِميََّة �ْلَجاِهِليَِّة 
َفَأنَزَ� �هللاَُّ َسِكيَنَتُه َعَلى َ�ُسوِلِه 
َ�َ�ْلَزَمُهْم  �ْلُمْؤِمِنيَن  َ�َعَلى 
َكِلَمَة �لتَّْقَو- َ�َكاُنو� َ�َحقَّ ِبَها 
 eٍَشْي ِبُكلِّ  �هللاَُّ  َ�َكاَ�  َ�َ�ْهَلَها 

َعِليًما ﴾ (�لفتح: ٢٦)
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�لضيقة  مصالحهم  على  �لدين  قيم  عن  �لذ�هلين  �نكفا5  هو سبب  	هذ� 
يز���	�   �K هو  �لحيا�  في   t	أل� فهدفهم  غيرهم.  لمصالح  �كتر�ثهم  	عد] 
تفكيرهم  يغيب عن  	لهذ�   ،rلر�� في  يتوسعو�   �K	 مهنيا  يترقو�   �K	 غنى 
سد حاجا# غيرهم من فقر�5 	محتاجين 	مسنين K	 �حتياجا# مجتمعهم. 
�لى  	�لحافز  �لد�فع  ينقصها  للحيا�  �لكافر  نظر�   �K هو  Jلك  في  	�لسبب 
�لتضحية K	 �اللتز�] بالخلق �لكريم. 	شبيه بذلك موقفهم �لعا] ممن حولهم 
	هذ�  �لطريقة.  بذ�#   �يتصرفو �لمجتمع  Kفر��   eمجمو  �� بل  �لنا,،  من 
 ،tحة �لضمير. صفو� �لقو�I فر�� �لمجتمع يمنح شيئا منK ]لميل �لعا] لد�
� �ألنانية ضربة ال�E في �لمجتمعا# �لتي ال تر�عي قيم �لدين، فهي تنتظم �

Kفر��  هذ% �لمجتمعا# قاطبة.
�لعنيد�.  �لنفو,  K	�عه �هللا في   Lلذ� �ألنانية   Iمبتلى بشعو  ��إلنسا  ��

يشير �هللا �لى هذ� �التجا% (�ألنانية) في �آلية �لتالية:
 ﴿ Kِ�َِ� �ْمَرَ�ٌ+ َخاَفْت ِمن َبْعِلَها ُنُشوKِ �ْ�َ �fًْعَر�ًضا َفَال ُجَنْاpَ َعَلْيِهَما 
حَّ  �َألنُفُس �لشُّ  Uَِ�ُ�ْحِضَر َخْيٌر  ْلُح  َ��لصُّ َبْيَنُهَما ُصْلًحا  ُيْصِلَحا   ��َ
 :eَخِبيًر� ﴾ (�لنسا َتْعَمُلوَ�  ِبَما  َفِإ�َّ �هللاَّ َكاَ�  َ�َتتَُّقوْ�  ُتْحِسُنوْ�   �Kِ�َ

(١٢٨
	على �لعمو]، فإ� �ألشخا� �ألنانيين يقطعو� بصو�E 	سالمة قناعاتهم 
�لشخصية حتى في �لمسائل �لتافهة، فال تكا� �حتياجا# �آلخرين K	 Iغباتهم 
تعني عندهم شيئا. فلو Kحس �لشخص �ألناني باإلجها� فإ� كل ما يفكر فيه 
� يجلس بأسرe 	قت ممكن 	ال يفكر بالمريض K	 بالشخص �لمسن K هو
 tلحصو� على  حرصه   �� �لر�حة.  �لى  	يحتا~   %Iجو� �لى  يجلس   Lلذ�
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Kفضل   	K 	ضع  Kفضل  على 
�لنا,  jIية  عن  يعميه  شي5 
بأسا  ير[  ال  فهو  حوله.  من 
سبيل  في  �آلخرين   rبإقال
يطالب  	هو  �Iحته.  تحصيل 
عمله  Kثنا5  بالهد	5  �آلخرين 
يحتر]   �K يستنكف  لكنه 
 �� عملهم.  Kثنا5  �آلخرين 
Kنانيته هذ% تتبد[ بصوI شتى 
 �مكا في   	K بيته  في  سو�5 

عمله. 
 �	يتعاملو  rألخال� كريمي  Kناسا  �لكافر�  �لمجتمعا#  في  تجد  	قد 
بنبل مع �لنا, من حولهم. لكن ��فعهم �أل	t �لى هذ� �لسلو6 �لحسن هو 
�لرغبة في تحصيل �لثنا5 	حسن �ألحد	ثة ال �لطمع فيما عند �هللا من مثوبة.  
 tغلب �ألحو�K في �� �لعو� �لذL يقدمونه للفقر�5 يكوK لى حقيقة�باإلضافة 

ال يسا	L شيئا مقاIنة بحجم ثر	�تهم. 
	قد توجد في �لمثاليين منهم Iغبة في تحمل �لمسئولية 	تولي �لقيا��، 
	ليس Jلك بالطبع عن Iغبة في �Iضا5 �هللا K	 خدمة �لنا,، بل يريد	� بذلك 
 Iالشتها�	 �الجتماعي  	ضعهم  	تعزيز  K	طاIهم  	قضا5  مصالحهم  خدمة 
� تتكشف ��J تعرضت مصالحهم K ال تلبث طباعهم �لحقيقية J� .,بين �لنا

للتهديد.  
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 e�َّر ﴿ �لَِّذيَن ُينِفُقوَ� ِفي �لسَّ

رe�َّ َ��ْلَكاِظِميَن �ْلَغْيَظ  َ��لضَّ

َ��هللاُّ  �لنَّاِ�  َعِن  َ��ْلَعاِفيَن 

ُيِحبُّ �ْلُمْحِسِنيَن ﴾ 
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قد  �إلسال]   Lعن هد �لبعيد�  �لمجتمعا#  في  بالكر]   �يوصفو من   ��
 Iتصو �� كرمهم بأIيحية 	تضحيا# �لمؤمنين. 	�Iقو �J� نانيينK �يعتبر	
له.  �لكافرين   Iتصو عن  جد�  يختلف  بالنفس  �لتضحية  لمفهو]  �لمؤمنين 
	قلوبهم  حو�ئجهم.  قضا5  على  غيرهم  حاجا#  قضا5   �يؤثر	  �فالمؤمنو
عامر� بحب �لخير ألخو�تهم 	�خو�نهم. 	هذ� تطبيق عملي للوصف �لقر3ني 

�لقائل:
َعاWَ َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َ�َيِتيًما َ�َ�ِسيًر� ﴾ (�إلنسا�:   ﴿ َ�ُيْطِعُموَ� �لطَّ

(٨
 tهو�K  dخو �لى  �لمؤمنين  يدفع   Lلذ� هو  �ألخالقي  �لحس  	هذ�   

�لحرE 	تعريض Kنفسهم لغو�ئل �لر�[ �ستجابة ألمر �هللا:
 � ﴿ َ�َما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَ� ِفي َسِبيِل �هللاِّ َ��ْلُمْسَتْضَعِفيَن ِمَن �لرَِّجاِ
�ْلَقْرَيِة   Oَِهـِذ ِمْن  َ�ْخِرْجَنا  َ�بََّنا  َيُقوُلوَ�  �لَِّذيَن  َ��ْلِوْلَد�ِ�   eَ��لنَِّسا
لَُّدنَك  ِمن  لََّنا  َ��ْجَعل  َ�ِليָדا  لَُّدنَك  ِمن  لََّنا  َ��ْجَعل  َ�ْهُلَها  اِلِم  �لظَّ

. (٧٥ :eلنسا�) ﴾َنِصيًر�
 فبدال من �النكفا5 على �حتياجاتهم هم يشعر �لمؤمنو� بالمسئولية تجا% 
عنها  يعبر  �إليمانية  �لر	<  	هذ%  للجميع.  �لخير  لتحقيق   �	يسعو �لكافة 
بجال5 �لحديث �لنبوL �لقائل: "ال يؤمن Kحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب 
لنفسه" (�لبخاLI). 	هكذ� تنهض �لعالئق �الجتماعية على معاني �لتضحية 
في �لمجتمعا# �لتي تسو� فيها قيم �لدين فيتمخض Jلك عن بيئة �جتماعية 

بريئة من �لمشكال#. 
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تحد   Wإلسال�  sخال�
في  �لمغاال+  من 

Aلدنيو� pلطمو�
	حد%  هو  �لدين   ��
�لحب  معاني  يعلم   Lلذ�
في  	�لمشاIكة  	�ألخو� 
	ليس  �لحقيقية.  صوIتها 
هذ%  يعمق  ما  �لدين  سو[ 
	جو�ها.   �	يصو �لمفاهيم 
 �K حقيقة  �لى  Jلك  	مر� 
على  مجبولة  �لبشرية  �لنفس 
حب �لدنيا 	�لطمع 	�لولع بتحصيل حظوظها. 	أل� �لد�I �آلخر� غائبة عن 
قائمة �هتماماتهم، يجهد �لمحر	مو� من هدL �لدين، 	على �متد�� حياتهم، 
في �Iضا5 طموحاتهم �لتي ال تعرn �لحد	�. يصوI �هللا I	�� هذ� �لطريق 

على �لنحو �لتالي: 
﴿ َ�َجَعْلُت َلُه َماًال مَّْمُد�ً"� َ�َبِنيَن ُشُهوً"� َ�َمهَّدUُّ َلُه  َتْمِهيًد� ُثمَّ 

َيْطَمُع َ�ْ� fِ�َيَد ﴾ ( �لمدثِّر: ١٢-١٥).
  تنحصر طموحا# �لنا, في �لبيئا# �لبعيد� عن هد[ �لدين في تحصيل 
�لمزيد من �لثر	�، 	لهذ� يفشو فيهم �لتنافس �لمحمو] بسب تكالبهم Kيهم 
يسو5هم  ببساطة  �نهم  شهر�.  	�ألكثر  نجاحا  	�ألكثر  ماال  �ألكثر  يغد	 
ما  المتال6   �	يسعو �آلخرين   �	يحسد	 	خير.  نعمة  في  غيرهم  ير	�   �K
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� تذهب �لنعمة عن �آلخرين.K بل يسرهم ،�يملكو
ال  �لنا,  هؤال5   �K 	هي  للحيا�  فلسفة جوهرية  �لشر%  هذ�  من  	تنبت 
في  �لنا,  بل  فيها من I	حه،  	نفخ  �هللا  برKها  �آلخرين مخلوقا#   �يعتبر	
 tستتحو	 �	من مخلوقا# بد�ئية شبيه بالقر #Iنظرهم مخلوقا# عا�ية تطو
 �I	لى �العتقا� بضر�قد قا� هذ� �لمنطق 	لى هبا5 ال قيمة له. �في نهاية �ألمر 
� فرصته في �لحيا� K فضل غاية من حياته طالماK	 قصىK �� يحقق �إلنساK
� من �لعبث تقديم K هذ% �لنظر� �لمنحرفة توحي لصاحبها	 .Iحد� ال تتكر�	
�لعو� لآلخرين K	 �لسعي لتحقيق Iغباتهم K	 سد �حتياجاتهم. 	هي نظر� 

 .Eالكتئا� L	نحو مها �معيبة تدفع �إلنسا
�لدين، 	هو   rبأخال ينتظر كل جاهل  �الكتئاE مصير محتو]  � هذ� �
�لنفسي  	�لضغط  بالقلق  حياته  	يمأل  �لمشكال#  في سقر   ��إلنسا يسلك 
	غير Jلك من 3فا# ترهق I	حه 	تؤJيها، 	هذ� هو سبب حرما� �لكافرين 
Iغم   ،��إلنسا 	Iغبا#  شهو�#   �� �لحقيقية.   	�لسعا��  �لسال]  من 
مشر	عيتها، ال حد	� لها 	Jلك أل� �إلنسا� خلق ليكو� جز�5 من �لحيا� 
�ألبدية في �لد�I �آلخر�. 	هذ% �لحيا� �لدنيا �نما هي ��I �بتال5 	مقدI لها 
�لنقص 	�لشح بحيث ال تفي بمر�� �إلنسا�. 	لهذ� يسعى �لذين تغيب عنهم 
	تحقيق  K	طاIهم  قضا5   �لى  �لدين  قيم  عن   �	يغفلو هذ%  �البتال5  حقيقة 
شهو�تهم في �لحيا� مما يوقعهم في حالة مستمر� من عد] �لرضا 	�لقناعة. 
	هذ� �لعجز عن تحقيق تطلعاتهم في �لحيا� يحيل حياتهم �لى كابو, مقيم. 
فهم مفتقر	� Iغم ما يلو< عليهم من مخائل �لثر�5. �� �ستسالمهم لمشاعر 
Kيديهم من  فاتهم من غنى يسلبهم نعمة �الستمتاe بما في  �ألسى على ما 
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fِ�َيَنٌة  َ�َلْهٌو  َلِعٌب  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياُ+  َ�نََّما  ﴿�ْعَلُمو� 
َ�َتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َ�َتَكاُثٌر ِفي �ْألَْمَو�ِ� َ��ْألَْ�َالِ" َكَمَثِل َغْيٍث َ�ْعَجَب 

َعَذ�ٌ}  �ْآلِخَرِ+  َ�ِفي  ُحَطاًما  َيُكوُ�  ُثمَّ  ُمْصَفرָד�   Oَُفَتَر� َيِهيُج  ُثمَّ  َنَباُتُه  �ْلُكفَّاَ� 
 ﴾ �ْلُغُر��   uَُمَتا Kِالَّ  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياُ+  َ�َما  َ�ِ�ْضَو�ٌ�  �هللاَِّ  مَِّن  َ�َمْغِفَرٌ+  َشِديٌد 

(�لحديد: ٢٠)
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 Eلعذ�� Iلى من مشو�	حي سو[ �لخطو� �أل	ليس هذ� �لعنت �لر	#. �	ثر
�لسرمدL �لذL سينتهو� �ليه. 

يحث �إلسال] �لمؤمنين على �لبذt 	�لعطا5 	مو�سا� �آلخرين. 	�لمؤمنين 
 eَ�ْ�ِلَيا َبْعُضُهْم   Uَُ��ْلُمْؤِمَنا َ��ْلُمْؤِمُنوَ�  	�لمؤمنا# يو�لي بعضهم بعضا: ﴿ 
َ�ُيْؤُتوَ�  َالَ+  �لصَّ َ�ُيِقيُموَ�  �ْلُمنَكِر  َعِن  َ�َيْنَهْوَ�  ِباْلَمْعُر�ِ<  َيْأُمُر�َ�  َبْعٍض 
�لزََّكاَ+ َ�ُيِطيُعوَ� �هللاَّ َ�َ�ُسوَلُه ُ�ْ�َلـِئَك َسَيْرَحُمُهُم �هللاُّ �Kَِّ �هللاَّ َعِزيٌز َحِكيم 
﴾ (�لتوبة :٧١) 	هم يفرحو� ألL خير يناله Kحد منهم. �� تسخير كل 
	�حد من هؤال5 �لمؤمنين لمها�Iته 	خبر�ته في سبيل �هللا يشيع في �لمجتمع 
 Lهللا هو �لذ� �K �I	< �لتعا	� 	�لتآسي. �� Kفر�� مثل هذ� �لمجتمع يؤمنو
�لرحمة  بطابع  بينهم  فيما  تعاملهم  طريقة  �لقناعة  هذ%  فتطبع   ��إلنسا  Kبر
	�لتد�فع  �الجتماعي  �لظلم  مظاهر  منه  تختفي  كهذ�  مجتمعا   �� 	�لتقدير. 
	�ختالt �لنظا]. �� مصدI �لسال] 	�ألمن في قلوE �لمؤمنين يوضحه حديث 
 dفيه: "ليس �لغنى من كثر� �لعر tيقو Lسلم �لذ	لمصطفى صلى �هللا عليه �

	لكن �لغنى غنى �لنفس" (�لبخاLI 	مسلم) 

�لتمسك بقيم �لدين يقضي على Hفة �لحسد 
� �لقر3� عرn �لحسد بأنه حالة عقلية غير Kخالقية، K قلنا �K لقد سبق
 ���I� مع dIيتعا Lلك �لخلق �لذJ لمؤمنين للحسد� Eهذ� هو سبب �جتنا	
�هللا. Kما �لكفاI فال يحوt بينهم 	بين �لحسد حائل 	Jلك ألنه قد تقرI في 
يولد في  �لتنافس   �� �لحسد.  � ال 	جو� ألL ��فع لالمتناe عن K منطقهم
شابة  بنتا  تحسد  �لشابة  فالبنت   .tالنفعا�	 	�ألنانية  �لغير�  مشاعر  �لنفو, 
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Kخر[ ألنها Kكثر منها جماال 	Kفضل هند�ما. 	تسا	I �لشاE مشاعر �لحسد 
تجا% شاE 3خر ألنه Kكثر شهر� منه. 	�لحسد مشاهد في كل �لمستويا# 
�الجتماعية، 	هو يكو� عا�� فيما يملكه �آلخر	�. فاالنتقاt للعيش في حي 
r�I 	قضا5 عطلة �لصيف في مصطاn مشهوI 	�قتنا5 سيا�I جديد� 	�لسفر 
خاI~ �لبال� كل هذ% K	ضاe تجر حسد �لحاسدين. �� �لطمو< يغلب على 
 ��لبعض بحيث يعجزهم حتى عن �لتعبير عن سعا�تهم بما يحر�% �آلخر	
من نجا< K	 كسب. 	�لعنت �لذL يسببه �لتنافس للر	< �إلنسانية مشاهد 
بوضو< 	ال سيما في مجاt �لتجا�I 	�لماt. 	تكا� �لرغبة في تحقيق تقد] 
 �� تكوK لكJ ينشأ بسبب Lلحسد �لذ�	 tألعما�	 tلما� tفي مجا rمرمو

Kنماطا سلوكية معتا�� في �لحيا� �ليومية.  
لكن �لقر3� يرسم للمؤمنين سبيل حيا� مبر�K من �لرغبا# �ألنانية، 	لهذ� 
َتَبوَُّ ��  َ��لَِّذيَن   ﴿ خير:   	K نعمة  من  �خو�نهم  يصيب  بما   �يفرحو فإنهم 
�َ� َ��ْإلِيَماَ� ِمن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَ� َمْن َهاَجَر Kَِلْيِهْم َ�َال َيِجُد�َ� ِفي ُصُد�ِ�ِهْم  �لدَّ
 sَا ُ��ُتو� َ�ُيْؤِثُر�َ� َعَلى َ�نُفِسِهْم َ�َلْو َكاَ� ِبِهْم َخَصاَصٌة َ�َمن ُيو َحاَجًة مِّمَّ

َبْيَنُكْم  َ�َتَفاُخٌر  fِ�َيَنٌة  َ�َلْهٌو  َلِعٌب  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياُ+  َ�نََّما  �ْعَلُمو�   ﴿
َنَباُتُه  �ْلُكفَّاَ�  َ�ْعَجَب  َغْيٍث  َكَمَثِل  َ��ْألَْ�َالِ"   ��ْألَْمَو�ِ ِفي  َ�َتَكاُثٌر 
ُثمَّ َيِهيُج َفَتَر�Oُ ُمْصَفرָד� ُثمَّ َيُكوُ� ُحَطاًما َ�ِفي �ْآلِخَرِ+ َعَذ�ٌ} َشِديٌد 
ْنَيا Kِالَّ َمَتاuُ �ْلُغُر�� ﴾  َ�َمْغِفَرٌ+ مَِّن �هللاَِّ َ�ِ�ْضَو�ٌ� َ�َما �ْلَحَياُ+ �لدُّ

(�لحديد: ٢٠)
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َ�بََّنا  َيُقوُلوَ�  َبْعِدِهْم  ِمن  َجاُ ��  َ��لَِّذيَن  �ْلُمْفِلُحوَ�  ُهُم  َفُأْ�َلِئَك  َنْفِسِه  ُشحَّ 
�ْغِفْر َلَنا َ�ِإلِْخَو�ِنَنا �لَِّذيَن َسَبُقوَنا ِباْإلِيَماِ� َ�َال َتْجَعْل ِفي ُقُلوِبَنا ِغالָד لِّلَِّذيَن 

Hَمُنو� َ�بََّنا Kِنََّك َ�ُ �ٌ< �َِّحيم ﴾ (�لحشر: ٩-١٠)
	يوصي �لرسوt، نز	ال عند Kمر �هللا، يوصي �لمؤمنين باجتناE �لحسد: 
"�ياكم 	�لحسد فإ� �لحسد يأكل �لحسنا# كما تأكل �لناI �لحطب" (Kبو 

(�		��

�خالs �إلسالW تشيع �لحب ��الحتر�W بين �لنا
 �� �لحب 	مكاI] �ألخالr هما عما� �لدين �لحق. 	يرغب �هللا �إلنسا�
�هللا  	يبين  بعبا�%،  Iحيم  	�هللا  	�لتضحية.  �لحب  معاني  في   ��لقر3 في 

Iحمته لعبا�% في قوله تعالى:
 ﴿ َ�ُهَو �ْلَغُفوُ� �ْلَوُ"�ُ" ﴾ (�لبر��: ١٤)

 �. 	يأمر �هللا عبا�% بأ� يتو�صو� بالمحبة 	�لمرحمة. 	لهذ� يتر�حم �لمؤمنو
	يتحابو� تدفعهم �لى Jلك Iغبة في �Iضا5 �هللا، �لى جانب �يمانهم بقيمة 

 .��إلنسا� �لذL خلقه �هللا 	نفخ فيه من I	حه 	هد�% �لى سبل �إليما
� �لعالم ��I �بتال5 تدفعهم �لى �إلحسا� في K يقين �لمؤمنين بحقيقة ��
 �ير�	 بالحسنى حين   �Kنهم سيجا�	 لعلمهم  تعاملهم مع �آلخرين 	Jلك 
�لى خالقهم. �J تدفعهم مخافة �هللا �لتي تنطوL عليها ضمائرهم �لى توخي 
�إلحسا� �لى �آلخرين في كل ما يأتو�. �نهم يستشفو� جماt �هللا في كل ما 
� �يمانهم بالحيا� K عينهم من مخلوقاته فتمتلئ نفوسهم بحبه. كماK تقع عليه
�لتي تنتظرهم في ��I �لمعا� يقوL مشاعر �لحب 	�الحتر�] هذ% 	يعمقها. 
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﴿ َ��ْعَتِصُموْ� ِبَحْبِل �هللاِّ َجِميًعا َ�َال َتَفرَُّقوْ� 
َ��ْ.ُكُر�ْ� ِنْعَمَت �هللاِّ َعَلْيُكْم Kِْ. ُكنُتْم َ�ْعَد�e َفَألََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم 

َفَأنَقَذُكم  �لنَّاِ�  مَِّن  ُحْفَرٍ+  َشَفا  َعَلَى  َ�ُكنُتْم  Kِْخَو�ًنا  ِبِنْعَمِتِه  َفَأْصَبْحُتم 
مِّْنَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن �هللاُّ َلُكْم Hَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُد�َ� ﴾ 

� عمر��: ١٠٣)H)
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	هكذ� فإ� �5n �لحيا� 	هنائها ال يناله �ال �لمستمسكو� بقيم �لدين. 
�الحتر�]  مشاعر  من  يكتنفها  بما  	Jلك  سعا��  Kكثر  تغد	  �ألسر�  فحيا� 
 ��لعميق من قبل �ألبنا5 تجا% 	�لديهم 	تجا% من يبلغ �لكبر عندهم. �� �لقر3

يأمر بهذ� �لنوe من �لسلو6:
َيْبُلَغنَّ  Kِمَّا  Kِْحَساًنا  َ�ِباْلَو�ِلَدْيِن   OُيَّاKِ َتْعُبُد�ْ� Kِالَّ   ﴿ َ�َقَضى َ�بَُّك َ�الَّ 
َتْنَهْرُهَما  َ�َال   ٍّ>�ُ لَُّهَما  َتُقل  َفَال  ِكَالُهَما   �ْ�َ َ�َحُدُهَما  �ْلِكَبَر   kَِعنَد

(٢٣ :eإلسر�� ) ﴾ َ�ُقل لَُّهَما َقْوًال َكِريًما
�لمعنى  هذ�   Eصو Iألنظا� 	سلم  عليه  �هللا  صلى   tلرسو� يلفت  كما   

	Jلك بقوله:
 ﴿ ليس منا من ال يرحم صغيرنا �ال يوقر كبيرنا" (�لترمذA) �في 
Hية �خر- يرشد �هللا �لمؤمنين بقوله: " َ��ْعُبُد�ْ� �هللاَّ َ�َال ُتْشِرُكوْ� 
َ��ْلَمَساِكيِن  َ��ْلَيَتاَمى  �ْلُقْرَبى   Aَ�ِبِذ Kِْحَساًنا  َ�ِباْلَو�ِلَدْيِن  َشْيًئا  ِبِه 
َ��ْبِن  ِبالَجنِب  اِحِب  َ��لصَّ �ْلُجُنِب  َ��ْلَجاِ�  �ْلُقْرَبى   A.ِ َ��ْلَجاِ� 
ُمْخَتاًال  َكاَ�  َمن  ُيِحبُّ  َال  �هللاَّ   َّ�Kِ َ�ْيَماُنُكْم  َمَلَكْت  َ�َما  ِبيِل  �لسَّ

 (٣٦ :eلنسا�) ﴾  ��ًَفُخو
بكريم  �لتحلي  في  Kهله  تنافس  ما   �مكا في  �لدين   rخالK سا�#   �فإ
�لنزعة  هذ%  مثل  يبعث  ما  �لدين  سو[  ليس  Kنه  	�لحق   .Eآل���	 �لسلو6 

�ألخالقية في �لنفو,:
 ﴿ َ�َلْم َتَر َكْيَف َضَرَ} �هللاُّ َمَثًال َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجرٍ+ َطيَِّبٍة َ�ْصُلَها 
َماe ُتْؤِتي ُ�ُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن ِبِإْ.ِ� َ�بَِّها َ�َيْضِرُ}  َثاِبٌت َ�َفْرُعَها ِفي �لسَّ

ُر�� ﴾ (Kبر�هيم: ٢٤-٢٥) �هللاُّ �َألْمَثاَ� ِللنَّاِ� َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ
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بأمر   �يأتمر	 �لذين  �ال  بها  يلتز]  	�لتر�حم معا� ال  فالصد�قة 	�لحب   
نيل  �لى  �لتطلع  سو[  عليه  يحث  ال   Lلذ� �لخالص  �لحب  هو  	هذ�  �هللا، 

Iضا �هللا:
 ﴿ َ��ْلُمْؤِمُنوَ� َ��ْلُمْؤِمَناUُ َبْعُضُهْم َ�ْ�ِلَياe َبْعٍض َيْأُمُر�َ� ِباْلَمْعُر�ِ< 
َالَ+ َ�ُيْؤُتوَ� �لزََّكاَ+ َ�ُيِطيُعوَ� �هللاَّ  َ�َيْنَهْوَ� َعِن �ْلُمنَكِر َ�ُيِقيُموَ� �لصَّ
(�لتوبة:  َحِكيٌم ﴾  َعِزيٌز  �هللاَّ   َّ�Kِ �هللاُّ  َسَيْرَحُمُهُم  ُ�ْ�َلـِئَك  َ�َ�ُسوَلُه 

(٧١
� �Iبطة �لصد�قة �لتي تصوIها �آلية Kعال% تفضي �لى تضامن ال �نفصا] �
له في �لمجتمع بوجه عا]، تضامن يحس به جميع Kفر�� هذ� �لمجتمع. Kما 
�لمجتمعا# �لتي ال تؤمن بقيم �لدين فإنها تفتقر �لى �لشعوI بالمحبة �لصا�قة 

	Jلك ألنها ال تحب 	تحتر] غير �لجماt 	�لماt 	�لمكانة �الجتماعية. 
K	 غير   tجما 	K �	ثر �لذL يؤسس صد�قاته على  �لشخص  � صد�قة �
 Iهذ% �لقيم. كما تظهر �آلثا Iتظل صد�قته ��ئر� على محو �Jلك حرL بأ
�لعقلية بعمق في �لعالقا# �لز	جية. ففي �لمجتمعا# �لكافر�  �لسلبية لهذ% 
تنكح �لمر�K لمالها K	 لجمالها K	 لحسبها. 	في Kغلب �ألحو�t يتبخر حب 
 ،dلمر� Kصابها   	K جمالها  بهت   �J� �لمجتمعا#  هذ%  في  المرKته  �لرجل 
�ستعد��  عند%  ليس  بها  يؤمن  	ال  �آلخر�  يجهل   Lلذ�  �فإ Jلك   rفو	
	هنا6  �لفر��.  طريحة   �Kمر� 	تمريض  Iعاية  في  �لقصير�  حياته  يبد�   �أل
مثل هذ%  في  �الجتماعية  �لعالقا#  �لكفر على  Kثر  Kخر[ على  Kمثلة كثير� 

�لمجتمعا#. 
� �الحتر�] ال يقل Kهمية عن �لحب. فهو تعبير عن مد[ �ألهمية �لتي �
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 �يوليها �لمر5 لشخص ما. لكن في �لمجتمعا# �لتي ال تأبه لقيم �لدين تكو
 �حظو� �لنا, من �الحتر�] بحسب ما عندهم من سلطة K	 ماK t	 جا%، فإ
غابت هذ% �ألسباE لم يكن ثمة ما يحث �ألشخا� على �حتر�] بعضهم 

�آلخر. 
�خالs �إلسالW تحث على �لصد�قة �لحق

 Lعند"  :�يقولو �لنا,  تسمع  �لدين  قيم  عن  �لبعيد�  �لمجتمعا#  في 
Kصدقا5 كثر لكن ليس بينهم صديق 	�حد يمكن �لتعويل عليه" K	 تسمعهم 
يقولو�: "�نني ال Kثق بأL من Kصدقائي". فرغم ما لهؤال5 �لنا, من صد�قا# 
حميمة ظاهريا �ال Kنهم يشعر	� في قر�K �Iنفسهم بالحرما� من �ألصدقا5. 
� يعثر	� على Kصدقا5 مخلصين. 	هذ% �لحقيقة هي �لتي K من �لمستبعد جد�	
�لحق  �لصد�قة   ��ال أل  6�J 	ما  Kفضل.  �لسعي إلقامة صد�قا#  تثنيهم عن 
تقتضي من طرفيها �جتها�� 	تضحية. فالصديق �لحق هو �لذL ال يتر�� في 
�لتضحية من Kجل Kصدقائه ��J حلت بهم ضائقة K	 طرقهم مكر	%، فال يتأخر 
عن مو�ساتهم بماله  K	 بوقته K	 بأL شي5 3خر من نفيس ما يملك. لكن 
  .Iإليثا�	ليس للنا, في �لمجتمعا# �لغافلة عن هد[ �لدين ��فع للتضحية 
�لى  نقله  صديقه  يستثقل   �K فالر�جح  مثال  فجأ�  Kحدهم   dمر فلو 
لرعايته.  �لمستشفى  في  بجانبه  �لبقا5   	K نفقا# عالجه  �فع   	K �لمستشفى 
 	K للعمل  Jهابه   �I	بضر 	يتحجج  �لمعاJير  سينتحل  Kنه  �لظن  	Kغلب 
للمدIسة K	 �لبقا5 مع Kسرته بدال من �لبقا5 �لى جانب صديقه �لذL يحتا~ 
� �لجميع يعتبر	� هذ� تصرفا عا�يا ال يدعو K لكJ أل�هى من�	 .��لى �لعو

  .Eلالستغر�
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� هذ� هو �لسبب �لرئيس في �نعد�] �لصد�قة �لصد	قة في �لمجتمعا# �
�ألمانة  على  عالقاتهم  تقو]  ال  �أل�	�~  فحتى  �لدين،   Hمبا� عن   ��Iلشا�
� يتالشى في 	قت قصير. فاألسباE �القتصا�ية K ال يلبث �لحب J� ،5لوفا�	
لسنو�# طويلة.  بعضا  بعضهم  �لى  �لتي تشدهم  �الجتماعية هي   mلضغو�	
	تدفعهم هذ% �لظر	n �لى �لتعويل على Kبنائهم لتأمين مستقبلهم لكن هذ� 
�لمسعى يخيب Kيضا بسبب تقوقع �ألبنا5 على Kنفسهم، �J يصدهم �لطمع 
من  كل  على  كتب  	لهذ�  لو�لديهم.   ��لعو يد  مد  عن  	�ألنانية   Lلدنيو�
� يحيا 	حيد� محسو�I يتجرe كأ, �لعزلة 	ال يكا� K �يتنكب سبيل �إليما

يسيغه. 

�لتمسك بقيم �لدين يبد" كافة �لمخا�< �لدنيوية
 n	مخا	عليه همو]  �تنتاE �ألشخا� �لذين بعد	� عن �هللا 	ال يتوكلو
ال Kسا, لها. 	لهذ� فهم في قلق 	خوn ��ئم مما يخبئه لهم �لمستقبل، 
� تذهب عنهم Kمو�لهم. �نهم K 	K لى �لوحد��من �حتماال# �نتهائهم 	
�لمو#   �يهابو فإنهم  Jلك،   rفو	  ،xلحا� يتعرضو�   �K من   �يوجلو

	يجزعو� من مجر� �لتفكير فيه:
 ﴿ ُقْل �Kَِّ �ْلَمْوUَ �لَِّذA َتِفرُّ�َ� ِمْنُه َفِإنَُّه ُمَالِقيُكْم ُثمَّ ُتَر"ُّ�َ� Kَِلى 
(�لجمعة:   ﴾ َتْعَمُلوَ�  ُكنُتْم  ِبَما  َفُيَنبُِّئُكم  َهاَ"ِ+  َ��لشَّ �ْلَغْيِب  َعاِلِم 

.(٨
يكونو�  لم  لو  فحتى   .%Iغو يسبر  ال  لغز   Iلكفا�  Iتصو في  فالمو#   
	ترتعد  مو�جهته  في  كثير�   �يفكر	 فإنهم  �لمو#  بعد  بالحيا�   �يؤمنو
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 Iتكذيبهم للد� �فر�ئصهم لمجر� �لتفكير في Kنه سيحل بساحتهم يوما ما. �
 �K ��آلخر� يضفي على �لمو# هالة كبير� من �لرهبة في JKهانهم. فهم يظنو
�لمو# سيجعلهم نسيا منسيا 	لن تتا< لهم Kبد� فرصة ثانية للحيا�. 	�لحق 
متع  من   ��لحرما من  من خوفهم  �ألسا,  في  ينبع  �لمو#  من  � خوفهم K
�لحيا� 	�لفنا5 ال من حقيقة �ليو] �آلخر. 	لهذ� يسعى هؤال5 �لنا, لمد�فعة 

هذ� �لخوn من �لفنا5 بابتد�e 3ثاI ضخمة تخلد Jكر�هم:
 ﴿ َ�َتتَِّخُذ�َ� َمَصاِنَع َلَعلَُّكْم َتْخُلُد�� ﴾ (�لشو�-: ١٢٩) 

�لبؤ,. 	حتى   L	في مها Iلتفكير في �لمو# يطّو< بالكفا� � مجر� �
لو �جتهد	� في �لكف عن �لتفكير في �لمو# فإ� مشاهد% تطل عليهم كل 
يو] من على صفحا# �لصحف 	شاشا# �لتلفا�. كما تظل حاال# �لمو# 
 dإلصابا# �لتي يتعر�	 dألمر�� xحو��	لتي تتخطف �لنا, من حولهم �
لها Kشخا� 3خر	� في Kماكن Kخر[، تذكرهم Kبد� بنهاية هذ% �لحيا�. 	مع 
هذ� فهم يدKبو� في تحاشي �لتفكير في �لمو#. 	�� جاJ 5كر �لمو# على 

لسا� Kحد �لنا, شغبو� عليه 	Kنسو% �لنهاية �لقا�مة. 
تجدهم  	لذلك  Iعبا.  يمألهم  �لمو#  بها  يأتي  �لتي   Iلصو�  eتنو  ��
يتفا�	� �لمر	I بقرE �لمقابر مثال، كما ينفر	� من �لسكنى بجو�I �لمقابر. 
�لر�سخة  �لحقيقة  	هذ%  �لمستحيل.  بعض  �لمو#  ففو#  هيها#،  لكن 

يحكيها �لقر3� في قوله تعالى:
مَُّشيََّدٍ+  ُبُر�ٍ�  ِفي  ُكنُتْم  َ�َلْو   Uُْلَمْو� ُم  ُيْدِ�ككُّ َتُكوُنوْ�  َ�ْيَنَما   ﴿  
َسيَِّئٌة  ُتِصْبُهْم   �Kِ�َ �هللاِّ  ِعنِد  ِمْن   Oَِهـِذ َيُقوُلوْ�  َحَسَنٌة  ُتِصْبُهْم   �Kِ�َ
 Wِْلَقْو� eُقْل ُكلָד مِّْن ِعنِد �هللاِّ َفَما ِلَهـُؤال kَِمْن ِعنِد Oَِيُقوُلوْ� َهـِذ

(٧٨ :eلنسا�) ﴾ َال َيَكاُ"�َ� َيْفَقُهوَ� َحِديًثا
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 6�Iإل�� تما]   ��لمؤمنو يدIكهما   �حقيقتا �آلخر�  	�لحيا�  �لمو#   ��
	ال تلهيهم �لحيا� عن �لتفكير فيهما 	�الستعد�� لهما. فالمو# في نظرهم 
	من  �لمقيم  	�لنعيم  �لخلو�   I�� من  �لفى  	يقربهم  باIئهم  للقيا  يأخذهم 
حياتهم  نهاية  يعني  ال  �لمو#   �بأ  �يوقنو فهم  فيها.  مو#  ال  �لتي  �لحيا� 

	فنائهم 	لهذ� خلت قلوبهم من Iهبته.

�لتمسك بهد- �لدين يزيل �لخو< من �لمستقبل
 rشفا�	تطلع 	 tهم فضوI	لنا,، كل �لنا,، ما خال �لمؤمنين، يسا� ��
	�لقر	<  �لمؤسفة   xلحو��� قلقهم هذ�   Lتغذ	لمستقبل. � لهم  يخبئه  مما 
�لتي Iبما مستهم في K	قا# ما من حياتهم 	شعوIهم بأنهم قد يمسهم مثلها 
 n	مخا �لمقيمة،   n	لمخا� هذ%  جانب  �لى  	هنا6،  �أليا].  قا�ما#  في 
يومية تتبد[ في صوI شتى 	في Kطو�I مختلفة من حيا� �لمر5. 	قد تتمثل 
هذ% �لمخا	n �ليومية �لصغير� مثال في بحث ��Iسي يتعين على طالب ما 
�لفر�| منه في حيز �مني ضّيق. 	مع تقد] عمر �إلنسا� تز��� �لتعقيد�# �لتي 

يصنعها لنفسه 	قد يال�] �لخوn من هذ� �لتعقيد�# �إلنسا� ما ��] حيا.
	بالنسبة لتلميذ في �لمرحلة �لثانوية فإ� شكله 	عالقته بأصدقائه 	شهرته 
Kهم  نظر%  في  تمثل  بأسرته  	عالقته  �لد�Iسة  في  	نجاحه  	سط مجموعته 
�لعالم. 	لهذ� فهو يصاE بنوبة من �لضغط �لنفسي ألصغر  �لمشكال# في 
 Iقر� Jتخا� �Kمة تو�جهه، 	تشتد� معاناته بوجه خا� عندما يكو� بصد� 
 �K هذ% مشكال# ال ينبغي �K tغني عن �لقو	فيما يتعلق بحياته �لمهنية. 
 tيرغب �لمر5 في �لحصو �K تسبب للمر5 ضغطا نفسيا عميقا. فمن �لطبيعي
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﴿ ُكلُّ َنْفٍس َ��ِئَقُة �ْلَمْوِ� 
رِّ َ��ْلَخْيِر ِفْتَنًة َ�ِ.َلْيَنا ُتْرَجُعو� ﴾  َ�َنْبُلوُكم ِبالشَّ

(�ألنبيا=:٣٥)



كابو� �لكفــــر

على �لوظيفة �لتي يعتقد Kنها ستجلب له �لسعا�� 	�لنجا<، لكن �� Kخفق 
 �K ]غم حرصه عليها فما عليه سوI على هذ% �لوظيفة tلمر5 في �لحصو�
 �K 	ال شك  Kخر[.  بنعمة  عليه  يتفضل   �K �يا%  سائال  �هللا  �لى  Kمر%  يكل 
�لنجا< 	�لفشل كليهما يذهبا� �I�K~ �لريا< بعد �لمو#. 	ال يبقى �ال ثقة 

�لمر5 بربه 	�يمانه به. 
 �يشعر	 �لمهمة  �لحقيقة  بهذ%  	لجهلهم  �لدين  قيم  عن  �لغافلين  لكن 
بخوK nكبر بشأ� �لمستقبل كلما تقد] بهم �لعمر. 	باإلضافة �لى خططهم 
تتعد�   J� تقلقهم،  �لدنيوية  	�لمسئوليا#  �لمها]  كثر�   �فإ �لمستقبل   �بشأ
�لمشكال# �لتي تحيط بهم 	تنتابهم، بمر	I �لوقت، KفكاI شتى منها على 
سبيل �لمثاt: هل ستتم ترقيتهم في �لشركة، هل سيأخذ	� عطلة في Jلك 
 tالنتقا� فرصة  لهم  ستتا<  	هل  �لسنوية  �لعطلة   �سيقضو Kين   	K �لصيف 
�لمحد�  �لوقت  في   Iلحضو� من   �سيتمكنو هل   [K حاال  Kفضل   tلمنز

.eلالجتما
	Kكثر ما يقض مضاجع هؤال5 هو خوفهم من تر�K L	ضاعهم �لمالية، 
�J ينتابهم قلق شديد بشأ� قدIتهم على �عالة Kسرهم في �لمستقبل. �� لهم 
طموحا# �نيوية عريضة لكن مو��Iهم محد	�� 	ال تتيح لهم تحقيق هذ% 
� يغد	 مصد�I كبير� لمخا	فهم، 	ألجل K لطموحا#. ثم ال يلبث هذ� �ألمر�
هذ� �لسبب يحجمو� عن �سد�5 �لمعر	n لآلخرين Iغم ما بحو�تهم من 
ثر	�# تكفل لهم عيشا هنيئا. �نهم قلقو� بشأ� �لمستقبل 	يتصرفو� بلؤ] 
سو�5 �لغني منهم K] �لفقير. لكن �هللا هو �لذL يتكفل بر�قهم في �لحيا� �لدنيا 
	هو �لذL يرفع عنهم �لبال5 �� توكلو� عليه حق توكله، �ال Kنهم حرمو� هذ� 
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�لنعيم بسبب ضعف ثقتهم في �هللا. �� �إلنسا� مبتلى بالنعم �لتي يتفضل بها 
عليه خالقه 	مأموI بأ� يسخر هذ% �لنعم في طاعة �هللا، لكن خوn هؤال5 
�لشخصية  مصالحهم   rنطا في  محصوIين  يجعلهم  �لمستقبل   �بشأ �لنا, 

�لضيقة 	هذ� �لوضع تشير �ليه �آلية �لتي يقوt �هللا فيها:
ْيَطاُ� َيِعُدُكُم �ْلَفْقَر َ�َيْأُمُرُكم ِباْلَفْحَشاe َ��هللاُّ َيِعُدُكم مَّْغِفَرً+   ﴿ �لشَّ

مِّْنُه َ�َفْضًال َ��هللاُّ َ��ِسٌع َعِليمٌ  ﴾ (�لبقر+: ٢٦٨)
	هنا6 خوn مقيم 3خر ينتاE �إلنسا� بشأ� �لمستقبل،، Kال 	هو تقد] 
�لسن. فعندما تكبر سن �إلنسا� تحدx تغيير�# في جسد%، فتغطي جبينه 
�لتعرجا# 	يأخذ شعر% في �لتساقط ثم يبّيض لونه 	تضعف حو�سه تدIيجيا. 
 �يجهلو �لذين  نفو,  في  	�لهلع   eلفز�  Iآلثا� هذ%  من  	�حد�  كل  	تثير 

يَِّئاUِ َجَز�e َسيَِّئٍة ِبِمْثِلَها َ�َتْرَهُقُهْم ِ.لٌَّة مَّا  يَِّئاUِ َجَز�e َسيَِّئٍة ِبِمْثِلَها َ�َتْرَهُقُهْم ِ.لٌَّة مَّا ﴿ َ��لَِّذيَن َكَسُبوْ� �لسَّ   ﴿ َ��لَِّذيَن َكَسُبوْ� �لسَّ
َلُهم مَِّن �هللاِّ ِمْن َعاِصٍم َكَأنََّما ُ�ْغِشَيْت ُ�ُجوُهُهْم ِقَطًعا مَِّن �للَّْيِل َلُهم مَِّن �هللاِّ ِمْن َعاِصٍم َكَأنََّما ُ�ْغِشَيْت ُ�ُجوُهُهْم ِقَطًعا مَِّن �للَّْيِل 

ُمْظِلًما ُ�ْ�َلـِئَك َ�ْصَحاُ} �لنَّاِ� ُهْم ِفيَها َخاِلُد�� ﴾ُمْظِلًما ُ�ْ�َلـِئَك َ�ْصَحاُ} �لنَّاِ� ُهْم ِفيَها َخاِلُد�� ﴾
  (يونس: ٢٧)(يونس: ٢٧)
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Kخالr �لدين. فيتسا5لو� مثال: هل سيعتني بهم Kبناjهم �� Kصابهم مرd؟ 
	يفكر	� كذلك في كيفية مو�جهتهم للمو# �لذL سيالقيهم يوما ما. 	من 

�	�عي قلقهم �لكبير� هو ما ستؤ	t �ليه حياتهم بعد مو# �K	�جهم. 
 Eلقلو� EصحاK لتي تصيب� n	لمخا�	هذ% ببساطة هي �لمشكال# 
فقلوبهم  �لمؤمنين،  عند  مختلف  جد  �ألمر  لكن   .��إليما من  �لخالية 
 �يقطعو ألنهم  تصيبهم  �لبلو[  تحزنهم  	ال   n	لمخا� هذ%  من  خلو 
بأ� كل ما يجرL لهم ال يعد	 كونه تقدير� �لهيا 	5�I% من �لحكم ما 
	5�I%. 	لذلك فهم ال يرجو� غير هد[ �هللا ألنهم يؤمنو� Kنه هو 	حد% 
ملتحدهم �لذL �ليه يأ		�. هذ� باإلضافة �لى عد] خوفهم من LK شي5 
 �	ينشد	 �هللا  �لى  Kمرهم   �يكلو فهم  �لدنيا.  �لحيا�  في هذ%  K	 	ضع 

Iضا%. 	هذ� �لموقف �إليماني تحكيه �آلية �لتالية:
ِل   ﴿ ُقل لَّن ُيِصيَبَنا Kِالَّ َما َكَتَب �هللاُّ َلَنا ُهَو َمْوَالَنا َ�َعَلى �هللاِّ َفْلَيَتَوكَّ

�ْلُمْؤِمُنو� ﴾ (�لتوبة: ٥١)
 L	توكلهم عليه �لحديث �لمر	لمؤمنين بربهم � �. 	يحكي صالبة �يما
عن �لرسوt صلى �هللا عليه 	سلم، 	�لذL يقوt فيه: "�حفظ �هللا يحفظك، 
�حفظ �هللا تجد% تجاهك. 	��J سألت فأسأt �هللا 	��J �ستعنت فاستعن باهللا 
ينفعو6 �ال بشي5 قد  ينفعو6 بشي ال   �K لو �جتمعو� على � �ألمة K علم�	
� يضر	6 بشي5 ال يضر	6 �ال بشي5 K نهم لو �جتمعو� علىK	 كتبه �هللا لك

(Lلترمذ�) "جفت �لصحف	فعت �ألقال] I ،قد كتبه �هللا عليك
� �لمر 5��J �عتصم بمبا�H �إلسال] مقيما لها 	جهه تالشت من طريقه �
� عند � 	�لهنا5.  �ألمن  	�لمعانا�، 	عا� حيا� ملؤها  �لمشكال#  كثير من 
بالر�حة   �	�لمتدينو� يشعر	 �Kمة 	مخر~ من كل ضيق.  �لدين حل لكل 
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يصيبهم  بأ� كل ضر  �لر�سخة  لقناعتهم  �ال   6�J 	ما  �ألعبا5،  	�لتحلل من 
�نما هو �بتال5 من EI �لعالمين. ففي غمر� �لشد�ئد تجدهم يحتسبو� �ألجر 
�لدنيا  �لحيا�  في  عليهم  �هللا  ألنعم  شاكرين  تر�هم  	بالمثل  �هللا.  في  بالثقة 
	يتطلعو� �لى ما في �لد�I �آلخر� من حسنا#. �� هذ% �لقناعة هي بال شك 
�متيا� تحقق للمؤمنين بسبب تمسكهم بأخالr �إلسال]. لكن ال سبيل �لى 
فالذين  ألمر%.  	�لتسليم  باهللا  	�لثقة   ��إليما بقو�  �ال  �المتيا�  هذ�  تحصيل 
�لقلق.  �لذين ال تر[ عليهم 	عنا5  �لخصاt هم 	حدهم  فيهم هذ%  تجتمع 
Kما �آلخر	� �لذين تكتنفهم �لهمو] 	�لمخا	n 	تحيط بهم من كل جانب، 
 �فيذ	قو� نصيبهم من �لعذ�E 	هم على قيد �لحيا� 	حين تقو] �لساعة ير�	

 .Eشد �لعذ�K لى�

�خالs �إلسالW تحث �لمؤمنين على �لتو�ضع 
 �Iمر� 	يذكرهم  يتو�ضعو�   �بأ  ��لقر3  L3 من  كثير  في  �لنا,  �هللا  يأمر 
سو[   Iخيا �لمؤمن  Kما]  ليس  	لهذ�   .nمتعجر  Iجبا كل  على  بسخطه 
بعدهم عن  يتو�ضعو� 	Jلك بسبب   �K �لكافرين ال يمكن   �K �لتو�ضع. �ال 
 tلجما�	لغنى �	تصبح عندهم �لمز�يا �لشخصية كالذكا5  J� .لهد[ �لرباني�
	�لشهر� �	�عي لإلعجاE بالذ�# 	تصعير �لخد	� 	�حتقاI �آلخرين. �نهم 
�لشخصية  �لجاJبية  مجاال#  في  �آلخرين  على   rلتفو� �لى   �يسعو �	ما 
	�لتميز 	�لذكا5، لكنهم يذهلو�، في عماهة سكرتهم هذ%، عن حقيقة Kنهم 
نفوسهم  تشتهيه  مما  	Kنهم سيفاIقو� كل شي5  ما  يوما  �لمو#   �سيالقو
� ما يدلو� به من جما t	Iشاقة قو�] سيتحلل متالشيا في �لثر[. �نهم K	
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على  فهمهم عالمة  في  	هو  بالنفس  �العتد��  في   �يبالغو �ألمر  في حقيقة 
سالمة �لشخصية. 

�لنا, بحب 	�حتر�] خالصين.  �لذL يمنعهم من معاملة  �لغر	I هو   ��
 �K  �يظنو لكنهم  	�حتر�]  محبة  بكل   ��آلخر	 يعاملهم   �K  �يتوقعو فهم 
 �مقابلة هذ� �لحب 	هذ� �الحتر�] بمثله K	 بأحسن منه، غبا5 ال يليق بهم. �
�لنا, �لذين يجهلو� مبا�H �إلسال] مصابو� بالنرجسية 	تضخم �ألنا. كما 
يدفعهم ظنهم Kنهم قد Kحاطو� علما بكل شي5،، �لى محا	لة �لسيطر� على 
� هؤال5 �لنا, K لشي5 �لمهم هنا هو�	اللهم. Jغتنا] كل سانحة إل�	آلخرين �
ليسو� حالة نا�K �I	 �ستثنا ،5�J ينطبق هذ� �لوصف على كثير من �لنا, في 

�لمجتمعا# �لغافلة عن قيم �لدين:
 ﴿ َ�َال َتْمِش ِفي �َألaِ�ْ َمَرًحا Kِنََّك َلن َتْخِرsَ �َألaَ�ْ َ�َلن َتْبُلَغ 

(٣٧ :eإلسر��) “﴾  ��ْلِجَباَ� ُطو
 	في 3ية Kخر[:

kَ ِللنَّاِ� َ�َال َتْمِش ِفي �ْألaِ�َْ َمَرًحا �Kَِّ �هللاََّ َال   ﴿ َ�َال ُتَصعِّْر َخدَّ
ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍ� َفُخو� ﴾ (لقما�: ١٨)

 	لقد حذI �لرسوt صلى �هللا عليه 	سلم �لمؤمنين من �لكبر 	Jلك في 
�لعظيم"  �لعلي  	ينسى  K	��جه  ينفخ   Lلذ� �لمتكبر  �لرجل  "بئس  �لحديث: 

(مسلم)
�لتو�ضع  لكن  متو�ضع"،  "Kنا  بقولهم  Kنفسهم  �لنا,  بعض   eيخد قد 
ما  كل  	على   ��إلنسا حيا�  في  لحظة  كل  على  تأثير%  له  �سالمي  كخلق 
�لتو�ضع  يصدI عنه من سلو6 	ما يتخذ من مو�قف. �� ��فع �لمؤمن �لى 
 ��لحق هو �يمانه بأ� �هللا بيد% ملكو# كل شي5 بما في Jلك نفس �إلنسا
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� علم �هللا محيط بكل ما K نه خالق كل شي5. فهو يعلمK	 %ما ملكت يد�	
� يكونو� مؤمنين. 	ليس يرجى K ال�هؤال5 �لنا, ال يسعهم 	 .�يقع في �لكو
� يتو�ضع 	Jلك ألنه يفتقر �لى �لبعد K ينقصه �لعلم �لديني Lمن �لشخص �لذ
�لخلقي �لذL ال يكو� �ال للمؤمن. فكل ما يبدL من تو�ضع، �� لم يتقيد 
� يكو� نفاقا K	 سلوكا ناشئا عن شعوI بالنقص.K 	ال يعد ،�بهدL �لقر3

� LK مجتمع يفشو فيه �لكبر هو مجتمع ال يطاr 	ال ينضح �ال بالقالقل �
للتكبر  حد	��  Kفر��%   nيعر ال  مجتمع  بين  شاسع   �بو 	ثمة   .Eلعذ��	
 t	أل� �لفرr سببه  �لتو�ضع. 	هذ�  Kفر��%  	�لنرجسية 	3خر سيما5  	�لقسو� 

�عر�d �لبعض  عن هد[ �لدين. 

�خالs �إلسالW تطهر 
 eلمجتمع من �لقسو+ ��لشحنا�

� �لرحمة، �لى جانب كونها صفة للرحمن، خلق يحب �هللا من عبا�% �
يعمر	�   �K �لى  �آليا#  �لمؤمنين في كثير من  �هللا  يرشد   J� به.  يتخلقو�   �K
قلوبهم بالرحمة. 	Iسولنا �لكريم صلى �هللا عليه 	سلم يحث �لمؤمنين على 
�لتر�حم 	Jلك في �لحديث: "�لر�حمو� يرحمهم �لرحمن، �Iحمو� من في 

�ألdI يرحمكم من في �لسما5" (�لترمذ L	Kبو ��		�) 
بالمر5 عن   �يقعد� بغير Kخالr �إلسال] 	�لزهد في Iضا �هللا  �لعيش   ��
�بتغا5 �لكماt �ألخالقي. 	�� مظاهر �نعد�] �لرحمة في �لمجتمعا# �لبعيد� 
�لعالقا# �الجتماعية  �لحيا� 	في كافة  لتتبد[ في كل مناحي   ��إليما عن 
فيها. فالشخص غير �لمؤمن قد يعامل حتى Kمس �لنا, به Iحما كأبيه 	Kمه 
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 	K 5خطاK نه قد يغضب بسرعة منK غيرهم بقسو�. كما	خوته �	خو�ته K	
تقصير �آلخرين فيؤJيهم، 	Jلك ألنهم ال ينظر	� �لى �لحو��x من ��	ية 

�لرحمة.
�لعاها#   EصحاK	 5بالبؤسا �لرKفة  �لكافر� مظاهر  �لمجتمعا#  تقل في 
3خر.  شي5  كل  من  عندهم  Kهم  ألفر��ها  �لمباشر�  �لمصالح   �أل 	Jلك 
	هذ� �الشتغاt بالمصالح �لشخصية هو �لذL يحوt بينهم 	بين �لتفكير في 
للرحمة،  �لخا�  �لنا, تفسير%  � لكل 	�حد من هؤال5 K لحق�	آلخرين. �
لكنه تفسير ممسو�. فهو مثال يترفق بالشحاJين 	ير[ Jلك غاية �لرحمة 
نابعا من  تبر� ظر	n تستدعي تصرفا  �Jته حين  يتلهى 	ينكفئ على  لكنه 
Kصل �لضمير، K	 تتطلب تضحية. فإ� شهد حا�x سير مثال فإنه ال يتوقف 
 �� J� .nير شتى يسو| بها هذ� �لتصرJتر�% يصطنع معا	ليساعد �لمصابين، 
تطوعه بأخذ �لمصابين �لى �لمستشفى سيفسد عليه يومه K	 قد يكلفه شيئا 
من �لماK t	 �لوقت. 	فوJ rلك، ال يجد مثل هذ� �لشخص ��فعا للتضحية 

من Kجل شخص ال يعرفه، فهو في �لنهاية لن يحصل على شي5. 
	ال  �لدين.   Lهد عن  �لنافر�  �لمجتمعا#  في  تكثر   xألحد�� هذ%   ��
 rتشبث �لنا, بأخال �J� ال�لى �ختفا5 هذ% �لالمباال� غير �إلنسانية �سبيل 
�لقر3�. فليس سو[ �لدين ضامنا لقيا] مجتمع طيب يتو�صى Kهله بالمرحمة 
 �K يكفي  ال  Kنه  �لى  �لتنبيه  ينبغي  هذ�  	مع  �لخير�#.  فعل  في   �	يتنافسو
 Lلتمسك بهد� �تتوفر هذ% �لسما# �لخلقية في فئة محد	�� من �لنا,، بل �
�لقر3� في بعض �أل	ضاe 	�لتنكر له في K	قا# Kخر[، K	 �جتناE منكر�# 
معينة ثم �لوقوe في غيرها ال يضمن قيا] هذ� �لمجتمع �لمنشو�. �J ال سبيل 
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�هللا   ���Iلمجتمع إل� Kفر��  ��J خضع كل  �ال  3منة  �جتماعية  �قامة حيا�  �لى 
 .Iإليثا�	تسم سلوكهم بالتضحية �	لشرعية �

�خالs �إلسالW تهب �لجميع مفاتيح للخير
للمشكال#   tبالحلو يأتي   ��لقر3  Lبهد �لمستمسك  �لشخص   ��
	يتصرn بحكمة في كل �لظر	n، 	لهذ� ال يعرn �إلحباm طريقا �لى قلبه 

�لعامر بمبا�H �لقر3� بالغا ما بلغ تعقيد �لوضع �لذL يو�جهه.  
يبقي   Lلذ� �لسبب  هو  	هذ�  �لحكمة  تقل  �لدين   rخالK تختفي  حين 
Kفر��  يو�جه  	لهذ�  �لال�ينية.  �لمجتمعا#  في  بال حل  �لبسيطة  �لمشكال# 
حياتهم.  مسير�   tخال جمة  	مشكال#  �Kما#  �لمجتمعا#  هذ%  مثل 
	بدال من �لتما, حلوt ناجعة لهذ% �لمشكال# فإنهم يجعلونها جز�5 من 
� تبقى بال حل. �� لهذ� K لها Iهذ% �لمشكال# مقد �حياتهم �ليومية 	كأ
جو�نب  كافة  على   �Iضا تد�عيا#  للمشكال#   tبحلو �إليتا5  عن  �لعجز 
حيا� �لمجتمعا# �لال�ينية. �نهم في �لغالب يتر�	� في 	ها� �ليأ, 	�أللم 
	�لشكو[. 	في غضو� Jلك يعجز	� عن �إلتيا� بالحلوt   بسبب تعطيلهم 
لموهبة �لعقل، 	حتى �� حا	لو� عمل Jلك جا5	� بحلوt غير عقالنية بسبب 

�نحصاI فكرهم في فضا5 ضٌيق جد�. 
� يكو� مسوغا K #للمشكال tعلى حلو Iلعثو� Iلك، يكا� تعذJ rفو	
في  فهو  �لدين.  قيم  ترعى  ال  �لتي  �لمجتمعا#  في  	�الستسال]  لالستكانة 
	تجاهل   Iلخد�	 	�لالمباال�  �لكسل  سو�5  به   ]Iتو� غطا5  يتخذ  �لغالب 
� يظهر تعقيد �لمها] K كل فر� t	لعمل بخاصة يحا� ��لمسئولية. ففي مكا
مها]   5��K يتولى   Lلذ� �لشخص  بمظهر  نفسه   Iظها� محا	ال  �ليه  �لموكلة 
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�إلنساني  غير   kلسلو�� �لوحشية 
�لتي   Uلمجتمعا� في  يظهر  ال 
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��لمحتاجو� بالحماية ��لرعاية. 
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� يسو| بها K يريد  �I	صعبة. لكن هذ% ليست في حقيقة �ألمر سو[ منا

� يبدI منه من فشل K	 �هماK t	 Kخطا5.K ما عسى

� �لسبب �أل	t لبقا5 �أل�ما# �	� حل في �لمجتمعا# �لبعيد� عن قيم �

� Kهلها عاجز	� حتى عن �لتعامل مع مشكالتهم �لشخصية. 	ال K لدين هو�

غر	، فالشخص �لبعيد عن مبا�H �إلسال] تغلب عليه شهو�ته فتجد% منهمكا 

في �شباعها غافال عن مصالح 	�حتياجا# محيطه �الجتماعي. فهو في كل 

� ينفق ماله 		قته K مقبل على مصالحه �لخاصة محتف بها مستنكفا tألحو��

في خدمة مصالح �آلخرين.

� تو�فه �لمشكال# تبقى في مثل هذ% �لمجتمعا# عصية على �لحل. �

�آلخرين  نفو,  في  �نطباe حسن  تر6  فر�  يحا	t كل  Jلك   �	في غضو

على   	K نظر%  	جهة  تلميع  �لى  يسعى   	K jIسائه  �لى  �لزلفى  يلتمس   	K

�لفصل 	�لكلمة �ألخير�. 	هذ%   tلقو� � يكو� هو صاحب K t	ألقل يحا�

 tبحلو ��لطموحا# 	�لعقد �لشخصية هي �لتي تشل قد�I �إلنسا� على �إلتيا

 Hلعجز �لمتنكرين لمبا� t	لسبب �أل� �للمشكال# �لماثلة في نهاية �ألمر. �

�لدين عن �إلتيا� بحلوt مرضية للمشكال# توضحه �آلية �لتالية:

ُجُدٍ�   e��َ�َ ِمن   �ْ�َ َنٍة  مَُّحصَّ ُقًر-  ِفي  Kِالَّ  َجِميًعا  ُيَقاِتُلوَنُكْم  َال   ﴿ 
 Wٌَبْأُسُهْم َبْيَنُهْم َشِديٌد َتْحَسُبُهْم َجِميًعا َ�ُقُلوُبُهْم َشتَّى َ.ِلَك ِبَأنَُّهْم َقْو

الَّ َيْعِقُلو� ﴾ (�لحشر: ١٤)
	كثير� ما يشاهد �لمر5 نماJ~ لهذ� �لعجز في �لبر�مج �لحو�Iية �لتلفزيونية 

معينة  قضية  مناقشة  في  طويلة  ساعا#   ��لمشاIكو ينفق  حيث  �لمفتوحة 
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بل يأخذهم �لنقا� Kحيانا �لى مطلع �لفجر. 	سبب �ستحكا] �لخالn بين 
� �لكل قد K	تي جدال. فقد يستيقن طرn بسالمة K ين هوI	هؤال5 �لمتحا
باإلثم  �لعز�  لكنه يجحدها علو� 	تكبر� 	تأخذ%  �آلخر   nلطر� نظر  	جهة 
	�لرغبة في �Jالt �آلخرين 	معاIضتهم. 	يخوd �لمجا�لو� في طوفا� من 
 tستغال� هو  هنا   t	أل�  nفالهد �طالعهم.  سعة  ليظهر	�  �لتافهة  �لتفاصيل 
كل سانحة إلبر�� Jكائهم 	حذقهم. 	هم في �لغالب يطيشو� عن موضع 
 �K لمدهش�	لى حل. �نهم لم يصلو� K لنقا� ليكتشفو� بعد ساعا# الحقة�
 5�Iآل�	الختالفا# �	لتعقيد�# � مزيد� من  �لسطح  �لى  تبر�  �لنقاشا#  هذ% 
�لمتعاIضة. فهم في �لحقيقة ال يبغو� حال Kصال، فتر�هم يلجئو� �لى فلسفا# 
 �K �� �لنقا� 	تبا�t �ألفكاI هو غاية في نفسه. �نهم ير	K ية معتقدين	خا

عد] �لوصوt �لى LK حلوt بعد نقا� متطا	K tمر مقبوt 	طبيعي. 
� �هللا محيط باألموI، فال تطيش عقولهم 	ال K لقناعتهم	 ،�Kما �لمؤمنو
�نهم يتخذ	� Kفضل  �لتي تمر بهم.   n	لظر� تعشى KبصاIهم مهما كانت 
 �بشأ �لبت  �لى   �	Iيبا� �نهم  للتقو[.  	Kقربها   tلحلو� 	Kنجع   #�Iلقر��
�لقضايا ال يصدهم عائق 	كيف ال 	هم يسترشد	� بأكر] �ألخال r	Kقو[ 

شعوI بالمسئولية 	Kمضى ملكة تفكير تفضل بها عليهم خالقهم:
َالَ+ َ�َ�ْمُرُهْم ُشوَ�- َبْيَنُهْم   ﴿ َ��لَِّذيَن �ْسَتَجاُبو� ِلَربِِّهْم َ�َ�َقاُمو� �لصَّ

ا fَ�َْقَناُهْم ُينِفُقوَ� ﴾ (�لشو�-:٣٨) َ�ِممَّ
�لسير  عن  يصرفهم  فال  �هللا  يرضي  ما  مع   tألحو�� كل  في  فهو�هم   
في سبيل �لحق 	�لعدt صاnI 	لو �قتضى Jلك تفويت مصلحة لهم 

شخصية. 
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� �خال� �لمؤمنين لربهم 	جها�هم في سبيله 	�نقطاK eملهم �ال منه �

يحجزهم عن �لطمع فيما عند �آلخرين 	يزهدهم في ثنا5 �لنا, 	مدحهم، 

 nلخو� �	لهذ� يمدهم �هللا بتأييد% 	عونه 	توفيقه في كل قر�I يتخذ	نه. �

�لشديد من �هللا 	�لوقوn �لصاI] عند حد	�% يجعل للمؤمن نو�I يبصر به 

	Kبر6   #�Iلقر�� Kفضل  �لى   Lفيهتد  (٢٩ :tألنفا�)  tلنو��� ليل  ��J سجى 

(٢-٤ :sلطال�) ﴾ َ�َمن َيتَِّق �هللاََّ َيْجَعل لَُّه َمْخَرًجا ﴿ :tلحلو�

�خالs �إلسالW تهدK Aلى �لتوكل على �هللا
يغلب  �إلسال]   Hلمبا� �لمتنكرين  �هللا   ���I� على  �لمتمر�ين   >�	IK  ��

عليها �لتشاj] 	�لتمر� 	�الكتئاE. �نهم يعز	� كل ما يقع لهم �لى �لمصا�فة 

 nفهم، بخال .Eالضطر��	لقلق �	تزخر حياتهم بمشاعر �لتوتر 	لمحضة �

في  شي5  كل   �K  6�I��	 �هللا  على  �لتوكل  نعمة  من   �محر	مو �لمؤمنين، 

� �لخير K كهم�I�� عن Eلقد عز .Eلهي مكتو� Iحسب قد Lيجر ��لكو

 �J� �ال  بسال]  يعيشو�  لن  	Kنهم   ��إلنسا  Iالختبا �هللا   ���Iبإ  �يقعا 	�لشر 

�نصاعو� ألمر �هللا. 	لهذ� فإنهم يقاسو� عو�قب تصرفاتهم 	يغتمو� بكل ما 

يصيبهم في حياتهم صغير� كا� K	 كبير�. 

 xلتفكير في حو���  ��ليومية بجد 	يطيلو �لنا, تجاIبهم  يأخذ هؤال5 

�لدنيا كما لو Kنها Kهم شي5 في �لحيا�. 	هكذ� فإنهم يتبرمو� ��J لم تجر 

� ما K لى �ليأ, ظانين�يسلمهم  �K [jثم ال يلبث �لتشا ،��ألموI بما يشتهو

 �Kصابهم �نما هو سو5 طالع ال يملكو� حيلة لدفعه 	ال يهتد	� سبيال. �
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 xكل �لحو�� �K 6�I�� بين	بينهم  tيحو Lبهم هو �لذI مرK فسقهم عن

 .I	مقد Iبقد Lتجر

�لتي تقع لهم يجعل Kمزجتهم متقلبة ال  �ليومية   xهتمامهم باألحد�� ��

تستقر على حاK .tصغر �ألشيا5 في هذ% �لحيا� تقلقهم، فتر�هم ينفقو� �أليا] 

لعد]  �لسيئة  �لعو�قب   �� �لجاهلية.  بدعو[  	�لدعا5  	�لتحسر  �لتأسف  في 

.n	في كل �لظر	توكلهم على �هللا تتبد[ في حياتهم كلها بشكل يومي 

فالز	جة �لقائمة على Kمر بيتها مثال تحصر �هتمامها كله في نطاK rسرتها 

	مشاغلها في �لبيت. فإ� عجز# عن حل مشكلة 	لو كانت صغير� جزعت 

 Lتنطو �K نها ال بدK	 ها �هللاIنها محنة قدK يخطر لها �K �	ندبت حظها �	

�لتي تنغص حياتها قد تكو� طعاما  � هذ% �لحا�ثة K لعجيب�	على منحة. 

عد]   �� �لكهربائية.  �لمكنسة   EصاK عطل   	K  rفاحتر �لموقد  في  نسيته 

تسليمها ألمر �هللا 	بعدها عن قيم �لدين يجعل Kصغر �لمشكال# تكبر في 

 .�عينها لتصبح مصد�I للقلق 	�لحز

	هذ� �لوصف ينطبق Kيضا على �	جها مدير �لشركة حين يو�جه بعض 

 L	تسا ال  �	جته  مشاكل   �K ير[  فهو   .LIلتجا� عمله  في  �لمشكال# 

 �K يجهل  ألنه  نفسي  بقلق   Eيصا 	لذلك  هو.  بهمومه  قيست   �J� شيئا 

هذ�  ينسحب  كما  �إليجابي.  �لسلو6  ينقصه  	ألنه   �Iمقد  Iقد�K  xلحو���

�لدين.   Hلمبا� 	�نا  تقيم  بيئة ال  في   �يعيشو �لذين   tألطفا� �لوصف على 

K	 خمس عشر� سنة على  لعشر  تمتد  �لتي  �لد�Iسية  �J تستحوJ مسيرتهم 

كامل تفكيرهم. فال يكا� �لو�حد منهم يتغلب على مشاعر �ليأ, ��J لم يكن 
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j��K% مرضيا في �متحا� 	�حد 	لو حصل على كامل �لدIجا# في �لمو�� 

�ألخر[. فتجدهم Kكثر قلقا بشأ� صد�قاتهم 	شهرتهم. 	ما �لتشاj] 	�ليأ, 

�نتقلت  �لعثوI على حلوt للمشكال# 	�لشكو[ سو[ 3فا#  	�لعجز عن 

�ليهم عد	�ها من 	�لديهم 	من يحيط بهم من �لنا,.  	هذ% �لسما# تظل 

مال�مة لهم. لكن �لشي5 �لذL صّيرهم �لى هذ� �لوضع هو عد] تمسكهم 

بمبا�H �لدين 	جهلهم بخالقهم 	عد] توكلهم عليه. 

 Hطبق مبا� �J� � يسلم من غو�ئل �الكتئاE 	�لبؤ, K �يستطيع �إلنسا

� هنا6 خير� في كل شي5 قدI% �هللا. K يقنK	 mحس باإلحباK متى ما ��لقر3

فالتمسك بأخالr �إلسال]  يستأصل كل Kنو�e �لتشاj] 	�إلحسا, بالفشل، 

أل� �لمتخلق بأخالr �إلسال] ينظر �لى كل قضية، صغير� كانت K	 كبير�، 

نظر� �يجابية. 	هذ� �لسلو6 يجلب �لسال] للحيا� على �لصعيدين �لشخصي 

	�الجتماعي.

	ليد�  Kنها  على   xلحو��� �لى  ينظر  ال  �إلسال]   rبأخال  Lلمهتد�  ��

�لمصا�فة. 	ألنه يؤمن بأ� كل �لحو��x ال تخر~ عن نطاr �لقدI �إللهي، 

�هللا  يوصلها  �لتي  	�لرسائل   xألحد��  5�I	 من  �لحكمة   6�I�� يتوخى  فهو 

لعبا�%. 	هذ� هو سبب �ختفا5 كلمة "لو"  عن كل مكا� تعمر% قيم �لدين. 

فال تصل �لى سمعك عبا�I# من شاكلة "لو لم JKهب باألمس لما Kصابني 

بهذ%  �لتحاقي  لوال  للد�Iسة  لتلقي   ~Iللخا سأسافر  "كنت   	K �ألمر"  هذ� 

سلكنا   �Jلما"  �Iعبا  	K �لتقيته"  قد  لكنت  مبكر�  Kتيت  "لو   	K �لمدIسة" 

بشبابي  �لتمتع  من  منعني  "ما   	K بالحركة"  يز�حم  طريق  �نه  �لطريق؟  هذ� 
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�ال �قتر�ني بك" K	 "لو Kنني لم IKتد هذ� �لثوE لما Kفسد# ليلتي" K	 "لو 
لما  �لسفر  عن  �متنعت  "لو   	K  "dلمر� من  لنجو#  �لخر	~  عن  �متنعت 
لعوفيت من مرضها"  قابلت طبيبا 3خر  Kنها  "لو   	K لحا�x سير"  تعرضت 
K	 "لو Kنه لم يسافر في تلك �لطائر� لما ما#". �� �ألشخا� �لذين تخلو 
"لو"   tقو من   �يكثر	 �لدين   Lهد عن   �	ينأ	 باهللا   ��إليما من  حياتهم 

	سيقولونها في �لد�I �آلخر� لكنها لن تغني عنهم شيئا:
 {َ ُنَكذِّ َ�َال  ُنَر"ُّ  َلْيَتَنا  َيا  َفَقاُلوْ�  �لنَّاِ�  َعَلى  ُ�ِقُفوْ�   .ْKِ َتَرَ-  َ�َلْو   ﴿ 

(٢٧ :Wألنعا�) ﴾ َ�بَِّنا َ�َنُكوَ� ِمَن �ْلُمْؤِمِنيَن Uِِبآَيا
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�لنا�  �لنفسي ��لسخط جز�e من حيا+  ��لغم ��لضغط  �لحز�  يكو�   Wإلسال� بقيم   Wتلتز �لتي ال   Uلمجتمعا� في 
�ليومية. ��لحق �� كل شيe ال يحدK xال بإ.� �هللا، ��لنا� �لذين يقر�� بهذO �لحقيقة يتوسمو� �لخير في كل 
حين  �لغضب   �� ��لحز�  بالهم  �صابتهم  �لتي   xألحد�� جد�-   Wبعد فسيعلمو�  �لكفا�  �ما   .�fلنو���  x"لحو��

:Uيأتيهم �لمو
 ﴿ ُكِتَب َعَلْيُكُم �ْلِقَتاُ� َ�ُهَو ُكْرOٌ لَُّكْم َ�َعَسى َ�� َتْكَرُهوْ� َشْيًئا َ�ُهَو َخْيٌر لَُّكْم َ�َعَسى 

َ�� ُتِحبُّوْ� َشْيًئا َ�ُهَو َشرٌّ لَُّكْم َ��هللاُّ َيْعَلُم َ�َ�نُتْم َال َتْعَلُمو� ﴾ (�لبقر+: ٢١٦) 
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� للكفر 3ثا�Iً ضا�I على �لمجتمع فكذلك له Kثر ضاI على سالمة K كما
�ألفر�� �لجسدية 	�لر	حية، 	سنتعرd في هذ� �لفصل لهذ% �ألضر�I �لر	حية 

	�لجسدية.
 rخالK تظللهم  ال  �لذين  �ألشخا�   �فإ مر  فيما   �Iإلشا� مضت  كما 
�إلسال] يعيشو� في قلق 	توتر ��ئمين، 	هو Kمر يسبب لهم Kمر�ضا نفسية 
� ضرI معاناتهم K لكJ	 ،ليها �لشيخوخة� eال حصر لها. فأجسا�هم تسر

 .eجا	جسا�هم فيضعفها باألK لى�حية يمتد 	لر�
بالصحة   �يتمتعو  Lلذ� �ألشخا�  حتى   tتطا  �K يمكن   Iآلثا� 	هذ% 
 �لو 	يبهت  �لفسيولوجية  �لتغيير�#   dعر�K تبد	   J�  .tلجما�	  Eلشبا�	
�لشعر 	�لعينين 	يز��� تساقط �لشعر 	�لصلع في Kشخا� صغاI �لسن لكن 
�لعمرية.  �لفئة  نفس  من  �لمتدينين  �ألشخا�  عند  تظهر  ال   dألعر�� هذ% 
	ألسباE فسيولوجية يخشوشن �لجلد 	يغلظ 	يفقد نعومته في 	قت قصير 
لعد]   �K Iيب  	ال   .tالعتال�  #�Iما� �لجلد  على  تظهر   �K يلبث  ال  ثم 

�آلثا� �لسلبية للكفر 
على جسد �إلنسا�
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لتحقيق  �لفاحش  �لظلم  ��تكا}  للنا�   sألخال� فسا"  يزين  �لدين  عن  �لبعيد+   Uلمجتمعا� في 
مصالحهم �لشخصية. �هذ� �لخلق جذ��O تمتد Kلى نظرية "���� عن �لنشوe ��لتطو� �يكشف عن 
تضا�} "�ئم بين مصالح �لنا�. K. تتصاعد معدالU �لسرقة ��لفسا" ��لعنف ��لرشو+ باضطر�". 
في  ��لضمير،  �لحس  Kلى ��بوتاU مجر"+ من  �يتحولو�   uلصر�� فائزين من هذ�  �لبعض  �يخر� 
حين يشعر �لبعض �آلخر بأ� ضعفه �لنفسي يحو� "�� تغلبه في هذ� �لصر�u فينسحب ليتقوقع في 

مشاكله �لخاصة. 
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�لتز�] هؤال5 �لنا, بإIشا��# �لقر3� �لمتعلقة بالنظافة �خل كبير في Jلك. 
 rخالK سع في �لمجتمعا# �لبعيد� عن�	 rهذ% ظو�هر مشاهد� على نطا	
�إلسال] 	عن هدL �لقر3�. فهي من �لشيوe بحيث تعد ظاهر� طبيعية. �نهم 
يلقو� جز�5 كفرهم في �لحيا� �لدنيا 	حين تقو] �لساعة ينالهم عذ�K Eشد 

	Kمض. 
بالصحة  تمتعهم  بسبب  	Jلك  بحيويتهم   �فيحتفظو  ��لمؤمنو Kما 
�لنفسي 	�ليأ,.  �لنفسي 	سالمتهم من مشاعر �ألسى 	�لضغط   Iالستقر��	
	ال غر	، فأ� توكلهم على �هللا 	حسن ظنهم به 	طمعهم في Iحمته يؤثر 
 EصحاK على  �لوصف  هذ�  	ينسحب  �لجسدية.  صحتهم  على  �يجابا 

�لضمائر �لحية من �لنا, �لذين يؤمنو� باهللا حقا. 
� �لمؤمنين يمرضو� 	يشيخو� لكن هذ% �ألحو�t ليست 	ليد� K صحيح
KسباE نفسية كما هو �لحاt لد[ غير �لمؤمنين، فالمرd 	�لمو# 	�لكبر 
لها  �لعمليا#  هذ%  	ضر�	�  سرعة   �K �ال  كلهم.  �لنا,  على  مقضي  حتم 
بسبب  �لشخص  على  يغلب   Lلذ� �لسلبي  �لنفسي  بالسلو6  مباشر�  عالقة 
تنكبه طريق �إليما�. فالشخص �لذL يقضي حياته كلها مطمئن �لقلب تمأل 
جو�نحه �لثقة بخالقه 	يرجو خير� في كل شر يعرd له، سيعيش سعيد� هانئ 
 .]JK ما تلحقه بصحته من	 nلخو�	فيسلم بذلك من غو�شي �لقلق  tلبا�
� مجتمعا يغفل Kهله عن قيم �لدين حرL بأ� يحر] من �ألمن 	�لطمأنينة �
�لمر� لهذ%   Iلثما�  r	سيذ	به،  ��لدين في قلوE من يتشبثو �لتي يسكبها 
�لغفلة من JK[ نفسي 	جسد .L	Kمثلة Jلك كثير� 	مشاهد� في �لمجتمعا# 

�لتي تفسق عن Kمر Iبها. 
	ثمة علتا� في عصرنا هذ� ترتبطا� بمصطلح "Kمر�d �لعصر" Kال 	هما 
�الكتئاE 	�لضغط �لنفسي. 	هاتا� �لعلتا� يعاني منهما كل �لنا, 	لكنهما 
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ترتبطا� Kيضا باضطر�با# فسيولوجية. 
� Kشهر �الضطر�با# �لتي ترتبط بالضغط �لنفسي 	�الكتئاE تتمثل في �
ثنائي: ��ما� تعاطي �لمخد�I# 	�ألrI. ثم تأتي بعد Jلك �ألمر�d �لجلدية 
�لد] 	�لكلى 	�لجها�  �لمرتبطة بضغط  �لى �الضطر�با#  باإلضافة  	�لباطنية 
�لتنفسي 	�لحساسية 	�النفلونز� 	�لصد�e �لنصفي 	�لذبحة �لصدIية 	تضخم 
�لمخ. �� من �لخطأ طبعا �IجاK eسباE هذ% �ألمر�d �لى �لضغط �لنفسي 
� هذ% �ألمر�d ترجع K ثبتتK لطبية� xلبحو� �K ال�حدهما. 	 Eالكتئا�	

في كثير من �ألحيا� �لى مشكال# نفسية.
	يؤمن  �هللا  على  كله  توكله  يجعل  �لدين   Hبمبا� �لملتز]  �لشخص   ��
�لى  �لصالحين،  لعبا�%  �هللا  بحب  علمه  يدفعه  كما  	شر%.  خير%   Iبالقد
�لتصرn بطريقة يناt بها Iضا Iبه. 	في �لنهاية فإ� �حسا� �لمر5 في كل 
�لظر	n، يجلب نوعا من �لطمأنينة �لتي يجدها �لمر5 حين يستجيب لد�عي 
� نزلت بساحة �لمؤمن ضر�5 فإنه يعلم Kنها �بتال5 من K xحد �ضمير%.	�
�هللا فيتعامل معها 	فق مقر�I# �لقر3�، فال يستسلم لمشاعر �ألسى 	�ليأ, 
 nيتصر �K تركيز% على �لفو� في �آلخر� يجعل همه �ألكبر هو �	�لضيق. �
قو�   �� �لعالمين.   Eلر �لنا,  يقو]  �هللا حين  برضا  �لفو�  له  تضمن  بطريقة 
	Iباطة  �لطمأنينة  	هذ%  جنانه.  فيثبت   tلنو��� بأ,  من  تحصنه  باهللا  �يمانه 

�لجأ� تعجم قناته 	تقويه. 
شتا� بين �لعيش 	فق مبا�H �لدين 	�لتنكر لها. �� Kقصى ما يأمله �لكافر 
� يحافظ على قوته 	صحته K	 "عرضا	يعيش حياته طوال " �K يرجو% هو	
ليستمتع بالحيا�. 	هو بهذ� �لمعنى شديد �الIتباm بجسد% �لذL يقربه �لى 
طموحه هذ� �لفى. 	هذ�، حسب �عتقا�%، Kفضل شي5 يفعله. لكنه �عتقا� 
هالكه  من  يقربه   ��لقر3 هد[  عن  شر	�%   �� �لخطل.  	�ضح  �لخطأ  بّين 
� يكسبه حيا� هانئة. فهو سيذ	r من �لعذ�E �ألصغر في K بدال من %Iبو�	
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�لدنيا �	� �لعذ�E �ألكبر �لذL ينتظر% في يو] �لحساE. 	بهذ� يغد	 �لجسد 
� يستمتع بكل مباهج �لحيا� عرضة ألضر�I فاتكة. K يد لهIK Lلذ�

لقد خلق �هللا عقل 	جسد �إلنسا� لكي يلتزما بالعيش 	فق هد[ �لدين. 
بمز�يا  	�	�هما  �لدين  قيم  تسو�%  نظا]   Iطا� في  للعمل  �هللا  هيأهما  	قد 
خلق  Kجلها  من  �لتي  �لغاية  غير  لغاية  �لجسد  سّخر   �فإ مالئمة.  	سما# 
� جسد 	عقل �إلنسا� خلقا K لو�قع�	 .Eحل به �لخر�	ليه �لفسا� � eسرK
� يسخر� في خدمة K LI	هللا خلقهما فمن �لضر� �متشابكين متصلين. 	أل

�لغاية �لتي من Kجلها خلقا. 
 �� I	< �إلنسا� تكوK كيف Eهذ� �لكتا tضحنا فيما مضى من فصو	K
عرضة لعنت Iهيب في هذ% �لحيا� �لدنيا متى ما تنكب �إلنسا� �لجا�� �لتي 
Iسمها �هللا 	��IK له �لسير فيها. كما يعاني �لناكبو� عن صر�m �هللا �لمستقيم 
�لر�بطة بين �لر	< 	�لجسد تتبد[ في كثير من  � قو� � .Lهق جسدI من
 Iباالستقر�  �ينعمو �لذين  �ألشخا�   �K لوحظ  فقد  �لمجتمع.  في  �ألمثلة 
�لنفسي 	هنا5 �لعيش، 	�لذين ينظر	� لكل حا�ثة بإيجابية 	يرجو� �لمنح من 
 �	5�I �لمحن 	ال يغلب عليهم �لتشاj] 	ال يستولي عليهم �لغضب يحافظو
هو  	هذ�  بطي5.   eبإيقا  �	يشيخو حياتهم  Kيا]  3خر  �لى  حيويتهم  على 
 Eجو	لصحية تؤكد على �	لصحف �لطبية �	يجعل �لمجال#  Lلسبب �لذ�
� يتعامل �لقر�5 بإيجابية مع Kحد�x �لحيا� ليضمنو� ألنفسهم عيشا سعيد�. K
 �K	 هد	ئه  على   ��إلنسا يحافظ   �K  �I	على ضر �لمجال#  هذ%  	تجمع 
يكو� متفائال بغض �لنظر عن �لظر	n �لتي تمر به. لكن �إلنسا� ��J تأمل 
 Hنها جميعا مز�يا يمكن للمر5 نيلها بااللتز�] بمبا�K في هذ% �لنصائح فسيجد
�لتا]  �لتحكم  للنا,  يتسنى  �لقر3� ال   rلتا] بأخال�  rاللتصا� �فبد	 �لدين. 

بأمزجتهم.
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تجاهل قيم �لدين يسبب �لتوتر �لنفسي 
 EسباK لى� ،Iلو�سع �النتشا�	لك �لوبا5 �لمقلق J ،يرجع �لضغط �لنفسي
نفسية. 	هو عبا�I عن حالة عامة من �لتوتر �لذهني 	�لجسدL �لذL يسببه 
 nلخو�	لوظيفة � ��لخوn 	�ليأ, 	�لقلق 	مشاعر Kخر[ كالخوn من فقد�

من �إلصابة بالمرK d	 �لخوn من مو# Kحد Kفر�� �ألسر�. 
يستجيب جسم �إلنسا� للضغط �لنفسي بإحد�x سلسلة من �لتفاعال# 
�لبيوكيما	ية. 	لهذ� يز��� معدt هرمو� �أل�Iنالين في �لد] 	يصحب Jلك 
	في  �لجسم.  تفاعال#   eIتسا	 �لطاقة  �ستهال6   tمعد في  شديد   eتفاI�
�لى  �لدهنية   dألحما�	  t	لكولستر�	 �لسكر  مو��   Eتتسر Jلك   �غضو

مجر[ �لد] فيرتفع نتيجة Jلك ضغط �لد] 	تز��� ضربا# �لقلب. 
تحدx حاال# �لضغط �لنفسي �لمزمن ضر�I بالغا بجسم �إلنسا� 	ال 
في  كبير�  �Iتفاعا  �لنفسي  �لضغط   xيحد كما  �لجسم.  	ظائف  في  سيما 
�لى  �لمتجه  �لجلكو�   xيحد كما  	�أل�Iنالين.   ��لكوIتيز	 هرموني  نسبة 
�لمخ �Iتفاعا في معدt �لكلستر	t معرضا �لجسم لمخاطر شديد�. 	يسبب 
�لضغط �لنفسي Kمر�d �لقلب 	�Iتفاe ضغط �لد] 	�الكتئاE 	�صابا#  في 
�لى جانب مشكال# صحية كثير�   nلصد�  5��	 	�لجلد  �لتنفسي  �لجها� 

Kخر[. 
�لنفسي  �لضغط  بين  مهمة  �لى 	جو� عالقة  كثير�  علمية   Iتشير مصا�
عن  �لناشئ  �لتوتر   �K �لد�Iسا#   #IشاK فقد  يسببها.  �لتي  	�آلال]  	�لتوتر 
�لد]  تدفق  �عاقة  عنه  ينتج  مما   ��I	أل� في  تقلصا   xيحد �لنفسي  �لضغط 
لمناطق معينة من �لمخ. 	تحدx هذ% �لعملية نقصا حا�� في كمية �لد] �لتي 
هذ%   �حرما  xيحد Jلك   �غضو 	في  �لمخ.  من  �ألجز�5  هذ%  �لى  تصل 
�ألجز�5 من �لد] لفتر�# طويلة Kضر��I بأنسجتها. ففي حالة �لضغط �لنفسي 
تز��� حاجة �لنسيج �لمتوتر �لى قدK Iكبر من �أل	كسجين لكن عد] حصوله 
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 �على قدI كاn من �لد] يدفعه �لى تنبيه Kجهز� �ستشعاI �أللم. 	في غضو
 �هذ� �لتوتر يتم �فر�� هرموني �أل�Iنالين 	�لنوI�KIنالين، 	هما هرمونا� يؤثر�
على �لجها� �لعصبي، مما ينشأ عنه بصو�I مباشر� K	 غير مباشر� �يا�� في 
توتر �لعضال#. 	يولد هذ� �لتوتر 3الما ثم تبدK بعد Jلك �	�I شرير� من Kلم 

يحدx توتر� يفضي �لى قلق ينشئ 3الما حا��.
�لجسدية  �الختالال#  Kخطر  �حد[  شك  بال  هي  �لصدIية  �لذبحة   ��
�لى   xلبحو�	 �لد�Iسا#  من  كثير  	تشير  �لنفسي.  �لضغط  يسببها   Lلذ�
بالقلق  �لمصابين  �ألشخا�  عند  يزيد  �لصدIية  بالذبحة  �إلصابة  خطر   �K
	حد� �لطبع 	سرعة �النفعاt 	يقل عند �ألشخا� �لذين لديهم قد�I على 
�لسيطر� على Kنفسهم عند �لغضب. 	طبقا للبحوx �لعلمية �لتي Kجريت في 
هذ� �لصد� فإ� �إلثا�I �لشديد� للجها� �لعصبي �لمتجانس تحدx �يا�� في 
معدt �ألنسولين في �لد] 	�لذL يشكل بد	I% تهديد� كبير� للصحة 	Jلك 
أل� جميع �لحاال# �لتي تؤ�L �لى مرd �لشريا� �لتاجي ال يفوr ضرIها 

�لضرI �لذL تسببه �يا�� معدt �ألنسولين في �لد].
� هذ% �لحالة غير �لعا�ية �لتي تصيب جسم �إلنسا� 	�ستمر�Iها لمد� �
طويلة من �لوقت تلحق ضر�I بالغا بالصحة �بالتو��f �لطبيعي للجسم. 

� Kهم مخاطر �لضغط �لنفسي على جسم �إلنسا� تتمثل في �آلتي:�
- �لهم 	�لخوn: قلق �لشخص من فقد�� �لسيطر� على 

�لغضب في حياته
 Iلى �الستخد�] �لمتكر�لحاجة �	 rكثافة �لعر :rلتعّر� -

dللمرحا
- تغير �لصو#: تلعثم 	�Iتعا� �لصو#

�لطاقة  �لفائق: نوبا# مفاجئة من تفجر   mلنشا� - حالة 
	ضعف �لتحكم بمعدt �لسكر في �لد]

109



كابو� �لكفــــر

- �ألrI: �لكو�بيس
 5��	 	�إلكزيما  	�لحمى  �لنمش  �لجلد:   dمر�K -

nلصد�
	�لقرحة  �لهضم  سو5  �لهضمي:  �لجها�   dمر�K -

�	�لغثيا
- �لشد �لعضلي: 3ال] �لفك 	�لظهر 	�لعنق 	�لكتفين

- �صابا# طفيفة: �النفلونز� 	غيرها
- �لصد�e �لنصفي

- تز�يد ضربا# �لقلب 	Kلم �لصد I	�Iتفاe ضغط �لد]
- �ضطر�با# �لكلى 	بقا5 �لسو�ئل ��خل �لجسم

- �ضطر�با# �لجها� �لتنفسي 	ضيق �لتنفس
- �لحساسية بأنو�عها �لمختلفة

- �لذبحة �لصدIية
- ضعف جها� �لمناعة
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- تضاtj حجم �لمخ
�- �لشعوI بالذنب 	فقد�� �لشعوI باألما

- �الضطر�E 	ضعف �لقد�I على �صد�K Iحكا] متو��نة 
	�لعجز عن �لتصوI 	ضعف �لذ�كر�
- حد� �لتشاj] 	�لقناعة �لقوية بالفشل

- صعوبة �لوقوn �لمستقر
- عد] K	 ضعف �لتركيز

- توتر �ألعصاE 	فرm �لحساسية 
- �لتصرn بشكل غير عقالني

eشد� �لجو 	K [شهية �لطعا �- فقد�

�لتي  �لمنافع   �يجهلو �لذين  �ألشخا�  يصيب  بال5  �لنفسي  �لضغط   ��
يجلبها �اللتز�] بأخالr �إلسال]. 	ليس لهم نجا� من هذ� �لعذ�E طالما ظلت 
KفكاIهم 	نظرتهم �لى �لحيا� 	Kحد�ثها على ما هي عليه من جمو�. 	هذ% 
�لحقيقة تؤكدها توصيا# �لخبر�5 فيما يتصل بالتعامل مع �لضغط �لنفسي. 
	لنوضح هذ� �ألمر بضرE �لمثاt �آلتي: يحث �ين �هللا على "�لتغلب على 
�لضغط  مسببا#  Kهم  Kحد  	هو  �لغضب،  على   �يعلقو 	�لخبر�5  �لغضب". 
�لنفسي، على �لنحو �لتالي: " ال تفقد Kعصابك مهما كا� مقد�I �الستفز�� 
عن   eلدفا� حاال#  في  (�ال  للعنف  تلجأ  ال  �لماثلة.  �لحالة  تشكله   Lلذ�

�لنفس) 	لو شعر# بأ� لك �لحق في �للجو5 �لى �لعنف". 
هد	ئه  على  �لمحافظة  في  �لمر5  Kفلح  كلما  فإنه  مر  فيما  KIينا  	كما 
� هذ% � .dباطة جأشه كلما ��� حظه من �لسالمة من كثير من �ألمر�I	
� هد	5 �لباt 	طمأنينة �لنفس ال K مما ال شك فيه	حقيقة يؤكدها �لعلم. 

يناال �ال بالتمسك بالدين. 
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�الختالالU �لمناعية �لناشئة من �لضغط �لنفسي 
�لنفسي  �لمناعة. 	للضغط  �لنفسي 	جها�  �لضغط  بين  ثمة عالقة 	ثيقة 
�لمناعة.  جها�  يدمر  �لنفسي  فالضغط  �لمناعة،  جها�  على  بالغ  سلبي  Kثر 
في   t	لكلستر�  �هرمو معدال#  من  �لمخ  يزيد  �لنفسي  �لضغط  حالة  ففي 
�لجسم مما يضعف جها� �لمناعة.  	بعباK �Iخر[، هناI� 6تباm 	ثيق بين 

�لهرمونا# 	جها� �لمناعة. 
� حد� K  Lلجسد�	 �لنفسي  �لضغط   tمجا في  �لد�Iسا#  Kظهر#  لقد 
على  �لمناعة  جها�   �Iمقد يضعف  طويلة   لمد�  	بقا%5  �لنفسي  �لضغط 
� كثير� K #سا�Iثبتت 3خر �لدK قد	لهرموني للجسم. � ��لمقا	مة تبعا للتو��
�لنفسي.  للضغط  تبعا  	تحتد  تظهر   ،��لسرطا Jلك  في  بما   ،dألمر�� من 
	هذ� هو ما يجعل لهد	5 �لباt 	صفا5 �لمز�~ �	I كبير في �لحفا� على 
� هذ� �الستقر�I �لنفسي يمنع K قد ظهر	عضا5 �لجسد بوجه عا]. K سالمة
 �� �إليماK لحق�	 .dلى �إلصابة باألمر��طائفة من �لعو�مل �لتي تقو�  Iظهو
باهللا يفر� مثل هذ% �لنظر� �لتي تعين �لفر� على �لتمتع بسالمة �لعقل 	�لجسم. 
 mمن �لعبا�� بشر eللمر5 هو نو dلى كل حا�ثة تعر�لنظر� �إليجابية � ��
� يكو� �لطمع في �Iضا5 �هللا هو �لد�فع �لى هذ� �لسلو6. �� �لقر3� يرشد K
لهم  	يسهل  عند%  فيما  	�ألمل  به  	�لثقة  باهللا  �لظن   ��حسا �لى  �لمؤمنين 
في  لهم  يحققه  ما  �لى  باإلضافة  �آلخر�   Iلد�� في  	�لفو�  �لنجا�  �لى  سبيال 
� هذ� هو فقط جز5 K كة. علىIمبا	هانئة 	لدنيا من حيا� سعيد� � �لحيا� 
من �لفضل �لجزيل �لذL 	عد �هللا �لذين يلتجئو� �ليه 	يقتد	� بهديه. 	ليس 
� �لمؤمنين ال يمرضو� 	ال يصيبهم مكر	%، بل �ألمر ببساطة K لكJ معنى
� �لمؤمنين، مقاIنة بغيرهم، Kقل تعرضا لألمر� d	Jلك ألنهم بمفا�� K هو

من �لضغط �لنفسي 	تعكر �لمز�~. 
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هنا# �مر مهم تجد� �إلشا�� �ليه، �هو �	 �لنا� ال يفزعو	 �لى �لدين 

�نزله  �لذ%  �لنو�  �لثقة باهللا ��لتسليم ألمر( ��تبا'  هربا من �ألمر�5. لكن 

صحة  سالمة  فإ	  �خر>،  �بعبا��  ��لجسد.  �لعقل  في  �لعافية  �لى  يفضي 

�لمؤمنين لها عالقة بقو� �يمانهم �صالبة بنيتهم �لر�حية. 

�بصريح �لعبا�� فإ	 �نسا	 �لقر	 �لحاI% ��لعشرين بحاجة �لى تحقيق 

 LIبمبا Mيلتز 	لفطرته �أل�لى �لتي فطر( �هللا عليها �� Iيعو 	حد هو: ��� Pشي

�لدين، ألنه �	 لم يفعل حصد �لخيبة ��لخسر�	 في �لدنيا ��آلخر�.

113113

�الستكبا�  يدفع   �� �لال�ينية.  �لمجتمعا!  �بر% سما!  عنه هما  �لمتولد  ��لعنف  �لغضب   ��
��لطمع هؤال@ �لنا? إللحا= �أل�> ببعضهم بعضا ألتفه �ألسبا8. فكل ��حد منهم بمثابة قنبلة 
قابلة لالنفجا�. لكن هذI �لمسا�H تند� في �لمجتمعا! �لمتمسكة بقيم �لقر�D. �يصف �هللا 

�لنا? �لذين يتمسكو� بهذI �لقيم على �لنحو �لتالي:
ُيِحبُّ  َ��هللاُّ  �لنَّاِ?  َعِن  َ��ْلَعاِفيَن  �ْلَغْيَظ  َ��ْلَكاِظِميَن  رَّ�@  َ��لضَّ رَّ�@  �لسَّ ِفي  ُينِفُقوَ�  �لَِّذيَن   ﴿ 

�ْلُمْحِسِنين ﴾ (YD عمر��: ١٣٤)



كابو� �لكفــــر

�لدين  عن  �لغافلو�  �ألشخا|  يذهل 
على  �لنفسي  للضغط  �لسلبية  �آلثا�  عن 
�جسا"هم، K. يعد�نها Hثا�ً� طبيعية للحيا+ 
�لغضب   �� هي  �لحقيقة  لكن  �ليومية. 
باإلنسا�  تلحق  �لنفسي  ��لضغط  ��لغير+ 

�ضر��� نفسية �حسية. 
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يُكم مِّْنَها َ�ِمن ُكلِّ  ﴿ ُقِل �هللاُّ ُيَنجِّ
َكْرٍ} ُثمَّ َ�نُتْم ُتْشِرُكو�  ﴾ 

(٦٤ :Wألنعا�)
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�لعقلية  �لحالة   Eلكتا� هذ�   tفصو من  مر  فيما  بتفصيل  ناقشنا 
 Lلذ� �إلنساني  	�لسلو6  �لدين  قيم  عن  �لغافلين  �ألشخا�  	سما# 
� �لتشبث بقيم  �لدين K سنبين في هذ� �لفصل كيف	تحدثه هذ% �لغفلة. 
يعين على حل مشكال# �جتماعية �ستعصت على �لحل لعقو� متطا	لة 

من �لزمن.

تالشي كافة �لو�� �لفسا" ��النحطا;
� �لتفسخ �ألخالقي هو Kبر� سما# �لمجتمعا# �لبعيد� عن هدL �لدين. �
 I	بمر 	يز��� حد� 	تمكنا  �لمجتمع  �لتفسخ كافة مستويا#  	يتخلل هذ� 
�لوقت. 	يفاقم من هذ� �لتفسخ غفلة �لنا, عن هدL �لقر3� 	�فتقاIهم �لى 
� في هذ% �لمجتمعا# K [ال جر	ضا%. I لرغبة في نيل�	من �هللا  nقيم �لخو

�لتشبث بقيم �لدين يحل 
جميع �لمشاكل �الجتماعية
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	�لقا��  �ألفر��  طوIها  �لتي  �الجتماعية  	�لقو�نين   nألعر��	 �لتقاليد  بعض 
 nألعر�� هذ%   �أل لكن  للمجتمع،  �لعا]  �لسلو6  تشكيل  في  تسهم  	�لتي 
	�لقو�نين هي نتا~ للعقل �لبشرL 	ال يرفدها خوn من �هللا، فإ� Kثرها على 

� تقضي على �لسلو6 �لمعّو~. K  ال تستطيع	لمجتمع ضعيف �
من   nلمنحر� �لشخص  يمنع  سبب  يوجد  ال  Kنه  Jلك  على  	�لدليل 
�إلمعا� في �لفسا�. تأمل مثال في حاK tحد مال6 �لشركا#، فهو �� لم يكن 
 nلتصر� Kنه قد 	طن نفسه على  يؤمن باهللا 	ال يخاn عقابه فمعنى Jلك 
قر��Iته  لتمرير  سانحة  كل   tالستغال متحفز�  	Kصبح  Kخالقي  غير  بشكل 
		ضعها موضع �لتنفيذ. 	هو ال ير[ بأسا بإسا�5 معاملة موظفيه 	�حتقاIهم 
K	 �ستغاللهم. كما Kنه يسلك نفس هذ� �لسلو6 تجا% شركائه، فيخدعهم 
من   Iقد Kكبر  لنفسه  يحو�   �K �لملتوية   rلطر� بشتى   t	يحا	 	يخا�عهم 
 .e��	 يزعه من هذ� �لصنيع �لفاجر �K ��لثر	� 	في Kسرe 	قت ممكن �	
�لتصوI �ألخالقي يختلف من شخص آلخر   �فإ قبل  كما K	ضحنا من 
��J لم تكن �لشريعة �إللهية Kصال للمعايير �الجتماعية. فقد يعاn شخص ما 
به. فحين  سلوكا معينا في حين يعد% شخص 3خر سلوكا مقبوال ال بأ, 
يختفي تأثير �لقيم �لدينية عن مكا� ما يتخذ Kهله  قيما Kخالقية شتى. 	في 
في  للبت  	حاكما  فيصال  �لمجتمع  يصبح  موحد  قيمي   Iمنظو  Eغيا ظل 
�لالحقة KسوK Kخالقا   tألجيا� ��لنز�عا# 	�لصر�عا#، 	لهذ� تكو مختلف 

من �ألجياt �لسابقة. 
مستمر.  تز�يد  في  �لمجتمعا#  على  �ألخالقي  للتفسخ  �لسيئ  �ألثر   ��
	ينتشر �لفسا� بسرعة في �لمجتمعا# �لتي ال تؤمن باهللا. 	قد يكو� �لسلو6 
� هذ� �لتر�L �لمطر� يقو� K ال شك	يليه.  Lمرفوضا في عا] مقبوال في �لذ
�لتفسخ  � هذ� K لعجيب�	لخلقي.  � mيفاقم �النحطا	لى تدمير �لمجتمع �

118



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

�ألخالقي يوصف بأنه "حد�ثة" 	معاصر� 	يغد	 Kهم موضوe في حمال# 
 Iيج للشعا	لتر� �لال�ينيو�  في   ��لمنظر	 �لمجتمع، 	ينشط  تعليم 	تثقيف 
� يكو� حر� 	طليقا K 	�لعشرين يجب   Lلحا��  ��لقر  ��نسا  ��  " �لقائل: 

من كل �لقيو�". 
للتفسخ �ألخالقي. بل هنا6  تتعرd في سن مبكر�  Kجياال بكاملها   ��
�يا�� كبير� في Kعد�� �ألطفاt �لذين يرتكبو� جر�ئم قتل في K	Iبا 	Kمريكا. 
 tالستغال� �	من �لشرr �ألقصى تأتينا �ألخباI بتعرd �ألطفاt ألبشع Kلو�
في   �كا �لجنسي   nالنحر��  �K 	�لحق  تجاIية.   dغر�K لتحقيق  �لجنسي 
�ليو]  Kما  فيه،   dلخو� مجر�  من  حتى  �لنا,  يتحر~  موضوعا  �لثمانينا# 
 �فقد Kصبحو� يعد	نه جز5 ال يتجزK من طبيعة �لحيا� �لعصرية بل 	يتعاطفو
مع �ألشخا� �لمنحرفين جنسيا. 	من ناحية Kخر[ يرمى �ألشخا� �لذين 
 �يعاIضو� هذ% �لنظر� بتهمة �لتخلف 	مخالفة I	< �لعصر. 	قد عاE �لقر3

سلو6 هؤال5 �لنا, 	Jلك في قوله تعالى:

� �لشو�. جنسيا ��لمعر�فين بميولهم �لفاسقة هم �حد Kفر�U�f �لمجتمعاU �لمتجر"+ من قيم 
:uعن هذ� �لموضو �Hلقر� ��لدين. يقو

 ﴿ Kِنَُّكْم َلَتْأُتوَ� �لرَِّجاَ� َشْهَوً+ مِّن ُ"�ِ� �لنَِّساe َبْل َ�نُتْم َقْوWٌ مُّْسِرُفوَ� ﴾ (�ألعر�<: ٨١)
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 ﴿ �Kَِّ �لَِّذيَن ُيِحبُّوَ� َ�� َتِشيَع �ْلَفاِحَشُة ِفي �لَِّذيَن Hَمُنو� َلُهْم َعَذ�ٌ} 
(�لنو�:  ﴾ َتْعَلُمو�  َال  َ�َ�نُتْم  َيْعَلُم  َ��هللاَُّ  َ��ْآلِخَرِ+  ْنَيا  �لدُّ ِفي  َ�ِليٌم 

(١٩
� يشيع �لتفسخ �ألخالقي في مجتمع تسو�% تعاليم K من �لمستبعد جد� ��
 rفر�� هذ� �لمجتمع من �هللا يعصمهم من �النزالK nخو ��لدين، 	Jلك أل
في مها	L �النحطاm �لخلقي. ففي �آلية �لتالية مثال يتضح �لمعياI �ألخالقي 

�لذL 	ضعه �هللا للنا,:
َ�َيْنَهى َعِن  �ْلُقْرَبى   A.ِ eيَتاKِ�َ َ��ِإلْحَساِ�   �ِباْلَعْدِ َيْأُمُر   ﴿ �Kَِّ �هللاَّ 
(�لنحل: ُر��﴾  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َ��ْلَبْغِي  َ��ْلُمنَكِر   eْلَفْحَشا�

(٩٠
تر�عي  �لتي  �لمؤمنة  �لمجتمعا#  في  كثير�  يقل  �لخلقي   nالنحر��  ��
�لعامة  بينها في كتابه �لمجيد. 	�� شذ من هذ% �الستقامة  �لتي  حد	� �هللا 
سلو6 معين فخر~ على �إلجماe �لخلقي فإ� Jلك ال يمثل مشكلة للمجتمع 
في   tلحا� هو  كما  بالتشجيع  ال  بالنكير  سيو�جهونه  �لمؤمنين   �أل 	Jلك 
�لمجتمعا# �لضالة، 	Jلك أل� �ألمر بالمعر	n 	�لنهي عن �لمنكر هو Kحد 

Kهم 	�جبا# �لمسلم كما يوضح Jلك قوله تعالى:
 ﴿ َ��ْلُمْؤِمُنوَ� َ��ْلُمْؤِمَناUُ َبْعُضُهْم َ�ْ�ِلَياe َبْعٍض َيْأُمُر�َ� ِباْلَمْعُر�ِ< 
َالَ+ َ�ُيْؤُتوَ� �لزََّكاَ+ َ�ُيِطيُعوَ� �هللاَّ  َ�َيْنَهْوَ� َعِن �ْلُمنَكِر َ�ُيِقيُموَ� �لصَّ
(�لتوبة: َحِكيم ﴾  َعِزيٌز  �هللاَّ   َّ�Kِ �هللاُّ  َسَيْرَحُمُهُم  ُ�ْ�َلـِئَك  َ�َ�ُسوَلُه 

(٧١
� �لمجتمع �لذL تظلله قيم �لقر3� هو Kيضا � tبنا5 على ما تقد] يمكن �لقو

مجتمع فريد 	متميز Kخالقيا 	Jلك أل� �فر�" هذ� �لمجتمع:
� عمر��:١١٤)H) ﴾ Uَِ�ُيَساِ�ُعوَ� ِفي �ْلَخْيَر� ﴿ 

120



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

 �ثمة فضيلة �خر& يتحلى بها �لمؤمنو� يشير �ليها قوله تعالى: " َ�َمْن َ�ْحَسُن َقْوًال 
مِّمَّن َ>َعا �َِلى �هللاَِّ َ�َعِمَل َصاِلًحا َ�َقا6َ �ِنَِّني ِمَن �ْلُمْسِلِميَن " (فّصلت:33) �قوله 
تعالى: " �لَِّذيَن َيْسَتِمُعوَ� �ْلَقْو6َ َفَيتَِّبُعوَ� َ�ْحَسَنُه ُ�ْ�لَِئَك �لَِّذيَن َهَد�ُهُم �هللاَُّ َ�ُ�ْ�لَِئَك 

ُهْم ُ�ْ�ُلو� �ْألَْلَباI " (�لزمر:١٨) �قوله تعالى:
 ﴿ ُكنُتْم َخْيَر ُ�مٍَّة ُ�ْخِرَجْت ِللنَّاِ# َتْأُمُر�َ� ِباْلَمْعُر�ِ� َ�َتْنَهْوَ� َعِن 
2ْلُمنَكِر َ�ُتْؤِمُنوَ� ِباهللاِّ َ�َلْو 7َمَن َ�ْهُل 2ْلِكَتا5ِ َلَكاَ� َخْيًر2 لَُّهم مِّْنُهُم 

2ْلُمْؤِمُنوَ� َ�َ�ْكَثُرُهُم 2ْلَفاِسُقو� ﴾ (7= عمر�2:١١٠)
�لنبوية قوله صلى �هللا عليه �سلم: "�لمؤمن  . �جاM في �حد �ألحا>يث 
مرST �خيه" (�بو >���>) كما حث �لرسو6 �لمؤمنين على �لتو�صي بالخلق 
�لنبيل �Wلك في قوله: "�حسن �لناV �سالما �حاسنهم �خالقا" (�بو >���>). 
�في هذ� شاهد قو^ على �� مجتمع �لمؤمنين متفوZ �خالقيا على غيرX من 

�لمجتمعا` �لال>ينية. 
  

2لتمسك بقيم 2لدين يقوD 2لر2بطة 2ألسرية 
هيكل  كل  عليها  ينهض  �لتي  �لدعامة  هي  �ألسر^  �لتر�بط   Sقو  ��
�جتماعي ناجح. �تفكك �لمجتمعا` مر>X �لى تفكك �ألسر. �لقد كانت 
 W� ��الشتر�كية،  �لشيوعية  مثل  �لهد�مة  لأليديولوجيا`   6�� هدفا   Sألسر�
 hإلخال�ألمومة ��على قيم  Mلقضا�� j�لز��مؤسسة  kلى هد� Mهؤال lهد
 Xالتجاها` �� هذ� Xعم فالسفة �منظر� هذn قد� .lلشر�لخصوصية ���
��مر�S ال  بين oجل   pلمشتر� �لعيش  �لماضي كا�  ففي  لها.  قيمة  �لقيم ال 
 kأليا� Xلمجتمع لكنه �صبح هذ�فض o جية مثال محل�n بطة�o تجمع بينهما
يتعايشو�  �لذ^   hألشخا�  oعما� متوسط  فإ�  Wلك   Zفو� معتا>�.  سلوكا 

>�� o�بطة �nجية يتناقص باطر�>. 
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 �� نظر� مجتمع �ليو] �لى �ألسر� معيبة بوجه عا]. فغالب �لنسا5 ينظر�
في   t	أل�  Iلمعيا�  tلما� تجعل  �لنظر�  	هذ%  للعيش.  كضمانة  �لز	�~  �لى 
�ختياI �لز	~. 	Kحيانا قد تكو� �لمكانة �الجتماعية 	�لجماt 	�لبيئة عو�مل 
 Iهو �لمعيا tبرجل معين، لكن في �ألغلب يبقى �لما mتباIال� Iمهمة في قر�
�أل	t 	�ألهم. 	لهذ� ال يستغرE �لمر5 من تصاعد معدال# �لطالr 	�لتي 
	�لمكانة   tكالما خا�عة  عو�مل  على  تقو]  �لتي  �لزيجا#  ضحالة  تفضح 

 .tلجما�	الجتماعية �
	ثمة مهد� 3خر معر	n للز	�~ 	هو �Iتفاe سقف توقعا# �أل�	�~ من 
لز	جته،  �لرجل   Iختيا� ناحية عامة عامل مهم في  فالجماt من  �	جاتهم. 
	تعد�  �لتعليم  من   �Kلمر� حظ  مثل  Kخر[  بعو�مل   %Iختيا� يتأثر  قد  كما 
Kمر  K	 كليهما  �لز	جين  Kحد  في  �لمز�يا  توفر هذ%   �K مها�Iتها. 	ال شك 
� يقو] على IKضية K ينبغي  Lلذ� �لز	�~،  �K �Jسس  ال �عتر�d عليه، لكن 
� Kحد K ألسر� متى ما تبين الحقا� Iحدها فستنها	صلبة، على هذ% �لعو�مل 

هذ% �لعو�مل غير موجو�. 
 �K من �لمفاهيم ال يمكن eهو نو	حتر�ما �	حبا 	فا5ً 	~ يتطلب �	لز� ��
تصبح قيما صلبة 	ملزمة �ال من خالt �لدين. 	عليه فإ� �لدين هو �لضمانة 

�لوحيد� لتماسك 	نجا< �لعالقة �لز	جية. 
على  �	�~ مؤسس  �لعقالني هو  غير  �لفهم  �لقائم على هذ�  �لز	�~   ��
�لحب  معاني  �لز	�~  Kفق  من  تختفي  ما   �سرعا  J�  .Iها  nجر شفا5 
	�الحتر�] 	تذهب �لمو�� �لمتبا�لة بين �لز	جين جفا5. فما يمر طويل 	قت 
على �لز	�~ حتى تتبد[ لكل طرn عيوE 	نو�قص �لطرn �آلخر، فيحتد] 
�لنقا� 	�الختالn بين �لز	جين 	يتبا�ال �التهاما# �لخطير�. لكن بعد حين 
ككثيرين  �لخبيثة  �لد�ئر�  	تلفهما  �لو�قع  باألمر   ��لز	جا يقبل  �لوقت  من 

122



ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

� �ألجياt �لتي تخر~ من كنف هذ% �ألسر K كر% هناJ Iمما يجد	غيرهم. 
تكو� مضطربة نفسيا، 	Jلك أل� تأثرهم بسلو6 	�لديهم يجر�هم من معاني 

�لحب 	�الحتر�]. 
�لدين  قيم  من  تجعل  ال  �لتي  �لمجتمعا#  في  عا��  تتفكك  �ألسر   ��
ها�يا لحياتها. فللماt في هذ% �لمجتمعا# �	I كبير في تشكيل �لعالقا# 
قبل  من  يكافأ  Kسرته  على  بسخا5  ينفق   Lلذ�  Eفاأل �ألسر�.  Kفر��  بين 
� توقف �ألE يوما ما عن K xحد ��	جته 	K	ال�% حبا 	�حتر�ما، لكن �
	هكذ�  �لى سخط،  ينقلب  	�الحتر�]  �لحب  هذ�   �فإ Kسرته  على   rإلنفا�
يصبح �لماt سببا مستمر� للنز�e ��خل �ألسر�، 	ليس ثمة ضمانة على بقا5 
�لز	جة مع �	جها �K �Jفلس K	 قل �خله. 	�لغالب في مثل هذ% �لحاال# 
�لعيش بعيد� عن  �لز	�~ بالطالr. 	هذ� بال شك �حد[ عو�قب  ينتهي   �K

.�مظلة �لقر3
�لمؤمن  فيقين  للز	�~.  �لكافر  �لمؤمن 	نظر�  بين نظر�  ثمة بو� شاسع 
�لبقا5  تجعله يصمم على  �لمما#  بعد   ��إلنسا تنتظر  Kبدية  بأ� هنا6 حيا� 
�لمؤمن  يرجو%  ما  كل  هو  �هللا  من   Eفالقر �ألبد.  �لى  �لز	�~  كنف  في 
�لى  معه  �لذL سيبقى  �لشخص  من  يريد  فهو  Kخر[،   �Iبعبا	 �لز	�~.  من 
� يحيا 	فق هدL �لقر3�. 	Jلك أل� كل �لسما# �لتي يتحلى بها K ألبد�
�إلنسا� في �لحيا� �لدنيا �نما هي عرd ��ئل. فاهتد�5 �لز	جين بالقر3� يمأل 
� Kخطأ Kحدهما Jكر% K xحد �حياتهما بالحب 	�الحتر�] 	�النسجا]. فإ
�آلخر بهدL �لقر3� فتز	t �لمشكلة 	Jلك أل� �لمؤمن ال يجد حرجا فيما 
قضى �هللا بل يسلم تسليما. 	عليه يمكننا، بنا5 على �ألسباE �لو�K ��Iعال%، 
� �ألشخا� �لذين يؤمنو� باهللا 	يخافونه يقيمو� �يجاتهم على � tنقو �K

قاعد� صلبة. 
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فقط،  �لز	جين  بين  �لعالقا#  في  �ألسر�  مفهو]  �لخطأ حصر  من  لكن 
Kيضا،  مهم  �ألسر�  Kفر��  من  �لسن   Iكبا	 	�لديهم  تجا%   tألطفا� فسلو6 
قاعد�  على  �لعالقا#  هذ%  تقو]  �لدين   Hمبا� تعمرها  �لتي  �لبيئا#  	في 
�لفظ 	�لزعيق  �لسلو6   mنماK �لحب 	�الحتر�]. كما يخلو جو �ألسر� من 
منها  بدال  	يسو�  هذ%.  Kيامنا  في   LسرK منها جو  يسلم  ال  	�لتي  	�لعر�6 
جو من �لسال] 	�لبهجة. فال 	جو� لمزيد من �لكو�xI �ألسرية 	كل فر� 
يحمل Kسرته في حدقا# عيونه �ألمر �لذL يخر~ �لى �لوجو� حيا� Kسرية 
Kبويهم نعمة عظيمة 	يشعر	� بر�بطة قوية  يعز نظيرها. 	ير[ �ألطفاt في 
� Kبنا5هما �نما هم 	�يعة Kستو�عهم �هللا �ياها K �تشدهم �ليهما. 	يشعر �ألبو�
	�ستحفظهم عليها. �� "�ألسر�" تعني �لد5n 	�لحب 	�لثقة 	�لتضامن. 	ال 
� مثل هذ% �لحيا� �ألسرية �لسليمة تقتضي �لتز�ما K بد من �لتأكيد ثانية على

تاما 	خالصا بقيم �لدين 	خوفا من �هللا 	حبا له. 

��بطة �لو" ��الحتر�W تقو- بين �فر�" �لمجتمع 
� �لكفاI ال يمكن K �Jكرنا في عرضنا لآلثاI �لمعنوية للكفر على �إلنسا
� يدIكو� �لمعنى �لحقيقي للحب 	�الحتر�]. فمجتمع قو�مه Kنا, كهؤال5 K
ال يمكن للعالقة بين Kفر��%، صغا�I كانو� K] كبا�I، بد	� كانو� K] حضر�، 
� تتسم بالد5n. 	يشعر �لفر� في ظل مثل هذ% �لظر	n بالوحشة 	�لعزلة. K
� مشاعر �لحب 	�الحتر�] �لتي يبد	نها K لو�قع�	فكل فر� يفكر بنفسه فقط. 
 �K لذلك   t	أل� 	�لسبب   .��لقر3 	صفها  �لتي  هي  ليست  بعضا  لبعضهم 

قيمهم كلها مبنية على �هتماما# ما�ية �لصبغة.
ال Kحد في هذ% �لمجتمعا# يحتر] شخصا 3خر �	� مقابل. فالموظف 
 �فقد� �لغضب من  يترتب على هذ�  قد  Iئيسه خوفا من غضبه 	ما  يحتر] 
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 �Kكما تشعر �لمر .�للوظيفة. 	يجل �لطالب KستاJ% لئال يفشل في �المتحا
بالرغبة في �إلحسا� �لى �	جها طمعا في �ستمر�I% في �إلنفاr عليها. لكن 
� �الحتر�] �لذL تعكسه جميع هذ% �ألمثلة يقو] على K من �لو�ضح جد� هنا

�لمصلحة �لخالصة.
 mنماK	 #لتعامل هذ% في �لمجتمعا� Iثر لصوK لكن ال تكا� تعثر على
هذ%  في  فر�  كل  يحتر]   J� �لقر3ني.  �لخلق  بصبغة  �لمصبوغة  �لعيش 
للفو� برضا �هللا. فال يحتا~  تلقائي كل مؤمن يسعى  �لمجتمعا# 	بشكل 
	حسن  �لتوقير   tلينا �لثر�5  	�سع  ثريا   	K  �Iمشهو نجما  يصبح   �أل �لمر5 
�لتقدير في مجتمعه. فمجر� �يمانه باهللا 	خوفه منه 	سعيه لنيل Iضا خالقه 

يكفي لرفع مكانته في عيو� �لنا, في مجتمعه.
	�لر	<   rألخال� نمط  �لى   Eلكتا� هذ�   tفصو من  سلف  فيما  Kشرنا 
�لتي تغلب على �لمجتمعا# �لكافر�. 	لنتأمل �آل�، في حاt مجتمع قو�مه 
	�الحتر�]؟  �لحب  معاني  تسو�%  مجتمعا   �سيكو هل  �لنا,.  هؤال5   tمثاK
� �إلجابة هي 	بال تر�� بالنفي. فمن خال قلبه من حب �هللا خالقه 	��Iقه �
قيا]  في  يكمن   tإلشكا� هذ�  	حل  	عبا�%.  �هللا  خلق  يحب   �K يمكن  ال 

مجتمعا# تسير حيا� Kفر��ها 	فق مبا�H �لدين. 

�نتهاe فظائع �لسكر ��لقما�  
� �لسكر K لكالحة للمجتمعا# �لال�ينية هو� �Iبر� مالمح هذ% �لصوK ��
 �� حرما� �لمجتمعا#.  هذ%  Kفر��  لغالبية  حيا�  طريقة  Kصبحا  قد   Iلقما�	
 	K 5لرجا� 	K معاني �لصبر �هؤال5 �لنا, من هدL �إلسال] جعلهم ال يدIكو
�لتوكل على �هللا، 	هذ� هو سبب فزعهم �لى �لسكر 	�لقماI متى ما �عترضت 
 	K تملكهم �لغضب �J�  	K ��لريا< بما يشتهو سبيلهم محنة. فإ� لم تجر 
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بهم حالة فر<،  Kلمت   �� K	 حتى   ��لحز K	 Iكبهم  �لملل  �ستولى عليهم 
يجنو� من  لكنهم ال  	�لعز�5،  �لسلو[  يطلبو� عندها   tلكحو� �لى  هرعو� 
Jلك سو[ �إلضر�I بأنفسهم 	باآلخرين. فحين تبلغ سكرتهم مد�ها تذهب 
عنهم عقولهم 	يغيب 	عيهم فيرتاحو� عندها من عذ�با# �لضمير 		خز% 
 �بوقاحة �	 	�لتعامل   Eأل�� �لنا, 	�سا�5  في شتم   �يأخذ	 ثم  �لممض، 

�Kنى شعوI بالحر~. 
نتائج مؤسفة  يترتب على Jلك من  	ما  �لسكر  بسبب  	�لوعي  �لعقل   EهاJ ��
يفقد   �K  Eبمستغر فليس  للمجتمع.  Jلك  يجلبها  �لتي   Eالضطر�� يوضح حالة 
بتأثير  يندفع   �K 	K  ،Iلقما� ليلة 	�حد� على طا	لة  شخص ما كل ما يملك في 
�لسكر �لى �IتكاE جريمة قتل K	 مماIسة �لعنف K	 �النتحاK I	 غير Jلك من 

�لموبقا#. 	قد KشاI �لقر3� �لكريم �لى هذ% �لشر	 I	Jلك في قوله تعالى:
 Wَُالfَْ��َأل َ��َألنَصاُ}  َ��ْلَمْيِسُر  �ْلَخْمُر  Kِنََّما  Hَمُنوْ�  �لَِّذيَن  َ�يَُّها  َيا   ﴿
ُيِريُد  Kِنََّما  ُتْفِلُحوَ�  َلَعلَُّكْم   Oَُفاْجَتِنُبو ْيَطاِ�  �لشَّ َعَمِل  مِّْن  ِ�ْجٌس 
َ��ْلَمْيِسِر  �ْلَخْمِر  ِفي   eَ��ْلَبْغَضا �ْلَعَد�َ�َ+  َبْيَنُكُم  ُيوِقَع   ��َ ْيَطاُ�  �لشَّ
َالِ+ َفَهْل َ�نُتم مُّنَتُهو� ﴾ (�لمائد+: ُكْم َعن ِ.ْكِر �هللاِّ َ�َعِن �لصَّ َ�َيُصدَّ

(٩٠-٩١
�لقماI أل� �إلسال] يحرمه تحريما قاطعا. �� �لخوn من �هللا   ��لمؤمنو يجتنب 
�لذL يعمر قلوبهم يضمن هذ� �الجتناE 	يعينهم عليه، فال يستهويهم Kبد� بالغا 
ما بلغت قو� �لد�فع 	شد� �إلغر�5. 	�لحق Kنه ليس ثمة معاJير 	مسوغا# شرعية 
� يأثم بالتما, K مؤمنة 	K لمؤمن �تتيح للمر5 �لوقوe في مثل هذ� �لمنكر. 	ما كا

�ألعذ� I	Jلك ألنه ال مجاt للمر	نة K	 �لتساهل في شي5 حرمه �إلسال]. 
لتغير  تبعا  تتغير  ألنها  	Jلك  �لدين  قيم  عن  �لغافلين  بقيم   rلوثو� يمكن  ال  �نه 
هذ%  من  �نطالقا  شتى  تفسير�#  تبر�  لذلك  	�لمالبسا#.  	�لوقت   n	لظر�
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�لعو�مل. فقد تجد �لقما I	Kمثاله من �لمنكر�# مرفوضة في بعض �ألمكنة في حين 
 rماكن معينة كالفنا�K ست فيIمو �J� تجدها مقبولة تماما حتى في نظر منكريها
مثال. فقد ال يجد �لشخص �لذL ال يقامر   حرجا �لبتة في لعب �لقما I��J كا� 

�لمكا� مالئما لذلك. 
� تقلب سلو6 �لمر5 �	 .tفي كل �ألحو� I	لسلو6 �لقويم يقتضي مجانبة �لشر� ��
بحسب �لظر	n 	�لرفقة �ليل على ضعف �لشخصية. 	ليس يرجى من شخص 

� يكو� �J شخصية K	 ����I قوية.K يجهل قيم �لدين

Uمشكلة �لمخد�� eختفا�
Jكر# �حد[ 	كاال# �ألنبا5 نقال عن تقرير Kعدته منظمة �ألمم �لمتحد� 
� ٢٠٠ مليونا من سكا� �لعالم يتعاطو� �لمخد�I#. 	ال K [في عا] ١٩٩٧
تنفك �لصحف 	محطا# �لتلفز� تعرd في كل يو] تقاIير مطولة عن تعاطي 
	��ما� �لمخد�I# �ألمر �لذL يصيب عقولنا بالخدI 	يدفعنا �لى عد هذ� 
�ألمر من جملة �ألشيا5 �لمعتا��. غير � �لتأمل في هذ% �لشر	I يتيح لنا فهما 
� يستسلم K فهل يعقل .tلقبو� Kفضل لوهن �ألسا, �لذL يرتكز عليه هذ� 
 ��إلنسا� �لذL خصه �هللا بنعمة �لعقل 	ميز% بها عن كافة �لمخلوقا# إل�ما
مليجر�ما# قليلة من ما�� ما 	يفقد 	عيه K	 ينهاI بالكامل ��J حر] منها؟ 

 #�Iلمخد� من  �أل	لى  �لجرعة  �لغالب  في   #�Iلمخد� مدمنو  يتعاطى 
 	K حد�"، فتتولد فيهم، بوعي�	قائلين: "ال بأ, من تجربة هذ� �ألمر مر� 
مع  لكنها  إل�مانهم  "معقولة"   Iعذ�K  �يجد	 ثم  تمر�.  نزعة  	عي،   �بد	
Jلك Kعذ�I 	�هية. �� تلهي هؤال5 �ألشخا� عن ضعف ���Iتهم �لشخصية 
تصبح  حيث  �لنا,،  من  حولهم  من  على  بالالئمة  �إلنحا5  �لى  يدفعهم  
�الجتماعية  	�لصر�عا#  �لعمل   	 �لد�Iسة  في  �لفشل   	 �ألسرية  �لمشاكل 
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 Uلمخد��� كتعاطي  �الجتماعية   aألمر��  �K
عن  �لغفلة  بسبب  تنشأ  ��لعنف  ��لقما�   ���لكحو
.كر �هللا. �هي HفاU يسلم منها كل من يعر< نعم 

�هللا عليه �مسئولياته تجاO مسبغ هذO �لنعم.
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Kسبابا  K	 آلخر،  لسبب   Eالكتئا�  	K  Iألمو� 	تصّعب  �لمالية  	�لمشكال# 
 �تتكو �لر	< حتى  تتلبسهم هذ%   �� �إلثم. 	ما  للتوmI في مستنقع  كافية 

  .[jلتشا�	كثر في لجج �لسلبية K �لديهم نظر� سلبية لألموI ثم يغوصو
يشعر هؤال5 �لنا, بالضعف Kما] مصاعب �لحيا�. 	ألنهم محر	مو� من 
� سد�� �لرLK يحتم K بأحد، مما يزّين لهم �معية �هللا 	Iفقته فإنهم ال يثقو
�لقناعة  � يفقد	� �لوعي �لحقيقي. فتدفعهم هذ% K	 5كل شي �عليهم نسيا
حياتهم   �فيخربو يو]  كل  في  يتعاطونها  �لتي   #�Iلمخد� كمية  �يا��  �لى 
�لمو# هو   �بأ للمعا� �ألخر	L 	�يمانهم  �نكاIهم  يزيدهم  بأيديهم. كما 
�لنهاية �لتي ال بعث بعدها يزيدهم حرصا على �الستمتاe بحياتهم �لى 3خر 
يقض  كابو,  �لى  �لحيا�  هذ%   tتتحو حين  بالهلع   �يصابو لكنهم  مد[ 
تلقي  �لتي  �لمشكال#،  تفتك  حين  	Jلك  	Iطة  �لى   �فينتهو مضاجعهم، 

بوطأتها �لثقيلة على حياتهم �ليومية، بصحتهم �لعقلية 	�لجسدية. 
هو  �نما  يجد	نه   Lلذ� 	�لغضب  �لسخط  من  �لمرعبة  �لحالة  هذ%   ��
على  �لحر�  من  بدال  شهو�تهم  على  تهافتهم  على  �لدنيا  هذ%  في   Eعقا

�Iضا5 �هللا. 
لقد 	هب �هللا �إلنسا� حكمة 	ضمير� 	عقال 	بشر% بحيا� مباIكة في 
� يكو� همه هو �Iضا5 �هللا، فإ� لم يفعل K في �آلخر� شريطة	هذ% �لدنيا 
� �لذين يبتغو� �لقرE من K لحق�	في �آلخر�. 	فالجحيم مصير% في �لدنيا 
�هللا هم 	حدهم �لذين ينعمو� باألمن Kمال في �لفو� بالنعيم �لمقيم في فر�	, 

�هللا �ألعلى 	طمعا في �لعيش �لهانئ في �لحيا� �لدنيا. 
� �لقرE من �هللا مالك �لسما	�# 	�ألdI 	ما بينهما هو بال Iيب Kشد �
Kقو[  �لمؤمنين  يجعل   Lلذ� �إلنسا�، 	هذ� هو  �ليه   L	يأ  �K يمكن  Iكن 
� عمق �يمانهم باهللا � .6�Iقو� في �إل�	 ���Iصلبهم قنا�، قو� في �إلK	 ,لنا�
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	�خالصهم لدينه �لذK Lنزt هو �لذL يمدهم بهذ% �لقو�.

eلِبغا� eختفا�
 :eإلسر��)  ﴾ َسِبيًال   eَ�َسا َفاِحَشًة  َكاَ�  Kِنَُّه  �لزَِّنى  َتْقَرُبوْ�  َ�َال   ﴿

(٣٢
من  تحط  شنعا5  جريمة  �هللا،  حرمها  �لتي   tألفعا� Kحد  	هو  �لزنا،   ��

 Oهذ تختفي   Wإلسال�  sخال� تسو"  عندما 
�سينشد  �ألبد  Kلى   �لعالم  من  �لصو� 
�لنا� �لسعا"+ في �لتقر} Kلى �هللا ��لتحلي 
بحميد �ألخالs بدال من �لتماسها في تعاطي 

.Uلمخد���
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قدI �إلنسا� في �لدنيا 	�آلخر� �� لم يتب صاحبها. 	يجلب �لزنا للمجتمع 
بل  �لزنا   �فيجتنبو  ��لمؤمنو Kما  عديد�.  Kمر�ضا  يماIسونه  �لذين  	لألفر�� 
� �هللا يحث على K tال يغيب عن �لبا �K يجب	هللا حرمه. � �	يبغضونه أل

�لز	�~ 	�لذL هو �Iبطة يباIكها �إلسال]. 
يعز�  3خر  عامل  بالمجتمع  �لزنا  يلحقه   Lلذ�  ]Jأل�  �فإ Jلك،   rفو	
من   ��لمؤمنو  Iيحذ كما  عنه.  	�البتعا�  منه   Iلنفو� على  �لمؤمنين  عزيمة 
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 U�eإلجر��  �� ثبت  لقد 
�لقضائية ال تكفي �حدها 
لحل �لمشكالU �لمتصلة 
بل   ،Uلمخد��� بإ"ما� 
باستشعا�  حلها  يكو� 
�لخو< من �هللا ��جتنا} 

ما حرمه.
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�لقر3� تحريما قاطعا.  �لتي حرمها �هللا في  �لزنا  سو5 عاقبة مرتكبي جريمة 
بالنفس  	�لثقة  �لكر�مة  	سلبهم  �ليو]  �لنا,  من  كثير�  �لزنا  IKكس  	لقد 
�ألسر  من  كثير�  �لزنا  هد]  كما   .tمذ حيا�  نمط  في  	سلكهم  	�الحتر�] 
	مأل حياتها بالحز� 	�لقلق 	فاقم �Kماتها �لنفسية. 	ما �I[ هؤال5 �لبؤسا5 
Kنهم سيحصلو� على �ألمن 	�الستقر�I �لنفسي 	سيستعيد	� ثقتهم بأنفسهم 
	سيحافظو� على K	�صر �لحب 	�الحتر�] فيما بينهم �� �ستجابو� ألمر �هللا 
� هذ% �لعفة ستضمن K لى جانب� .e	لمشر� tنفسهم على �لحالK �	قصر	

سالمة �لجو �ألسرL 	سالمة �لمجتمع. 
 nيستهد ألنه  	Jلك  �لمجتمعا#  تحطيم  في  معر	فًا   ً�I	� للزنا   ��
�لركيز� �أل	لى في �لمجتمع 	هي �ألسر�. 	يفقد �ألشخا� �لذين سقطو� 
في حمأ� �لزنا هيبتهم 	كر�متهم �لشخصية 	�حتر�] �لنا, من حولهم. 	من 
�لخطأ �لظن بأ� �لرغبة في �لحصوt على �لماt هي 	حدها �لتي تدفع �لنا, 
�لى مماIسة �لدعا�I. ففي �لغالب يكو� هنا6 ميل شخصي نحو �لزنا 	لكن 
هذ� ال يغير من حقيقة Kنه �نا. 	ينشد �لنا, بوجه عا] في مثل هذ% �لحاال# 
 Lمكسب ما� LK لى تحقيق� ��لنفسية 	Jلك بزعم Kنهم "ال يرمو �لر�حة 
من 	5�I عالقاتهم" لكن هذ� تمويه 	تضليل كبير �J ال يرجى من شخص 
� يقف عند حد	� مشر	عة. 	يخبرنا �هللا في K هللا� �	حد �	مر� على تجا
 Iطا�  ~Iخا  xتحد �لتي  �لجنسية  �لعالقا#   tشكاK كافة  حر]  Kنه   ��لقر3
�لز	�~. 	هذ� هو �لسبب �لذL يجعلنا نمتنع عن حصر �لبغا5 في قالب معين 

	�حد. 
بحرمته  �لزنا   �يماIسو �لذين  �لنا,  Kكثر  قناعة   �فإ Kخر[  جهة  	من 
يفلح  	لن  �لضمير.  لعذ�با#  فريسة  	تجعلهم  	غما  هما  تمألهم  	شناعته 
	ثقتهم  كر�متهم  فقد	�  قد  Kنهم  حقيقة  �خفا5  في  	جحو�هم  �نكاIهم 
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بأنفسهم.
�لتي  �ألخر[   Iألضر�� من  هو  �لبغا5  لمماIسة  معينة  Kماكن  نصب   ��
هذ%  عد�   ��� كلما  �لبغا5   ��� 	كلما  بالمجتمع.  �لظاهر�  هذ%  تلحقها 
�ألماكن مما يعجل بخر�E �لمجتمع. �J ينجذE �لشباE �لى هذ% �لمو�ضع 
 eضا	K �لى  يدعو  �هللا  لكن  �لخيانة.  تكثر  ثم  �ألسرية  �لر	�بط  	تضعف 

يسو�ها �ألمن 	�إلخال� 	�لوفا5 	�لثقة 	يسمي Jلك نعمة. 
� يتكسبو� بالبغا5 فأIكسو� K يخ �لبشريةIكثير من �لنا, عبر تا Iلقد �ختا
بذلك Kنفسهم 	حطو� من Kقد�Iها. 	يعرd �لزنا في Kيا] �لنا, هذ% كطريق 
� يحيو� K لى�تدفع �لرغبة في �لثر�5 كثير� من �لنا,  J� .Lسهلة للكسب �لما�

:tمن هذ� �لخطر فيقو �حيا� مذلة مشينة. 	يحذI �هللا �لنا, في �لقر3
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ْيَطاُ� َيِعُدُكُم �ْلَفْقَر َ�َيْأُمُرُكم ِباْلَفْحَشاe َ��هللاُّ َيِعُدُكم مَّْغِفَرً+   ﴿ �لشَّ
مِّْنُه َ�َفْضًال َ��هللاُّ َ��ِسٌع َعِليٌم ﴾ (�لبقر+:٢٦٨) 

لكن ��J الJ �إلنسا� بكنف خالقه 	�خل في �مر� �لمؤمنين فسيسوr له 
� �لمؤمن �لحق K يبI ال	يغنيه من فضله. 	من حيث ال يحتسب  rهللا �لر��
� �هللا �لفضل في �لدنيا 	�آلخر�. لكن �هللا قد يبتلي عبد% �لمؤمن Jبإ tسينا
فيقدI عليه �Iقه، 	في هذ% �لحالة يناt �لمؤمن خير�  عند خالقه ��J تأمل 

حاt �لحيا� 	حتمية �	�لها. 
� �إلنسا� قد يقع في LK نوe من �ألخطا5 K لى�هنا  �Iال بد من �إلشا	
 �K  	K  ��لقر3 في  محرمة  Kفعاال  �لمر5  يأتي   �K بمستبعد  	ليس  حياته.  في 
�لجنسية  �لعالقا#   �Kلو� من  3خر   �لو  LK في   	K �لبغا5  في  حياته  يقضي 
نيته فإ� �هللا  �لمر 5	KناE �لى �هللا 	خلصت بذلك   Eتا �J� لمحرمة. لكن�
� �لتوبة �لتي K 6Iيد �K يضاK 5شا5 �هللا. لكن يتعين على �لمر �سيقبل توبته �
�هللا  �لمو#. 	لقد K	ضح  قد	]  تأتي عند  �لتي  �لتوبة  ليست هي  �هللا  يقبلها 

:tفقا �هذ� �ألمر في �لقر3
َوeَ ِبَجَهاَلٍة ُثمَّ َيُتوُبوَ� ِمن   ﴿ Kِنََّما �لتَّْوَبُة َعَلى �هللاِّ ِللَِّذيَن َيْعَمُلوَ� �لسُّ
َقِريٍب َفُأْ�َلـِئَك َيُتوُ} �هللاُّ َعَلْيِهْم َ�َكاَ� �هللاُّ َعِليمًا َحِكيمًا {١٧} 
َ�َحَدُهُم  َحَضَر   �.َKِ َحتَّى   Uِيَِّئا �لسَّ َيْعَمُلوَ�  ِللَِّذيَن  �لتَّْوَبُة  َ�َلْيَسِت 
�ْلَمْوUُ َقاَ� Kِنِّي ُتْبُت �آلَ� َ�َال �لَِّذيَن َيُموُتوَ� َ�ُهْم ُكفَّاٌ� ُ�ْ�َلـِئَك 

(١٧-١٨ :eلنسا�) ﴾ َ�ْعَتْدَنا َلُهْم َعَذ�ًبا َ�ِليًما

uال �حد يتكسب بفعل غير مشر�
� �لنا, �لمحر	مين من قيم K لى حقيقة� Eهذ� �لكتا tشرنا فيما مضى من فصوK
 ��لدين ال يدIكو� حقيقة �ليو] �آلخر 	لذلك تصبح �لدنيا Kكبر همهم 	ال يعرفو
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حد	�� في �نسياقهم 	5�I شهو�تهم. فهؤال5 �لنا, ال يتوIعو� عن عمل LK شي5 
في سبيل �شباI eغباتهم 	لو �K[ بهم Jلك �لى �لتضحية بكر�متهم. فهم، حسب 
منطقهم �لمعو~، سيموتو� في نهاية �لمطاn 	يتحولو� �لى تر�E 	لذلك يتعين 
� يستمتعو� بكل لحظة من حياتهم �لقصير�. فيصبح �لماt بغيتهم �أل	لى K عليهم
بها   ��لتي يحصلو �لنجا< 	�لوسيلة  �لى  �لموصلة  �لطريق  	Jلك ألنه في نظرهم 
على ما يريد	�. 	هنا يتجلى ضعفهم �ألخالقي فيتكو� لديهم �ستعد�� لعمل كل 

 .�Iبطريقة هينة ميسو tشي5 يجلب لهم �لما

 eكالخد� I	لشر� �� يقعو� في كل ما يمكن تصوI% من Kلو�K ,بهؤال5 �لنا Lحر
� في �ألخباI �لتي �	 .I	شها�� �لز	البتز�� �	لنصب �	لسرقة �	لغش �	لخيانة �	
تفيض بها �لصحف �ليومية عن هذ% �لمماIسا# لتأكيد لهذ% �لحقيقة، فمن منا 
لم يسمع بجر�ئم �لقتل �لتي IKتكبت بغرd �لحصوt على مير�x �لقتيل، 	من منا 
 tسة �لبغا5 للحصوIجير�نهم على مما	بناتهم 	جاتهم 	نا, لزK لم يسمع بتشجيع

على �لماK t	 غير Jلك من ضر	E �لغش.

 �� �هللا هو �لر��r �لمتين. 	ليس معنى Jلك Kنهم يجلسوK �لكن �لمؤمنين يعلمو
فضل  من   �يبتغو  dIأل� في   �يضربو بل  يأتيهم   �K  rلر��  �ينتظر	 بيوتهم  في 
�هللا، لكن طمعهم في �لدنيا محد	� 	ال ير� على خو�طرهم هم باكتساE �لعيش 
 sال بالصد� �ينا � �ضو�� �هللا ال K ��نهم يدIكو �لمشر	عة.  من غير 	جوهه 
� يكو� �Iقه K هللا يحب �لمؤمن يحب� ��بالتقو-، كما جا5 في �لحديث: "�
عليهم  يسبغ   �بأ �لحيا�  في  �هدهم  على  يكافئهم  �هللا  لكن  (�لطبر�ني).  حالال" 

3الئه �لكثير�.  
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�فر�"ها  يتشبث  عندما   Uللمجتمعا  xيحد ما.� 
بأخالs �إلسالW؟

� 	جو� قيم �لدين يمأل �لنفو, بحب �هللا. 	لهذ� �لحب تأثير �يجابي �
نيل Iضا �هللا 	عفو% يدفعهم  �لى  �لمؤمنين  � تطلع � �لنا, كافة.  بالغ على 
�لى �لتحلي بأفضل �ألخالr 	�بد�5 �لمحبة 	�الحتر�] لبعضهم �لبعض فتتخلل 
�لنا,  	يتسابق  �لمجتمع  مفاصل  جميع  	�لعطف  	�لتسامح  �لرحمة  معاني 

	يتنافسو� على فعل �لخير�#.

 kلك �لسلو. ،،eعلى �لبغا eيمكن �لقضا 
�لر�سخ �لذA يذ� ماليين �لنساe في جميع 

��جاe �لعالم، بالتمسك بقيم �لدين. 
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	في �لمقابل، تحوt خشية �هللا بين �لنا, 	بين �لوقوe في �إلثم 	بهذ% 
�لطريقة يقضى بسهولة على كل Kنو�e �لشر 	ينفذ �5n �لدين 	I	حه �لى 
� �لمقصو� بالدين هنا هو �لعقيد� �ألصلية K يبI ال	سائر جو�نب �لحيا�. 

�لتي جا5 بها �لقر3� 	�الستمسا6 بها بتجر� 	�خال�. 
� لألسر� 	ظيفة جوهرية في تكوين 	بقاLK 5 مجتمع من �لمجتمعا#. �
�لعالقا#  لها 	جوههم تز�هر  �لدين 	يقيمو�   Hلنا, بمبا�� 	حين يتمسك 
	تقو[ بين Kفر�� �ألسر� 	يسو� �لحب 	�الحتر�] �لحقيقيين. 	حين تفقد �ألسر� 
 �� .�يفقد مفهو] �لد	لة معنا%، 	Jلك أل� �ألسر� 	�لد	لة مفهوما� متد�خال
تفكك �ألسر� يعجل بنهاية �لمجتمع 	�لد	لة. 	في �لمجتمعا# �لبعيد� عن 
هد[ �لدين ينزe �لنا, �لى �لتمر� 	�لفوضى 	�لخر	~ على سلطا� �لد	لة.  
�لقيم �ألخالقية 	حمايتها يحجم �ألشخا�   Iظها�لى � �لحاجة  	��J �عت 
 .nلهد� �لمشاIكة في تحقيق هذ�  قلوبهم من خوn �هللا عن  �لذين تخلو 
	حين تتعاdI مصالح �لمجتمع مع �لمصالح  �لشخصية يساeI �ألشخا� 
�لمجر�	� من قيم �لدين، حكاما كانو� K	 محكومين، �لى تفضيل مصالحهم 
� هذ� �لتفضيل للمصالح �لشخصية يحمل K كر% هناJ Iمما يجد	لفر�ية. �
فليس  	لهذ�  �لحاجة.  تدعو  حين  قومه  خدمة  من   Eلتهر� �لى  صاحبه 
� يماI, هؤال5 �ألشخا� Kنشطة �Iهابية. لكن �لشخص K بد�K Eبمستغر
�لمقتدL بهدL �لدين ال يفرm في 	�جباته �لوطنية بل لديه �ستعد�� لتعريض 
�لتي يؤمن بها. �� مصالح �لوطن في نظر مثل  �لقيم  حياته للخطر Jبا عن 

هذ� �لشخص مقدمة على مصالحه �لشخصية. 
بالحب   Eلطال� يشعر  �لديني  �لوعي  فيها  يسو�  �لتي  �لمجتمعا#  في 
قو�#   	K �لشرطة  قو�#   �يهاجمو 	ال  	يدعمونها  �لد	لة  تجا%  	�الحتر�] 
قو�#   I	�  �يثمنو �نهم  �ألخر[.  �لمجتمعا#  في   xيحد كما  �لجيش 
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�لشرطة ��لجيش في حفظ �ألمن. �يثق �فر�� �لمجتمع بوجه عا	 بد�لتهم 
�نتفاضا' �لطال( ��لصر�عا'  �جيش �شرطة بال�هم �يعينونهم. �تنتهي 
بين �ألخو< ��لنز�عا' بين �ليمين ��ليسا;. �:لك ألنه ال يبقى شي4 يشتجر 
تعاليم  من  فيه  �ما  �هللا  كتا(   Bبشأ كلمتهم  توحد'   B� بعد   Eلنا� حوله 

تحث على �لتعا�B ��لتعاضد.
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هي  �نما  �لكافر�  �لمجتمعا�  في   ��لما �لشائعة الكتسا�  �لطريقة  تلك  �لسرقة   ��
ضر� من ضر�� �النحر�; �لخلقي �لذ6 حرمه �هللا في �لقر�0 بقوله:

َفِريًقا مِّْن  ِلَتْأُكُلوْ�   Eِا �ْلُحكَّ ِ�َلى  ِبَها  َ�ُتْدُلوْ�  ِباْلَباِطِل  َبْيَنُكم  َ�ْمَو�َلُكم  َتْأُكُلوْ�  َ�َال   ﴿ 
َ�ْمَو�ِ� �لنَّاSِ ِباِإلْثِم َ�َ�نُتْم َتْعَلُمو� ﴾ (�لبقر�:١٨٨)
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	يعم   �Iميسو سهال   eضا	أل� هذ%  ظل  في  يصبح  �لد	لة  حكم   ��
�ألمن 	�لرخاI 5بوe �لبال�. Kما �ألشخا� �لذين يتولو� ����I شئو� �لبال� 
	ير�  	�لخسف.  �لظلم  يسومونهم  	ال   nنصا�	 برفق  مو�طنيهم   �فيعاملو
� �	ال بهذ� K يبI ال	مسئوليهم.  ��لمو�طنو� �لتحية بأحسن منها فيحترمو

�لوصف لتنهض على Kسا, متين. 
�لبعد عن Kخالr �إلسال] يجعل �ألE عد	� البنه 	بالعكس، 	يولد   ��
�لشقاr بين �الخو�، 	يدفع KصحاE �لعمل �لى ظلم موظفيهم 	هكذ� تنتظم 
�لفوضى �الجتماعية كافة قطاعا# �لمجتمع، فتتوقف �لمصانع 	�لشركا# 
 tمجا في  Kما  �لفقر�5.   rعر �ألثريا5  	يستقل  �لفوضى  بسبب  �لعمل  عن 
�لعمل �لتجاLI فيغلب �لغش على كافة �لمعامال#. 	هكذ� تصبح �لفوضى 
	�لصر�عا# طريقة حيا� ألفر�� �لمجتمع. 	سبب Jلك كله تجر� �لنا, من 
خشية �هللا. 	Jلك أل� �لشخص �لذL ال يرجو هللا 	قا�I ال يتوeI عن �لظلم 
K	 عن �للجو5 �لى �لعنف �لمفرm 	�لقسو�، بل 	حتى �لقتل. كما يدفعهم 
من  �لنقيض  	على  �لمقبوحة.  بفعالهم  	�لتبجح   Iإلصر�� �لى  �لضمير  مو# 
Jلك فإ� �لشخص �لذL يخاn عذ�E �هللا �لذK Lعد% للظالمين يو] �لقيامة 
 eقو	 تمنع  �إلسالمي  �لخلق  منظومة   �� �لمعاصي.  هذ%   ��تيا عن  يحجم 
	بالتي هي Kحسن،  برفق 	هد	5  يعالج  �ألفعا t	Jلك أل� كل شي5  هذ% 
فال Kخطا5 	ال تجا	��# قانونية تحدx 	تخلو ساحا# �لمحاكم 	مر�كز 

�لشرطة من �لقضايا 	�لمر�فعا#. 
بالخير  يعو�  قاطبة  �لمجتمع  Kفر��  به  ينعم   Lلذ� �لعقلي   Iالستقر��  ��
 �	� يو]  يمر  فال  �لعلمي  �لبحث  حركة  	تنتعش  �لمجتمع.  على  	�لبركة 
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 aِ�ُْهْم َيْبُغوَ� ِفي �َأل �.َKِ ا َ�نَجاُهْم ﴿ َفَلمَّ
َعَلى  َبْغُيُكْم  Kِنََّما  �لنَّاُ�  َ�يَُّها  َيا  �ْلَحقِّ  ِبَغْيِر 
Kَِليَنا  ُثمَّ  ْنَيا  �لدُّ �ْلَحَياِ+   uَمََّتا َ�نُفِسُكم 
 ﴾ َتْعَمُلو�  ُكنُتْم  ِبَما  َفُنَنبُِّئُكم  َمْرِجُعُكْم 

(يونس:٢٣)
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حد	x تقد] تقني K	 �كتشاn علمي جديد ثم يسخر كل Jلك في خدمة 
�لمجتمع ككل. 	تز�هر �لثقافة 	يسعى �لقا�� لتحقيق �لرفا% �لعا] للمجتمع. 
	هذ� �ال��هاI هو نتيجة لتحرIK I	�< �لنا, 	عقولهم من �لضغو .m	Jلك 
أل� هد	5 �لباt يشحذ �لذهن 	يعّمق �لفكر. �� �لحيا� �لقائمة على �الستقامة 

�لخلقية تجلب للنا, �لسعا�� 	�لنجا< �القتصا�L 	�لز�Iعي 	�لصناعي.
�لذين  فالنا,  كبير�.  نهضة   xفتحد  Eآل���	  ��لفنو  Iمضما في  Kما 
تتبخر Kحالمهم 	يضيق Kفقهم بما يجابهو� من فتن 	�Kما# يومية يمكنهم 
�لتخلص من هذ% �لمشكال# بالتشبث بقيم �لدين. 	كأثر لذلك يبدe �لنا, 
 6Iيد Lلشخص �لذ�	مو�هبهم غايتها �لقصو[. 	تهم �Iتبلغ قد	 �في �لفنو
� �هللا قد نفخ فيه من I	حه 	بشر% بجنة تزخر بالمجد 	�لفن 	غير Jلك K
 tلى بلو| غايا# �لكما�تطلع 	 nنها �لحصر يتولد فيه تشو	من 3ال5 يأتي �
�لذL تنطوL عليه جو�نحه لمن  �لفني 	�لجمالي. 	فوJ rلك، فإ� �لحب 

حوله من �لنا, سيعز� �لتز�مه بتقديم Kفضل ما عند%.
لكن �لنا, �لمحر	مين من Kخالr 	قيم �لدين ال تجد فيهم �هتماما 	ال 
تطلعا �لى �ثر�IK 5	�حهم. فال يشعر	� �لبتة بالرغبة في �لتعامل مع �آلخرين 
بخلق حسن 	Jلك أل� هؤال5 �آلخرين ليسو� في نظرهم سو[ Kحفا� قر	� 
شهو�تهم  يتبعو�   �K هي  �لحيا�  في  �لنا,  هؤال5  	غاية  �لفنا5.  �لى  مآلهم 
� تتبع شهو�# �لنفس ال K لتي تمليها عليهم غر�ئزهم �ألنانية �لحيو�نية.  غير�
يسعد �لر	< �إلنسانية 	ال يزكيها بل يصيبها بالتبلد 	�لتحجر. فهؤال5 �لنا, ال 
 �Iلقد� �يرجى منهم �ضافة شيLJ 5 باt �لى �لفن 	�أل�E، كما Kنهم يفقد	
على تذ	r �لفن 	�لجماt 	�النفعاt بهما. 	�لبلد �لذL ال يستمتع Kهله بالفن 
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﴿ َ�َما َلُكْم َال ُتَقاِتُلوَ� ِفي َسِبيِل �هللاِّ َ��ْلُمْسَتْضَعِفيَن 
َ�بََّنا  َيُقوُلوَ�  �لَِّذيَن  َ��ْلِوْلَد�ِ�   eَ��لنَِّسا  ��لرَِّجاِ ِمَن 
َ��ْجَعل  َ�ْهُلَها  اِلِم  �لظَّ �ْلَقْرَيِة   Oَِهـِذ ِمْن  َ�ْخِرْجَنا 
لََّنا ِمن لَُّدنَك َ�ِليָדا َ��ْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َنِصيًر� ﴾ 

(٧٥:eلنسا�)
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 �K فتعقم قر�ئحهم mفيه باإلحبا Eأل��	هل �لفن K Eلحقيقي يصا� tلجما�	
 t	أل� nلهد� �لماt 	�لشهر�   5�I	 Lلجر� 	يغد	فنيا حقيقيا.  �بد�عا  تنتج 

للفنانين 	�أل�با5 فتأتي Kعمالهم �لفنية ممسوخة 	��ئفة.
 �	ختاما، فإنه حين يتمسك �لنا, بقيم �لدين �لتي جا5 	صفها في �لقر3
 Lلذ� �الجتماعي  	�لتناسق  �النسجا]  	يغد	  فر�	,  �لى  حياتهم  تستحيل 
صعب  حلما  نظرهم  في  	Kصبح   Iلعصو� كل  في  �لنا,  Kفئد�  �ليه  هفت 

�لتحقق، يغد	 	�قعا معاشا في فتر� �منية قصير�.
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 �K �لفقر ��لجوu �سفك �لدماe ��لعنف �لذA ينتظم �لعالم تعو" جذ��K Oلى �لمنطق �لذA يعد 
جميع هذO �لشر�� �مر� معتا"� �ال منا| منه. �يسمح هذ� �لمنطق بقتل �لنساe ��ألطفا� �لمساكين 
ال لشيK eال ألنهم ينتمو� لعرH sخر، �� يسمح بتجويعهم في �لوقت �لذA يعاني فيه �آلخر�� ممن 
�لتخمة. �جميع هذO �ألمو� تحدx أل� هذ� �لمنطق �لمذكو� يعدها من "قو�نين �لحيا+ �لثابتة". لكن 
هذ� �لعنف ليس "قانونا من قو�نين �لحيا+" بل هو �حد "قو�نين �لكفر". �هذO �لبشاعاU ستتالشى 

.�Hلنا� لقيم �لقر� {H �.K لعالم� uلرحمة �بو�� �Kلى �ألبد �سيسو" �لعد
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سلو6   mنماK	 نظر  	جهة  �لى   Eلكتا� هذ�   tفصو عبر  تطرقنا 
�ألشخا� �لبعيدين عن قيم �لدين 	ناقشنا �لسما# �ألساسية للمجتمع 
�لموبو�5  عيشهم  طريقة  	حللنا  �ألفر��.  هؤال5  مثل  من   �يتكو  Lلذ�
نفسي   Iضر من  عليها  يترتب  	ما  �لمعضلة  	�أل�ما#  بالمشكال# 
	جسدL. كما تعرضنا بالوصف للحيا� �لمباIكة لمجتمعا# �لمؤمنين 
� ما تتسم به حيا� �لمؤمنين من سال] 	Kمن ليس سو[ �نعكا, K كرناJ	
 �� �لقر3� يطر< �لحلوt لكافة Kنو�e �لمشاكل. بل يوفر �لقر3K لحقيقة

�لحل �ألنجع 	�ألعقل ألL مشكلة K	 معضلة كانت.
�لر	<  في  	�ألمن  �لسعا��  يسكب   ��لقر3  rبأخال �لتمسك   ��
 E	لحر�	 	�لصر�عا#  �لظلم   nصنو لكل  حد�  	يضع  �إلنسانية 
	يرشد  	�لعنف.  	�لقسو�  	�لتعصب  	�لقلق   nلسر�	  nإلجحا�	
	يوجه �لعالقا# �القتصا�ية 	�لتجاIية 	�الجتماعية 	يضع حد� للتد�فع 

قيم �لقر�H هي �لحل
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بأفضل   ��لقر3 لقد جا5  	�لمجتمع ككل.   EIألقا�	ألسر� � Kفر��  بين 
Kقو]  �لى   ��إلنسا  ��لقر3 يرشد  Jلك،   rفو	  .tلحلو� 	Kنجع  	Kكمل 
 ��	 .nظر LK في ظل	قضية  LK فضل �لسلو6 للتعامل معK	 لخلق�
 Lسيهتد �ألخالقي  �لسمو  هذ�  فيه  يتجلى  مثاال  Kفر��%   �يكو مجتمعا 
� شا5 �هللا �لى Kفضل �لهياكل �الجتماعية �لتي لهث 	5�Iها �لبشر من �
� �شتماt �لقر3� على حلوt لجميع �لمشكال# تبينه � .Iقديم �لعصو

�آلية �لتي يقوt فيها EI �لعز�:
َحِديًثا  َكاَ�  َما  �َألْلَباِ}  ألُِّْ�ِلي  ِعْبَرٌ+  َقَصِصِهْم  ِفي  َكاَ�  َلَقْد   ﴿  
ُيْفَتَر- َ�َلـِكن َتْصِديَق �لَِّذA َبْيَن َيَدْيِه َ�َتْفِصيَل ُكلَّ َشْيeٍ َ�ُهًد- 

َ�َ�ْحَمًة لَِّقْوWٍ ُيْؤِمُنو� ﴾ (يوسف: ١١١) 
� يأتو� بحلوt عملية K لقيم �إلسالمية� Lهد �ال يمكن للنا, بد	
� �لتاIيخ يزخر بمشكال# K لحق�	الجتماعية. �	لمشكالتهم �لشخصية 
في   ��إلنسا �ستمر  	طالما   .��لقر3  t	نز حتى  حل  بال  ظلت  كثير� 
تجاهله للدين �لحق فإنه ال محالة سيو�جه مشكال# 	�Kما# يعجز عن 
�لتعامل معها. 	هذ� هو �لمصير �لذL ينتظر �لغافلين عن �لدين في �لحيا� 

�لدنيا Kما �لعذ�E �لذL ينتظرهم في �لد�I �آلخر� فهو Kنكى 	Kبقى.  
	بعد حين  	�لفشل.  	�لحير�  �لنفسي  	�لضغط  	�لهم  �لغم  مستنقع 
 �K معتقد�  �لحاضر�  حياته  	يحيا  �لوضع  لهذ�   ��إلنسا هذ�  سيستسلم 
�لنكبا# �لتي تحل به، 	�لتي هي في �لحقيقة ثمر� للكفر، حقائق حياتية 

ال تتغير. 
خالق  �هللا  �لى  �اللتفا#  	هي  Kال  بينة،  	�ضحة  �لخال�  سبيل   ��
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بالدين  �لتمسك  في   tلبا� 	�Iحة  �لسعا��  	�بتغا5  �ليه   �	�لركو  ��لكو
�لى  �اللتفا#   �K 	تعالى   6Iتبا �هللا  Kخبرنا  لقد  لنا.  �هللا  �Iتضا%   Lلذ�
�لدين هو طوr �لنجا� في �لحيا� 	بشرنا Kنه سينجي عبا�% �لمخلصين 

� يسمعو� 	يطيعو� له:K mبشر nمن �لخو

خالق  �هللا  �لى  �اللتفا#  	هي  Kال  بينة،  	�ضحة  �لخال�  سبيل   ��
بالدين  �لتمسك  في   tلبا� 	�Iحة  �لسعا��  	�بتغا5  �ليه   �	�لركو  ��لكو
�لى  �اللتفا#   �K 	تعالى   6Iتبا �هللا  Kخبرنا  لقد  لنا.  �هللا  �Iتضا%   Lلذ�
�لدين هو طوr �لنجا� في �لحيا� 	بشرنا Kنه سينجي عبا�% �لمخلصين 

� يسمعو� 	يطيعو� له:K mبشر nمن �لخو
َلَيْسَتْخِلَفنَُّهم   Uِاِلَحا َ�َعِمُلو� �لصَّ ِمنُكْم  �لَِّذيَن Hَمُنو�   ﴿ َ�َعَد �هللاَُّ 
ِ"يَنُهُم  َلُهْم  َننَّ  َ�َلُيَمكِّ َقْبِلِهْم  ِمن  �لَِّذيَن  �ْسَتْخَلَف  َكَما   aِ�َْْأل� ِفي 
َال  َيْعُبُد�َنِني  َ�ْمًنا  َخْوِفِهْم  َبْعِد  مِّن  َلنَُّهم  َ�َلُيَبدِّ َلُهْم  �ْ�َتَضى   Aلَِّذ�
�ْلَفاِسُقو� ﴾  ُهُم  َفُأْ�َلِئَك  َ.ِلَك  َبْعَد  َكَفَر  َ�َمن  َشْيًئا  ِبي  ُيْشِرُكوَ� 

(�لنو�-٥٥)
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فكر�  Iفض   nبهد  Iلتطو� نظرية  يعني  �لّد�I	ينية،  �لنظرية  لقد ظهر# 
	ُ�عتبر# مجر� سفسطة خاIجة عن  في Jلك،  تنجح  لم  Kنها  بيد  �لخلق، 
� �لكائنا# �لحية تولد# بطريق �لمصا�فة K هذ% �لنظرية تّدعي	لعلم. � rنطا
 �� �لكوّK  ثبت �لعلمK �ّK نقضها بعد	ها �I قد تم	من �لكائنا# غير �لحية، 
�لنحو  هذ�  	على  �إلعجا�.  في  غاية  Kنظمة  على   Lتحتو �لحية  	�لكائنا# 
�لكائنا#  	خالق جميع   ��لكو خالق  هو  تعالى  �هللا   �K �لعلم كذلك  Kثبت 

�لحية.        
	هذ% �لنظرية ال تقو] سو[ على مناقضة �لحقائق �لعلمية 	�ألكاJيب �لتي 
ترتدL لبا, �لعلم 	جملة من �لتزييفا#، 	قد تم �لقيا] بحملة 	�سعة على 
� هذ% �لحملة K قد�مها، غيرK لعالم لكي تبقى هذ% �لّنظرية قائمة على� rنطا

لم تتمكن من �خفا5 �لحقيقة.  
تبّين  �لعلم  �نيا  في  �لماضية  سنة  �لثالثين   tخال �ألصو�#  تعالت  لقد 
 xثبتت �ألبحاK �لعلم. 	قد  �لتطوI تمثل Kكبر خديعة في تاIيخ  بأ� نظرية 

�نهيا� �لّد���ينية
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�لتي Kجريت بشكل خا� �عتبا�Iً من عا] ١٩٨٠ بأّ� �إل�عا�5# �لّد�I	ينية 
 Iلعديد من كبا� قبل  من  بذلك  �لتصريح  تم  	قد  �لّصحة،  من  تماما  عاIية 
Iجاt �لعلم.  ففي �لواليا# �لمتحد� بشكل خا�، صر< �لكثير من علما5 
 ��لبيولوجيا 	�لكيميا5 �لحيوية 	علم �لحفريا# 	غيرها من �لعلو] �ألخر[ بأ
� Kصل �لكائنا# �لحية هو �لخلق.  ّK	 �	لى طريق مسد�صلت 	ينية 	Iلد��
	�ليو] تؤكد �لتطّو�I# �لعلمية بأ� �لكو� 	جميع �لكائنا# �لحية قد ُخلقت 

من قبل �هللا تعالى.   
لقد تنا	لنا مسألة �نهياI نظرية �لتطوI 	�الئل �لخلق في مو�ضع كثير� من 
Kعمالنا، 	سوn ُنو�صل Jلك  في KعماK tخر[.  	لكن بالنظر �لى �ألهمية 
�لبالغة �لتي يكتسيها هذ� �لموضوKI eينا Kنه من �لفائد� �ير�� ملخص لذلك 

في هذ� �لموضع Kيضا. 
      

�النهيا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية
في  تعو�  �لنظرية  هذ%   �K من  بالرغم 
جذ	Iها �لى �لتاIيخ �إلغريقي �لقديم، �ال 
 ��لقر في  لها   Iنتشا� K	سع  شهد#  Kنها 
شهدته   Iتطو Kهم   �كا  . عشر  �لتاسع 
��I	ين  تشاIلز   Eكتا  I	هو صد �لنظرية 
عا] ١٨٥٩.   Iصد Lلذ�  "eألنو�� "Kصل 
 eألنو��  �K ��I	ين  ينكر   Eلكتا� هذ�  في 
 tقد خلقها �هللا. يقو dIلمختلفة على �أل�
� جميع �لكائنا# �لحية لها جد K ين	I��
مشتر 6	Kنها قد تنوعت 	�ختلفت بسبب 
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.��ختالفا# طاIئة متدIجة Kتت عليها عبر �أل�ما
	كما يقر ��I	ين نفسه، فإ� نظريته ال تقو] على LK حقيقة علمية ثابتة، 
 tين في فصل مطو	I�� nلك، يعترJ على �	عال ."dفتر��نها مجر� "�بل 
� �لنظرية تتها	[ Kما] K "لمصاعب �لتي تو�جهها �لنظرية�" �من كتاE بعنو�

�لعديد من �ألسئلة �لحرجة.
عقد ��I	ين 3ماله على �الكتشافا# �لعلمية �لتي كا� يظن Kنها ستزيل 
� ما Kثبتته هذ% �الكتشافا# جا5 عكس K ال�لعقبا# �لتي تو�جهها نظريته، �

ما تمنا% �لرجل.
 mنقا  xثال  tخال من  �لحديث  �لعلم  Kما]  ��I	ين  هزيمة  	تظهر 

Iئيسية:
� تفسر كيف نشأ# K سيلة من �لوسائل	 L١-لم تتمكن هذ% �لنظرية بأ

.dIجه �أل	لحيا� على �
٢-ال يوجد LK �كتشاn علمي يدt على قد�I "�لتقنيا# �لتطوIية" �لتي 

.tمن �ألحو� tحا LK في Iتفترضها �لنظرية على �لتطو
٣-مايثبته �لسجل �إلحاثي  هو عكس �ال�عا�5# �لتي تقو] عليها نظرية 

.Iلتطو�
سنناقش في هذ� �لفصل هذ% �لنقاm �لثالx �لرئيسية:

�لعقبة �أل�لى �لتي  لم تذلل: �صل �لحيا+
� جميع �لكائنا# �لحية قد تطوI# عن خلية 	حيد� K Iنظرية �لتطو tتقو
ظهر# على سطح �ألdI �لبد�ئية منذ ٣,٨ ماليين سنة. 	لكن كيف يمكن 
 �� ينشأ  عنها �لماليين من �ألنظمة 	�ألنو�e �لحية؟  	��J كاK حيد�	لخلية 
هذ� �لتطوI قد حدx فعًال فلما�J لم تظهر عالئمه في �لسجال# �إلحاثية ، 
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� �لسؤ�t �أل	t �لذL بقي K ال�لم تتمكن �لنظرية �إلجابة عليه.  tهذ� سؤ�
�لتي لم تجد جو�با عليه حتى �آل�، هو كيف نشأ#  �لنظرية،  يو�جه هذ% 

"�لخلية �أل	لى".
تفسر نظرية �لتطوI، �لتي ال تعترn بالخلق 	ال تقبل بوجو� خالق، نشو5 
�لخلية �أل	لى على Kنها Kتت عن طريق �لصدفة �لتي تتضمنها قو�نين �لطبيعة. 
حسب هذ% �لنظرية تكو� �لما�� �لحية قد نشأ# من ما�� غير حية نتيجة 
Kبسط  مع  يتو�فق  ال  �لزعم  هذ�   �K �لمؤكد  	من  �لمصا�فا#،  من  للعديد 

قو�عد علم �ألحيا5.

�لحيا+ تنشأ من �لحيا+
�لفهم   �فقد كا �لحيا�.  Kصل  �لى  ��I	ين   rيتطر لم   ،Eلكتا� هذ�  في 
�لبد�ئي لحقيقة �لحيا� في عصر% يعتمد على �إلفتر�d بأ� �لكائنا# �لحية 
�J# بنيا# بسيطة جد�ً. لقد القت نظرية �لنشو5 �لتلقائي �لتي �نتشر# في 
� �لمو�� غير �لحية تجمعت من تلقا5 نفسها K tلتي تقو�	لوسطى، � ��لقر	
لتشكل كائن حي، I	�جًا 	�سعًا في Jلك �لزمن. من �العتقا��# �لتي نتجت 
� تأتي �Jلجر� �K	 ،[لحشر�# تنشأ عن بقايا �لطعا� �K عن هذ% �لنتيجة هي
� نتعرd لتجربة مضحكة قا] بها �لبعض، حيث K بنا Iمن �لقمح. هنا يجد
� يخر~ K لمنتظر� �تم 	ضع بعض �لقمح على قطعة 	سخة من �لقما�، 	كا

جر�Jً بعد برهة من �لزمن.
Kنه لم  �للحم؛ �ال  �لديد�� تخر~ من   �K يعتقد  ��لمنطلق �Jته كا 	من 
تلقائي، 	�نما  �للحم بشكل  �لديد�� ال تخر~ من   �K ثبتK  �K لعلم� يلبث 

يحملها �لذباE بشكل يرقانا# ال تر[ بالعين �لمجر��.
كا� هذ� �العتقا� سائد�ً في �لزمن �لذL كتب فيه ��I	ين كتاK" Eصل 
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�ألنو�e" ، فقد كا� يعتقد بأ� �لبكتريا جا5# �لى �لوجو� من ما�� غير حية 
	كا� هذ� �العتقا� مقبو� علميًا.

لم يطل �لوقت حتى Kعلن باستوI نتائج ��Iساته �لطويلة 	Kبحاثه �لكثير� 
�لتي تدحض Kسا, نظرية ��I	ين. قاt باستوI في محاضرته �لتي Kعلن فيها 

عن �نتصا�Iته في �لسوIبو� عا] ١٨٦٤:
�لتي  �لصاعقة  �لضربة  من  �لتلقائي  �لنشو5  نظرية  تستفيق   �K يمكن  "ال 

Kصابتها بها هذ% �لتجربة �لبسيطة." ١
باستوI لوقت طويل.  �لد�I	ينية �كتشافا#  �لنظرية  �لمد�فعو� عن  قا	] 
� ماجا5 به باستوI باإلضافة �لى ما كشف عنه �لتقد] �لعلمي من �لبنية K ال�
�لمعقد� لخلية �لما�� �لحية، Kبقيا فكر� 	جو� �لحيا� على سطح �ألdI عن 

طريق �لصدفة في مأ�r لم تستطع �لخر	~ منه.

�لمحا�الU �لعاجز+ في �لقر� �لعشرين
 LIلتطو� �� K	t من تبنى موضوe منشأ �لحيا� في �لقر� �لعشرين كا�
�لعلمية في   5�Iبالعديد من �آل �لعالم  �لمشهوK IلكسندK I	باIين. تقد] هذ� 
خلية   Iتطو �مكانية  �ثبا#  خاللها  من   t	حا  ،��لقر Jلك  من  �لثالثينيا# 
� ��Iساته لم تنته �ال بالفشل، مما حد� K ال�لكائن �لحي عن طريق �لصدفة. �

بأ	برين تقديم �العتر�n �لتالي:
 " لألسف، بقيت مشكلة منشأ �لخلية �أل	لى  Kكثر �لنقاm غموضًا في 

 ٢ ��Iسة تطوI �ألنظمة �لحية".
 ��لتطوIيو� بعد K	برين مسؤ	لية حل مشكلة منشأ �لحيا�. 	كا حمل 
ستانلي  �ألمريكي  �لكيميائي  بها  قا]  �لتي  تلك  شهر�   EIلتجا� هذ%  Kكثر 
ميللر عا] ١٩٥٣. قا] هذ� �لعالم بدمج عد� من �لغا��# �لتي يفترK dنها 
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كانت موجو�� في �لمنا� �لبد�ئي لأل ،dI	Kضاn �ليها مقد�I من �لطاقة. 
من خالt هذ% �لتجربة تمكن ميللر من تركيب عد� من �لحموd �ألمينية 

(�لجزيئا# �لعضوية) �لتي تتو�جد في تركيب �لبر	تينا#.
 �ال Kنه لم تمض عد� سنو�# حتى ثبت بطال� هذ% �لنظرية، �لتي كانت 
تعتبر خطو� �Iئد� في تقد] نظرية �لتطوI، فالمنا� �لذL �ستخد] في هذ% 

�لتجربة كا� مختلفًا جد�ً عن �لظر	n �ألIضية �لحقيقية.١٢
� �لمنا� �لذL �ستخدمه في تجربته K ميللر nبعد فتر� من �لصمت �عتر	

كا� غير حقيقيًا.١٣ 
 ��لقر في  نظريتهم  �ثبا#  في  �لتطوIيين  محا	ال#  جميع  با#5  لقد 
في  سكريبس  معهد  من  با��  �لجيولوجي  �لعالم   nيعتر بالفشل.  �لعشرين 

سانت ياغو بهذ% �لحقيقة في مقالة نشرتها مجلة "�ألdI" عا] ١٩٩٨:
� نتمكن من حل �لمشكلة K ��ليو] نغا�I �لقر� �لعشرين �	 "ها نحن 

�لتي بدKنا �لقر� معها 	هي : كيف بدK# �لحيا� على �ألdI؟"١٤

�لبنية �لمعقد+ للحيا+
�لسبب �لرئيسي �لذK L	قع نظرية �لتطوI في مأ�r "كيف بدK# �لحيا�" 
غاية  في  بنيا#  على   Lتنطو منها،  �لبسيطة  حتى  �لحية،  �لكائنا#   �K هو 
تقني  منتج   LK من  تعقيد�ً  Kكثر  �لحي  �لكائن  من  �لو�حد�  فالخلية  �لتعقيد. 
صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا هذ� ال يمكن ألL مختبر كيميائي مهما بلغت 
من  عد�  تجميع   tمن خال حية  خلية  تركيب  في  ينجح   �K  %Iتطو �Iجة 

�لمو�� �لعضوية مع بعضها.
من  بكثير  Kكثر  هي  حية  خلية  لتركيب  توفرها   Eلمطلو�  n	لظر�  ��
في  �ألسا,  تعتبر حجر  �لتي  �لبر	تينا#  Kحد  تركيب  فإمكانية   .dُتعر  �K
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	هذ�   ١٠٩٥٠ �لى   ١ هي  عشو�ئي  بشكل  �لخلية 
Kميني؛  حمض   ٥٠٠ من   �مكو لبر	تين  بالنسبة 
 ١٥٠ من  Kصغر   tحتما�  LK يعتبر  �لرياضيا#  	في 

مستحيًال!
نو��  في  يتو�جد   Lلذ�  DNA �لـ   5Lجز  ��
في  هو  �لو�Iثية،  �لمعلوما#   �يخز  Lلذ�	 �لخلية 
�لمعلوما#   �K ته بنك معلوما# معجز. فلو�J حد
�لمشفر� في جزDNA 5L قد Kفرغت كتابة فإنها 
من  مجلد�ً   ٩٠٠ من  مكونة  عمالقة  مكتبة  ستشغل 

�لموسوعا# كال منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.
 DNA 5 �لـLخر[ مثير�: فجزK هنا تنشا مشكلة	
�لبر	تينا#  بعض  بمساعد�  �ال  يتضاعف   �K يمكنه  ال 
 �K يمكن  ال  �ألنزيما#  	هذ%  (�ألنزيما#)،  �لمختصة 
تتشكل بد	Iها  �ال من خالt �لمعلوما# �لمشفر� في 
على  يعتمد  منهما  كل   �K 	بما   .DNA �لـ   5Lجز
� يتو�جد� في �لوقت نفسه عند K LI	آلخر ، فمن �لضر�
� �لحيا� قد K هذ� يأتي بالنظرية �لقائلة	عملية �لتضاعف.
 nقد �عتر	. �	لى طريق مسد�نشأ# من تلقا5 نفسها 
من   Iمشهو  LIتطو 	هو   ، K	Iجيل  ليسلي   Iفسو	لبر�
في  نشر   eموضو  tخال من  �لحقيقة  بهذ%  كاليفوIنيا  ياغو  سانت  جامعة 

مجلة �لعلو] �ألمريكية عا] ١٩٩٤:
	كالهما  �آلمينية،   dلحمو�	 �لبر	تينا#   �تكو  �K �لمستحيل  "من 
جزيئا# معقد�، قد نشأ# من تلقا5 نفسها في نفس �لوقت 	في نفس 
تو�جد Kحدهما �	� �آلخر . 	هكذ�  �مكانية  �لى عد]  �لمكا�. Kضف 
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يمكن  ال  �لو��ثية   Uلطفر��  �K
 ��  ��  ��ألحو� من   �حا  Aبأ
لـ  جديد+   Uمعلوما تظيف 
تكو�  �لتي   eفاألجز�  :  DNA
 uتنز عندما  �لجينية   Uلمعلوما�
لها   xيحد  �� Kما  �ماكنها  من 
Hخر  قسم  Kلى  تنتقل   �� خر�} 
 Uفالطفر�  ،DNA �لـ  من 
�لو��ثية ال يمكن �بد� �� تكسب 
�لكائن �لحي عضو� جديد� �� �� 
 xضافية. ما يحدK تمنحه خاصية
من جر�e �لطفر�U �لو��ثية �مو� 
�لرجل  تخر�  كأ�  عا"ية  غير 
من  �أل.�  تخر�    �� �لظهر  من 

�لبطن.      
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قد  �لحيا�   �تكو  �K �لمستحيل  من  Kنه  Kحدنا  يجد  �أل	لى  �لنظر�  	من 
نشأ# من خالt عمليا# كيميائية بحتة"١٥

�لحيا� من KسباE طبيعية،  � تنشأ K من �لمستحيل �Kنه ��J كا ال شك 
فال بد Kنها قد "خلقت" بيد خالق. هذ% �لحقيقة تلغي نظرية �لتطوI ، 	�لتي 

تهدn بالدIجة �لرئيسية �لى �نكاI �لخلق، من Kساسها.

�ألفكا� �لخيالية لنظرية �لتطو�
� كال �لمفهومين �للذين K ين هي	I�� لنقطة �لثانية �لتي تدحض نظرية�
 LK نها في �لحقيقة ال تملكK ية" ثبتIضعتهما �لنظرية كـ "تقنيا#  تطو	

قو� تطوIية.
لقد �عتمد ��I	ين في خدعة �لتطوI �لتي خر~ بها على فكر� "�إلصطفا5 
طريق  عن   ،  eألنو�� "Kصل  كتابه:  في  �لفكر�  هذ%  ضمن  	قد  �لطبيعي". 

�الصطفا5 �لطبيعي..."
� �لكائنا# �لحية �لتي تمتلك خصائص K الصطفا5 �لطبيعي� �يقوt قانو
 ،tتبقى في معركة �لحيا�. على سبيل �لمثا �K قوية فقط هي �لتي  يمكن
عندما تهاجم �لحيو�نا# �لمتوحشة قطيعًا من �لغزال�، فإ� �لغزال� �ألقو[ 
قيد  على  	تبقى  ستنجو�  �لتي  هي  Kكبر  بسرعة  تركض   �K يمكنها  	�لتي 
	لكن،  فقط.  	�لسريعين  �ألقويا5  من  جديد  قطيع  يتشكل  	هكذ�  �لحيا�. 
 �	لنفترK dننا سلمنا بهذ� جدًال، فهل يمكن لهؤال5 �ألقويا5 من قطيع �لغزال

� يتطوI	� بأL شكل من �ألشكاt ليصبحو� خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.K
� هذ% �لفكر� ال قو� تطوIية لها. ��I	ين نفسه كا� قلقًا K tلذلك نقو

:tحيث قا eصل �ألنو�K ضعها في كتابه	هذ% �لحقيقة �لتي  �بشأ
� يحقق شيئًا مالم تحدx تغيير�# K الصطفا5 �لطبيعي� �"ال يمكن لقانو

فر�ية �يجابية" ١٦.
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kتأثير الما�
�إلجابة  ��I	ين   t	إليجابية"؟ حا� "�لتغير�#  هذ%   xتحد 	لكن كيف 
على هذ� �لسؤ�t من خالt �لفهم �لبد�ئي للعلو] في Jلك �لوقت. فحسب 
نظرية الما6I �لذL عا� قبل ��I	ين، فإ� �لكائنا# �لحية توxI صفاتها 
�لتي �كتسبتها خالt حياتها �لى �ألجياt �لتالية ، 	هذ% �لصفا# تتر�كم من 
 ،6Iجديد� من �لكائنا# �لحية. فحسب الما eنو�K لى 3خر لتشكل�جيل 
Kجل  من  تجاهد  كانت  عندما  �لظبا5  عن   #Iتطو كائنا#  هي  �لز�Iفا# 
�لوصوt �لى �لثماI �لتي تحملها �ألشجاI �لعالية، فطالت Iقبتها من جيل �لى 

.t3خر حتى �ستقر# على هذ� �لطو
� �لدبب غطست K tين مثاًال مماثًال في كتابه فقا	I�� �I	K ،%ثرK 5باقتفا	

١٧."tعلى مر �ألجيا �في �لماK 5ثنا5 بحثها عن �لطعا] فتحولت  �لى حيتا
 �� ظهر# قو�نين �لو�Iثة على يد �لعالم ماندt في �لقرK نه ما لبثتK ال�
	هكذ� سقط   .tألجيا� عبر  �لصفا#  �متد��   �IسطوK Kحبط  مما  �لعشرين، 
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حصل  مكسب   A�  kهنا ليس 
لنظرية �لنشوe ��إل�تقاe من فكر+ 
�لطبيعي.  �الختيا�   ��  eالنتقا�
تعمل  لم  �آللية   Oهذ أل�  .لك 
تطوير  على   Wأليا� من   Wيو في 
Kغنائها   �� �لجينية   Uلمعلوما�
لد- �A نوu من �ألنو�K   .uنه 
Kلى  يتغير   �� uنو Aال يمكن أل
نوH uخر مختلف عنه؛ بمعنى �� 
نجم  يغير   �� يمكن  ال  �لتطو� 
يغير   �� سمكة،  فيصبح  �لبحر 
 ��  ،u"ضفا فتصبح   kألسما�
يغير �لضفا"u فتصبح تماسيح �� 
يغير �لتماسيح فتصبح طيو��.    
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.Iالصطفا5 �لطبيعي كدعامة من �عاما# نظرية �لتطو�

Uلد���ينية �لجديد+ ��لطفر��
تركيبية  "نظرية  بتطوير   ��لد�I	ينيو قا]  حل،  �لى   tلوصو� Kجل  	من 
من  �لثالثينيا#  نهاية  في  �لجديد�"  "�لد�I	ينية  بـ  يدعى  ما   	K جديد�" 
�لقر� �لعشرين. Kضافت �لد�I	ينية �لجديد� نظرية "�لطفر�#"	هي تشوها# 
 dجية مثل �لتعرIبفعل تأثير�# خا xتحد	على �لكائن �لحي  Kجينية تطر
�لى �إلشعاعا# 	Kخطا5 في تضاعف �لـ  DNA، باإلضافة �لى �لطفر�# 

�لطبيعية.
�لد�I	ينية  هو    Iلتطو� نظرية  عن  �ليو]  مد�فعًا  يقف   Lلذ�  ~Jلنمو�  	
�لمتو�جد�  �ألحيا5  من  �لماليين   ��لجديد� ـأ �لنظرية  هذ%   tلجديد�.تقو�
على سطح �ألdI قد جا5# نتيجة لطفر�# طرK# على �ألعضا5 �لمعقد�  
� 	�لعيو� 	�لرئا# 	�ألجنحة، LK �ضطر�با# 	�Iثية. �Jلهذ% �لكائنا# مثل �آل
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نظرية  �نصا�  من  هم  �لذين   eألحيا�  eعلما  �ّK
مفيد  نمو.�  عن  يبحثو�  �خذ��  قد  �لتطو� 
�لذبا}  عرَّضو�  حيث  �ألحيائية   Uللطفر�
�نه  Kال  �لقر�،  بد�ية  منذ  �ألحيائية   Uللطفر�
يتم  لم   U�"لمجهو�� �لمساعي  تلك  نهاية  في 
�لحصو� Kال على .با} مريض، �عليل، �غير 
صو�+  �ليسا�  �على  �ألعلى  في  �يوجد   .Wتا
لذبابة فاكهة طبيعية، �في �ألسفل �على �ليمين 
 Uللطفر� تعرضت  �خر-  فاكهة  .بابة  توجد 
في  �ما  ��سها،  من  �ألحيائية �خرجت سيقانها 
خرجت  قد  فاكهة  .بابة  فتوجد  �ليمين  �على 
�جنحتها بشكل مشوO �.لك بالطبع نتيجة لما 

تعرضت له من طفر�U �حيائية.
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تأتي  �لعلمية  �لحقيقة   �K �ال 
 .Eفي عكس �التجا% �لمطلو
يو]  في  تكن  لم  فالطفر�# 
�لى   Lتؤ� �يجابية  �أليا]  من 
�لحيوية    �Iلقد� 	تعزيز  تقوية 
�لى  	�نما   �لحي،  �لكائن 

�نهاكها 	�ضعافها..
	�لسبب 	5�I هذ� ببساطة 
� جزDNA 5L يحمل K هو

بنية معقد� جد�ً 	LK تغيير عشو�ئي فيها سيؤ�L ضر�Iً كبير�ً. يشر< عالم 
�لجينا# �Iنغاناتا� �لموضوe كالتالي:

 �Iثانيًا �لطفر�# في معظمها ضا .x	لحد� �Iًال، �لطفر�# �لجينية نا�	K"
	مهلكة في بعض �ألحيا� ألنها تغير�# عشو�ئية ، 	LK تغير غير منظم، 
عال	� على �لمنظم ، في LK كائن حي �IقييتنحدI به نحو �ألسو5 	ال 
ترتقي به �لى �ألفضل. فالهز� �ألIضية �لتي قد تصيب Kحد �ألبنية على 
سبيل �لمثاt، ستتسبب في تغيير في �إلطاI �لعا] لها، 	هذ� بالطبع ما لن 

يكو� تحسينًا في �لبنا5."١٨
لهذ� ليس غريبًا غياLK E �ليل على 	جو� طفر� كانت �لسبب في تغيير 
�لشفر� �لو�Iثية نحو �ألفضل. على �لعكس فجميع �لطفر�# كانت ناكسة . 
� �لطفر� �لتي �عتبر# من تقنيا# �لتطوI ال تجلب على K ً�J� ضحًا�	صبح K
�لكائن �لحي �ال �لمزيد من �لضعف 	تجعله عاجز�ً. ( من �لتأثر�# �لشائعة 
تقنية   �تكو ال   �K 	طبيعي   .(��لسرطا  dمر �لحديث  �لعصر  في  للطفر� 
 �K  " كما ال يمكن لـ "�الصطفا5 �لطبيعي ،"Iمدمر� من تقنيا# "�لتطو
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ينجز شيئًا بنفسه. 	هذ� يعني Kنه ال يوجد تقنيا# تطوI في �لطبيعة. 	بانتفا5 
.Iجو� هذ% �لتقنيا# تنتفي عملية �لتطو	

�لسجالU �إلحاثية: 
ال "ليل على �جو" �شكا� مرحلية

Kكثر  على  �لمستحاثا#  سجل  في  �ليل   LK يوجد  ال  �لحقيقة  في 
.Iيو نظرية �لتطوIضوحًا في سينا	ال�عا�5# �

 �K LK ،كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله �حسب نظرية �لتطوI، فإ
�لكائنا# �لسابقة قد تحولت �لى كائنا# Kخر[، 	كل �ألنو�e نشأ# بهذ% 

�لطريقة. 	حسب �لنظرية، فإ� هذ% �لتحوال# �ستغرقت ماليين �لسنين.
	��J كا� هذ� �الفتر�d حقيقي ، فمن �لضر	LI 	جو� عد� كبير من 
 tلمثا� �لطويلة. على سبيل   tلتحو� فتر�  في  �لتي عاشت  �لمرحلية   eألنو��
البد من 	جو� كائن نصفه سمكة 	نصفه سلحفا� يحمل صفا# �لسلحفا� 
K	 كائنا# نصفها طير  �لتي يحملها Kصًال.  �لى صفا# �ألسما6  باإلضافة 
�لى  باإلضافة   Iلطيو� صفا#  بعض  تحمل   LK �	�حف،  �آلخر  	�لنصف 
فهي  �لمرحلي،   Iلطو� في  Kنها  	بما  �لتي تحملها Kصًال.  �لز	�حف  صفا# 
 tعلى هذ% �ألشكا ��لتطوIيو كائنا# عاجز� غير مؤهلة، 	معاقة؛ 	يطلق 

�لخيالية �سم "�ألشكاt �لتحولية"
� يكو� هنا6 �لماليين بل K هنا6 حيو�نا# كتلك حقًا، فيجب �لو كا
تحمل سجال#   �K يجب  Jلك  من  	�ألهم   .eمتنو 	بشكل  منها  �لباليين 
"Kصل  كتابه  في  ��I	ين   tيقو �لغريبة.  �ألحيا5  هذ%  بقايا  �لمستحاثا# 

:"eألنو��
 eألنو�� من  كبير�ً  نظريتي صحيحة، فالبد من 	جو� عد��ً  "��J كانت 
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�لمختلفة �لتي تصنف ضمن فئة 	�حد�، 	هذ� �لوجو� ستثبته �لسجال# 
�إلحاثية". ١٩

Hما� "���ين تتبد"
مستحاثا#  �يجا�  في  �لجا��  �لتطوIيين  محا	ال#  جميع  من  بالرغم 
�لعشرين    ��لقر منتصف  في  تحولية  مخلوقا#  	جو�  في  تصو�Iتهم  تدعم 
جميع  Kثبتت  لقد   . منها  يًا   K يجد	�  لم  Kنهم  �ال  �لعالم،  Kنحا5  جميع  في 
به  قالت  ما  �لجيولوجية عكس  �لحفريا#  Kثنا5  �كتشفت  �لتي   xلمستحا�
 Lجو� أل	بتشكل تا] ال 	ينية تمامًا: لقد نشأ# �لحيا� فجأ� 	Iلنظرية �لد��

شكل تحولي.
Kقر Kحد علما5 �لتطوI، �لعالم �إلنجليزL �يريك 3غر Derek Ager بهذ% 

:tلحقيقة عندما قا�
سو�5  بالتفصيل  �إلحاثي  �لسجل  بتقصي  قمنا  عندما  Kننا  هي  �لنقطة 
 Iلترتيب �لزمني �لمر� تلو �لمر�، لم نجد تطو� 	K eعلى مستو[ �ألنو�
تدIيجي K	 مرحلة �نتقالية، 	�نما ظهوI مفاجئ لمجموعة من �لكائنا# 

على حساK Eخر[.٢٠
� جميع �لكائنا# �لحية قد ظهر# K لسجل �إلحاثي يبرهن� �K هذ� يعني
على �ألdI بشكل مفاجئ بأشكالها �لتامة، 	�	� LK طوI تحولي، 	هذ� 
فالتفسير  �لخلق.  حقيقة  على   Lقو 	�ثبا#  تمامًا  �لد�I	يني  �إل�عا5  عكس 
بشكلها   dIأل� على سطح  مفاجئ  بشكل  �لحية  �لكائنا#  لنشو5  �لوحيد 
� هذ% �ألنو�e قد خلقت K نما يعني�جد�� سابقين، K عن Iتطو ��لكامل 	�	

خلقًا. 	يقر هذ% �لحقيقة عالم �ألحيا5 �لتطوLI �	غالئس فيوتويما:
"�لخلق 	�لتطوI، 	بينهما �لتفسير�# �لمحتملة عن Kصل �لكائنا# �لحية. 
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� تكو� �ألنو�e قد ظهر# على سطح �ألdI بتكوينها �لكامل، K فإما
K	 ال تكو�. ��J لم يكن �ألمر كذلك فهذ� يعني Kنها قد تطوI# عن 
Kنو�e 	جد# مسبقًا من خالt بعض عمليا# �لتحوK .tما ��J كانت قد 

ظهر# بشكلها �لكامل ، فالبد Kنها قد خلقت خلقًا٢١.
� �لكائنا# �لحية قد نشأ# بشكلها �لمكتمل على K لمستحاثا# تثبت�	
� "Kصل �ألنو�e" ليس كما يدعي ��I	ين، �نه K هذ� يعني	 ،dIسطح �أل

.Iليس تطو	خلق 

قصة تطو� �إلنسا�
 eلكال] به ��ئمًا هو موضو� Iنظرية �لتطو �	مؤيد t	يحا Lلذ� eلموضو�
 eنو عن   Iتطو قد  �لحالي   ��إلنسا  �K  ��لد�I	ينيو يدعي   .��إلنسا Kصل 
 dيفتر �لتي  �لمزعومة،  �لتطوIية  �لعملية  هذ%   tخال	 �لقر��.  Kشبا%  من 
Kنها �ستغرقت من ٤-٥ ماليين عامًا، ظهر# "Kشكاt تحولية" تفصل بين 
�لخيالية   �Iلصو� هذ%  	حسب   .�يزعمو كما  	Kجد��%،  �لحديث   ��إلنسا

�لبحتة، صنفت هذ% �ألشكاt في IKبعة فئا#:
١-K	ستر�لوبيثيكو,
٢-هومو هابيليس.
٣-هومو IKيكتو,
٤-هومو سابينس

�لجد �أل	t لإلنسا� " K	ستر�لوبيثيكو," 	يعني  �لتطوIيو� على  يطلق 
� هذ� �لمخلوr ليس �ال نوعا من �لقر	� K لحقيقة هو�	فريقيا".� Eقر� جنو"
�لتشريح  عالما  Kجر�ها  �لتي  �لو�سعة   xألبحا� Kثبتت  �لمنقرضة.  �لقديمة 
�نكلتر�  من   ،�Iكسنا	K تشاIلز   Iفسو	لبر�	  ��	كرما سولي   �Iللو�  ،
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� هذ% �لمستحاثا# K ,ستر�لوبيثيكو	K #لواليا# �لمتحد�، على مستحاثا�	
تعو� �لى Kنو�e عا�ية من �لقر��  �لتي �نقرضت 	�لتي ال تحمل LK شبه مع 

٢٢.��إلنسا
	�لفئة �لثانية �لتي يصنفها �لتطوIيو� هي "هومو" 	تعني "�إلنسا�" 	حسب 
�لتطوI، فإ� ساللة �لهومو Kكثر تطو�Iً من ساللة K	ستر�لوبيثيكو,.  نظرية 
هذ%  من  مستحاثا#  لهد�  بتركيبهم  مثير�  خطة   ��لتطوIيو  eختر� 	هنا 
� تلك �لخطة خيالية ألنه لم يثبت K ال�ضعها بترتيب معين. 		لمخلوقا# �
	جو� LK عالقة تطوIية بين هذ% �لفئا# �لمختلفة. يقوK tحد Kهم �لمعلقين 

على نظرية �لتطوI �يرنست ماير في كتابه "من �لمناظر�# �لطويلة:
 " تعتبر �ألحجية �لتاIيخية �لتي تتكلم عن Kصل �لحيا� K	 Kصل �لهومو 

سابينس Kحجية صعبة حتى Kنها تتعاdI مع �الكتشافا# �ألخير�."٢٣
�ألIبع:  �لفئا#   �فإ  ��لتطوIيو 	ضعها  �لتي  �لسلسلة   tخال 	من 
ناشئة  IKيكتو,، هومو سابينيس  هابيليس، هومو  K	ستر�لوبيثيكو,، هومو 
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� �الكتشافا# �ألخير� �لتي ظهر# على يد علما5 K ال�عن بعضها �لبعض. 
�ألIبعأ	ستر�لوبيثيكو,  �لفئا#  هذ%   �K Kثبتت  قد  �لبشرية  �لمستحاثا# 
 eبقا في  عاشت  قد  سابينيس  هومو  IKيكتو,،  هومو  هابيليس،  هومو   ،

مختلفة من �لعالم 	في �من 	�حد.٢٤
عال	� على هذ�، فإ� �ألجز�5 �لبشرية �لتي صنفت في فئة "هومو IKيكتو," 
فقد  	�لهوموسابينيس  �لنياندIتاليين  Kما  قريب جد�ً،  	قت  تنقرd حتى  لم 

تعايشو� في �من 	�حد 	في منطقة 	�حد�.٢٥
جد�ً   �يكو  �K يمكن  منهم  Kحد   �بأ �ال�عا5  يدحض   nالكتشا� هذ� 
 Stephen Jay غولد   Lجا ستيفن  �لقديمة  �ألحيا5  عالم  يفسر  لآلخر. 
نظرية  �ليها  	صلت  �لتي  �لمسد	��  �لنهاية   �IفاIها جامعة  من   Gould

:LIنه عالم تطوK بالرغم من ،Iلتطو�
ما�J سيكو� مصير فكرتنا ��J كا� هنا6 تز�من معيشي لثالx من فئا# 
 �K 	ثبت  هابيليس)  	�لهومو   Lلقو� 	�أل	ستر�لوبيثيكو,  (�إلفريقي  �لهومو 
� Kحد� من هؤال5 لم يثبت عليه K لى�ضف K حد�ً منهم لم ينشأ عن �آلخر؟K

٢٦.dIفتر� حياته على سطح �أل tخال LIتطو tتحو LK
	جو�  على  ينص   Lلذ�  Lلبشر�  Iلتطو� سيناIيو   �K  ،Iباختصا  tنقو
 Iقا] على �ستخد�] �لعديد من �لصو Lلذ�	نصفه قر� 	 �مخلوr نصفه �نسا
�لخيالية �لتي ظهر# في �لكتب �لدعائية لنظرية �لتطوI، ليست �ال قصة ال 

Kسا, لها من �لصحة �لعلمية.
�لمملكة  في  شهر�  �ألكثر   ،��	كرما سولي  �لعالم   �كو من  	بالرغم 
�لمتحد�، عالمًا تطوIيًا، �ال Kنه �عترn في نهاية Kبحاثه، �لتي �ستغرقت عد� 
سنو�# 	�لتي تنا	لت بشكل خا� مستحاثا# K	ستر�لوبيثيكو, لمد� ١٥ 

عامًا، Kنه ال يوجد شجر� بشرية تتفرe عن مخلوقا# شبيهة بالقر	�.
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من   ~Iيتد �لعلو]"  "طيف  Kسما%  طيف  ضمن  �لعلو]   ��	كرما صنف 
�لعلو] �لتي يعتبرها علمية لينتهي في �لعلو] �لتي يعتبرها غير علمية. 	حسب 
بيانا#  على  تقو]  �لتي   LK  – "علمية"  �لعلو]  Kكثر   �فإ  ،��	كرما طيف 
�لبيولوجية 	في  �لعلو]  تليهما  �لفيزيا5 	�لكيميا5،  	معلوما# ملموسة- هي 
"غير  �لعلو]  تأتي  �لطيف  نهاية  	في  �الجتماعية.  �لعلو]  �ألخير�  �لدIجة 
مفاهيم  	هي   –  "mلمفر� �لحسي   6�Iإل��" مكانها  يحتل  	�لتي  �لعلمية" 
 ."Lلبشر� Iيليها "�لتطو	لتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – �	لحاسة �لسا�سة �

	يشر< لنا �	كر عمله هذ�:
نحن هنا ��Jً نتحوt من �لحقيقة �لمسجلة موضوعيًا  �لى تلك �لمجاال# 
 	K  ،mلمفر� �لحسي   6�Iإل�� مثل  �الفتر�ضي،  �ألحيا5  علم  يشغلها  �لتي 
فيها كل شي5 جائز  يبد	  	�لتي  �إلنسانية،  للمستحاثا#  �لتاIيخي  �لتفسير 
 Iمستعد�ً لتصديق �لعديد من �ألمو LIلتطو� �بالنسبة للتطوLI، حيث يكو

�لمتناقضة في 	قت 	�حد.٢٧
�لتفسير�#  مستو[  �لى  لتصل   Lلبشر�  Iلتطو� قصة   #Iنحد� لقد 
�لمتحيز� لبعض �لمستحاثا# �لتي �ستخرجها بعض �ألشخا� �لذين تعلقو� 

بهذ% �لنظرية بشكل Kعمى.

�لمعا"لة �لد���ينية
 �� نوجز ـ �K لة تقنية ، نو��K من ��لى جانب كل ما تنا	لنا% �لى �آل
 �K يفهمو% ، كيف �K tضح بحيث يمكن حتى لألطفا�	 tبمثا	شئتم ـ 

�لتطوIيين K	لو عقيد� خرفا5 فاسد� . 
� �لحيا� تشكلت محض صدفة؛ 	عليه 	طبقًا لهذ� K Iتزعم نظرية �لتطو
�لزعم فإ� �لذ�I# �لجامد� 	غير �لو�عية �جتمعت 	شكلت K	ًال خلية، ثم 
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�لحية 	�لبشر. 	لنفكر  بالكائنا#  �لذ�I# نفسها بطريقة K	 بأخر[  جا#5 
�آل�: �ننا حينما نجمع عناصر مثل �لكربو� 	�لفسفوI 	�أل�	# 	�لبوتاسيو] 
	هي �لمفر��# �ألساسية في بنية �لكيا� �لحي، فإنه تتشكل كومة. 	مهما 
� تشكل كائنا K من �لعمليا#، فإنها ال يمكن Lهذ% بأ #�Iمر# كومة �لذ
بالبحث   t	لنتنا	ما شئتم ،  �J� �لصد�  حيا 	�حًد�. 	لنجر تجربة في هذ� 
�لزعم  �لد�I	ينية"،  "�لمعا�لة   �عنو� 	تحت  �لتطوIيين  باسم  	�الستقصا5، 

� يجهر	� به:K ��لذL ينافحو� عنه في �ألصل، �ال Kنهم ال يستطيعو
	�أل�	#   Iلفسفو� مثل  عناصر  من  	فير�  كميا#   ��لتطوIيو فليضع 
تتشكل  �لتي  �لعناصر  	هي  	�لماغنسيو]  	�لحديد  	�أل	كسجين   �	�لكربو
	ليضيفو�  �لعظيمة.  �لبر�ميل  هائلة من  Kعد��  �لحي، ��خل  �لكائن  بنية  منها 
حتى �لى هذ% �لبر�ميل ما ير	� Kنه من �لضر	LI 	جو�% ��خل هذ� �لمزيج 
من مو�� ال توجد حتى في �لظر	n �لطبيعية. 	ليفعمو� هذ� �لمزيج بقدI ما 
� من �ألحماd �ألمينية، 	�لبر	تين (�حتماt تشكل �لوحد� �لو�حد� 	jيشا
منه تصا�فيًا بنسبة ١٠ قو� ٩٥٠ ). 	ليمّد	� هذ� �لمزيج بالحر��I 	�لرطوبة 
 ،�Iلمتطو� �ألجهز�  من   �	jشا ما  	ليخفقو%  مناسبة،  ير	نها  �لتي  بالنسبة 
	ليقّيضو� على KI, هذ% �لبر�ميل صفو� علما5 �لعالم، 	لينتظر هؤال5 �لخبر�5 
 E	بالتنا �لسنين  تريليونا#  بل   ،#�Iمليا مستمر  	بشكل  هذ�  مكانهم  في 
 �K لتكن لهم مطلق �لحرية في	لى جيل، �من جيل 	لى �البن، � Eمن �أل
يستخدمو� كافة ما يعتقد	� في ضر	�I 	جو�% من �لظر	n من Kجل تشكل 
� ُيخرجو� كائنا K هم بالطبعI	ّنهم مهما فعلو�،  ليس بمقد�لكائن �لحي. �
� يأتو� بو�حد� من �لّز�Iفا# K	 �ألسو� K ال يتأتى لهم	حّيا من تلك �لبر�ميل. 
 �حيتا  	K �لخيل   	K �لببغا	�#   	K �لبالبل   	K �لكناIيا  عصافير   	K �لنحل   	K
�لمو�   	K �لقرنفل   Iهو� 	K لزنابق�  	K �لوI	� K	 �هوI �أل	Iكيد   	K يونس 
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 ��لزيتو  	K �لتين   	K �لبطيخ   	K �لشما]   	K �لطماطم   	K �لتمر   	K  tلبرتقا�  	K
مختلفة  �لفر�شا#   	K  ~�I �لدُّ  Iطيو  	K �لطو�	يس   	K �لخو�   	K �لعنب   	K
� يأتو� K لحية من مثل هؤال5. بل ليس بوسعهم� eماليين من �ألنو�	 ��أللو�
	لو بخلية من هذ% �لكائنا# �لحية �لتي Kحصينا عد��ً منها، ال بو�حد� منها 

كاملة �لخلق. 
� تجتمع K غير �لو�عية ليس بوسعها #�Iلذ� �K جملة ما نبغي قوله هو
� تتخذ قر��Iً جديًد� من بعد فتقسم �لخلية K ال تستطيع	فتشكل خلية حية، 
�خترعو�  �لذين  �لعلما5   �بكيا فتأتي  تباًعا  Kخر[   #�Iقر� تتخذ  ثم  نصفين، 
�لمجهر �إلليكتر	ني، ممن ير�قبو� بنية �لخلية �Jتها فيما بعد تحت �لمجهر. 
نظرية  Kما  	جل.  عز  �لمعجز هللا  بالخلق  فقط  �لحيا�  فيها   Eتد �لخلية   �ّ�
�لتطوI �لتي تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة تتنافى تماما مع �لعقل 	�لمنطق. 
� �عماt �لفكر 	لو قليال في �لمز�عم �لتي طرحها �لتطوIيو�، ليظهر بجال5 �	

هذ% �لحقيقة مثلما في �لنموJ~ �لو�K �Iعال%. 

�لتقنية �لموجو"+ في �لعين ��أل.�
بتفسير  له  تأتي   �K  Iلتطو� نظرية  تستطع  لم   Lلذ� �آلخر   eلموضو� Kما 

 .�Jأل�	6 �لفائقة �لموجو�� في �لعين �Iجا�]، فهو جو�� �إل�
بإيجا� عن  � نجيب K نو� بالعين،  �لمتعلق   eلموضو� �لى  �لولو~  	قبل 

سؤ�t هو: كيف تبصر �لعين ؟ 
� �ألشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين، �
	تقو] �لخاليا �لموجو�� هنالك بتحويل هذ% �ألشعة �لى �شا�I# كهربية، 
تصل �لى نقطة تسمى مركز �إلبصاI موجو�� بالجز5 �لخلفي للمخ. 	هذ% 
�إلشا�I# �لكهربية، بعد مجموعة من �لعمليا# يتم �لتقاطها كصو�I في هذ� 
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�لمركز �لكائن في �لمخ. 	بعد هذ% �لمعلومة فلنفكر: 
� ��خل �لمخ ظالًما ��مًسا، 	ال K عن �لضو5، بمعنى Eلمخ محجو� ��
� ينفذ �لى حيث يوجد �لمخ. 	�لموضع �لذL يسمى مركز K 5يتأتى للضو
�إلبصاI موضع حالك �لظلمة ليس �لضو5 ببالغه Kصال، 	لعله مظلم بدIجة 
لم نصا�فها قط. �ال Kنكم في هذ% �لظلمة �لحالكة تشاهد	� عالما مضيئا 

متوهجا.
تقنية  �لنقا5 	�لجو�� تعجز حتى  فضال عن كونه منظًر� على �Iجة من 
� تأتي بمثلها. �نظر	� K غم كل �إلمكانيا# ـI لعشرين ـ�	 Lلحا�� ��لقر
مثال �لى �لكتاE �لذL بين Kيديكم �آل�، 	�نظر	� �لى Kيديكم �لتي تمسك 
�لكتاE، ثم �Iفعو� KIسكم 	�نظر	� حولكم. KIKيتم منظًر� بهذ� �لنقا5 	�لجو�� 
في LK موضع 3خر؟ �� شاشة Kكثر Kجهز� �لتلفا� تطو�Iً 	�لتي تنتجها شركة 
� تمنحكم صو�I بهذ� K لى على مستو[ �لعالم، ال يمكن	جهز� �لتلفا� �ألK
�لقدI من �لنقا5. 	منذ مائة عا] 	3الn �لمهندسين يسعو� للوصوt �لى هذ� 
 ،xألبحا� 	ُتجر[  �لعمالقة،  	�لمؤسسا#  �لمصانع  ُتشيَّد  ثم  	من  �لنقا5، 
	في  �لتلفا�،  شاشة  �لى  ثانية  	لتنظر	�  	�لتصميما#.  �لخطط  تطوير  	يتم 
فرقًا  هنا6   �K  �تر	  nفسو Kيديكم،  بين   Lلذ�  Eلكتا� �لى  �Jتها  �للحظة 
ثنائية   �Iلكم صو Lلتلفا� تبد� � شاشة K لجو��. فضال�	لنقا5 � شاسعًا في 

�ألبعا�، في حين Kنكم تتابعو� مناظر ثالثية �ألبعا� �J# عمق. 
لتصنيع  �لمهندسين  من   nآلال� عشر�#  يسعى   tطو� سنو�#  	منذ 
شاشا# جها� تلفا� تعطي صو�I ثالثية �ألبعا�، 	�لوصوt �لى جو�� jIية 
Kنه ليس في  �لعين. نعم لقد Kمكنهم تصميم نظا] تلفا� ثالثي �ألبعا�، غير 
� هذ% �ألبعا� �لثالثة K مع	 .�Iتد�5 �لنظاI� ��إلمكا� jIيته ثالثي �ألبعا� �	
	كأنها  فتبد	  �ألمامية  �لجهة  Kما  عكر�،  تظل  �لخلفية  فالجهة  �صطناعية. 
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صو�I من 	rI. 	ال يتشكل Kبد� منظر في جو�� 	نقا5 �لمنظر �لذL تر�% 
� تضيع �لصو�I في �لكامير� 	�لتلفا�.  K بالطبع xيحد	لعين. �

� 3لية �إلبصاI في �لعين 	�لتي تظهر هذ� K �	ها هم �لتطوIيو� يزعمو
 ��لمنظر �لذL يتسم بالجو�� 	�لنقا5، �نما تشكلت بمحض �لمصا�فة . 	�آل
تشكل  قد  �نما  حجرتكم،  في  �لموجو�  �لتلفا�   �� لكم  Kحد   tقا ما   �J�
� �لذ�I# تجمعت 	جا5# بالجها� �لذL يشكل هذ% K	 ،#نتيجة مصا�فا
� تصنع ما لم يتأ# K عية�	غير  #�Iفيه؟! كيف لذ ��لصو�I، ما�J تعتقد	

� يصنعو% ؟! K ألشخا� مجتمعين� nآلال
Kنها  لو  �لعين،  تر�%  مما  بد�ئية  Kكثر  هو  منظًر�  تشكل  �لتي  �آللة   �ّ�
تر�%   Lلذ� 	�لمنظر  �لعين   �K للغاية  �لو�ضح  من  فإنه  مصا�فة،  تتشكل  ال 
 �Jفاأل .�Jكذلك بالنسبة لأل tلحا�	هما لن يتشكال محض مصا�فة، I	بد
�، 	تقو] بتوصيلها Jأل� ��لخاIجية تجمع �ألصو�# �لمحيطة بو�سطة صو�
� �لوسطى، لتقو] هي �ألخر[ بتقوية �لذبذبا# �لصوتية 	نقلها �لى Jلى �أل�
� �لد�خلية، لتقو] بد	Iها بتحويل هذ% �لذبذبا# �لى �شا�I# كهربية، Jأل�
 Iفي عملية �إلبصا �	�Iسالها �لى �لمخ. 	عملية �لسمع Kيضا كما هو �لشأ

تتم في مركز �لسمع �لموجو� في �لمخ. 
�لمخ   �K بمعنى   .�Jأل� على  كذلك   Lيسر �لعين  في   Lلذ� 	�لوضع 
فالصو#  �لضو5،  عن   Eمحجو هو  مثلما  �لصو#  عن  كذلك   Eمحجو
��خله   �فإ �لمخ،   ~Iخا �لضجيج  شد�  بلغت  مهما  فإنه  	عليه  ينفذ،  ال 
ساكن تما] �لسكو�. 	Iغم هذ� فإ� Kنقى �ألصو�# ُتلتقط في �لمخ. 	لو 
Kنكم تسمعو� سيمفونيا# K	Iكستر� في مخكم �لذL ال ينِفذ �ليه �لصو#، 
فإنكم تشعر	� بكل صخب Kحد �أل	ساm �لمز�حمة. 	��J ما قيس مستو[ 
�للحظة،  تلك  في  حسا,  جها�  باستخد�]  �لمخ  بد�خل   Lلذ� �لصو# 
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فسيتضح Kنه ُيطبق عليه �لسكو� �لتا]. 
 �	على نحو ما �ستخدمت �لتقنية Kمال في �لحصوt على صو�I نقية، فإ
�لمساعي نفسها تتو�صل منذ عشر�# �لسنين بالنسبة كذلك للصو#. 	ُتعد 
Kجهز� تسجيل �لصو# 	Kشرطة �لكاسيت 	كثير من �ألجهز� �إلليكتر	نية، 
�لمساعي.  هذ%   Iثما بعض  �لصو#،  تلتقط  �لتي  �لموسيقية  	�ألنظمة 
�لعاملين  	�لخبر�5  �لمهندسين   n3ال	 �لتقنيا#،  من كل  �لرغم  على  	لكن 
تلتقطه   Lلذ� �لصو#  	جو��  بنقا5  �لى صو#   tلوصو� يتأ#  لم  بحقلها، 
�. 	تأملو� Kجو� Kشرطة �لكاسيت �لتي تنتجها كبر[ شركا# �ألنظمة Jأل�
�لموسيقية، فحينما يسجل �لصو#، حتما يضيع شطر منه، K	 يحدx تشو� 
بالطبع 	لو قليال، K	 Kنه حينما تقومو� بتشغيل شريط �لكاسيت فإنكم ال بد 
�لتي  �ألصو�#   �K حين  في  �لموسيقى.   Kتبد  �K قبل  له صريًر�  تسمعو�   �K
�لنقا5،  بأقصى �Iجا#  تتسم  �إلنساني  بالجسم  �لموجو��  �لتقنية  نتا~  من 
 	K بًد� �لصو# بشكل به صريرK  �� �نساJK تلتقط 	ال تشوبها شائبة. 	ال 
تشويش. 	Kيا ما كانت طبيعة �لصو# فإنها تلتقطه بشكل كامل 	نقي. 	هذ� 
� ُخلق �إلنسا� 	�لى يومنا هذ�. 	�لى K لكيفية منذ� #�J على tلوضع ال يز��
 �Iيلتقط �لصو ��آل� ليس ثمة جها� بصرK L	 صوتي من صنع بني �إلنسا

 .�Jأل�	ناجح مثل �لعين 	لصو# بشكل حسا, �	
 Iإلبصا� عملية  في  للغاية  عظيمة  حقيقة  ثمة  فإنه  كله،  هذ�  عد�  	فيما 

	�لسمع. 

لمن تعو" حاسة �إلبصا� ��لسمع "�خل �لمخ ؟
من �J �لذL بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، 	يسمع �لسيمفونيا# 
 �	�قزقة �لعصافير، 	يتنسم عبير �لوI	�؟ �� �لتنبيها# �آلتية من عيني �إلنسا
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 �لتطالعو 	�نكم  كهربية.   �Iشا�  �Iصو في  �لمخ  �لى  تمضي  	Kنفه  	JKنيه 
بيد  �لحيوية،  	�لكيميا5  	�لطبيعة  �ألحيا5  علم  كتب  في  كثير�  تفصيال# 
عليها   Lينطو حقيقة  Kهم  قط  موضع   LK في  تصا�فو�   �K يمكن  ال  Kنكم 
هذ� �لموضوK eال 	هي: من �J �لذL بالمخ  يتلقى هذ% �ألشا�I# �لكهربية 
	يدIكها على Kنها صو�I 	صو# 	�Iئحة 	�حسا,. �� ثمة حاسة توجد 
� K	 Kنف، لمن تعو� JK 	K لى عين�حاجة  �بد�خل �لمخ تلتقط هذ� كله �	
هذ% �لحاسة. بالطبع ال تعو� على ما يشكل �لمخ من KعصاE 	طبقا# �هنية 
	خاليا عصبية. 	هكذ� 	لهذ� �لسبب ليس بمقد	I �لما�يين �لد�I	ينيين ممن 
 �� يجيبو� على هذ% �لتساjال#، ألK ،كل شي5 ليس سو[ ما�� �K �يظنو
هذ% �لحاسة �نما هي �لر	< �لتي خلقها �لمولى عز 	جل. فهي ال تحتا~ 
على  	عال	�  �لصو#.  تسمع  حتى   �JK 	ال   ،�Iلصو� تر[  حتى  عين  �لى 
هذ� كله، فهي ليست بحاجة �لى مخ كيما تفكر. �� كل �مرH يطالع هذ% 
 �� يفكر في �هللا عز 	جل �لذL جمع بمكاK لحقيقة �لعلمية �لجلية، عليه�
كافة  �لكائنا#  مكّعبة،  سنتيمتر�#  بعد�   I يقدَّ �لمخ  ��خل  �لظلمة  حالك 

بصو�I ثالثية �ألبعا� K #�Jلو�� 	ظالt 	ضيا5، 	يخشا% 	يلوJ به. 

عقيد+ ما"ية
� نظرية �لتطوI ما هي K لتدقيق ليظهر�	بالبحث  �� ما تنا	لنا% �لى �آل�
�لنظرية  �عم  	يجافي  �لعلمية،  �الكتشافا#  مع  بوضو<   dIيتعا �عم  �ال 
قط   Iتطو 3لية  ألية  فليس  �لعلمي.  �لمنطق  �لحيا� ـ  بأصل  يتعلق  فيما  ـ 
�لكائنا# �لحية   �K #تكشف �لحفريا	 .LIتأثير تطو  LK لنظرية� طرحتها 
يتعين  �لحالة  	في هذ%  �لنظرية.  تستوجبها  �لتي  تلك  بينية  بمر�حل  تمر  لم 
� كثيًر� K	 ها فكر� مجافية للعلم. ال سيماIجانبا باعتبا Iتنحية نظرية �لتطو
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� �ألdI هي مركز K يخ، مثل فكر�Iلتا� Iلتي ظهر# على مد�� Iمن �ألفكا
� نظرية �لتطوI ُيتشبث بها K جند� �لعلم. في حينK قد ُحذفت من ،��لكو
	بإصر�I في هذ% �ألجند�، حتى �نه من �لنا, من يسعى إلظهاLK I �نتقا� 

�؟! J� كأنه هجو] على �لعلم ! ِلَم  هذ�	لى �لنظرية �موجه 
 Iلتطو� لنظرية  �نما هو تكو� عقيد� جا�مة  �لوضع  �لسبب في هذ�   ��
 mسا	تخلص هذ% �أل	 .mسا	لى بعض �أل�ال يمكن �لنكو� عنها بالنسبة 
�لتفسير  ألنها  كذلك  �لد�I	ينية  	تتبنى  �لما�ية،  للفلسفة  Kعمى  �خالصًا 

�لما�L �لوحيد للطبيعة �لذL يمكن �إلتيا� به. 
 Richard) لونتين   �IيتشاI  nيعتر	 بهذ�،  صر�حة   �يعترفو 	Kحيانا 
�Jته  �لوقت  	في  هاIفر�  بجامعة  �لشهير  �لو�Iثة  عالم  ـ   (Lewontin

 Lلذ� �لمقا]  في  عالم  ثم   ،t	أل� �لمقا]  في   Lما�" بأنه  با�I، ـ   LIتطو
:tيقو J� ،"يليه

	�فترضت  سلفا،  (�عُتنق  �ستباقي   ��يما 	هو  بالما�ية،  �يمانا  لنا   ��"
هو  ليس  للعالم،   Lما� بتفسير   ��إلتيا �لى  يدفعنا   Lلذ� 	�لشي5  صحته). 
Kصوt �لعلم 	قو�عد%، بل على �لعكس من Jلك فإننا ـ بسبب من �خالصنا 
للعالم.   Lما� بتفسير  تأتي  بحثية  	مفاهيم   tصوK نختلق  ـ  للما�ية  سلفا 
نسمح   �K يمكن  ال  فإننا  مطلقة،  �لما�ية صحيحة صحة   �كو �لى  	نظر� 

بدخوt تفسير �لهي �لى �لساحة".٢٨  
في  يحيا  مولو�  �لد�I	ينية   �بأ صريحة  �عتر�فا#  �لكلما#  هذ%  	ُتعد 
سبيل �إلخال� للفلسفة �لما�ية. 	هذ� �لمولو� يفترK dنه ما من 	جو� قط 
� �لما�� �لجامد� عديمة �لوعي �نما K �سو[ �لما��. 	لهذ� �لسبب يعتقد	
 Iلحية �لمختلفة مثل �لطيو� eماليين �ألنو� �K لى� �خلقت �لحيا�. 	يذهبو
 tلبا� �	�ألسما6 	�لز�Iفا# 	�لنموI 	�لحشر�# 	�ألشجاI 	�أل�هاI 	حيتا
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	�لبشر �نما تشكلت من ��خل �لما�� �لجامد� 	بالتفاعال# �لحا�ثة ��خل 
 ��لما�� �Jتها؛ LK بالمطر �لساقط، 	�لبرr �لخاطف. Kما في حقيقة �ألمر فإ
 �يستمرئو �لد�I	نيين   �K بيد  �لسو�5.  على  	�لمنطق  �لعقل  مع  يتنافى  هذ� 
على  �لساحة"  �لى  �لهي  تفسير   tخو� "عد]  ُبغية   LKلر� هذ�  عن  �لمنافحة 

حد تعبيرهم.
 Lهانهم حكم ما�JK في	صل �لكائنا# �لحية K لى� �Kما من ال ينظر	
�نما  كافة  �لحية  	�لكائنا#  �لجلية.  �لحقيقة  هذ%   �يدIكو  nفسو مسبق، 
 �هي من صنع خالق LJ قو� 	علم 	عقل معجز. �نه �هللا �لذL خلق �لكو
�لكائنا#  K	 قصوI، 	خلق  تشوبه شائبة  	نّظمه بشكل ال  �لعد]،  كله من 

�لحية كافة 	صّوIها.
 

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

� Kيما �نسا� ُيعِمل عقله 	منطقه �	� Kحكا] مسبقة K نوضح �K يتعين هنا
� نظرية K يسر	6 بسهولة Iيديولوجية، سيدK LK تحت تأثير eلوقو� �	�	
�لعلم  عن  بمنأ[  عاشت  �لتي  �لمجتمعا#  بخر�فا#  تذكرنا  �لتي   Iلتطو�

	�لحضا�I، ليست سو[ �عم يستحيل تصديقه. 
 �K �	على �لنحو �لمتقد] تبيانه، فإ� من يؤمنو� بنظرية �لتطوI يعتقد	
�ألساتذ� �لذين يفكر	� 	يعقلو� 	يخترعو�، 	�لطالE �لجامعيين 	�لعلما5 
سيناتر�  فر�نك  مثل  	�لفنانين   ،(Einstein Hubble) هوبل  �ينستين  مثل 
(Frank Sinatra) 	تشاIلتو� هيستو� (Charlton Heston)، يضاn �ليهم 

كائنا# مثل �لغزال� 	KشجاI �لليمو� 	�هوI �لقرنفل، سوn يخرجو� مع 
مر	I �لزما� من مزيج من كثير من �لذ�I# 	�لجزئيا# 	�لمو�� غير �لحية 
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� من يؤمنو� بهذ� �لَخَرn هم علما5 K	 لتي تمأل برميال عظيما. ال سيما�
�ستخد�]   �فإ �لسبب  	لهذ�  	�لتعليم.  �لثقافة  من   Iقد على  	Kنا,  	Kساتذ� 
 �تعبير "Kشد �لسحر تأثيًر�ً في تاIيخ �لعالم" بالنسبة �لى نظرية �لتطوI سيكو
�ستخد�ًما في محله. �J �نه ليس في تاIيخ �لعالم �عتقا� K	 �عم 3خر سلب 
عقوt �لبشر بمثل هذ% �لدIجة 	حرمهم من فرصة �لتفكير بالعقل 	�لمنطق، 
كانت  �لتي  �لحقيقة  ير	�   �K  �	�  tحا Kعينهم،  Kما]   �Iًستا  tسدK 	كأنه 
	�ضحة بجال5. 	�ّ� هذ� لغفلة 	عد] بصير� ال يستسيغها عقل مثلها كمثل 
عبا�� بعض �لقبائل �إلفريقية للطوطم 	عبا�� Kهل سبأ للشمس 	عبا�� قو] 
قو]  	عبا��  بأيديهم،  يصنعونها  كانو�  �لتي   ،�لأل	ثا �لسال]  عليه  �بر�هيم 
موسى عليه �لسال] للعجل �لذL صنعو% من Jهب. 	هذ� �لوضع في حقيقته 
�لمولى عز  �لكريم. 	ينبئنا   ��لقر3 تعالى في  �ليها �هللا   IشاK نما هو حماقة�
	جل في كثير من 3ياته بأ� من �لنا, من سيستغلق عليه �لفهم 	يتر�	� �لى 

حاt يعجز	� فيه عن jIية �لحقائق. 	من بين هذ% �آليا# قوله تعالى:
﴿�Kَِّ �لَِّذيَن َكَفُر�ْ� َسَو�eٌ َعَلْيِهْم َ�َ�نَذْ�َتُهْم Wْ�َ َلْم ُتنِذْ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ� 
َخَتَم �هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم َ�َعَلى َسْمِعِهْم َ�َعَلى َ�ْبَصاِ�ِهْم ِغَشاَ�ٌ+ َ�َلُهْم 

َعَذ�ٌ} عِظيٌم﴾ (�لبقر+: ٦-٧).
	قوله Kيضا :

َ�َلُهْم  ِبَها  ُيْبِصُر�َ�  الَّ  َ�ْعُيٌن  َ�َلُهْم  ِبَها  َيْفَقُهوَ�  الَّ  ُقُلوٌ}  ﴿َلُهْم 
Hَ.�ٌ� الَّ َيْسَمُعوَ� ِبَها ُ�ْ�َلـِئَك َكاَألْنَعاWِ َبْل ُهْم َ�َضلُّ ُ�ْ�َلـِئَك ُهُم 

�ْلَغاِفُلوَ�﴾ ( �ألعر�<: ١٧٩).
Kما Ê سو�I �ِحلْجر فيخÈنا �هللا عز 	جل بأ� K	لئك �لنا, قد ُسحر	� Çيث ÆKم 

:Ëتعا	سبحانه  tيقو J� ،#ملعجز�� �	KI لو	 Íلن يؤمنو� ح
َماeِ َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ� Kِنََّما   ﴿َ�َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن �لسَّ
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َرUْ َ�ْبَصاُ�َنا َبْل َنْحُن َقْوWٌ مَّْسُحوُ��َ�﴾ (�لحجر: ١٤-١٥) ُسكِّ
� �متد�� هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا# عريضة من �لنا, بهذ� �	
�لقدI، 	�بتعا� �لنا, عن �لحقائق بهذ% �لدIجة، 	بقا5 هذ� �لسحر منذ ١٥٠ 
عاما، لهو 	ضع مثير للحير� 	�لدهشة بدIجة ال يمكن شرحها بكلما#، ألنه 
� يستسيغ �لعقل �عتقا� شخص K	 عد� Kشخا� لسيناIيوها# K من �لممكن
� �عتقا� K ال�غير �لمنطقية،  Iألمو�	لهر�5 �	 nمز�عم حافلة بالَخَر	مستحيلة 
�لكثيرين من �لبشر في كافة Kنحا5 �لعالم بأ� �لذ�I# �لال	عية 	�لجامد� قد 
�جتمعت بقر�I فجائي، فأتت بالكو� �لذL نر�% يعمل بنظا] ال تشوبه شائبة، 
 dIبكوكب �أل	 ،�	يكشف عن تنظيم غير عا�L 	نظا] متقن غاية �التقا
�لذL يختص بكافة �لسما# �لمناسبة للحيا�، 	بكائنا# حية مز	�� بأنظمة 

معقد� تفوr �لحصر، ليس له من تفسير سو[ Kنه سحر.
� �هللا عز 	جل ينبئنا من خالt تلك �لحا�ثة �لتي 	قعت بين موسى K كما
�لفلسفة  عن   �ينافحو ممن  �ألشخا�  بعض   �بأ  ،�	فرعو �لسال]  عليه 
�إللحا�ية، يؤّثر	� على �لنا, بما يصنعونه من �لسحر. فحينما قص موسى 
� يلتقي K لى موسى� �عليه �لسال] نبأ �لدين �لحق على فرعو�، طلب فرعو
بسحرته في موضع يحتشد فيه �لنا,. 	حينما �لتقى موسى �لسحر� Kمرهم 

:tآلية �لتي تسر� هذ% �لحا�ثة تقو�	تهم. �Iمها dهم باستعر� �	Iيبا� �K
 ��eا َ�ْلَقْوْ� َسَحُر�ْ� َ�ْعُيَن �لنَّاِ� َ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ�َجا ﴿ َقاَ� َ�ْلُقْوْ� َفَلمَّ

ِبِسْحٍر َعِظيٍم ﴾(�ألعر�<:١١٦)
 �K  eمن خد بما صنعو%   �فرعو تمكن سحر�  تبد[  ما  نحو  	على   .
  Lلذ� �� �لبرهاK ال�لذين 3منو� به. �	لنا, جميعا باستثنا5 موسى � �	يسحر
Kلقا% موسى في مو�جهة ما Kلقا% هؤال5 على حد �لتعبير �لو��I بالقر3� �لكريم 

"َتَلقََّف َما َيْأِفُكوَ�"، K LKّنه Kبطل تأثير%، يقوt تعالى:
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َيْأِفُكوَ�   َما  َتْلَقُف  ِهَي  َفِإَ.�   kََعَصا َ�ْلِق   �ْ�َ ُموَسى  Kَِلى  ﴿َ�َ�ْ�َحْيَنا 
َ��نَقَلُبوْ�  ُهَناِلَك  َفُغِلُبوْ�  َيْعَمُلوَ�  َكاُنوْ�  َما  َ�َبَطَل  �ْلَحقُّ  َفَوَقَع 

َصاِغِريَن﴾ (�ألعر�<: ١١٧-١١٩) 
� ما فعله هؤال5 �ألشخا� K 6�I�� مع 	في �آليا#،  �I	 على نحو ما	
�لذين سحر	� �لنا, من قبل 	Kثر	� عليهم �نما هو �فك، باj	� بالذt 	�لضعَّة. 
	K	لئك �لذين يؤمنو� بمز�عم خرقا5 �لى Kقصى �Iجة تحت غالn من �لعلم 
 nعنها، فسو  eللدفا � حياتهم 	Iينذ	 �لر�هن،  في عصرنا  �لسحر  	بتأثير 
تظهر  حينما  	Jلك  �لمز�عم،  هذ%  عن  يتخلو�  لم  ما  	ُيذلو�  شأنهم  يسقط 

�لحقيقة بجال5 بكامل معانيها، 	"يبطل تأثير �لسحر". 
	يشر< مالكو] موجريد~ (Malcolm Muggeridge) �لذL ظل ينافح 
عن نظرية �لتطوI حتى ناهز �لستين من عمر%، 	كا� فيلسوفًا ملحد�ً، 	لكنه 
6I�K �لحقائق من بعد �لوضع �لذL ستتر�[ �ليه نظرية �لتطوI في �لمستقبل 

�لقريب قائال: 
مو��  �حد[   �ستكو  Iلتطو� نظرية   �بأ مقتنعا  صر#  نفسي  Kنا  "�نني 
�لتي  �لمجاال#  في  سيما  ال  �لمستقبل  تاIيخ  بكتب  �لموجو��  �لمز�< 
فرضية   rعتنا� 	�لحير�  بالدهشة  �لمستقبل  جيل  	سيتلقى  فيها.  ُطبقت 

متهرئة يكتنفها �لغموd بسذ�جة ال يصدقها عقل" .٢٩
في  �لبشر   �فإ Jلك،  من  �لعكس  على  بل  ببعيد،  ليس  �لمستقبل  	هذ� 
� �لمصا�فا# ليست �لهًا 	سوn يتم K ��لمستقبل �لقريب للغاية، سيدIكو
في  �لسحر   eنو�K 	Kشد  Kكبر خدعة  �نما هي   Iلتطو� نظرية   �بأ  nالعتر��
تاIيخ �لعالم. 	سرعا� ما بدK هذ� �لسحر �لشديد ينحسر عن �لنا, في شتى 
 �Kنحا5 �ألdI، 	با# �لكثير	� ممن 	قفو� على سر خدعة �لتطوI، يتسا5لو

بدهشة 	حير� كيف �نطلت هذ% �لخدعة عليهم.
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﴿ َقاُل��  ُسْبَحاَنَ� َال ِعْلَ� َلَنا �الَّ َما َعلَّْمَتَنا
ِ�نََّ� َ�ْنَ� �لَعِليـُ� �لَحِكيـُ� ﴾

 	لبق��: ٣٢
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