




تطبيق �ألخال' �لّدينية %�لتعاليم �لقر!نّية في كّل مجاال� �لحيا� هو �لطريق �لوحيد لسعا	� �إلنسا� 
في �لدنيا %�آلخر� مصد�قا لقوله تعالى:

َ	ْجَرُهْم  َ�َلَنْجِزَينَُّهْم  َفَلُنْحِيَينَُّه َحَياً� َطيَِّبًة  ُمْؤِمٌن  ُ	ْنَثى َ�ُهَو   �ْ	َ ﴿ َمْن َعِمَل َصاِلًحا ِمْن َ*َكْر 

ِبَأْحَسِن َما َكاُنو3 َيْعَمُلو1َ.﴾ ( �لنحل ٩٧)

%�لعيش في 8حا@ �ألخال' �لقر!نية يفتح لإلنسا� >فق �لحيا� �لّرحب %يكسبه 8جاحة �لعقل %يعطيه 
�لقد�8 على �لتمييز بين �لصحيح %�لخطأ %�لقد�8 على تحليل �ألمو8 بمنطق %عمق. بهذB �لصفا� 

تسهل حيا� �لفر	 %تسمو Nلى >سمى �لمر�تب.
لألحد�O %كالمه  %تقييمه  %قيامه %مشيته  في سلوكه %حركاته %جلوسه  �لمؤمن  �إلنسا�  Nّ� حيا� 

%نقدB %تعامله مع �لصعوبا� �لتي يعيشها تختلف تماما عن �لناS �آلخرين.
هذ� �لكتا@ هو Nطاللة على �لنشاY �ليومي للمسلم في ضوW �ألخال' �لقر!نية، %قد تنا%لنا بالتحليل 
جملة �لحلو\ �لتي يجب على �لمسلم �ّتباعها لحّل �لمشاكل �ليومية، %غايتنا كشف �لحيا� �لسعيد� 
�لّسامية  �لحيا�  Nلى   Sلنا� لجميع  	عو�  %هو  �لقر!نية،  باألخال'  �لتز�مه  بفضل  �لمسلم  يعيشها  �لتي 

�هتد�W باألخال' �لقر!نية.

حو: 3لكاتب

�السم  يستعمل  %هو   ،١٩٥٦  aعا >%قطا8  عدنا�  %لد 
�لمستعا8 ها8%� يحيى. %منذ �لثمانيا� من �لقر� �لماضي كتب 
%علمية  Nيمانية  مختلفة،  مو�ضيغ  في  �لمؤلفا�  من  كبير�ً  عد	�ً 
غاية  في  مؤلفا�  للكاتب  يوجد  fلك  جانب  Nال  %سياسية، 
�	عا�Wتهم،  %تفند  �لتطو8،  نظرية   hتبا< iيف  تكشف  �ألهمية 
%�أليديولوجيا�  �لد�8%ينية  بين  �لخفية،  �لصال�  %تفضح 

�لّدموية.
%هدk �لمؤلف �لرئيسي من W�8% >عماله هو Nيصا\ نو8 

�لقر!� �لكريم Nلى شتى بقاh �لعالم، %	فع �لناS بذلك Nلى �لتفكير %�لتفّكر في قضايا Nيمانية >ساسية 
�لجاحدين  لنظم  �لمتها%نة  تعالى %%حد�نيته، %�ليوa �آلخر، %كذلك كشف �ألسس  مثل %جو	 �هللا 
%سلوكياتهم �لمنحرفة. %Nلى حّد �آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا Nلى ٥٧ لغة مختلفة، %هي 
تحضى باهتماa بالغ من قبل شريحة %�سعة من �لقّر�W. %بإ�f �هللا تعالى سوk تكو� كليا� ها�%8 
يحيى خال\ �لقر� �لو�حد %�لعشرين، %سيلة للبلوs باإلنسا� في شتى >نحاW �لعالم Nلى مر�تب �لسكينة 

%�لسالa %�لصد' %�لعد\ %�لجما\ %�لسعا	� �لتي جاW �لتعريف بها في �لقر!� �لكريم.



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

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

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

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

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

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

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

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

ال تقّد� بثمن.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لتي �0ضحها لنا �لقرD/ �لكريم. 



حوh �ملؤلف

يتكو/ �السم �لمستعا� للكاتب من "ها��/" � "يحيى" في 3كر� موقرF للنبيين �للذين 

جا�ال ضد �لكفر ��إللحا�، بينما يظهر �لخاتم �لنبوR على �لغالd �مًز� ال�تباt �لمعاني �لتي 

تحتويها هذ" �لكتب بمضمو/ هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبوR 4لى 0ّ/ �لقرD/ �لكريم 

هو Dخر �لكتب �لسما�ية، �0ّ/ نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ 

�لكاتب لنفسه �لقرD/ �لكريم ��لسنة �لّنبوية �ليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفا� 0خذ �لعهد 

على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقوj عليها �لنظم �إللحا�ية �4بطاh كل �لمز�عم �لتي 

تقوj عليها �لحركا� �لمناهضة للّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذR َمهر به كتبه بمثابة 4عالٍ/ عن 

0هد�فه هذ".    

 ،Mسالته لجميع �لنا�� /Dئيسي هو تبليع نو� �لقر� dهد hتد�� جميع كتب �لمؤلف حو

�لنظم �إللحا�ية  �حثهم على �إليما/ بوجو� �هللا ��حد�نيته ��ليوj �آلخر، �عرk تهافت 

�فضحها على �لمإل.  

تحضى كتب ها��/ يحيى بقبوh ��هتماj كبيرين في شتى 0نحا� �لعالم؛ من �لهند 4لى 

0مريكا، �من 4نكلتر� 4لى 0ند�نيسيا، �من بولونيا 4لى �لبوسنة، �من 4سبانيا 4لى �لبر�xيل، �من 

ماليزيا 4لى 4يطاليا، �من فرنسا 4لى بلغا�يا ���سيا.     

ترجمت ُكتب �لمؤّلف 4لى �لعديد من �لّلغا� �ألجنبية، �من بين تلك �للغا�: �إلنكليزية 

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

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

��لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشرF في 4فريقيا)، �لغة �لّديولهي 

(لغة مستخدمة في مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية �غيرها من �للغا�. � هنا` 4قباh كبير 

على قر��F هذ" �لكتب بهذ" �للغا�. 

لقد 0ثبتت هذ" �لمؤلفا� جد��تها، ��جد� تقدير كبيًر� في كافة 0نحا� �لعالم. �قد كانت 

سبًبا في هد�ية كثير من �لناM 4لى طريق �إليما/ �ساهمت من جانب Dخر في تقوية 4يما/ كثير 

من �لمؤمنين. �كل من يقر0 هذ" �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضو| �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 

 hيميز 0سلوبها ��لعمق في تنا� Rلذ� iبين ثنايا سطو�ها ��لصد Fفيها ��لسهولة �لموجو�

�لقضايا �لعلمية. �ما يمّيز هذ" �لمؤلفا� 0يضا ُسرعة تأثيرها �ضما/ نتائجها �عدj �لقد�F على 

نقض ما فيها ��حضه.  �كل من يقر0 هذ" �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو/ بإمكانه بعد 3لك 



4
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ها���  يحيى

لكم ّيها 

�ألطفا�

-١-




لى �لقر�� �لكر��
لى �لقر�� �لكر��

�لمؤلف مشر	حة 	موضحة في  �لموجو�� في جميع كتب  �إليمانية  �لمو�ضيع   ��
ضو5 �آليا$ �لقر4نية. 	هذ& �لكتب تدعو �لنا- جميًعا �لى فهم هذ& �آليا$ 	�لعيش 	فقا 
لتعاليمها. لقد تم شرA جميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا$ �هللا بحيث ال تبقى هنا: 89 شبهة 
� �ألسلوG �لسلس 	�لسهل 	�لرصين �لمنبعث من �لقلب هو � .JKهن �لقاL تر�� في 	9
�لمجتمع،  فئا$  كل  	من   ،�Kكبا	  �Kصغا �لجميع  ِقبل  من  �لكتب  هذ&  فهم  ر  يسَّ �لذ8 
تتركها قبل   ��لكتب كتًبا ال تستطيع 9 �لذ8 جعل هذ&  بسهولة 	�	� 89 صعوبة، 	هو 
�لمذكو�K في  بالحقائق   �يتأثر	 للدين  �تخذ	� موقفا معاKضا  �لذين  �تما] قر�5تها. 	حتى 

هذ& �لكتب، 	ال يستطيعو� �حض صحة محتوياتها.
	كما يستطيع �لقر�5 قر��5 هذ� �لكتاG 	�لكتب �ألخر[ للمؤلف على �نفر��، فهم 
يستطعيو� قر�5تها بشكل جماعي، 9	 مناقشتها فيما بينهم 	�لتسامر حولها. �� قر��5 هذ& 

�لكتب بشكل جماعي 	نقل كل فر� 9Kيه 	خبرته �لى �آلخرين 9مر 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�Kها �لمؤلف في هذ& �لكتب قوية جد� 	مقنعة، لذ� كا� على كل من يريد خدمة 

هذ� �لدين تشويق �آلخرين لقر�5تها 	�الستفا�� منها.
�لذ8  �ألخر[،  �لكتب   dستعر�� على   eلالطال  JKلقا� 	قت  يتسع   �9 نأمل  �ننا 
نقدمه في نهاية هذ� �لكتاG، ليكو� على علم بوجو� منابع ثرَّ� 	مصا�K 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 jK[ شخصية للمؤلف، 
في   Kقصو  	9 نقص   89 مشبوهة، 	ال   Kلى مصا�� مستند�  	�يضاحا$  تر[ شر	حا  	ال 
9سلوG �أل�G 	�لتوقير �لو�جب �تخاL& تجا& �لمفاهيم 	�لمو�ضيع �لمقدَّسة، 	ال ما يُجر 

.mلقنو�	لى �ليأ- � 	لتر�� 9�	لى �لحير� � JKلقا�



لك� �ّيها لك� �ّيها 
�أل�فال�أل�فال

--١١--

ها��� يحيىها��� يحيى



�همية �تبا� �لكلمة �ل�يبة�همية �تبا� �لكلمة �ل�يبة
�ها�� �لم�مني��ها�� �لم�مني�

�تشتي� ��ل����� �لم��ك�تشتي� ��ل����� �لم��ك
جا� ��لعصف�� �لصغي�جا� ��لعصف�� �لصغي�
علي �ص(يقه �لصغي�علي �ص(يقه �لصغي�

م��( ��لق�.م��( ��لق�.
جني( �سم, �لحب�جني( �سم, �لحب�
ك� �حصا� �لبح�ك� �حصا� �لبح�
���خا� ��لج( حس����خا� ��لج( حس�
�لج( عثما� �حفي(�2لج( عثما� �حفي(2

فصلنافصلنا
ملح7: ك56 ن�4ية �لت��� ملح7: ك56 ن�4ية �لت��� 



��فا� ��لسلحفا���فا� ��لسلحفا�
سا(�8 ��لفيلسا(�8 ��لفيل

 ��لجا يتعل م� �خيه ��لجا يتعل م� �خيه
عم� ��لب��ي7عم� ��لب��ي7
��سي� ��لببغا9��سي� ��لببغا9

في كل شي9 خي�في كل شي9 خي�
�حم( ��لب�� �لسعي(��حم( ��لب�� �لسعي(�

�لسناج5 �ألليفة 8�6 �أل6نا5 �ل��يلة�لسناج5 �ألليفة 8�6 �أل6نا5 �ل��يلة

�لمحت�يا�8لمحت�يا8



� عن
نا تك�� �س	� كلما ��
� �لح	�	�. فاهللا تعالى ق
	 حاجة �جسامنا ��له

�لحا	�.  �ألج���  في  �لعي#  نست&يع  لكي   �لخاصية  ه*(  �منحها  �لصغي	� 

�نح� في حاجة 3لى كل نعمة منه، �ما ه� فه� غني ع� كل شي�.

&�فا�: ما ه� �ح5 �ل&عا� 3ليك�؟ 

 ،�
�لسلحفا�: نح5 �ل�ه�	 *�� �لل�� �ألصغ	. �تعل� �� عي�ننا حا
� ج

فنح� نست&يع �� نمي� جي
� �ألل��� �لصف	��، �نست&يع �� نج
 بسه�لة �ح5 

�ل&عا� 3لينا.

&�فا�: حسنا، هل تست&يع�� �� تنام�� �ق� �لشتا�؟

 
�لسلحفا�: نع�، �عتبا	� م� شه	 �كت�ب	، يقل نشا&نا بسب5 ��
يا
 �لب	

�قلة �ل&عا�، �لكي نحمي  �نفسنا نخل
 3لى �لن��. �تخ9 ح	كة �لقل5، �تتبا&� 

� �يضا. �تمضي �لفت	� �لممت
�  بي� شه	 �كت�ب	 �شه	 ما	; في 
ح	كة �ل

�لن��. فاهللا تعالى خلقنا على ه*� �لنح�، فنقضي �لشتا� 
�� �كل �ننج� 

.�م� �لم��. �هك*� يحمي �هللا ع� �جل نسلنا ب��س&� �لن�

�لما�.  في  �يضا  يعي#  م�   ��منك �لب	،  في  تعيشي�  �ن�  &�فا�: 

َماَ��8ِ َ��َألْ�ِ@ َ�ِ<�َّ �هللا  َماَ��8ِ َ��َألْ�ِ@ َ�ِ<�َّ �هللا (َلُه َما ِفي �لسَّ (َلُه َما ِفي �لسَّ

َلُهَ� �لَغِنيُّ �لَحِميُ() َلُهَ� �لَغِنيُّ �لَحِميُ() 
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3لى  �لحكايا�  �ح5  ألنها   " ��لسلحفا�  "�أل	ن5  قصة  يق	�  &�فا�  كا� 

نفسه. �ضح? &�فا�  لحال �أل	ن5 ضحكا كبي	�، �فه� �� �لسلحفا�  �كث	 

�فجأ�  بها.  تتمي�  �لتي  �لكبي	�   Aلخصائ� ك*ل?   ��فه �أل	ن5،  م�  *كا� 

خا&ب� �لسلحفا� �لم�ج�
� في �لكتا5 &�فا� قائلة:

�لسلحفا�: م	حبا &�فا�! ما �جمل �� تأخ* �لعب	� م� حكايتي مع �أل	ن5 

على �ل	غ� م� صغ	 سن?.

&�فا�: ك� عم	? �ن�؟

عاما.   45  F	عم  �3 ه*�،  �لصغي	  شكلي  3لى   	�تن ال  �لسلحفا�: 

 " �
��لسالح9 تعي# بمع
ل 60 بل 3ّ� هنا? ن�عا م� �لسالح9 ي
عى "تست�

يصل عم	( 3لى 189 عاما.

&�فا�: ما ه� �لفصل �لمفضل عن
?؟ 

حياتنا.  3لى  بالسبة   �
ج مهمة  �لبيئة  ح	�	�   �3 �لسلحفا�: 

 ��ح	�	� �جسامنا تختل9 باختال9 ح	�	� �لبيئة، �هي بشكل عا

عملية  فإ�  �ك*ل?  
	جة.   2،  0-1  ،0  5 �لبيئة  ح	�	�  م�  �قل 

��فا� 
��لسلحفا�



م�  ن��  �للقال7 
<لى  قامتها  ��ل  يصل  �لعصافي� 

�تمل,  �لمت�،  �نص�  ��لمت�  �لمت�  بي�  ما 
�جنحة ��يلة, �هي م� �ل�ي�� �لمهاج��. ��للقال7 

�ل��يلة.  �سيقانها  مناقي�ها  بفضل  جميل  من�4   8�6
�تهاج� �للقال7 كل عا في �س��5 كثي�� م�(حمة، فهي ال 

تست�يع �� تعي� في �لمنا�7 �لبا�(�.
�لحا��.  �لصي�   �يا  بق(� تبش�نا  �لتي  هي  ��للقال7 
 .��م� �لعجي5 �� تع�� �ل�ق8 �لQ6 ت�تفع فيه ح���� �ل�ق
�بع( م��� عا كامل تق�� �للقالH 7ال� �لكيل�مت��8 لتع�( 
�مما  �ل�بيع.  فصل  <�اللة  مع  �لق(يمة  �عشاشها  <لى 

الش, فيه �� ه26 �ل�6ك�� �لق�ية، �ه26 �لق(�� على 
�تبا� �التجا2 �لصحيح هما م� <لها �هللا له26 

�ل�ي��.

�للقال7 8�6 �لسيقا� �ل��يلة



�لي; ك*ل?؟ فهل يمكن? �� تحثينني قليال ع� هRال�؟

منها  �لسالح9،  م�  �ن���  ل
ينا  �صب� ع�ي�F &�فا�.   
لق �لسلحفا�: 

ما يعي# في �لبح	 �منها ما يعي# في �لما� �لع*5. �ما �نا فأعي# في �لب	. 

�لميا(  �ما سالح9  �لعن5.  �للينة �حق�ل  ��لت	بة  �لم��	�  �لعي# في  ��ح5 

�لبح	  3لى سالح9  �لبحي	�� �س��حل �ألنها	. �بالنسبة  �لع*بة فهي تفضل 

�ماكنها.  تغي	   Sلتبيي� �ق�  يحي�  �عن
ما  �لحا	�،  �لبحا	  في  تعي#  فهي 

�س�9 �خب	? بشي� م
ه# ح�ل �لسلحفا� �لتي تسمى "كا	يتا".

�لبحا	  3لى س��حل  ت*ه5  بيضها  "�لكا	يتا" �ضع  ت	ي
 سالح9  عن
ما 

�لحا	�. �عن
ما يخ	U ف	�خها م� �لبيS يتجه�� 3لى �لض�� �لمنبعT م� 

�لبح	 بفضل �إللها� �إللهي، ث� يتجه�� 3لى �لبح	، �F 3لى �لمكا� �لمناس5 

�ل*F س�9 يعيش�� فيه. لك� كي9 ع	9 صغا	 �لسلحفا� �� �لبح	 ه� �لمكا� 

�لمناس5 �ل*F يصلح فيه عيشه� �ه� ق
 خ	ج�� للت� م� �لبيS؟ �3 ه*� بال 

ش? 3لها� م� �هللا تعالى.

&�فا�: حقا، 3ّ� �أل	S مليئة بآيا� �هللا لكل م� ي	ي
 �� يفك	 � يت
ب	. 

 Y	ينبغي علينا �� ال ننسى ق& �ن? �ن� ��لحي��نا� �ألخ

جل.   � عّ�  ق
	ته  على  
ليل  شي�  �كل  ��ألشجا	  ��نا 

3لى  �ل	�ئع،   Tي
�لح ه*�  على  �لشك	  ج�يل  ��شك	? 

�للقا�.

�يها  �للقا�  �لسلحفا�:3لى 

�ل�ل
 �ل*كي!



مض���� لم��صلة �ألكل لم� 16 ساعة في �لي��.

�: حسنا، حثينا ع� �سنانك�؟�سا

�لفيلة �أل�: كما ت�'، ي�ج سّنا� حا�� ��يال� في ��في فمي. �به!� 

�م�  �لما*.  ع�  للبح+  �أل�,  في  �لحف�  �نحف�  �نفسنا،  ع�  ن�فع  �ألسنا� 

�بيعي �� تتع�, ه!� �ألسنا� للكس�، �له!� �لسب7 فاهللا تعالى منحنا خصائ/ 

ف�ي�. فكلما ينكس� س� ينب� في مكانه سّ� جي. �بفضل ه!� �لشكل �ل!; خلقنا 

�هللا عليه يك�� بإمكاننا �ستخ��@ �سنا� جي�، �يك�� بإمكاننا ك!ل< �ستخ�مها 

�الستخ�� �لمناس7.

�: يب� �ن< جع�، فهنا< �ص��� تن�لB م� �سا

ب�ن<؟ 

 ��ألص�� ه!�   �نستخ نح�  �أل�:  �لفيلة 

بعضنا  بي�  للتخاب�  �سيلة  تك��  حتى 

�لبع,. �هك!� يمكننا �� نتخاب� حتى على 

 .�مسافة 4 كيل�مت��

�: حسنا، كيD تكلم�� بعضك� �لبع,؟�سا

ي�لB ص�تا  في جباهنا عض�� خاصا  لنا  تعالى  �هللا   Bخل لق �أل�:  �لفيلة 

ال يسمعه �إلنسا�. �بفضل !ل< نتكل� بلغة مشف�� ال تفهمها �لكائنا� �ألخ�'، 

�يمك� �� نسمع بعضنا �لبع, حتى ��G كنا على مسافا� بعي�. �كما ت�' 

فإ� ق�� �هللا في �لخلB تتجلى �يضا في خلقنا نح� �لفيلة. �ال تنI �� تتأمل في 

جميع ه!� �ألشيا* �تشك� �هللا في كل حي�.

�شيا*.  م�  لي  ش�حته  ما  كّل  على  ل<  شك�   :��سا

��آل� يج7 علّي �� �ع� Gلى �مي.

�لفيلة �أل�: Gلى �للقا*!

� يق�ل في نفسه "�م� ��في ��يقه Gلى �مه كا� سا

� �هللا �لتي �Nألخ�' معج� �ي�;، ففي جميع �لحي��نا

ال تحصى".



�لحي��نا�.  ح
يقة  3لى  �ل
ها   ��
سا  �� حمل�  �ألسب��  نهاية  ع&لة  في 

 .

 �لكبي	 �لمتن�� م� �لحي��نا� في مكا� ��ح
�أل�ل م	� ي	Y سا
�� ه*� �لع

�*ه5 سا
�� مباش	� 3لى �لقس� �ل*F ت�ج
 فيه �لفيلة. كا� �ل
 �لفيلة �لصغي	 

 .Sك	ي� Sمه فينه� )
يتعث	 في خ	&�مه �يسق&، �في كل م	� تساع

�لفيلة �أل�: مثلما ت	Y فإ� �ل
F ال يست&يع بع
 �� يستعمل خ	&�مه ألنه 

صغي	 ج
�. �س�9 ل� ينفصل عني لم
� 12 عاما، �خالل �لستة �شه	 �أل�لى 

س�9 �
	به على �ستعمال خ	&�مه.

هنا  م�  هل   ،�خ	�&يمك تستخ
م��   �في �لتعج5،   �
�ئ كن�   
لق  :��
سا

تتنفس��؟

�لفيلة �أل�: �3 خ	�&يمنا هي �ه� خاصية تمي�نا ع� بقية �لحي��نا�. �فتحتا 

تنا�ل  في  خ	�&يمنا  نستعمل  �نح�   .��لخ	&� ه*�   ;�	 في   ��
ت�ج �ألن9 

له*�  �يمك�  �لتنف;.  في  �ك*ل?  �ألشيا�  �	فع   ��لف 3لى  �لما�  �3يصال   ��ل&عا

�لخ	&�� �� يمس? مق
�	 4 لت	�� م� �لما�.

نق&� حبة   �� بإمكاننا  �نه  �يضا  تع	9  �هل 

�لجلبا� (�لبا�ليا) �لصغي	� به*� �لخ	&��؟ �م� 

 Sبمح ��ل&بيعي �ننا ل� نكتس5 ه*( �لخ	�&ي

�لمصا
فة، 3نه فضل م� �هللا 

تعالى خالZ كل شي�. 

�لفيل �أل�: نح� �كب	 

تعي#  �لتي  �لحي��نا� 

 
�ل��ح ��لفيل  �لب	.  في 

في  يستهل?   �� يمك� 

م�  كغ   330  
�ل��ح  ��لي�

�لنباتا� تق	يبا، �ل*ل? فنح� 

سا(�8 ��لفيل



�لمال ��ف	  لق
 مّ� �هللا علينا جميعا بنع� مختلفة، فإ*� كا� شخA ما كثي	 

 ��لجمال فال يعني �� *ل? �لشخA متف�Z. فاهللا ع� � جل �ع&�نا ه*( �لنع

.�حتى يختب	نا، �ي	�نا كي9 نتص	9 ��3� ه*( �لنع

يملكه ه�  ما   �� �إلنسا�  ينسى  �� ال  تعالى  يجل5 	ضا هللا  مما   �3�

نعمة منه سجانه. فاإلنسا� عليه �� ال يفتخ	 بما �هبه �هللا م� نع� �ال يتكب	 

�لتي  فاآلية  ت*ك	   �*3� �لشي&��،  م� سما�  فالتكب	  �لت��ضع.  
�ئما  �يك�� 

ق	�ناها باألم; كان� في ه*� �لم�ض��. يق�ل �هللا تعالى:

ِبَما Hَتاُكْ َ��ُهللا َال ُيِح5ُّ ُكلَّ  َتْفَ�ُح��  َفاَتُكْ َ�َال  َتْأَسْ�� َعَلى َما  (ِلَكْيَال َال 

َفُخ�ٍ�)  ُمْخَتاٍل 

�لح(ي(، 23

يعني  &�لجا: 

نفاخ	  �ال  علينا  �نه 

م�  عن
نا  بما  غي	نا 

لنا  �هبها  �لتي   ��لنع

�ال  ك*ل?  تعالى،  �هللا 

م�  فاتنا  لما  نح	� 

يا  ك*ل?  �لي;   ،��لنع

�خي؟ 



عن
ما خ	U &�لجا م� �لم
	سة ت�جه 3لى مح&� �لحافلة لكي يع�
 3لى 

�لمن�ل, �فيما كا� ينت�	 في �لمح&� سمع مجم�عة م� �أل&فال يتح
ث��. 


�ئما بص�� عال. ��كا� م� بينه� �ل
 يتكل

�لكه	بائية.  سيا	ته  �3لى  مالبسه  3لى  يشي	  كا�  aخ	  3لى  حي�  �م� 

�عن
ما �صغى جي
� فه� ما كا� ي
�	 م� ح
يT. كا� �ل�ل
 �ل*F يتكل� بص�� 

�شت	�ها  �لتي  مالبسه  ع�  �ص
قا�(   T
يحّ جا�  �كا�  "جا�".  يسمى  عال 

بأسعا	 غالية، �ع� جمال aخ	 �ن��� لعبه. �عن
ما 	جع &�لجا 3لى �لبي� 

ل� يست&� �� ينسى ح
يT *ل? �ل&فل. �لما 	a( �خ�( �لكبي	 صالح م&	قا 

يفك	 *ه5 3ليه �جل; بجانبه:

صالح: &�لجا، ما �ل*F ح
T؟ لما*� �ن� هك*�، في� تفك	؟

&�لجا: عن
ما كن� قا
ما، 	�ي� &فال، كا� ُيحّ
T �ص
قا�( ع� جمال 

هRال�  م�   
�ح يك�   ��ل �ُلعبه.  ثيابه 

ش	��  على   �	
قا  �	
قا �ألص
قا� 

يتص	9  كا�   
لق منها،  شي� 

تص	فا فضا. ��حسس� �� تص	فه 

ه*� كا� خ&�.

صالح: �ن� على حZ يا &�لجا، 

 .
جي �غي	  سّي�  صنعه  ما   �ّ3

��لجا يتعل م� �خيه 



اَعَة َقاِئَمًة َ�َلِئْ� ُ�ِ(ْ(8ُ ِ<َلى  (َما َ��4َُّ َ�ْ� َتِبيَ( َه2ِ6ِ َ�َبً(� َ�َما َ��4ُُّ �لسَّ

َ�بِّي َألِجَ(�َّ َخْيً�� ِمْنَها ُمْنَقَلًبا) �لكه�، 36-35

فقال له �ل	جل �آلخ	 �ه� ين*	(:

َ� ِ<الَّ ِباهللا ِ<ْ� َتَ�ِ� َ�َنا  (َ�َلْ�َال ِ<6ْ َ(َخْل8َ َجنََّتَ, ُقْل8َ َما َشا9َ �ُهللا َال ُق�َّ

َ�َقلَّ ِمْنَ, َماًال َ�َ�َلً(� َفَعَسى َ�بِّي َ�ْ� ُيْ�ِتَيِني َخٍيً�� ِمْ� َجنَِّتَ, َ�ُيْ�ِسَل 

َصِعيً(�  َفُتْصِبَح  َما9ِ  �لسَّ ِمَ�  َحاِصًبا  َعَلْيَها 

�َلًقا) �لكه�، 40-39َ

سمعه  عما  �لبستا�  صاح5  غفل  �لما 

م� 3ن*�	، �صابه بالع*�5, فأ	سل عليها 	يحا 

تت	?   �فل �لليالي   Y
3ح في  ص	ص	� 

منها شيئا.

 Y�	 �ل	جل  �صبح  �عن
ما 

�صابه   
ق يمت
حه  كا�   F*ل� بستانه 

�لخ	�5، فأيق� �� �لق�� هللا تعالى ��� كل شي� 

يسي	 بمشيئته. �نح� ك*ل? يج5 �ال ننسى ه*( �لقصة 

ما حيينا.

(ِلَكْيَال َال َتْأَسْ�� َعَلى َما َفاَتُكْ َ�َال (ِلَكْيَال َال َتْأَسْ�� َعَلى َما َفاَتُكْ َ�َال 

َتْفَ�ُح�� ِبَما Hَتاُكْ َ��ُهللا َال ُيِح5ُّ ُكلَّ َتْفَ�ُح�� ِبَما Hَتاُكْ َ��ُهللا َال ُيِح5ُّ ُكلَّ 

ُمْخَتاٍل َفُخ�ٍ�) �لح(ي(، ُمْخَتاٍل َفُخ�ٍ�) �لح(ي(، 2323



صالح: ه*� حZ يا &�لجا. فاهللا مال? كل شي�، �يغ
Z علينا ه*( 

�لنع� كما يشا�، �س��� �كان� ه*( �لنع� قليلة �� كثي	� فهي عبا	� 

ع� �متحا� بالنسبة 3لينا.

&�لجا: يق�ل �هللا تعالى في 3ح
Y �آليا�: 

�ْهَ�َ� �لَحَياِ� �ل(ُّْنَيا َ (َ�َال َتُمَ(�َّ َعْيَنْيَ, ِ<َلى َما َمتَّْعَنا ِبِه َ�ْ�َ��ًجا ِمْنُهْ

ِلَنْفِتَنُهْ ِفيِه َ�ِ�ْ�7ُ َ�بَِّ, َخْيٌ� َ�َ�ْبَقى) �H،2ية 131 

 F*سلكه جا� لي; سليما، فإ*� كا� �هللا تعالى ه� �ل F*3ّ� �لسل�? �ل

�لسيا	��،  �متال?  على  �ق
	نا  �لجميلة  �لمساك�  ��سكننا  ��&عنا  كسانا 

فكي9 يحZ لنا بع
 *ل? �� نتكب	؟ �ال يح& *ل? م� من�لتنا؟

صالح: نع�، الش? في *ل?، لق
 قل� كالما حسنا. تأّمل معي في ه*( 

�لقصة �لتي �	
� في �لق	�a �لك	ي� ع� ه*� �لم�ض��:

بستاني�  يمل?  �ح
هما  ل	جلي�؛  مثال   �a	لق� في  �هللا         ض	5 

 Y	خ� �	نب� له �هللا تعالى في ه*( �لبستاني� �لنخيل �ثما� 
م� �لعن5، �ق

متن�عة، ��نتج� ثما	� كثي	� �حا� م�ع
 ق&�فها.

�لغني  فقال  �لمتن�عة،  �لكثي	�  �لثما	  م�   Z�	ُ بما  �لغني  ��عج5 

�لكه�،�آلية 34،  َنَفً��)   ُّ�َ�َ�َع َماًال  ِمْنَ,  َ�ْكَثُ�  (َ�َنا  يحتق	(  �ه�  لصاحبه 


خل بستانه مفتخ	� به �بماله �ه� يشي	 3لى ما ح�له �يق�ل: �



�لتي ال   Y	ألخ� A، �ما هي �لخصائ��	تهاج ��نك عم	: معنى *ل? 

 �بيضك تحاف��� على   ��نك �ل�ثائقي   ��لفل في   �
فمثال، شاه �ع	فها عنك�؟ 

 d	. فهل يمكن? �� تش	تعتن�� به عناية خاصة 3لى �� يفق; ع� �لصغا�

لي قليال كي9 يك�� *ل?؟ 

 �يق� �لحية،  �لكائنا�  م�  �لكثي	  عك;  على  فمثال   ,
بالتأكي  :Zي	لب&�

*ك	  ينج�ها  �لمهمة  �ه*(   .Sلبي� بحض�   Zي	لب&� *ك�	 

 30 3لى  تصل   �
ب	� في  مت��صلة  ي�ما   65  �
لم  Zي	لب&�

 �

	جة تح� �لصف	. �في ه*( �ألثنا� ت*ه5 �نثى �لب&	يZ بعي

م� �جل �لبحT ع� �ل&عا� للصغا	 �لقا
مي�. �بع
 �� ُي�ل
 صغي	 

�لب&	يZ يحمله ��ل
�( بي� ساقيه &��ل �لشه	 �أل�ل م� �ال
ته. 

�خ	�جه م� ه*� �لمكا�, �ل� ل
قيقتي�، يمك� 

.�
�� يع	ّضه للم�� تجم

3لى  �نه يحتاU منكما  يعني  عم	: ه*� 

.�
عناية كبي	� ج

�لب&	يZ: �3 �هللا تعالى �له� كل كائ� 

حّي �لسل�? �ل*F ينبغي عليه �� يسلكه. 

�نح� ب
�	ها نتص	9 كما علمنا 	بنا 

سجانة �تعالى. 

عم	: لق
 عل� �هللا تعالى كل كائ� حّي �ي� سيعي# �متى يستق	 في *ل? 

 ��لمكا�، �علمه ك*ل? كي9 يعث	 على &عامه. ��نت� �لب&�	يZ، تمثل حياتك

خي	 مثال على *ل?.

�لب&	يZ: �يمكن? �� تج
 �مثلة مختلفة ل
Y �لكائنا� �ألخ	Y. 3ّ� عائلتي 

تنت�	ني، علّي �� �نص	9 �آل�.

       �فجأ� سمع عم	 ص�� ج	يٍ;. لق
 &لع �لصباd، �ها ه� ج	; 

�لساعة ي	�، �فه� �� 	حلته �لقصي	� كان� حلما جميال. 



قبل �� يخل
 عم	 3لى �لن�� شاه
 مع �بيه ش	ي&� �ثائقيا. �	�Y كي9 

�� هنا? كائنا� حية تعي# في �	�9 في غاية �لقسا��، �عج5 ل*ل? عجبا 

�ل*F شاه
(. �تخيل  �لش	ي&  يفك	 في  �خ*  
 على ف	�شه 
تم كبي	�. �عن
ما 

نفسه يعي# مع ه*( �لكائنا� ف�ج
 نفسه في مكا� مغ&Y بالثل�U. ��خ* يتنقل 

يمنة �يس	�.

�لب&	يZ: �هال ب? يا عم	.

عم	: �م� �ن�؟ 

.Zي	نا ب&� :Zي	لب&�

كا� صاح5 �لص�� يق9 كأّنما ه� كائ� ُغّل9 بـما
� بالستيكية، فت*ك	( 

�لمسا� كا� هنا? ج�� ع�  �ل*F شاه
ته في  �لش	ي&  ففي  �لحال.  في  عم	 

.Zي	لب&��

 
با	 �لمكا�  ه*�  �لتلف�ي��.  في   �حياتك شاه
� &	يقة   
لق  ،�نع عم	: 

ج
�، �ال تحس�� �نت� بالب	
؟

�لب&	يZ: ه*� �لمكا� ه� �لق&5 �لجن�بي، �تصل �لب	�
� فيه 3لى 88 


	جة تح� �لصف	، 3نها ب	�
� تصل 3لى 
	جة �لتجّم
. �ه*( �لبيئة يمك� �� 

تك�� سببا في هال? �لع
ي
 م� �لكائنا� �لحية. �ما نح� فبإمكاننا �الستم	�	 

�لمختلفة   Aلخصائ� بفضل  3ال  يتأ�   �ل �ه*�  �ية مصاع5.   ��
 �لحيا�  في 

�لتي م� �هللا بها علينا. فبفضل &بقة �ل
ه�� �لتي ت�ج
 تح� جل�
نا ال تتأث	 

م� �لب	
 مثلنا تتأث	 بقية �لكائنا� �لحية �ألخ	Y. �باإلضافة 3لى *ل?، فعن
ما 

نح�  �نتجه  �لبح	  س��حل  ع�   
نتبع �لشتا�  يأتي 

�لجن�5.

عم� � �لب��ي7



جميلة مختلفة. فال	ي# يحت�F على ما
� ل�نية، �عن
ما يه	� ينب� مكانه 	ي# 

 Zلة على خل
aخ	، �في كل م	� ت�ه	 �ألل��� نفسها؟ �ه*� بال ش?، �ح
 �أل

�هللا تعالى. 

�	سي�: حقا، 3نه ألم	 	�ئع! حسنا، �ن� تست&يع �� تقل
 �ألص��� �لتي 

تسمعها. كي9 يح
T ه*�؟ 

 ��فه ال  �لك�  �سمعها،  �لتي  �ألص���   
تقلي  
فق �ست&يع  �نا  �لببغا�: 

تعالى. �3ال كي9 يست&يع م� يك��  بإ	�
� �هللا  معانيها، �ه*� �يضا بال ش? 

مثلي، ال عقل له �ال 3	�
� �� يكتس5 �لق
	� على ت&�ي	 ملكة تقلي
 �ألص���. 

�لق
	� على  يمنحني   �� تعالى  لي; في �ست&�عة �ح
 غي	 �هللا  �نه  �ال 	ي5 

تقلي
 �ألص���، �ال �� ي�ينني به*( �ألل��� �لجميلة. 3نه خالZ قا
	 على كل 

شي�، �ال شبيه له.

�	سي�: عن
ما �ن�	 3لي?، يتضاع9 شع�	F بع�مة �هللا. �س�9 �ب*ل 

في  �لببغا�   Fع�ي�  ،�

مج ب?  �م	حبا  &يبة،  نشأ�  هنا  تنشأ  حتى   F
جه

بيتنا!

م�  كل م�ه	   
عن تعالى  �هللا  نت*ك	 ع�مة   �� علينا  تن;،  �لببغا�: ال 


 *ك	( 
م��ه	 �لجمال في ه*� �لك��. �علينا �� نشك	( على نعمه تل? ��� ن	

.�
في كل �a، فال ننسا( �ب



	غبة  �	سي�   Y
ل كان�   

بيته.  ت	بية عصف�	 في  ملحة في 

3لى  �ب�(  
خل   ��أليا  
�ح �في 

�لمن�ل �في ي
( قفA كبي	. �عن
ما 

	a( �	سي� ل� يص
Z ما 	�ته عينه. 

به   �*3�  ،Aلقف� ع�  �لغ&��  �	فع 

3نه   ،F
ال��	 �صف	  عصف�	 

ف	حا  ل*ل?  �	سي�   d	ف �لببغا�! 

 Tي

�	 ح �لي�� �أل�ل  ممتع بي� �	سي� ��لببغا�.ش
ي
�. �في مسا� 

 �� 
�	سي�: ع�ي�F �لببغا�, �	ي
 �� �&عم? �حس� &عا�، �ل*ل? �	ي

�ع	9 عن? كل شي�. ��ال، ما ه� �ح5 &عا� بالنسبة 3لي?؟

�لببغا�: َ�ح5ّ �ل&عا� 3لي هي �لب*�	.

�	سي�: كي9 يك�� *ل?، كي9 تأكلها؟

�لببغا�: �نا �تنا�ل &عامي تماما مثل ما يRكل "�لسن
�يت#" aخ* &عامي 

بي� 	جلي ��تنا�له. فأنا �ن�� غال9 �لب*�	 بلساني ث� �ق&عها نصفي� ب&	يقة 

ماه	�. �على ه*� �لنح� �ست&يع �� aكل حتى �شبع، �ه*� م� ل&9 �هللا تعلى 

بي � نعمه علي.

�	سي�: �عج5 عجبا ش
ي
�، كي9 تك�� ه*� �ل	ي# �لمل�� بأل��� مختلفة، 

3نه حقيقة يخل5 �لقل�5 بجماله. 

بأل���  �تمتع  �يضا  فأنا  �لعصافي	،  جميع   
عن �ألم	  ه�  مثلما  �لببغا�: 

 ��سي� 

��لببغا9 



كا� ي	ي
( ه�. فيأن5 نفسه تأنيبا ش
ي
� ألنه ل� يست&� �� يفعل *ل? �ألم	 

 .)
�� أل� *ل? �ألم	 ما ل� يك� كما �	�

 ،�
�لم
	سة مس	�	� ج
� �مض&	5 ج �لي�� م�  	جع علي في *ل? 

عما   Tي
�لح في  بس	عة  ث� ش	�  �لم&بخ.  في   ��ل&عا تحض	  �مه  �كان� 

ج	Y في �لم
	سة.

علي: �مي، سنخ	U في ع&لة نهاية �ألسب�� في 	حلة تن�مها م
	ستنا. 

 ،�
�س�9 نتمتع بأكل جميل، �نلع5 �لك	� �ن	كS �ننش
 �نغني. 	�ئع ج

�لي; ك*ل?؟ 

�أل�: �جل، ع�ي�F علي، 3نه خب	 جميل حقا. 3*�، �س	� �آل� ��غسل 

�ن��  ��جهه  ي
يه  �غسل  �مه،   �لكال علي  �صغي  ��جبات?.  ��نج�  ي
ي? 

مي
عته � �س	� في �لقيا� ب��جباته �لم
	سية. 

غي	 �� �ض&	�به ل� يغا
	( 3لى ح
 �آل�. كا� يفك	 في �لج� �لممتع 

نفسه  في  فقال  ما،  �م	  *هنه  3لى  قف�  �فجأ�  �ل	حلة.  في  سيقض�نه   F*ل�

 U�	ئ* ال �ست&يع �لخ
� ع&لة نهاية �ألسب��؟ فعن�
"ما*� ل� م	ض� قبل ق

3لى �لن�هة، ��ض&	 للمك�T في �لبي� مستلقيا على ف	�شي بينما �ص
قائي 

م�  فيه  كا�  ما   
�فق �ل�ق�،  م�   �
لم نفسه  يم	ح��". �ضاق�   � يلعب�� 

سعا
�. لق
 جا�ته ه*( �ألفكا	 �ه� يق�� ب��جباته �لم
	سية.

�عن
ما حل �ق� �لعشا� 	جع �ب�( 3لى �لبي�، �نا
� �أل� عليا �
عته 

بسب5  ���جما  علّي صامتا  �كا�  جميعا.   �
�لمائ 3لى  �جلس��   .��ل&عا 3لى 

�لتغيي	  له*�  كثي	�   ��أل �عجب�  *هنه.  على   �
ت��	 �لتي  �لسيئة  �لخ��&	 

�ل*F ح
T لعلي. �الح� �أل5 �يضا ه*� �لح�� با
يا على �جهه. �ش	ع�� 

.Tي
كعا
ته� في تجا*5 �&	�9 �لح

�أل5: ع�ي�F علي، ما*� فعلت� �لي�� في �لم
	سة؟ هل ل? 

�� تحكي لنا *ل?؟



 
كا� علي تلمي*� متف�قا ج
� في �لم
	سة �البت
�ئية. �كا� محب�با ج
� عن

� ن�ي9. �كا� علّي يحت	� ��ل
يه �
�لهن 
�ئما حس�  معلمة ��ص
قائه، فه� 

لما يعت	ضه في حياته، بل  �لس�. غي	 �� عليا يج�� كثي	�  �يحت	� كبا	 

3نه يقلZ بسب5 �شيا� ل� تقع بع
. �مثال *ل?, �نه يح; بالخ�9 عن
 �قت	�5 


( له ��جتها
( في م	�جعة 
	�سه، في	هZ نفسه، �
�المتحا� بال	غ� م� �ستع

�كثي	� ما يق�ل "ما*� ل� حصل� على 
	جا� سيئة"؟ 

 
�يفق *هنه  يتشت�  �ألحيا�  �كث	  �في 

� 3جابة 
�لت	كي� بسب5 �لخ�9، بل 3نه ق
 يق

خا&ئة على س�Rل يع	9 �إلجابة عليه 

بحالة  علي  �يصا5   .�
جي مع	فة 

 T
يح عن
ما  ��إلحبا&  �لح��  م� 

�� عن
ما يح
T خال9 ما  شي� ما 

 في كل شي9 خي�



يفك	 في �شيا� سيئة �يشع	 في قلبه بالضيZ. �ق
 بي� لنا �هللا تعالى 

ما يج5 علينا فعله عن
ما نقع في مثل ه*( �لحاال� فقال: 

ِميُع  �لسَّ ُهَ�  ِ<نَُّه  ِباِهللا  َفاْسَتِع6ْ   _ٌ�َنْ ْيَ��ِ�  �لشَّ ِمَ�  َيْنَ�َغنََّ,  ا  (َ�ِ<مَّ

�لَعِليُ) �ألع���،200

�لسيئة  �ألفكا	  ه*(  *هن?  3لى   
ت	 عن
ما  علي،  يا  �يضا  ��ن�   :��أل  

�ستع* باهللا ��كث	 م� �ل
عا�. 

لنا في حياتنا ق
 ق
	( �هللا ع� � جل م� قبل، ��هللا  يقع  3ّ� ما  �أل5: 

يشا� لنا �لخي	 في كل شي� �في كل �م	. �3*� ل� يكت5 ل? �� ت*ه5 في 

�لنا; ينس�� �� �لخي	   S. �بع	حلة، فه*� يعني �� في *ل? �لخي	ه*( �ل

في شي�، �عن
ما يقع له� شي� ما يغ	ق�� في �لح��، �ال ي
	�� �� �هللا 

	بما نجاه� م� س�� �كب	. �لك� بسب5 جهله� به*( �لحقائZ يعيش�� 
�ئما 

.Zفي ح�� �ضي

علي: نع�، لق
 فهم� جي
�، �بع
 �لي��، 3*� �ع	ضتني �فكا	 سيئة �لجأ 

لي  جعل  ألنه  ��شك	(  بس	عة  �هللا  3لى 

�لخي	 في كل شي�.



علي: لق
 تعلمنا معل�ما� ج
ي
� يا �بي. �في َ
	; �ل	ياضا� خ	ج� 

3لى �لسب�	� �حلل� �لمسألة �لتي سأل عنها �لمعل� بشكل صحيح.

في   ��لي� سمعتها   �لتي  �لجميلة  �ألخبا	  ألبي?  تق�ل  �ال  علي،   :��أل

�لم
	سة؟

علي: س�9 نخ	U في ع&لة نهاية �ألسب�� في 	حلة. 

�أل5: ما �جمل ه*� �لخب	 يا علي، �لك� يب
� �ن? ل� تسع
 كثي	� بسما� 

ه*� �لخب	.

�أل�: في �ل��قع ُكنَ� سعي
� ج
� عن
ما 	جع� م� �لم
	سة. �لك� ال 


	F لما*� تب
� �آل� ح�ينا؟ �

�لتي  �ألفكا	  بسب5  تضايق�  �لكنني   .�
سعي كن�   
لق  ،�نع علي: 

جا�تني. 

�أل5: �لك� لما*� تضايق� يا علي؟

علي: �خشى �� �م	S قبل نهاية �ألسب�� فال �ست&يع �لخ	�U في ه*( 

�لن�هة، �عن
ئ* �شع	 بح�� كبي	.

 T
�أل�: ع�ي�F علي، ال ي�ج
 �آل� شي� م� ه*�، �ال ن
	F هل سيح

� ال. ث� هل َيصّح �� تح�� ألم	 ل� يقع بع
؟ �

�أل5: �ن�	 علي؛ �3 �لشي&�� يجل5 3لي? 

مثل ه*( �ألفكا	 �لسيئة �يجعل? تح�� 

يسمى  �ه*�   .
بع تقع   �ل ألم�	 

�لتي  �ل�سا�;  �ه*(  �س�سة. 

يبثها �لشي&�� في نف; �إلنسا� 

تجعله 



في �لما�؟ لما*� ال تنتقل�� في �لب	 �يضا؟

بي�   
�لم�ج� �لغشا�  أل�  *ل?  �لب&: 

في  ��لسباحة   Aلغ�� لنا  يسهل  �صابعنا 

نمشي   �� �لصع5  م�  �لك�  بس	عة  �لما� 

على �لب	.

�حم
: �نا عن
ما �
خل في ما� �لبح	 �ض&	 

معي  �حمل  �لما�  على  �لبقا�   
�	ي فعن
ما  �لسب5  �له*�  باستم	�	،  للتح	? 

"ش	�عا". ��نت� كي9 تست&يع�� �لبقا� كل ه*� �ل�ق� ف�Z س&d �لما�؟

 Uتحتا �� ��
�لب&: �ن� عن
ما ت
خل �لبح	 بـ"ش	��" تبقى في �لما� 

مليئة  �جسامنا  أل�  �لما�  على  نبقى  ك*ل?  �نح�  شي�،   F� تح	?  3لى 

باله���.

�حم
: �لك�، �نا عن
ما �حمل "�لش	�� " ال �ست&يع �� �غ�A في �لما�. 

حسنا, �نت� كي9 تق
	�� على فعل *ل?؟


�خل �جسامنا بال�نا� صغي	�. فعن
ما تمتأل ه*( �لبال�نا�  
�لب&�: ت�ج



�حمل�  ج
ته.  ل�يا	�  �س	ته  مع   
�حم  �
ق �ألسب��  نهاية  ع&لة  في 

هنا?  �كان�  �لعشا�.  �ق�  حا�   �� 3لى   �
كالعا �لح
يقة  3لى   
�حم  �
�لج

 Sلب&� تسبح في �لح�� 
مفاجأ� تنت�	 �حم
 في �لح
يقة. فعن
ما 	�Y �حم

ُسّ	 س	�	� كبي	�. �كان� �لج
� تع	9 �� �حم
 يح5 �لب& حبا ش
ي
�، حمل� 

معها بعS �ألشيا� �لتي يست&يع �لب& �كلها. ��ع&� �لج
� ه*( �ألشيا� 3لى 

�حم
، �جلس� في �ح
 �لمقاع
. �ج	Y �حم
 بس	عة نح� �لب&: 

.��حم
: م	حبا، �نا �سمي �حم
، لق
 �تيتك� بال&عا

�لب&�: م	حبا ب? يا �حم
، شك	� ج�يال ل?.

 �� لك� �ل&عا� في ه*� �لمكا�، �� كنت
�حم
: �نا �تسا�ل متعجبا، ل� ل� يق

تعيش�� في مكا� ال ي�ج
 فيه نا; كي9 تج
�� &عامك�؟ 

�لب&�: نح� �لب&، نبقي �كث	 �ل�ق� في �لما�، �ال نخ	U منه 3ال قليال. 

�نحصل على &عامنا م� �لما�.

�حم
: �لكنني ال �	F� Y &عا� في �لميا( �لتي يسبح فيها �لب&.

ال  فأحيانا  مختلفة،   Z	&ب �لما�  م�  &عامنا  على  نحصل  نح�  �لب&: 

��لنباتا�.  �لحش	��  على   Y*نتغ بل  �لما�   Zعما� في   Aلغ�� 3لى   Uنحتا

 
��حيانا �خ	Y نن�ل في �لما� ب	�Rسنا �ص
�	نا �ن	فع *ي�لنا، �ب*ل? نج

 Y	خ� ��حيانا  بالكامل غ*�ئنا.  �لما�  في   Aنغ�

&عامنا  ع�   Tيقة.�نبح	به*( �ل&

حسنا،   :

�ئما �حم تمكث��  لما*� 

�حم( � �لب�� 

�لسعي(� 



في  �ختالفا�  هنا?  �لك�   ،
بالتأكي  Sلبع� بعضنا  نشبه  نح�  �لب&�: 

 Tي# �ألنثى. ��إلنا	لمعانا م�  	ي# �كث	يه 
بعS �ألشيا�, ف*ك	  �لب& ل

 ،��
هي �لتي تمكT في �لع# لحمايته أل� ل�نها �لباه� ال يجل5 �نتبا( �ألع

بقائها في �لع#. ��ألنثى تبقى  �ثنا�  �منا  �بالتالي تك�� �ألنثى �كث	 

مكا�  م�  حتى  	Rيتها  يمك�  ال  �هك*�  باهتا،  ل�نه  يك��  مكا�  في 

ق	ي5.

�حم
: حسنا، �عن
ما يقت	5 �لع
� م� �لع# ما*� يح
T؟

�لم�ج�
� في  �نثا(  �لمل�� حتى يحمي  �لب& 	يشه  �لب&�: يستعمل *ك	 

ما   �
يقت	5 ع فعن
ما  نح	( ه�.  �النتبا(   
�يش  ،��
�ألع �يبع
 عنها  �لع# 

 T
م� �لعي# يعم
 �ل*ك	 3لى تح	ي? جناحيه ��لض	5 بها فى �له���، �يح

ضجيجا �جلبة، �يب*ل ما في �سعه إلبعا
 �لع
� ع� �لع#.

 � �لما�.  في  يسبح��   ��ه �لب&�   j�	ف  
�حم  
شاه �ألثنا�  تل?  في   �

�ن
ه# كي9 يمكنه� �� يسبح�� في �لمال� بينما ال ي��ل�� صغا	�, � سأل 

بس	عة:



�لما�.   Zف� نبقى  باله��� 

 Aلغ��  
ن	ي عن
ما  ��ما 

نضح  فإننا  �لما�،  
�خل 

 .U	لخا� 3لى  �له���  *ل? 

�عن
ما ال يبقى في �جسامنا 

يك��  �له���  م�  �لقليل  3ال 


�خل �لما�. Aبإمكاننا �لغ�

في  تست&يع��   ��نت  :
�حم

�لما�   Zف� تمكث��   �� نفسه  �ل�ق� 

�يضا   ��بإمكانك �عماقه،  في  �تغ�ص�� 

.
�لسباحة بشكل جي

�لسباحة.  نست&يع  �	جلنا  �صابع  بي�   �
�لم�ج� �لغشا�  بفضل  �لب&�: 

�عن
ما نح	? �	جلنا 3لى �ألما� �3لى �لخل9 
�خل �لما� تتسع ه*( �ألغشية 

� تساع
نا على 
فع �لما� بأكث	 ق��.

 dألل���  ��	جله في  ي	ب&��   �فه �لغ��ص��،  يفعل  مثلما  تماما   :
�حم

حتى يمكنك� �لسباحة بس	عة �بأكث	 	�حة.

 �� ��حم
: نع� �حم
، ل� كان� �	جلك� كأ	جلنا ما �ست&عت

�لمائية، فبإمكاننا  �ب
�، ��ما نح�، �ألننا م� �لعصافي	  تمش�� 

�لسباحة بسه�لة بفضل شكل �	جلنا ه*�، �يمكننا ك*ل? 

�لحص�ل على &عامنا.

�حم
: جميع �لب& يشبه بعضه بعضا، �لك� هل م� 

ف	Z بينك�؟ 



�لج
: نع� ع�ي�F �حم
، �3 مي�� ��ح
� م� مي��تها 

تبي� لنا �� �هللا خلZ جميع �لكائنا� في غاية �لكمال. � 

فالب&  �يضا؟  ي&ي	   �� يمكنه  �لب&   �� تع	9  هل كن� 

ي&ي	 حتى ال يك�� ف	يسة للحي��نا� �لمت�حشة, � يغي	 

�جهته باستم	�	.

�حم
: ج
F �لع�ي�, كي9 ع	9 �لب& �نه ينبغي عليه �� 

يغي	 �تجاهاته باستم	�	؟

�لج
: بال ش?, �3 ه*( 3ح
Y �لمي��� �لتي منحها 

�هللا للب& كما منح مي��� �خ	Y لغي	ها م� �لكائنا�. فهي مي�� تمكنه م� 

حماية نفسه.

�3 �هللا يخلZ ما يشا�، � �آلية �لتالية هي 3ح
Y �آليا� �لتي تتح
T ع� 

ه*� �لم�ض��:

َبْ�ِنِه َ�ِمْنُهْ َمْ�  َفِمْنُهْ َمْ� َيْمِشي َعَلى  (َ��ُهللا َخَل7َ ُكلَّ َ(�بٍَّة ِمْ� َما9ٍ 

َيْمِشي َعَلى ِ�ْجَلْيِ� َ�ِمْنُهْ َمْ� َيْمِشي َعَلى َ�ْ�َبٍع َيْخل7َُُ �ُهللا َما َيَشا9ُ ِ<�َّ 

�َهللا َعَلى ُكلِّ َشْي9ٍ َقِ(يٌ�) �لن��, �آلية 45

هيا بنا نع�
 3لى �لمن�ل شيئا فشيئا, ف�ق� �ل&عا� �قت	5 كثي	�.

�حم
: حسنا ج
F �لع�ي�, �نا �يضا سأح
ث? عما تعلم� بشأ� �لبّ&.

�لج
:  : حقا، قل لي م� �ي� تعلم� ه*( �لمعل�ما�؟

في   
�لم�ج� �لب&  3لى   
�حم �شا	 


عه:ّ� ��لما� بعينيه ث

�حم
: في �ما� �هللا ع�ي�F �لب&.



�ق�  في  بس	عة  �لسباحة  يتعّلم��   ��  �صغا	ك يست&يع  كي9   :
�حم

.�
قصي	 ج

3لى  يس	ع��   Sلبي� م�   j�	لف�  U�	م� خ قليلة  ساعا�   
بع �لب&�: 

.��لما� � يب
��� في �لسباحة � �لبحT ع� �ل&عا� بأنفسه

� فك	 �حم
 في نفسه قليال, ما*� ل� ُ�ضع ه� �يضا في �لما� بع
 ساعا� 

 �� ?	
� � .Zيختن � �ته, بال ش? ال يست&يع �لسباحة � يبتلع �لما
م� �ال

�هللا تعالى خلZ �لب& على هيئة غاية في �لكمال حتى يست&يع �لعي# في �لما� 

 )
� �لسباحة � �لبحT ع� �ل&عا� �ل*F يتغ*Y به. � في �ثنا� *ل? نهS ج

.
م� �لمكا� �ل*F كا� يجل; فيه, � �قت	5 م� �حم

�حم
: ج
F �لع�ي�, �3 �لب& با	� ج
� في �لسباحة, �لي; ك*ل?؟ � ه� 

�يضا س	عا� ما يأل9.

�لبــّ��لبــّ�
يست�يع �لب� �� ي�ي� بس�عة تصل <لى س�عة �لسيا��. � لكي ال يك�� ف�يسة 

 b�في حاجة <لى �لغ ��عن(ما يك�نا8 �لجا�حة يغي� �تجاهاته باستم���. ��للحي

في �لما9, يغ�b بس�عة تجعل �لصيا(ي� يج(�� صع�بة بالغة في �لعث�� عليه.



�لحي��نا�. �بع
 �� مشيا قليال سمعا ص�تا بي� �ألغصا�.
�, يب
� �� هنا? سنجابا, �	�ي�؟
	� 	�فاِتح: �ن

.	��: تعال, لنقت	5 �كث	، �نن
	�
فاتح: لما*� ل
يه ه*� �ل*ن5 �ل&�يل به*� �لشكل؟

 ��
�لسنجا5: يب
� �نكما ش
ي
F �ل	غبة في �لمع	فة. �نا �خب	كما بما ت	ي
مع	فته.

فاتح: �جل، نح� ن	ي
 *ل? كثي	� هل يمك� �� تش	d لنا *ل?؟
�لسنجا5: قبل قليل سألتما ع� �لسب5 �ل*F جعل *يلي &�يال ج
�. �نا 
 �
�ست&يع �� �ق�� بالكثي	 م� �لح	كا� على �ألشجا	. فبفضل ���ف	F �لحا
يمكنني �� �تسلZ �لشج	. �يمكنني ك*ل? �� �	كS على �لشج	، �على ه*� 
�لنح� �ق&� �لمسافا� �ل&�يلة. �م� بي� �قا	بنا، بصفة خاصة �لسنجا5 �لبني 
 
يست&يع �� يقف� م� &	9 �ح
 �ألغصا� 3لى &	9 غص� aخ	 على بع
مسافة �	بع �متا	. �عن
ما يقف� يب
� � كأنه ي&ي	. فيفتح 	جليه �ألماميتي� 
��لخلفيتي� �ين&لZ �كأنه َ&بZٌ. ��ما *يله �ل&�يل فه� يحف� له ت���نه �ثنا� 

�لقف�، � في �ل�ق� نفه يساع
( على تح
ي
 �تجاهه.
في  ق	��   
لق  :�
	�
�ن���   Sبع  �� �لكت5   
�ح
فهل  حسنا  ت&ي	.  �لسناج5 
يكفي �لسنجا5 لكي ي&ي	 �� 

يك�� *يله &�يال؟
 
ي�ج  �نع �لسنجا5: 
�ن���   Sبع �ست	�ليا  في 
3لى  قامتها  تصل  �لسناج5 



 � ,)
ي �لب&, � مسكه ج
( م�   
�حم ت	?   �
ت�جها نح� �لمن�ل � كانا في �ل�ق� نفسه يتح
ثا� 
ع� كمال �لخلZ �إللهي في كل شي�, ث� شك	� �هللا 

على *ل?. 
 a	ق  
ق  � حميمي�,  ص
يقي�   �
	ْ�َ� فاِتح  كا� 
كبي	�.  تأّثً	�  ل*ل?  تأث	   � �لحي��نا�  كتابا ج
ي
� ع� 
ق	5, س�9  �لحي��نا� ع�  ه*(  مع	فة   �� �ال ش? 
ت�ي
 م� عجبه� منها. �في �لمسا� تح
ثا ع� ه*� �ألم	 
�لغابة  مع عائلتيهما, ��قنعاهما بالخ	�U في ج�لة 3لى 
في ع&لة نهاية �ألسب��. �&��ل �ل&	يZ تح
ثا عما 

سيشاه
�نه في �لغابة � �ثا	� �ألسئلة ع� *ل?.
 Sك	ل� في  ش	عا  �لسيا	�  م�  ن�ال  �حالما 
بي� �ألشجا	. �جل; �ف	�
 �لعائلتي� على �لمقاع
 �جعال 
 �*Rُي  ��  �
	�  � فاتح  �&ل5   .Tي
�لح  9�	&� يتجا*با� 
 Sبع  �
لمشاه يهّ�هما   Zلش�� كا�   � �لغابة.  �نحا�  في  بالتنقل  لهما 

�لسناج5 �ألليفة 8�6 
�أل6نا5 �ل��يلة



ه*� غي	 ممك�.
�: هل هنا? ف��ئ
 �خ	Y أل*يالك�؟
	�

 �فاتح. �نا شاه
� ش	ي&� �ثائقيا يبي� �� �لحي��نا� صغي	� �لحج� 3*� ل
تتح	? تفق
 �لح	�	�، �هي مع	ضة لخ&	 �لتجم
 في �ألج��� �لبا	
�. �ه*� 

 �كث	 فأكث	 في ��قا� �لن��. غي	 �� �هللا تعالى خلZ للسنجا5 �
�لخ&	 ي�
�سائل للحماية كما ه� �لشأ� عن
 جميع �لحي��نا� �ألخ	Y. فالسنجا5 يل9 
نفسه م�  ينا�. �هك*� يحمي  يتك�	 �  ب*يله على شكل ف	� سمي? �  نفسه 

.�
�لتجم
 في �ألج��� �لبا	
�لسنجا5: بالفعل فأ*يالنا تحمينا في �ألج��� �لبا	
� � تم
نا بالح	�	�. 
�3لى جان5 كل ه*� ت�ج
 أل*يالنا فائ
� �خ	Y. فكما ه� �ألم	 ل
Y �لكثي	 م� 
�لكائنا� �لحية ل
ينا نح� �لسناج5 �يضا &	Z متن�عة في �لتخاب	، �كمثال 
 Zي&ل  � ب*يله   dيل� �لخ&	  به   Z
ُيح عن
ما  �ألحم	  فالسنجا5  *ل?  على 

�ص��تا تنّ� ع� �لف��.
 �منك �خ*  �لج��   �� ش?  فال  �لج��،  م�  كثي	�   �جمعت  
لق  :�
	�

مأخ*�.
�لشتا�، �  �لحص�ل على &عامنا في  نعاني كثي	� م�  �لسنجا5: نح� 

� للشتا�. � عن
ما �
ك*ل? فنح� نجمع ع
تنا في فصل �لصي9 � نخ�نها �ستع
نضع &عامنا في �لمخا�� ينبغي �� نك�� في غاية �لح*	. � نح� ال نخ�� 



�ل��قع فإ� ما تق�� به  ما بي� 45 س� � 90 س� �تست&يع �� ت&ي	، �في 
3لى �خ	Y قا&عة مسافة  تقف� م� شج	�  �لكامل فهي  بالمعنى  لي; &ي	�نا 
&�يلة. �ه*( �لسناج5 �لتي تقف� به*� �لشكل ال تمل? �جنحة �3نما ل
يها �غشية 
لل&ي	��  �ل&�ئ	" مثال يمل? غشا�  "�لسك	  �ل&ي	��. فسنجا5  تساع
ها على 
يمت
 م� 	جليه �ألماميتي� 3لى 	جليه �لخلفيتي�. �ه*� �لسنجا5 يمك� �� يقف� 
م� ج*� شج	� 3لى ج*� شج	� �خ	Y بمع
ل 30 مت	� للقف�� �ل��ح
�. بل 

ل�ح� �نه ق&� مسافة 530 مت	� بس� قف��� مت��لية.
فاتح: كي9 يمكنه� �� يحسب�� �لمسافا� بي� �ألشجا	 مع �نه� يقف��� 
ه*( �لقف��� �ل&�يلة؟ فأنا �عتق
 �نه� ُيعّ
ل�� �نفسه� تع
يال 
قيقا حتى يقع�� 

على �لمكا� �لمناس5. �خ&� صغي	 يمك� �� يعّ	ضه� للسق�&.
�لسنجا5: ه*� صحيح تماما، علينا �� نك�� ح*	ي� ج
� عن
ما نقف� حتى 
نقع على �لغص� �ل
قيZ �نمس? به. �له*� �لغ	S نستعمل �	جلنا �لخلفية � 

 �
�لحا �لتي عي�ننا  ��*يالنا  
قة  بكل  �لمسافا�   

تح �لتي 
تحاف� لنا على ت���ننا. ��ل*F منحنا ه*( 
�هللا  ه�  نستعملها  كي9  �علمنا  �لمي��� 
جل جالله. � 3ال كي9 يمك� �� 
يمس? كل ف	
 منا بمس&	� فيقي; 
يقي;   �ث �لمسافا� على �ألشجا	 
�لمسافا� �لفاصلة بي� �ألغصا�؟ �3 



�� نكس	 غال9 �لفاكهة مهما كا� قاسيا.
�: �ال تتض		 �سنانك�؟
	�

 ��لسنجا5: �3 �هللا خلZ كل شي� في غاية �لكمال، � هنا �يضا يمكنك
 Y	سناننا تنب� في مكانها �سنا� �خ� 	ما تنكس
�� تشاه
�� ب
يع صنعته. فعن

 باستم	�	. � 
على �لف�	 ��ألسنا� �لتي تكس	 ت&�ل م� �سفل �ب*ل? تتج

�ئما 3لى �لقض� مثلنا  Uه*( �لخاصية �ع&�ها �هللا لجميع �لكائنا� �لتي تحتا

نح�.
في  كماله   � خلقه  جمال   �a	لق� aيا�   Y
3ح في  �هللا  *ك	   
لق فاتح: 

مخل�قاته فقال: 
ُي�ِقُن�َ�)           ِلَقْ�ٍ Hَيا8ٌ  َ(�بٍَّة  ِمْ�   ُّcَيُب َ�َما   َخْلِقُكْ (َ�ِفي 

(�لجاثية،4)
 U	بعنايته �ال يخ �عى كل شي	علينا �ال ننسى �� �هللا تعالى ي :�
	�
شي� ع� سي&	ته. �علينا �� نشك	( على ما �ع&�نا م� �لنع�, � نسأله �� 

يجعلنا م� عبا
( �ل*ي� يحبه� �علينا �� نسأله �لمغف	�.
�، فال�ق� تأخ	 
فاتح: �جل ه*� صحيح، �لك� علينا �آل� �� نع�
 يا �	

كثي	�، �نشك	? شك	� ج�يال ع�ي�نا �لسنجا5 على ما ح
ثتنا به.
 Fيقا
�لسنجا5: مع �لسالمة ص

�لصغي	��



.
�لف��كه � �للح�� ألنها س	عا� ما تفس
 Z
�لبن  � �لج��  بجمع  نكتفي  �لشتا�  في فصل  نبقى جائعي�  �حتى ال 
��لك���ال? �لتي تقا�� لم
� �&�ل. �له*� �لسب5 فأنا س�9 �حتف� به*� �لج�� 

آلكله في فصل �لشتا�.
�: �3 �هللا تعالى ه� �ل*F عل� جميع �لكائنا� �لحية كي9 تج
 &عامها 
	�
 ،"Z��	ل�" �هللا  صفا�  �م�  خلقه.  كائ�  كل   Z�	ي �ه�  به،   �تحتف �كي9 
 	�
بمعنى �نه ي&ع� كل كائ� خلقه. �في 3ح
Y �آليا� يبي� �هللا تعالى لنا مق

	حمته �ل&فه، قال تعالى: 
 (ِميُع �ْلَعِليُ (َ�َكَأيِّ� ِمْ� َ(�بٍَّة َال َتْحِمُل ِ�ْ�َقَها �ُهللا َيْ�ُ�ُقَها َ�ِ<يَّاُكْ َ�ُهَ� �لسَّ

(�لعنكب�8، 60)

�لسنجا5: �3 �هللا �ع&Y �لكائنا� �لتي خلقها خصائA متناسبة مع �لبيئة 
 �� 
�لتي تعي# فيها. فال يكفي �� نج
 �ل&عا� � نخ�نه فعن
ما يأتي �لشتا� الب
نج
 مكانا مناسبا نخفي فيه �ل&عا�. �ه*� �ألم	 �يضا ننج�( بفضل ق�� حاسة 
 Zعلى عم Z
�لش� �لتي �ع&�نا �هللا 3ياها. فنح� باست&�عتنا �� نش� 	�ئحة �لبن
30 س� تح� �لثلج. �ما نجمعه م� &عا� نخفيه في �كث	 م� مكا�، بي
 �ننا 
بع
 *ل? ننسى �كث	 �ماكنه. �ه*� �يضا فيه حكمة عن
 �هللا تعالى. فما نت	كه 

م� &عا� َينب� بع
 م
� � يكب	 م� ج
ي
 �س& �لغابة.
فاتح: 3ّ� �لج�� ��لفن
Z � �لكستانة ف��كه لها غال9 ق�F ج
�. �نح� 
 ��
نكس	 ه*( �لف��كه ب
بابي; م� ح
ي
، ��نت� كي9 تكس	�� ه*( �لف��كه 

�� يك�� عن
ك� �ّية aلة.
 
�لسنجا5: نح� ل
ينا �سنا� ق�ية ج
� �حا
� ج
� ال يمك� �� تك�� عن
� للق&�، � 
�إلنسا�. ففي �لقس� �ألمامي م� �ف��هنا ل
ينا �سنا� حا
� تستخ
في �لجهة �لخلفية منها ل
ينا �سنا� �خ	Y. �بفضل ه*( �ألسنا� �لحا
� نست&يع 



 ��نع �لتي  نعمه  تعالى �ع�  �هللا   
يح
ثه� ع� �ج� كا�  ما  �كثي	�  خاصا، 

 Y�	 ما
�عن تعالى.   � ي	ي
 سبحانه  كما   ��
�لعبا  ��
� � ع� �ج�5  بها 

�أل&فال متخاصمي� *ه5 3ليه� بس	عة � كا� ك�كها� يبكي، �حكى �أل&فال 

 ���
للج
 صالح ما حصل. �بع
 *ل? *هب�� جميعا 3لى �لح
يقة �جلس�� � ب

يتح
ث��.

 T
شن	: �يها �لج
 صالح �نا ��ص
قائي نلع5 
�ئما �لعابا جميلة � ال تح

 
بيننا �ية خص�ما�، لك� ك�كها� يفس
 علينا لعبنا 
�ئما � نح� ب
�	نا ال ن	ي

�� نك�� �ص
قا� له. 

�لج
 صالح: �حبائي �أل&فال، كلنا ن	ي
 �� نك�� سع
�� في كل حي�، 

�ن	ي
 �� نعي# في �ما� � ن	ي
 �� نبقى في �ألماك� �لتي نج
 فيها �ألص
قا� 



َشَن	 �ل
 حس� �ألخالZ �لي9 �نشي& ج
�، �ق
 �نتقل� �س	ته 3لى م
ينة 

�خ	Y بسب5 عمل ��ل
(، �له*� �لسب5 �ض&	 شن	 لمفا	قة �ص
قائه �ل*ي� 

.�يحبه

� �لجي	�� �ل*ي� يسكن�� في 
�بع
 م
� م� �نتقاله� 3لى من�له� �لج
ي
 ق

عما	ته� نفسها ل�يا	� عائلة شن	. �ف	d شن	 ف	حا ش
ي
� أل� هنا? �&فاال 

كثي	ي� في عم	( يسكن�� في عما	ته� نفسها. ��ح5 شن	 �ص
قا�( �ل*ي� 

 
�ح  �� به� �ث�قا، غي	  
� عالقته �
�� �ل�ق�  تع	9 عليه�. �مع م	�	 

 �هRال� �ألص
قا� �ي
عى ك�كها� كا� �صغ	ه� � كا� كثي	� ما يفس
 عليه

 T
لعبه�، فه� يح5 
�ئما �� يلعب�� معه �للعبة �لتي ي	ي
ها ه�، �عن
ما يح

ما ال ي	غ5 فيه يغض5.

ك�كها�  �جا�  يلعب��،  لكي   �كله �أل&فال  �جتمع   ��أليا م�   �ي� �في 

 �ك*ل?. �في تل? �ألثنا� كا� �أل&فال يلعب�� باللعبة �لج
ي
� �لتي جلبها له

شن	. �عن
ما جا� ك�كها� �ح; جميع �أل&فال بالضيZ فه� يع	ف�� �نه 3*� 

�شت	? معه� في �للع5 س�9 ي
خل معه� في ج
�ل، �له*� �لسب5 ل� يسمح 

له �أل&فال باللع5 معه�. �غض5 ك�كها� ك*ل? غضبا ش
ي
�، ��قت	5 م� 

شن	 � �خ* �للعبة م� عن
( � �لقى به*� على �أل	S فكس	ها ��ثا	 عمله 

ه*� ح�� شن	 � �ص
قائه. �
خل�� في خصا� مع ك�كها� � عن
ما سمع 

 .U	3لى �لخا 	��لج
 صالح ه*( �لجلبة ت�جه 3لى �لناف*� � ن

�هتماما   �به  �يهت �ه�  كبي	�،  حبا  �أل&فال  يح5  صالح   
�لج كا� 

�همية �تبا� 
�لكلمة �ل�يبة



لنا ما   Zيتحق يكفي �� ن	غ5 في *ل? حتى  لك� ال   .�
بالسعا فيها  �نح; 

فالحص�ل  غي	نا،  م�  
�ئما  �ألشيا�  ه*(   	�ننت  �� يمك�  ال  3نه   �ث  ،
ن	ي

على بيئة aمنة �محي& ها
p �تك�ي� ص
�قا� &يبة يحتاU 3لى جه�
 �3لى 

 )
تضحية خاصة. �3*� كا� كل شخA ي	غ5 فق& في �لحص�ل على ما ي	ي

� �ية تضحية فإ� �لخص�ما� ��لمشاكل 
�ال يفك	 س�Y في 	�حته � ال يق

تتفاق� بي� �لنا;.

�ما �لمRمن�� �ل*ي� يخش�� �هللا فإنه� يتص	ف�� تص	فا مختلفا فهRال� 

 �يك�ن�� �صحا5 تضحية ��صحا5 عف� � صب�	ي�، �حتى 3*� �لم�� فه

يتص	ف�� بعف� �ينش	�� �ألم� ��لسال� ألنه� يجعل�� مصلحة غي	ه� �على 

 Zه*( م� �ألخال� ،Zلشخصية، �بالتالي يتبع�� �جمل �ألخال� �م� مصالحه

�لعالية �لتي �م	 �هللا بها �لمRمني�.

شن	: حسنا �يها �لج
 صالح، عن
ما يقابلنا شخA بكال� ب*F� �� يق9 

منا شخA م�قفا ع
�ئيا ما*� ينبغي علينا فعله؟

 

( �هللا منا، �ق�	� F*9 على �لنح� �ل	صالح: &بعا علينا �� نتص 
�لج

�ضح لنا *ل? في �آلية 34 م� س�	� فصل� قال تعالى: 

يَِّئُة ِ�ْ(َفْع ِبالَِّتي ِهَي َ�ْحَسُ� َفِإ�6َ �لQ6َِّ َبْيَنَ,  (َ�َال َتْسَتِ�Q �لَحَسَنُة َ�َال �لسَّ

.(َ�َبْيَنُه َعَ(�َ�ٌ� َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميٌ

شك	 �أل&فال �لجّ
 صالح ��ع
�( �� يعامل�� بعضه� �لبعS معاملة 

حسنة. 



كي� يك�� ت��ضع �لم�مني�؟
�م	 �هللا تعالى �لمRمني� بأ� يتحل�� بالت��ضع. ��لمRمن�� ه� �ل*ي� يع	ف�� �� 

�هللا ه� خالZ كل شي� ��� �هللا مال? كل شي� ��نه ه� �ل*F �نع� بالخي	�� ��لفضائل 

على �إلنسا�، �له*� �لسب5 فه� ال يتكب	�� مهما كا� عن
ه� م� �لجمال �� �لغنى �� 

�ل*كا� �� �لجا(. �ق
 *ك	 �هللا عبا
( �لمت��ضعي� في �لق	�a �لك	ي� فقال:

ْحَمِ� �ل6َِّيَ� َيْمُش�َ� َعَلى �َألْ�ِ@ َهْ�ًنا َ�<�6َِ َخاَ�َبُه �ْلَجاِهُل�َ� َقاُل��  َسَالًما) (س��� �لف�قا�63)(َ�ِعَباُ( �ل�َّ

:Zمني� بالعاقبة �لحسنة له*( �ألخالRهللا �لم� 	بش 
� ق

ٍة َجَعْلَنا َمْنِسًكا ِلَي6ُْكُ��� �ْسَ �ِهللا َعَلى َما َ�َ�َقُهْ ِمْ� َبِهيَمِة  (َ�ِلُكلِّ ُ�مَّ

�ْلُمْخِبِتيَ�)     �ِ َ�َبشِّ َ�ْسِلُم��  َفَلُه  َ��ِحٌ(  <َِلٌه   َفإَِلُهُكْ  (س��� �لحج 34)�َألْنَعاِ

كي� يك�� 6ك� �هللا؟

مع ما يق�ل�� ��� كل ما 
�3 �لمRمني� يعلم�� �� �هللا ي	�ه� في كّل لح�� �يس

صيبه� ه� بمشيئة �هللا تعالى. �ينبغي �� تك�� حياته� *ك	� هللا في كل حي�. � يك�� 
ي

 �
�لعال� ه� بإ	�
*ك	 �هللا ك*ل? بإ
	�? �� كل ما يح
T لإلسا� �كل ما يح
T في ه*� 

جتها
 لفه� �لِحَك� في مخل�قاته 
�هللا, �يك�� بالتأمل في �لمقص
 م� ه*( �لح��
T � �ال

3
	�? ع�مة �هللا � جالله, �بيا� *ل? للنا; �آلخ	ي�. �يبي� �لق	�a �لك	ي� كي9 �� �

�لمRمني� *�ك	�� هللا في كل حي�:

َماَ��8ِ  ِقَياًما َ�ُقُع�ً(� َ�َعَلى ُجُن�ِبِهْ َ�َيَتَفكَُّ��َ� ِفي َخْل7ِ �لسَّ (�ل6َِّيَ� َي6ُْكُ��َ� �هللاَ 

اِ�)     
ِ@ َ�بََّنا َما َخَلْق8َ َه�6َ َباِ�ًال ُسْبَحاَنَ, َفِقَنا َع5َ�6َ �لنَّ

َ��َألْ�
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�ألص
قا�   Sبع

يأت��  �لم
	سة  في 

يغسل��   ��ل  dلصبا�

 .�حتى �ج�هه

�لج
 �حم
: ع�ي�F علي، لق
 �م	 

�ل*ي� ال  ��لنا;  �ل�سخ.  �نهاه� ع�  بالن��فة   ��لك	ي  �a	لق� في  �لمRمني�  �هللا 

يلت�م�� بأخالZ �لق	�a �ال ي&بق�نها في حياته� يقع�� في ه*( �ألم�	 �لسيئة، 

 ���لمRمن�� �نا; &�ه	�� ب
نيا، �ه� يجلب�� 3عجاب? بن��فة �ب
�نه� �مأك�الته

 ��مالبسه� ��ألماك� �لتي يعيش�� فيها. بل 3نه� ي	ي
�� �� يجعل�� م� بيئته

شبيهة بالجنة �لتي ع	فها لنا �لق	�a �لك	ي� في �آليا� �لتالية:

�ِئِفيَ�  ْ� َبْيِتي ِلل�َّ ْ�َنا ِإلْبَ��ِهيَ َمَكاَ� �لَبْي8ِ َ�الَّ ُتْشِ�ْ, ِبي َشْيًئا َ�َ�هِّ (َ�ِ<6ْ َب�َّ

ُج�ِ( ) �لحج، 26 كَِّع �لسُّ َ��لَقاِئِميَ� َ��ل�ُّ

�قال تعالى:

(َيا َ�يَُّها �ل6َِّيَ� Hَمُن�� ُكُل�� ِمْ� َ�يَِّبا8ِ َما َ�َ�ْقَناُكْ َ��ْشُكُ��� ِهللا ِ<ْ� ُكْنُتْ ِ<يَّا2ُ 

َتْعُبُ(�َ�) (�لبق��، 172

ْجَ� َفاْهُجْ�) �لم(ث� 5-4 ْ� َ��ل�ُّ �قال �يضا: (َ�ِثَياَبَ, َفَ�هِّ

�لتحلي  م�  يتمكن��  حتى  فعله  �لمRمني�  على  ينبغي  ما*�  حسنا،  علي: 

بالن��فة �لتي بينها �لق	�a �لك	ي�؟

فالما� نعمة ع�يمة  للنا; &ه�	�،  �لما�  تعالى  لق
 خلZ �هللا   :
�لج
 �حم

�ه� م
عا� لشك	 �هللا تعالى. 




 ��ج5 �
كا� علي في ه*� �لي�� ش
ي
 �الض&	�5، لق
 كلفه� معلمه� بإع

�لمعل�ما� �لال�مة م�  �لمعل� �� يجمع  �لن��فة، �ق
 &ل5 منه  م
	سي ح�ل 

*ل?  �حتى  يق
مها.   �  Z�	�� على  يكتبها   �  �عليه بها  �شا	  �لتي  مصا
	ها 

�لي�� كا� علي يلت�� �لت��ما كامال بالن��فة غي	 �نه �حتا	 في كيفية ش	d ه*� 

�لم�ض��.

ه*�  ع�  يع	فها  ال  كثي	�   Y	خ� �شيا�  هنا?   �� ش?  �ال 

�لمعل�ما�  م�  فكثي	   ،�
جي فك	�  علي  �ت*ك	  �لم�ض��. 

 �  ،
�حم  
�لج  
عن  
ت�ج �لم&ل�بة 

فه� يسك�  يأخ*ها عنه,   �� يمك� 

في �لعما	� نفسها �لتي يسك� فيها 

ه�. ��خ* �لقل� � ��ستأ*� م� �مه � 

�ُس	   .
�حم  
�لج من�ل  3لى  *ه5 

 a
�ب به علي،   �قا ِلما   
�حم  
�لج

.Tي
يتجا*با� �&	�9 �لح

كل   
�حم  
�لج �يها  علي: 

لك�  ن�يفا،  يك��   �� يج5  3نسا� 

�ها�� �لم�مني�



�لمست&��. 

في  3ال   ��
�لهن �لن��فة �حس�   ��لنا; ال ت�ه	 عليه  Sعلي: هنا? بع

 �بعS �لمناسبا�، فه� ال يك�ن�� ك*ل? 3ال في �ألعيا
 مثال، �ما بقية �قته� فه

مهمل�� �غي	 ن�يفي�. ما*� يعني ه*� �لفه� للن��فة عن
ه�؟

�لج
 �حم
: هنا? بعS �لنا; يلت�م�� بالن��فة �لت��ما كبي	� بال	غ� م� 

 ��غايته  �ن��ياه  ��  
بي  ،��لك	ي  �a	لق� 3ليها  
عا  �لتي   Zألخال� �بتعا
ه� ع� 

 �تك�� بعي
� تماما ع� مقاص
 �هل �إليما�. فغاية هRال� هي �� ال يجعل�� �نفسه

.�ع	ضة لنق
 �آلخ	ي� ��� ي�ه	�� �مامه� في شكل الئZ ال يعيبه� عن
ه

45.A

فبما �� ن��فته� ال يقص
 بها �جه �هللا �	ضا( فإنه� ال يج
�� ح	جا في 

�ل�ه�	 بم�ه	 سي� عن
ما يك�ن�� مع �نا; ال يحب�نه� �� ال يع	ف�نه�. �ما 

�لمRم� فه� ال ي�لي �لن��فة ه*( �ألهمية حتى يك�� مقب�ال ل
Y �لنا;، �3نما 

 �يح	A على �لن��فة لكس5 	ضا �هللا تعالى ��لن��ل عن
 ���م	(. فحتى �3 ل

ي	 �حً
� لع
� �يا� يك�� ح	يصا على ن��فته مهتما بلياقته.

علي: �يها �لج
 �حم
، �شك	? شك	� ج�يال على �لمعل�ما� �لقيمة �لتي 


تني بها، �س�9 �تأمل فيما قلته لي ��كت5 منه ��جبي �س�9 �ك�� –م� 
م

�آل� –�كث	 ح	صا في م�ض�� �لن��فة.

يشع	  كا�  �لم
	سي.  ��جبه  كتابة  في  �ش	�  �لمن�ل،  3لى  علي  �س	� 

 �a	لق�  Zألخال  S	لع� ه*�   �تق
ي قبل  �يضا  كبيٍ	  �حماٍ;  كبي	  باض&	�5 

في م�ض�� �لن��فة. فالن��فة �مٌ	 مه� عن
 �لمRمني�، �هي �يضا عالمة م� 

عالما� �لمRم�. 



�تأتى في مق
مة �ل��جبا� �لم&ل�بة �� يغسل �لمRم� ي
( ��جهه حالما 

يق�� صباحا، ث� يستح� حتى يب
� ي�مه على غاية م� �لن��فة. �ق
 قال �هللا تعالى 

ُل  ِّ�َ�ُيَن ِمْنُه  يُك �لنَُّعاَ� �|َمَنًة  ُيَغشِّ مبينا �� �لما� جعل للن��فة ��ل&ها	�: (ِ<6ْ 

ْيَ��ِ� َ�ِلَيْ�ِبَ� َعَلى  َ�ُكْ ِبِه َ�ُي6ِْه5َ َعْنُكْ ِ�ْجَ� �لشَّ َما9ِ َما9ً ِلُيَ�هِّ َعَلْيُكْ ِمَ� �لسَّ

ُقُل�ِبُكْ َ�ُيَثب8َِّ ِبِه �َألْقَ(�َ )     �ألنفال، 11

 F*م� ه*( �آليا� �� �لشي&�� ه� �ل �علي: �يها �لج
 �حم
، يمك� �� نفه

يبع
 �لنا; ع� �لن��فة، �لي; ك*ل?؟ معنى ه*� �� �لنا; �ل�سخي� ه� �ل*ي� 

�تبع�� �لشي&��.

�لج
 �حم
: لق
 ح*	 �هللا تعالى في ه*( �آلية �إلنسا� م� �� �لشي&�� يجل5 

3ليه� �ل	ج; �يبع
ه� ع� �لن��فة. فالشي&�� يسعى باستم	�	 �بال كلل لكي 

ي�ل �إلنسا� ع� �ل&	يZ �لق�ي�، �ه� في �م	 �لن��فة �يضا ي�س�; لإلنسا� 

.Tج; ��لخب	حتى يجعله م� �هل �ل

�مثال *ل?، �نه ي�ع� لإلنسا� بأ� يRخ	 ف	# �سنانه بع
 �ألكل ��  يعّس	 

 
�. �بم	�	 �ل�ق� ينسى ه*� �ألم	 بشكل كامل. �ق�عليه �خ* حما� بشكل منت

 
�ل�ق� يك�� *ل? سببا في فسا نتيجة مباش	�، �لك� مع  �لتها��  له*�  يك�� 

م�ه	 �لشخA �تض		 صحته. 

��ل��قع �� غاية �لشي&�� هي ه*( تماما، فه
9 �لشي&�� ه� 3فسا
 قل5 

 F
�إلنسا� بالمشاع	 �لك	يهة �س�قه 3لى جهن�. �ي	ي
 �لشي&�� ك*ل? �نه ُي	

�إلنسا� في �لنجاسا� فيخ	5 عليه صحته ��سنانه �ي
فعه 3لى �� يك�� ك	يه 

�لم�ه	. غي	 �� �لمRم� �ل*F يلت�� بأخالZ �لق	�a يك�� ف&نا �ح*	� م� ه*( 

 	
�ل�سا�;، �ال يب
F� F تها�� في م�ض�� �لن��فة؛ فه� يعتني بن��فته ق



 ،�a	3لى �لم 	��ل&���;: �ن� على حZ! نح� ال ن	Y جمالنا ه*� عن
 �لن

فاهللا تعالى ه� �ل*F علمنا �ّ� *ي�لنا تك�� ج*�بة 3لى ه*� �لح
 عن
 فتحهما. 

��قت	5 تشتي� م� �ل&���; �كث	، ��حتا	 م� �ألل��� ��ل	س�� �لخالبة 

�لتي ت�ي� *يله. 

ال   
ح 3لى  جميلة  كان�  فاألل���  ب
يع،   �	س 3لى   	��ن كأنما  تشتي�: 

...Z
يص

�لجميلة  �لل�حا�  ه*(  	سم�   F*ل� �نا  �ك��   �� يمك�  هل  �ل&���;: 

�لم�ج�
� في *يلي؟ ص
يقي �لصغي	، ال ش? �� ه*� غي	 ممك�. �3*� ف*يل 

يق9  �لجمال  �ه*�  نفسه،  تلقا�  م�  يتك��   �ل  Z	لخا� �لجمال   F* �ل&���; 

�لكائنا�  �لجميع �مامه منبه	ي�. فال*F خلZ ه*� �لجمال �خلZ جمال جميع 

ه� �هللا تعالى.

 Zخل  F*ل� ه�  تعالى  �هللا   ��  Y	خ� م	�  
	ك� � �يضا،  ��آل�  تشتي�: 

�لكائنا� �لحية. �3لى �للقا� ص
يقي �لجميل! 

�ح; تشتي�، 3حساسا كبي	� بع�مة �لق
	� �إللهية، ث� 	جع 3لى �خته ��مه 

 ��*ك	هما بأ� �هللا تعالى ه� �ل*F خلZ ه*� �لجمال. �بع
 �� *ه5 تشتي�، تكل

�ل&���;. 

�ل&���;: في �ما� �هللا!



�خته  مع  �لحي��نا�  ح
يقة  3لى  �ألسب��  نهاية  ع&لة  في  تشتي�  *ه5 

 ��لكبي	� ��مه. كان�� يشاه
�� �لحي��نا� �ألليفة بإعجا5 �
هشة. �كا� بعضه

 
ي	مي 3ليه� �ل&عا� ��لبعS �آلخ	 يكتفي بالن�	 م� بعي
. �كا� هنا? �ح

صغا	 �لفيلة قا� ب	# �لما� على مالب; �خ� تشتي�. �ضح? تشتي� ��مه 

���صال سي	ها.

� تشتي�: �ن�	 3لى ه*� �ل&���; �لم�ي�. �

تشتي�  ��قت	5  �ل&���;،  لجمال   �
ش
ي عجبا  ��خته  تشتي�   �� �ل��قع 

�كث	 حتى يمكنه �لن�	 3لى �ل&���; ب&	يقة �حس�. 

 ��ل&���;: �هال ب? يا ع�ي�F تشتي�. في �لح
يقة �نا مع	�9 في عال

�لحي��نا� بأنني �كث	ه� �ينة. 

تشتي�: �3 *يل? في غاية �لجمال، فهل �� جميع عصافي	 �ل&���; على 

ه*� �لشكل؟

�ل&���;: كال، ص
يقي �لصغي	، �3 ه*( �ل*ي�ل ال ت�ج
 س�Y عن
نا 

 Tنستعمل ه*( �ل*ي�ل �لجميلة م� �جل ج*5 3نا 	. �نح� �ل*ك�	نح� �لكبا

�ل&���; ��الستح��* على 3عجابها عن
 �لبحT ع� �ل��جا�. 

تشتي�: كي9 يمك� لل&���; �� يع	9 �نه يصبح �كث	 جماال �جا*بية 

 
�حٍ قبِل  *ل? م�   �تعل  
ق يك��   ��  F	�	لض� �لي; م�  فتح جناحيه؟   
عن

ما؟

.�a	في �لم 	�فحتى �إلنسا� ال يتأك
 م� شكل م�ه	( 3ال عن
 �لن

 � تشتي� ��ل����
��لم��ك



عضال�   
ت�ج �ل	قيقة 

كثي	�.  ��عصا5   Z�	ع�

�كث	  سيقاننا  كان�  �ل� 

علينا  لصع5  �ِكبً	�  متانة 

�ل&ي	��.

جا�: ما �جمل �إلحسا; 

ك*ل?   ���جنحتك بال&ي	��، 

تستعمل�نها   ��لكنك 	قيقة. 

�لك�  حسنا،  �ل&ي	��.  في 

 �
كي9 ت&ي	�� لمسافا� بعي


�� �� تتعب��؟ 

 ����لعصف�	: في �للح

في   Zالن&ال� م�  �أل�لى 

كبي	�،  &�قة   Zُننف �له��� 



عن
ما 	جع جا� م� �لم
	سة 3لى �لمن�ل ن�ل� �م&�	 غ�ي	�. تنا�ل 

جا� �ألكل، �قبل �� يب
� في �لقيا� ب��جباته �لم
	سية &ل5 م� �مه �� تسمح 

له بمشاه
� من�	 �لم&	 �ه� ين�ل. �سمح� �أل� لجا� بأ� يفعل *ل? ش	& 

�لم&	   �
�لناف*� �ش	� في مشاه ��قت	5 جا� م�  لم
� قصي	�.  يك��   ��

�لمنهم	. 

بغي	  �آلخ	   Sبع� �بمضالته  �بعضه  Zي	ل&� في  �ناسا  �شاه
 جا� 

مضلة لجأ�� 3لى جان5 �لعما	� لالحتما� بها. �بع
 فت	� م� *ل? ب
�� تتك�� 

ِب	ٌ? م� �لما�. �كان� �لسيا	�� �لتي تم	 في �ل&	يZ تنث	 �لما� يمنة �يس	�، 

 )
�كا� �لنا; يلجأ�� 3لى حافة �ل&	يZ حتى ال يتبلل��. �ت*ك	 جا� �� �ج�

في �لبي� شي� جي
 ج
�, ��نه م� �ل��ج5 شك	 �هللا تعالى شك	� ج�يال على 

 .�
9� �لمن�ل �ما 	�قه� م� �ل&عا

�لمسكي�  �لعصف�	   �� جا�   ?	
�� �لناف*�.   ��ما عصف�	  ح&  �فجأ� 

يبحT ع� مكا� يحتمي فيه م� ش
� �لم&	، ففتح �لناف*�.

جا�:م	حبا ب?، �سمي جا�. 3*� شئ� تفضل 3لى 
�خل �لمن�ل.

يت�ق9  حتى  �ل
�خل  في   	ُ��نت  �*3 جا�.  يا  ل?  شك	�  �لعصف�	: 

�لم&	. 

 	� �جا�: الش? �ن? �حسس� بالب	
 �لش
ي
 في �لخا	U. ��نا قبل �آل� ل

قّ& عصف�	� ق	يبا مني على ه*� �لنح�. 3ّ� ساق? 	قيقة ج
�، كي9 تست&يع 

�� تحمل جسم? على هاتي� �لساقي� �ل	قيقتي�؟

حس5  على  	قيقة  سيقاننا  تك��  �لعصافي	  نح�  جا�،   �نع �لعصف�	: 

�لسيقا�  ه*(  ف
�خل  سه�لة.  بكل  �جسامنا  نحمل  فنح�  *ل?  �مع  �جسامنا. 

جا� ��لعصف���لصغي�



شكل  على  �معق�فة  &�يلة  مناقي	ها  فتك��  �ألسما?  على 

كاللي5. �بالنسبة 3لى �ألن��� �لتي تتغ*Y على �لنبتا� فهي 

ب&	يقة  �لنبتا�  3لى  �ل�ص�ل  على  تساع
ها  مناقي	  تمل? 

م	يحة ج
�. ف	بنا سبحانه �تعالى �ع&Y خصائA �مي��� 

لجميع �لكائنا� �لحية �لتي تعي# على �جه �أل	S خالية م� 

�F عي5 �قص�	. 

جا�: �ن� ال تمل? مثلي �*نا، �لكن? تست&يع �� تسمعني بسه�لة. 

�لحص�ل  على  يساع
نا  �ه�   ،�
ج  �مه 3لينا  بالنسبة  �لسمع  �لعصف�	: 

على �لصي
 �حماية �نفسنا ��لتخاب	 فيما بي� بعضنا �لبعS. �هنا? عصافي	 

يس	.  بكل   �
ج �لمنخفضة  �ألص���  م� سما�  تمكنها  �غشية خاصة  ل
يها 

��*� عصف�	 �لب�� ل
يها حساسية عالية تجا( �ألص���. �نسبة �لسما� ل
يه 

�على بكثي	 مما هي ل
Y �إلنسا�. 

 �
�لع بأشكال مختلفة إل	ها5  تستعمل �ص��تا  �لعصافي	  �ن���   Sبع

�لتي  �ألعشا#  نحمي  فلكي  �تنفي	(. 

نبنيها في ثق�5 �لشج	 نص
	 �ص��� 

(فحيح).  �لحيا�  بأص���  شبيهة 

�لجا	حة  �لحي��نا�  نقت	5  �عن
ما 

 ��فت �ألص���  تل?  تسمع  �لع#  م� 

�� فيها حيا� �تف	 منها، �هك*� نحمي 

�عشاشنا. 

�جل  م�  ك*ل?  تفعل��  ما*�  جا�: 

حماية �عشاشك�؟

حماية  �جل  �لعصف�	:م� 

 Y	عشا# �خ� �ببنا ��عشاشنا نق�



ثقل  نحمل   �� علينا  يت�ج5  ألنه 

�ل	قيقة. �عن
ما  بأجنحتنا  �جسامنا 

نحلZ في �له��� ُنْسل� �نفسنا لل	يح 

لكي نست	يح قليال. �به*� �لشكل ال 

نص	9 س�Y &�قة قليلة، �بالتالي 

�عن
ما  بس	عة.  بالتع5  نشع	  ال 

�لخفقا�   
نعا� �ل	يح  تأثي	  ي*ه5 

بأجنحتنا. �نح� بإمكاننا �� نق&� �لمسافا� �لبعي
� بفضل ما �هبنا �هللا تعالى 

 .Aم� ممي��� �خصائ

�لعصف�	: �3 �هللا تعالى خلZ لنا مناقي	نا على حس5 �ن��عنا, �جعلها 

�يفتها بشكل كامل. �مناقي	نا ب&	يZ تناس5 مع �لمحي& � ��
قا
	� على �

3لينا  بالنسبة   �
ل*ي*� ج �لخ	&��  "ِت	ِتل" �حش	�  فيه. فحش	�   نعي#   F*ل�

نح� معش	 �لعصافي	 a كلة �لحش	��. فمناقي	نا �ل	قيقة ��لحا
� تمكننا م� 

 Y*تتغ �لتي  �ما �ألن���  �لت	�5 بسه�لة.  �لحش	�� م� تح�  �ستخ	�U ه*( 

 �ُ ُ� (ُهَ� �ُهللا �لَخاِل7ُ �لَباiُ�ِ �لُمَص�ِّ (ُهَ� �ُهللا �لَخاِل7ُ �لَباiُ�ِ �لُمَص�ِّ

َلُه �َألَسما9ُ �لُحْسَنى ُيَسبُِّحَلُه �َألَسما9ُ �لُحْسَنى ُيَسبُِّح

َماَ��8ِ َ��َألْ�ِ@  َماَ��8ِ َ��َألْ�ِ@  َلُه َما ِفي �لسَّ  َلُه َما ِفي �لسَّ

َ�ُهَ� �لَعِ�يُ� �لَحِكيُ) �لحش�، َ�ُهَ� �لَعِ�يُ� �لَحِكيُ) �لحش�، 2424



غ	فتي ��لقيا� ب��جباتي. �غ
� �3 شا� �هللا س�9 �ش	d ألص
قائي ما تتمي� 

�ألخ	Y على  �لمخل�قا�  �سائ	   �خلقك �كي9   .Aم� خصائ �لعصافي	  به 

غاية م� �لكمال ��لجمال. 

�لعصف�	: ��نا �يضا �ست&يع �� �ع�
 3لى عشي، فالم&	 ق
 ت�ق9 ع� 

�لن��ل، ��شك	? يا جا� شك	� ج�يال ألن? �خ*تني 3لى 
�خل �لبي�. 	جائي 

عناية  بنا  يعتن��  بأ�  �لعصافي	  نح�  عنا   �تح
ثه عن
ما  �ص
قا�?  ُت*ّك	   ��

جي
� ��� ال ي	م�ننا بالحج	. 

جا�: الش? في *ل?، فأنا س�9 �بي� له� *ل?. في 	عاية �هللا. 

فتح جا� �لناف*� فان&لZ �لعصف�	 &�ئ	�، �ب
� �ل&ق; في �لتحس�، �جل; 

.Zهللا تعالى على �لخل� �	
جا� 3لى ��جباته �لم
	سية �ه� يفك	 في ق

8ٍ��َ ِفي َج�ِّ  8ٍ��َ ِفي َج�ِّ (َ�َلْ َيَ�ْ�� ِ<َلى �لّ�ْيِ� ُمَسخَّ (َ�َلْ َيَ�ْ�� ِ<َلى �لّ�ْيِ� ُمَسخَّ

َما9ِ َما ُيْمِسُكُه�َّ ِ<الَّ �ُهللا ِ<�َّ ِفي 6َِلَ,  َما9ِ َما ُيْمِسُكُه�َّ ِ<الَّ �ُهللا ِ<�َّ ِفي 6َِلَ, �لسَّ �لسَّ

آلَيا8ٍ ِلَقْ�ٍ ُيْ�ِمُن�َ�) س��� �لنحل، 79آلَيا8ٍ ِلَقْ�ٍ ُيْ�ِمُن�َ�) س��� �لنحل، 79



�لع
� تش�# عليه.  �ب*ل? تضلل  بينها،  �لحقيقي  �لع#  كثي	� م�يفة، �نخفى 

�نق�� �يضا بجعل م
�خل �لع# مش�شة �خفية حتى نحميه م� خ&	 �لحيا� 

�لسامة. �م� �لت
�بي	 �ألخ	Y �لتي نتخ*ها هي بنا� �لع# على �غصا� �ألشجا	 

�لش�كية. 

جا�: كي9 تست&يع بعS �لعصافي	 �لسباحة في �لما�؟ �لما*� ال تست&يع 

جميع �لعصافي	 �لسباحة؟

�لعصافي	  �ن���   Sبع �تعالى  سبحانه  خالقنا   Y&ع�  
لق �لعصف�	: 

بي�  �غشية  �لعصافي	  له*(   Zخل  
فق �لسباحة.  على   	
قا تجعلها   Aخصائ

فهي   Y	ألخ� �ألن���  �صابع  �ما  �لما�،  في  �لسباحة  على  تساع
ها  �صابعها 

	قيقة �ال ت�ج
 فيها �غشية. �له*� �لسب5، ال يمك� لغي	 �لعصافي	 �لمائية �� 

تسبح.

نستعملها  �لتي  �لصفيحة  ه*(  مثل  تماما  جا�: 

نح�، فعن
ما نش
 3لى �	جلنا �لصفيحة �ثنا� �لسباحة 

نك�� �كث	 س	عة في ح	كتنا. 

ل
يها  �لعصافي	  �ن���   Sفبع �لعصف�	: 

ه*( �ألل��� من* لح�� �ال
تها. 

يتبا
ال�  ��لعصف�	  جا�  كا�  �بينما 

منه  �&لب�  �مه  نا
ته   *3  Tي
�لح  9�	&�

��جباته  ينج�  لكي  غ	فته  3لى   
يع�  ��

 
�لم
	سية. �في ه*( �ألثنا� كا� �لم&	 ق

ت�ق9 ع� �لن��ل.

3لى   �
للع� مض&	  �آل�  �نا  جا�: 



.Zمعج��� �هللا في �لخل 
�لسه�لة، �ه*� يع
 �ح

متنا�ل  في  شي�  كل   Zخل �جل  ع�  �هللا   �� كي9  يفك	  علي  ��خ* 

�لكائنا� �لحية حتى تستعمله بشكل �لمناس5. �ت*ك	 �لب	تقال �ل*F عا
� ما 

يأكله في �لشتا�. فحتى يتسنى لنا �كل ه*( �لفاكهة جعل� قش	تها منف&� لكي 

يت� ن�عها بسه�لة، �ل� ل� يك� �ألم	 ك*ل? لكا� �كلها في غاية �لصع�بة. 

 ،”C" على فيتامي� Fعلي �هللا تعالى على نعمة ه*( �لفاكهة �لتي تحت� 	شك�

�هللا �ق
 جعلها �هللا ميس	� لألكل محف��� في غال9   Zخل� يحميها. 

يأكل��  �سنانا  للحي��نا�  ، تعالى  بها

فاأل	ن5   .Y	خ� نعمة  �ه*( 



� علي ��س	ته 3لى �لغابة ي�� �ألح
 باك	� للقيا� بج�لة هنا?. ��ضع� 
ق

�أل� �لل���� في �لمكا� �لمناس5. �عم
 علي 3لى مأل �لقفة بالج�	، لق
 كا� 

يح5 �لج�	 كثي	�، ث� جل; تح� شج	�. �كا� يق	� كتابا �في �ل�ق� نفسه 

يأكل �لج�	، �فجأ� 	�Y �	نبا يتجه نح� �لقفة. �ح	A علي على �ال يخي9 

�أل	ن5، �ت�جه نح�( به
�� �ل&9. 

علي: يب
� �ن? جع� صغي	F �أل	ن5! 

�أل	ن5: ما*� �ق�ل....نع�، فأنا �ح5 �لج�	 حبا كبي	�. 

 �� 
علي: تعاَل لنأكل معا، �نتح
T مع بعضنا �لبعS قليال، فأنا �	ي

�ع	9 عن? �شيا� كثي	�...

�أل	ن5: نح� �أل	�ن5 نسك� في �عشا# نحف	ها في �أل	S، �بإمكاننا 

بشكل  �لج�	  ه*�  �هللا   Zخل  
�لق �لج�	.  على  بسه�لة  �لحص�ل 

مناس5 يجعل �لحص�ل عليه سهال بالنسبة 3لينا. �بفضل 

غاية  في  &عامنا  على  �لحص�ل  يك��  تعالى  �هللا 

علي �ص(يقه 
�لصغي�



هل ه*� صحيح؟

�أل	ن5: نع�، فساقّي �لخلفيتا� �كث	 &�ال م� ساقّي �ألماميي� ��كث	 ق�� 

منهما �يضا. �له*� �لسب5 فأنا �ست&يع �� �ق&� مسافة 60 3لى 70  ك� في 

 .�
�لساعة، ��ست&يع �� �قف� مسافة 6 �متا	 في �لم	� �ل��ح

علي: حسنا، كي9 يمكن? �� تعث	 على بيت? تح� �أل	S، �ما*� 3*� 

جا� �	نa 5خ	 ��ستق	 فيه؟

� “�ل	�ئحة” لكي تست
ل بها على بي�تها. 
�أل	ن5: بعS �لحي��نا� تستخ

فالغ��ل مثال يف	� ما
� في �لمكا� �ل*F يم	 به، �ه*( �لما
� تنش	 	�ئحة ت
ل 

 

على �� �لغ��ل يعي# في ه*� �لمكا�. �نح� �يضا نف	� ما
� ما م� �لغ


 بها �ماك� بي�تنا. �له*� �لسب5 ال تبقى في بي�تنا �ية 
�ل*قنية �هي �لتي نح

حي��نا� �خ	Y، �ب
�	نا نعث	 بسه�لة على بي�تنا. �بال&بع، فه*� �ألم	 ال 


تنا نح�، �3نما نفعل *ل? بإلها� م� �هللا تعالى. �	3 Sبمخ �يت

علي: هل عن
? 3خ��؟

�أل	ن5: نح� �أل	�ن5 نف	j في م
� قصي	� ج
�. فالحمل 


 28 3لى 33 ي�ما. �في �
عن
 �مهاتنا قصي	، �F في ح

(ِ<�َّ ِفي �لَسَماَ��8ِ َ��َألْ�ِ@ آلَيا8ٍ (ِ<�َّ ِفي �لَسَماَ��8ِ َ��َألْ�ِ@ آلَيا8ٍ 

ِلْلُمْ�ِمِنيَ� َ�ِفي َخْلِقُكِْلْلُمْ�ِمِنيَ� َ�ِفي َخْلِقُكْ

َ�َما َيُبcُّ ِمْ� َ(�بٍَّة Hَيا8ٌ ِلَقْ�ٍ ُي�ِقُن�َ�)َ�َما َيُبcُّ ِمْ� َ(�بٍَّة Hَيا8ٌ ِلَقْ�ٍ ُي�ِقُن�َ�)
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يقض� �لج�	 بأسنانه �ألمامية �هي حا
� تساع
( على *ل?. 

ع�  �هللا  بها   �مي�ك �لتي   Y	ألخ�  Aلخصائ� هي  ما  حسنا،  على: 

�جل؟

حتى  �لمي���  م�  جملة  حّي  كائ�  كل   Y&ع� تعالى  �هللا   �3 �أل	ن5: 

حياته،  لها تتيس	  �أل	�ن5  م�   �
ع
ي �ن���   S	أل� �جه  على  فهنا? 

خصائA مختلفة. فاأل	�ن5 �لتي تعي# في �ألماك� 

�هك*�  عامة،  بصفة   Sبي� ل�نها  يك��   �
�لبا	

تست&يع �� تختفي في تل? �لبيئة �لمغ&�� بالثلج 

مثلي  �لب	ية  ��أل	�ن5  �ع
�ئها.  م�   ��َتْسل

تك�� &�يلة �لسيقا�.

�أل	�ن5  م�  ن��  �م	يكا  في  يعي# 

في  �يعي#  ع	يضة،   ��*a ل
يه 

�لعا
� في �لصح	��، �ه*( �آل*�� 

�لع	يضة تقيه م� ح	 �لشم;. 

تخفى   
�ح ال  علي: 

عليه قصت? مع �لسلحفا�، 

��نا ��� �ن? ع
�� س	يع، 



�لي;  *ل?،  على   	
�لقا  )
�ح �ه�  مثال،   Zساب غي	  على  شي�  كل   �
�ب

ك*ل?؟ �3ال كي9 يست&يع �أل	ن5 �لصغي	 �� يجمع ه*( �لخصائA، �كي9 

بإمكانه �� يفهمها؟

�أل	ن5: حقا يا علي، فال �ح
 هنا بإمكانه �� يمتل? تل? �لخصائA ل� 

�� �هللا ل� يمنحه 3ياها. 

 ���ل
 علي: ك� كان� �يا	تنا �لي�� مفي
�. ��لحقيقة �نني في ��ل �ألم	 ل

فنا على �أل	ن5 �لصغي	 �ح
يثنا  �ك� �ح; بفائ
� كبي	� له*( �ل�يا	�، لك� َتع	ُّ

معه 	
فعني 3لى �لتفكي	 م� ج
ي
 في كثي	 م� �لم��ضيع.

 Y	� �� �لح
يT ساع
ني كثي	� على  فه*�  �بتي،  يا  علي: ه*� صحيح 

علي  ينبغي  �لصغي	،  �أل	ن5  �يها  ل?  ج�يال  شك	�  �كب	.  بشكل  �هللا   �	
ق

�آل� �� �*ه5 مع �بي. �سأسأل �مي ما 3*� كا� معها م�ي
 م� �لج�	 حتى 

�ع&يه ل?. 

3لى �للقا� �3 شا� �هللا م	� �خ	Y، مع �لسالمة �آل�. 

�أل	ن5: شك	� ل? يا علي، في �ما� �هللا.




� كبي	� م� �لصغا	. فمثال �نا عن
F 15 �خا... �يبقى 
�ل�ق� نفسه تل
 ع

�لصغا	 مع �مه� ح��لي شه	� ��ح
�. �م� �لخصائA �ألخ	Y لأل	ن5 �� 

 .�
�ل*ك	 ��ألنثى يمك� �� يت���جا بع
 3 �� 4 �يا� فق& م� �ل�ال

 .Tي
� منهما ��ل
 علّي، �شا	كهما في �لح
 �في ه*( �ألثنا� تق

�أل	ن5  �يها  �ع	فها  �ك�   �ل �يضا  �نا  �ألشيا�،  ه*(  جميع  علي:   
��ل

منها  �لحية  �لكائنا�  �هللا ع� �جل جميع   Zخل 
لق في?،  �هللا  با	?  �لصغي	. 

 :��غي	 �لحية كاملة ال عي5 فيها. يق�ل �هللا في �لق	�a �لك	ي

َ�ُهَ� َعَلى ُكلِّ  َفاْعُبُ(�2ُ  َخاِل7ُ ُكلِّ َشْي9ٍ  ُهَ�  ِ<الَّ  ِ<َلَه  َال   َ�بُُّكْ �ُهللا   (6َِلُكْ

102 ،َشْي9ٍ َ�ِكيٌل)  �ألنعا

�ه*( �لنع� كلها جعل� لنا حتى تك�� لنا �متحانا في ه*( �ل
نيا في سبيل 

�� نشك	( سبحانه �تعالى �نسعى  �ألب
ية في �آلخ	�، �علينا  بالحيا�  �لف�� 

لنيل 	ضا(. ��نتما تعلما� �� �لق	�a �لك	ي� ي*ك	 �� "�هللا تعالى خلZ �إلنسا� 

 ��� �م� �جل عبا
ته". ��جمل ما نفعله في حياتنا ه� �� ال ننسى ه*( �لنع

� حياتنا �فZ ما ي	ي
( منا �لق	�a �لك	ي�. يق�ل �هللا تعالى:�نن

(َ��ْصِبْ� َنْفَسَ, َمَع �ل6َِّيَ� َيْ(ُع�َ� َ�بَُّهْ ِبالَغَ(�ِ� َ��لَعِشيِّ ُيِ�يُ(�َ� َ�ْجَهُه 

َ�َال َتْعُ( َعْيَناَ, َعْنُهْ ُتِ�يُ( ِ�يَنَة �لَحَياِ� �ل(ُّْنَيا َ�َال ُتِ�ْ� َمْ� َ�ْغَفْلَنا َقْلَبُه 

َعْ� 6ِْكِ�َنا َ��تََّبُع َهَ��2ُ َ�َكاَ� َ�ْم2ُ�ُ ُفُ�ً��)  �لكه�،28

علي: �بتي، عن
ما ين�	 �إلنسا� 3لى ما ح�له ي	Y �شيا� كثي	� 

تستل�� �لشك	، �لي; ك*ل?؟  فما ن	�( كل ي�� �ما تع�
نا عليه مثل 

�لشج	 ��ل&ي	 �ل*F يحلZ في �لسما�، �ه*� �أل	ن5 �لصغي	... 

 	
ق على  مخل�قة  كلها  �نها  أل
	كنا  �ألشيا�  ه*(  في  فك	نا  ل� 

 F*فعل *ل? 3نما ه� �هللا عّ� �جل �ل F*ل�� .�ع�ي� م� �لتصمي



�هك*�  �لض��،  م�  كمية  �كب	  تتلقى  حتى  �*ل?   	�
م شكل  على  �تصبح 

نحصل على كمية مضاعفة م� �لض��. �بفضل *ل? يمكننا �� نبص	 بسه�لة 

�ثنا� �ل�ال�، �ت�ه	 عي�ننا �كث	 3شعاعا. �الش? �� �هللا ع� �جل خلقنا في 

 .Aنا بما نحتاجه م� خصائ
�حس� ص�	� ���


عا� ن�	ية �لت&�	 ي�عم�� �� ه*( �لخصائA تك�ن� مع �ل�م� م� �

خالل جملة م� �لمصا
فا�، �ه*� �ال
عا� بال ش? غي	 ممك�، فاهللا تعالى ه� 

 Y	ألخ� �لحية  �لكائنا�  �جميع  �لق&&   Zخل F*فعة �ل
  Aنق بال  كاملة 

 .�
��ح

عن
ما   ��نك �آلخ	  ��لشي�   :
م	�

تسق&�� م� مكا� عال تقع�� 
�ئما على 

في  تنجح��  كي9  �أل	بعة،   ��ق
�مك

�لقيا� ب*ل?؟

كثي	�  نح5  �لق&&  نح�  �لق&: 

��ألماك�  �ألشجا	  على  �لتنقل 

�لعالية.

ه*(  �هبنا  تعالى  �هللا   �� غي	 

( َقاَل 5�َُّ �لَمْش7ِ�ِ َ��لَمْغ5ِ�ِ( َقاَل 5�َُّ �لَمْش7ِ�ِ َ��لَمْغ5ِ�ِ

َ�َما َبْيَنُهَما ِ<ْ� ُكْنُتْ َتْعِقُل�َ�)َ�َما َبْيَنُهَما ِ<ْ� ُكْنُتْ َتْعِقُل�َ�)

�لشع��9، �لشع��9، 2828



 Y	شت� 
عن
ما 	جع م	�
 م� �لم
	سة كان� تنت�	( مفاجأ� كبي	�، لق

له �ب�( ق&� صغي	�. 

�ب
� م	�
 م� *ل? �لي�� يقضي ��قا� ف	�غه في �للع5 مع *ل? �لق& 

لينا� 	�Y �لق& �ه� يخ	U م�  �لليالي، �عن
ما *ه5   Y
�لصغي	. �في 3ح

غ	فته �ي*ه5 3لى �لصال��، كا� �لصال�� م�لما، 3ال �� �لق& س	عا� ما 

 .�
	�Y 3نا� �لحلي5 �لم�ج�
 فيه. �عج5 م	�
 ل*ل? عجبا ش
ي

على  تعث	   �� �ست&ع�  كي9   :
3نا� �لحلي5 في ه*� �ل�ال�؟ م	�

�لق&: ع�ي�F م	�
، نح� يكفينا 

�نبص	.   Y	ن لكي  قليل  ض�� 

فق
 ُخلق� عي�ننا مختلفة ع� 

��لق�حية  �إلنسا�.  عي�� 

عن
ما  تتسع  عي�ننا  في 

 ��ل�ال في  نك�� 

مــ��( ��لق�



 ��لخاصة �لتي تحمينا م� �لخ&	 عن
 �لسق�& م� �ألماك� �لعالية. فنح� نحاف

على ت���ننا عن
 �لسق�& باستعمال *يلنا �نغي	 م	ك� �لثقل في �لجس�، �ب*ل? 

في  �لسق�& على �ك9 سيقاننا. �ه*( �لمي�� تبي� م
Y 	حمة �هللا ننجح 

�عنايته بنا.

�حضانه  بي�  �لصغي	  �لق&   
م	� �خ* 

�كّله شفقة عليه. �*ك	 بينه �بي� نفسه �� 

يشاه
ها  �لتي  �أللفية  �لكائنا�  ه*�  مثل 

مهمة  
لة � �لحقيقة  في  هي   ��ي� كل 

ما  تعالى، �ه*�  �هللا   Zخل �على ع�ي

شفقة   
��ش للق&&  حبا  �كث	  جعله 

ي
�ع5  �لصغي	  �لق&  ��خ*  عليها. 

م	�
 بشع	( �لناع� معب	� له ع� حبه 

�يضا. 

ََ��))َلْ ًتً� َ��َّ َلْ ًتً� َ��َّ 
َ� َلُكْ َما  َ� َلُكْ َما �َهللا َسخَّ �َهللا َسخَّ

ِفي �َألْ�ِ@ َ��لُفْلَ, ِفي �َألْ�ِ@ َ��لُفْلَ, 
َتْجQ�ِ ِفي �لَبْحِ� ِبَأْم2ِ�ِ َتْجQ�ِ ِفي �لَبْحِ� ِبَأْم2ِ�ِ 

َ�ُيْمِسُ,َ�ُيْمِسُ,
َما9َ ْ�ْ� َتَقَع َعَلى  َما9َ ْ�ْ� َتَقَع َعَلى  �لسَّ  �لسَّ

�َألْ�ِ@ ِ<الَّ ِبِإ6ِْنِه ِ<�َّ �َهللا �َألْ�ِ@ ِ<الَّ ِبِإ6ِْنِه ِ<�َّ �َهللا 
(ِبالنَّاِ� َلَ�ُ��ٌ� َ�ِحيٌ)ِبالنَّاِ� َلَ�ُ��ٌ� َ�ِحيٌ

  �لحج،  �لحج،6565





سم? �لحب	، ��3 �&لZ علينا �س� "سم?" نختل9 �ختالفا 

كبي	� ع� بقية �ألسما?. فمثال ال ت�ج
 في �جسامنا �ية 

.���ع

 ��جسامك في  �لي;  تسبح��  كي9  حسنا   :
جني

�؟��ع

على  كبي	�   �	
ق ل
ينا  �لحقيقة  في  �لحب	:  سم? 

 
�ت�ج  .�
ج سمي?  �جل
نا  للغاية  لي�  فجسمنا  �لح	كة! 

ه*(   �
نستخ �نح�   .
�لجل ه*�  تح�  �لعضال�   Sبع

�لعضال� لكي نمتA �لما� ث� ننفT ه*� �لما� بق��، �ه*� 

ما يمكننا م� �لسباحة. 

بأكث	  *ل?  كي9  لي   d	تش  �� بإمكان?  هل   :
جني

�ض�d؟

تشبها�  �ل	�;  جانبي  في  فتحتا�   
ت�ج �لحب	:  سم? 

3لى  نسحبه  �لفتحتي�  هاتي�  عب	  نأخ*(   F*ل� ��لما�  �لجي5، 

�لما�  بنفT ه*�   �نق� *ل?   
�جسامنا. �بع 
�خل   
ف	�t م�ج�

بق�� عب	 قنا� 
قيقة ت�ج
 في �سفل �ل	�; تماما. �بفضل *ل? 

تتك�� لنا ق�� 
�فعة نست&يع ب��س&تها �لتح	? في 

�التجاها� �لمعاكسة بس	عة كبي	�. �في �ل�ق� 

نفسه ل
ينا �لق
	� على �لف	�	 بس	عة هائلة م� 

�ع
�ئنا �ل*ي� ي	ي
�� �ص&يا
نا. 

جني
: حسنا، 3*� ل� تسعفك� ه*( �لس	عة 

على �لف	�	، ما*� تفعل�� في ه*( �لحالة؟



في  يسبح  �ه�  �لصي9  ع&لة  �كث	   
جني يقضي 

 	��لبح	، �ق
 �ه
Y له �ب�( ن��	� مائية تمكنه م� �لن

لما   �
ش
ي عجبا   
جني �عج5  �لما�.  في  �لسباحة  �ثنا� 

 
	a( م� جمال خال5 تح� ما� �لبح	. �فيما كا� يشاه

م��ه	 ه*� �لجمال 	�Y كائنا ال يشبهه �F كائ� aخ	. 

جني
: ها!م� �ن�؟ 

سم? �لحب	: �ن� على حZ في �ستغ	�ب? يا جني
، نح� 

جني( �سم, 
�لحب�



سم? �لحب	: عن
ما تك�� س	عتنا في �لف	�	 غي	 كافية 

ن	سل م� �جسامنا ما
� صبغية 
�كنة �لل�� �ننفثها باتجا( 

 Tتبع تك�� على شكل سح5  �لتي   �
�لما �ع
�ئنا. �ه*( 

�الض&	�5 ل
Y �لع
�، �في تل? �ألثنا� �في خالل ث��� 

قليلة نل�* نح� بالف	�	 �بفضل ه*( �لسح5 تختفي ع� 

�لع
� �نك�� ق
 �بتع
نا م� من&قة �لخ&	.

جني
: �3 �هللا ع� �جل ق
 صم� �جسامك� لتك�� 

جاه�� لم��جهة جميع �لصع�با�. �لعم	F فإّ� ه*( 

�لخصائA �لتي ل
ينا نح� �لبش	 �ل
يك� �نت� �لكائنا� 

�لحية ل� ن�ج
ها بق
	تنا ��نفسنا. 

سم? �لحب	: حقا يا جني
، �3 ه*( �لخصائA م� 

كلها  ت	�ها  �لتي  �لكائنا�  �جميع  �جل،  ع�  �هللا   ��
3ب

 .�
خلق� م��
� به*( �لمعل�ما� �ه*( �لخصائA �لف	ي

م�  �لمي���  ه*(  يكتس5   �� حي  كائ�   Fأل يمك�  �ال 

تلقا� نفسه. �ق
	� �هللا �علمه َ�ِسعا كل شي�، فالق
	� هللا 

.)
�ح

جني
: لق
 سع
� كثي	� بمع	فت? يا سم? �لحب	، ��شك	? 


تني بها. 
ج�يل �لشك	 على �لمعل�ما� �لقيمة �لتي م



( �ُهللا َال ِ<َلَه ( �ُهللا َال ِ<َلَه 
ِ<الَّ ُهَ� �لَحيُّ �لَقيُّ�ُ َال ِ<الَّ ُهَ� �لَحيُّ �لَقيُّ�ُ َال 

َتْأُخ2ُ6ُ ِسَنٌة َ�َال َنْ�ٌ َلُه َما َتْأُخ2ُ6ُ ِسَنٌة َ�َال َنْ�ٌ َلُه َما 
َماَ��8ِ َ�َما ِفي �َألْ�ِ@  َماَ��8ِ َ�َما ِفي �َألْ�ِ@ ِفي �لسَّ ِفي �لسَّ

َمْ� �6َ �لQ6َِّ َيْشَفُع ِعْنَ(2ُ ِ<الَّ ِبِإ6ِْنِه َمْ� �6َ �لQ6َِّ َيْشَفُع ِعْنَ(2ُ ِ<الَّ ِبِإ6ِْنِه 
َيْعَلُ َما َبْيَ� �ْيِ(يِهْ َ�َما َخْلَفُهْ َ�َال َيْعَلُ َما َبْيَ� �ْيِ(يِهْ َ�َما َخْلَفُهْ َ�َال 

ُيِحيُ��َ� ِبَشْي9ٍ ِمْ� ِعْلِمِه ِ<الَّ ِبَما َشا9َ ُيِحيُ��َ� ِبَشْي9ٍ ِمْ� ِعْلِمِه ِ<الَّ ِبَما َشا9َ 
َماَ��8ِ َ��َألْ�َ@  َماَ��8ِ َ��َألْ�َ@ َ�ِسَع ُكْ�ِسيُُّه �لسَّ َ�ِسَع ُكْ�ِسيُُّه �لسَّ
َ�َال َيُ��ُ(2ُ ِحْف4ُُهَما َ�ُهَ� �لَعِليُّ َ�َال َيُ��ُ(2ُ ِحْف4ُُهَما َ�ُهَ� �لَعِليُّ 

     (�لَع4ِيُ)     �لَع4ِيُ

(س��� �لبق��،(س��� �لبق��،255255).).



تست&يع �� تغ�A في �لما� �تصع
؟ 
� خاA ج
�. �نح� نمل? ���لبح	: تتحقZ سباحتنا م� خالل ن حصا� 
�كياسا للسباحة، �في ه*( �ألكيا; ت�ج
 مقا
ي	 معينة م� �لغا� نق�� بتع
يلها، 
�بفضل *ل? نن�ل �نصع
 بسه�لة. �ل� �� ه*� �لكي; �له��ئي يلحZ به خلل 
ما، �� نفق
 شيئا م� �لغا� �لم�ج�
 فيه �ل� بمق
�	 قليل فإننا نغ	Z في قا� 

�لبح	.
�لسباحة  كي;  في   �
�لم�ج� �لغا�  كمية  في  تغيي	   F�  �ّ3 aخ	  �بمعنى 
يمك� �� يج	 حياتنا 3لى �لهال?، فاهللا تعالى خلZ ه*� �لمق
�	 م� �له��� على 

 .�
شكل 
قيZ ج
 .�ك	ي�: �3 ه*� له� 3ب
�� ع�ي

حصا� �لبح	: كما ت	Y ص
يقي �لصغي	، فإ� �هللا ع� �جل خلZ حصا� 
�لبح	 �خلZ جميع �لكائنا� �لم�ج�
� في �لك�� بخصائA غاية في �لكمال. 
�حصا� �لبح	 ه� �ح
 �لكائنا� �لحية �لبح	ية �لتي تعك; ق
	� �هللا �لفائقة في 

 .
�لتصمي� �علمه �ل*F ال يق9 عن
 ح
 �
�� 
�بع
 �� �نتهي �لح
يT مع �لحصا� �لبح	 	جع ك	� 3لى �مه �ق

	كه في ه*� �لحي��� �لصغي	، ���
� ك*ل? � F*ل� �� �لتصمي�حي	ته م� ع

 .Zهللا تعالى على �لخل� �	

هشته م� ق



*ه5 ك	� في ع&لة �لصي9، مع عائلته لقضا� �لع&لة في �لجن�5 على 
 Aقف) �ساحل �لبح	. �بالق	5 م� �ح
 �ل
كاكي� �لصغي	� كا� ي�ج
 �ك��	ي�

�خله  Y�	� ،Aلقف� �قت	5 ك	� م� ه*�  لت	بية �سم?) فيه كائنا� بح	ية. 

حصا� بح	 يتج�ل شيئا فشيئا. 
ك	�: كن� ��� �� حصا� �لبح	 �كب	 حجما، فما �صغ	 جسم?!

��لتلف�ي��  �لكت5  خالل  م�  يع	ف�ننا  �ل*ي�   �3  ،�نع �لبح	:  حصا� 
ي�ن�� �ننا كائنا� �خمة، ��لحال �� حجمنا ه� ما بي� 4 سنتيمت	�� �30 

سنتيمت	�.
�لي; ك*ل?؟  ك	�: �3 عي�نك� تست&يع �� تتح	? في جميع �التجاها� 

.T�
�بفضل *ل? تك�ن�� على عل� بكل ما يج	F ح�لك� م� �ح
حصا� �لبح	: ه*� صحيح، خلZ �هللا 	�Rسنا بشكل عم�
F مع �جسامنا. 
نسبح  فنح�  �لسب5  �له*�  aخ	،   F	بح كائ�   F�  Y
ل �لمي��  ه*(   
ت�ج �ال 
�جسمنا منتص5 بشكل عم�
F، �ال ُنحّ	? 	�سنا 3ال 3لى �ألعلى ��ألسفل. 

�في �لحقيقة، ل� �� ه*( �لمي�� كان� ل
Y �لكائنا� �ألخ	Y، �ال تست&يع 
�� تح	? 	�Rسها يمينا �� شماال لكان� ع	ضة لمخا&	 جمة، �لما �ست&�ع� 
 ��لتصمي بفضل  نح�،  �ما  �لمخا&	.  ه*(  م��جهة  في  نفسها  ع�  ت
�فع   ��

�لخاA �ل*F خلق� عليه �جسامنا فال ن��جه �ية مشكلة م� ه*� �لن��. 
      خلZ �هللا تعالى ع�ننا مستقلة ع� بعضها �لبعS، �كل عي� يمك� 
�� تتح	? بح	ية في �تجا( مختل9 ع� �لعي� �ألخ	Y، �بالتالي تشاه
 كل ما 
�لجانبي� نست&يع  �تجا(  ل� نح	? 	�Rسنا في   �*3 �لسب5 فحتى  ح�لها. �له*� 

�� نشاه
 ما بج��	نا.
�ه*(  �لمختلفة  �لحية  �لكائنا�  في  تعالى  �هللا  خلقها  �لتي   ��لتصامي �ه*( 
�لخصائA �لتي تثي	 �ل
هشة تبي� بال ش? ق
	� �هللا �لخا	قة �علمه �ل*F ال 

يح
( شي�. 
فكي9  *يال  �ال  جناحا  تمل?  ال  �ن�  aخ	،  شيئا  �ع	9   ��  
�	ي  :�ك	

َكـَ� �حصا� �لبح�



�لثما	  3ع&��  �يفتها � فاألشجا	  �لم�ض��؟  به*�  �لنباتا� 

�ت�يي� �لم
ينة، �لي; ك*ل?؟ 

لك�  �ألشجا	،  به   �تق� قلته  ما  كل   �3  ،�نع �لج
 حس�: 

�له���.  تن�ي9  �هي  كله  ه*�  م�   ��ه  Y	خ� �يفة � هنا? 

 .Y	ألخ� �لكائنا�  به  تتنف;  ما  عك;  على  تتنف;  ��لنباتا� 

�له���،  في   
�لم�ج� �أل�كسجي�  يمتصا�  ��لحي���  فاإلنسا� 

غا�  شكل  في   
ج
ي م�   U	يخ  ��لجس في  �ستخ
�مه   
بع  �ث

ثاني ��كسي
 �لكا	ب��، �ما �لنباتا� فهي تق�� بعك; ه*( �لعملية، 

3* تمتA ثاني ��كسي
 �لكا	ب�� �لم�ج�
 في �له��� �تخ	جه م� ج
ي
 في 

�للنباتا�  �لتن�ي9.  عملية   Zتتحق �لنح�  ه*�  �على  �أل�كسجي�.  غا�  شكل 

 .Zلم&ل� �خصائA 3عجا�ية �خ	Y، ��ل*F خلقها كلها ه� �هللا صاح5 �لعل

�3*� ت	ي
 �ش	d ل? بعS ما �ع	9 ع� �لنباتا�. 

��	خا�: بال&بع يا ج
F �لع�ي�، �*ني ل?، �نا �صغي 3لي?!

�لتمثيل  خالل  م�   Zتتحق �لنباتا�  تنف;  عملية   �ّ3 حس�:   
�لج

�لض�ئي.



كا� ��	خا� ين�	 م� �لناف*�، كا� 

فال�ق�  �لصب	.   t	بفا  )
ج  ��
ق  	�ينت

�ل*F يمضيه مع ج
( يك�� ممتعا �مفي
�. ��خي	� 

جا� ج
(. ��س	� ��	خا� 3لى �لبا5 بف	d ش
ي
 ��ق9 

 Y	ية، �شت
الستقباله. �مثلما كا� ي	ي
 فق
 �قبل ج
( �معه ه

 
له �لشيك�ال&� �لتي يحبها �كتبا م�ينة بالص�	. �م� ناحية فالج

حس� ي	ي
 �� ي	Y حفي
( �على �جهه ه*( �لسعا
�. �قال له: 

�لج
 حس�: عن
F �لي�� عمل خا	U �لم
ينة فهل ت	ي
 �� تخ	U معي؟ 

�ب*ل? تك�� �ن� �يضا ق
 تج�ل�. 

 Zي	ل&� يتق
ما� في  لت�هما. ��خ*�  �قت	�d ج
( �خ	جا  �قبل ��	خا� 

مبتع
ي� ع� �لم
ينة، �3 ه*( �ل	حلة �سع
� ��	خا� سعا
� كبي	�. 

 )	
��	خا�: ��(، ما �ن�9 ه*� �له���، س�9 ننتع# �لي�� به��� ال يك

ه*�  مثل  �له���  ن�يفة  
�ئما  تك��  فيها  نسك�  �لتي  م
ينتنا  لي�  شي�، 

�لمكا�. 

�لج
 حس�: ه*� صع5 يا ��	خا�، فال
خا� �ل*F تنفثه �لسيا	�� 

�ألشجا	  قلة  3لى  3ضافة  �لم
ينة  في   
�لم��ق م�   Tلمنبع� ��ل
خا� 

��لنباتا� فيها يح�ل 
�� بقائها ن�يفة. 

عالقة  ما  لك�  �ل
خا�  يعني  ما*�   ��فه �نا  ��	خا�: 

���خا� 
��لج( حس�



 Sبع �فه �حيانا ع�  نعج�  فنح�   .�
حسابا� �معا
ال� 	ياضية معق
� ج


	�; �ل	ياضيا�، �م� م��ه	 �إلعجا� �� تق�� �لنباتا� �لتي ال عقل � ال 

*كا� ل
يها به*( �ألشيا�. 

�لعملية  فه*(  بال ش?.  ه*( معج��   �3  ،�نع �لج
 حس�: 

 F*ل� ��لكيميائية تت� في �لنباتا� 
�� �F خلل من* �لي�

خلق� فيه. 

�ل*F يعمل  فجميع �ألماك� �لخض	�� هي بمثابة �لمصنع 

�لكا	ب��   
��كسي ثاني  م�  يتك��  �ه�  �لشمسية،  �ل&�قة   ��
باستخ

�لسال&�  في  نتنا�له   F*ل� ��لمق
�ن;  نأكله   F*ل� فالسبانخ  ��لما�. 

م�  �ه*�  ل*ل?.  فيه  ننتبه  ال   F*ل� �ل�ق�  في  باستم	�	  ينتجا�  �غي	ها 

 
	حمة �هللا �لعلي� �شفقته على جميع عبا
(. فاهللا خلZ �لنباتا� لكي يستفي

�لحية  �لكائنا�  منها   
�تستفي �إلنسا�،  منها 

يست&يع  ال   F*ل�  ����لن �ه*�   .Y	ألخ�

�إلنسا� 3
	�كه بشكل كامل 	غ� ما ل
يه 

 Z�	تنج�( �أل� �لتكن�ل�جية  �ل�سائل  م� 

ب
�� �F نقA من* ماليي� �لسني�. �في 



��	خا�: ما*� يعني �لتمثيل �لض�ئي.

�لج
 �لحس�: س�9 �حا�ل �� ��ضح ل? ه*� �لم�ض�� �لكنه 

ل� يك�� سهال، فه� صع5 �معق
 3لى ح
 كبي	. �حتى �لعلما� 

ما��ل�� 3لى ح
 �آل� يحا�ل�� ف? لغ� م�ض�� �لتمثيل 

�لض�ئي. 

 �فه يحا�ل��  �لعلما�   �3 ��	خا�: 

بينما  �لنباتا�  بها   �تق� �لتي  �لعمليا� 

حياتها  �لنباتا�  ه*(  ت��صل 

نق�ل  عن
ما  &بيعي.  بشكل 

يعني  فه*�  عمليا� 

�لتمثيل �لض�ئي



مستقل  عقل   Zي	& ع�  منها  م	حلة  كل   �تت �لكلما�  ه*(  في  �ختص	ناها 


ي�. 
�تصمي� �تخ&ي& مح

� �ل*F يثي	 �لعج5 ل
Y �إلنسا� ي
ل على �نه خلZ لكي يك�� ���ه*� �لن

في خ
مة �إلنسا�، �مص
	 �لحيا� بالنسبة 3ليه.

��	خا�: حسنا، ما ه� 
�	 �أل�	�Z؟

� عا
� في 
يستخ  F*ل� �لمن��	(�لتلسك�5)  *ل?  ت*ك	  �لج
 حس�: هل 

أل
	كنا   �
ج مت&�	  بتلسك�5  �ل�	قة  في  تأملنا  فل�  بالم
	سة.  �لمختب	 

� ب
يع ��م�ه	� aخ	 م� م��ه	 ع�مة �هللا ع� �جل! ففي كل �	قة ي�ج
 ن

� على نح� جي
  يمك� �� نشبه ��ال خلل �ال نقA فيه. لكي نفه� ه*� �لن

عناص	 �ل�	قة بما نستعمل م� ���� في حياتنا �لي�مية. فعن
ما نق�� بتكبي	 

�ل�	قة ��لن�	 فيها نالح� في كل لح�� مجم�عة م� �لنشا&�� �لتي تنج�ها 

�لتي  �لمجه�� تجهي�� جي
�، �ك*ل? مجم�عة م� �أل��ني  �ألنابي5 ��لغ	9 


 ال �
تشبه �لق
�	 �لصغي	� �نالح� ك*ل? aال9 �لعمليا� �لتي تق�� بها �ع


� كبي	� م� 
تحصى م� �أل�	�	، �في ه*( �لمساحة �لصغي	� نشاه
 �يضا ع



3ح
a Yيا� �لق	�a �لك	ي� ينبه �هللا تعالى 

3لى �� �إلنسا� ال يمل? �� يصنع �ل� 

:�
شج	� ��ح

َ�َ�ْنَ�َل  َ��َألْ�َ@  َماَ��8ِ  �لسَّ َخَل7َ  (�ّمْ� 

َحَ(�ِئ7َ  ِبِه  َفَأْنَبْتَنا  َما9ً  َما9ِ  �لسَّ ِمَ�   َلُكْ

8َ�6َ َبْهَجٍة َما َكاَ� َلُكْ َ�ْ� ُتْنِبُت�� َشَجَ�َها 

َ�ِ<َلٌه َمَع �ِهللا َبْل ُهْ َقْ�ٌ َيْعِ(ُل�َ�)  (س��� 

�لنمل،60)

م�   �
ش
ي عجبا  ��	خا�  عج5 

 ���ن تمثل  �لتي  �لض�ئي  �لتمثيل  عملية 

�لتنف; ل
Y �لنباتا�. �لك� حسنا كي9 تت� ه*( �لعملية؟ �فيما كا� يفك	 في 

ه*� �لم�ض�� ��صل ج
( ش	d �ألم	:

� �لت	�5 ��لما� ��له��� �ض�� �
�لج
 حس�: ق�� �لخاليا �لنباتية باستخ

�لشم; �مقا
ي	 معينة م� �لم��
 �لمع
نية لتح�يلها 3لى غ*�� لفائ
� �إلنسا�. 

 
�لم�� ه*(  مع  �لشم;  م�  تأخ*ها  �لتي  �ل&�قة   Uم� على  �لنباتا�  �تعمل 

�تخل&ها خل&� جي
�، �في �لنهاية تك�� منها غ*�� صالحا. �ه*( �لعملية �لتي 



بعملية   �للقيا 3لى عناص	  �لمباني �يحتاU في *ل?  يبني �إلنسا�  فمثال 

�لما�  ت��يع  ُتقا� مسال?  �لبنا�  ه*�   
�بع �شخاA.......�لخ)  (aال�،  �ل	فع 

في �لبي�. �ما �لنبا� فق
 حل ه*( �لمشكلة في �ل�ق� نفسه، �ه*� م� ب
يع 

صنع �هللا تعالى. 

 ���ن له�  ه*�   �3 ��	خا�: 

شيئا،  �آل�  ت*ك	�   
�لق عجي5! 

�منيا  ن��ما  �لنباتا�  في  فكأ� 

�هما  س	ية،  ساعة   ��  �

مح

 T�
ح  ��
 باستم	�	  يعمال� 

*ل?  �مثال  �ض&	�5.   F�


�ئما  تتفتح  �أل�ها	   ��

�ل	بيع،  فصل  في 

 Z�	أل�� �تتساق& 

�لخ	ي9.  فصل  في  
�ئما 

فكي9 يح
T *ل?؟ 

 �3 حس�:   
�لج

على  ي&لق��  �لعلما� 

”�لساعة   ��س �لعملية  ه*( 

فالساعا�  �لبي�ل�جية” 

في  �ل�م�  تحس5  �لتي 

ك*ل?  تحس5  �لنباتا� 

ب
قة م
� �ستيعا5 

لض��   Z�	أل��

�كل  �لشم;. 



�لعمال �ل*F يتح	ك�� بال ت�ق9. فال�	قة بمثابة مصنع إلنتاU �لغ*��. �3*� 


��� لقيا; �ل�م� ��خ	Y لقيا; 
	جة �ل	&�بة � 
ن�	نا بأكث	 
قة نشاه

�aال� �خ	Y لقيا; 
	جة �لح	�	�. 

 ��� ،�
��	خا�: 3نه لم� �لم
ه# �� يح
T كل ه*� في �	قة صغي	� ج

يستم	 
�� �F خلل �� �ض&	�5. 

3نما ه� �هللا  �لمتكامل   ����لن �ل*F صم� ه*�   �3 �لج
 حس�: ��	خا�، 

� بإ*� �هللا ��	5 �لعالمي�. �كل �	قة ت�ه	 على �أل	S تعمل �فZ ه*� �لن

!�
تعالى. فأعقل ه*� �ال تنسه �ب

 �
�بينما كا� ��	خا� يستمع لح
يT �لج
 	�Y شج	� كبي	� فتسا�ل. �ب

يحتا	، كي9 �مك� لألشجا	 �� تتخلA م� ه*� 

مصاع5.   ��
 حياتنا  �ت��صل  �لمشكل 

�على �لف�	 سأل ج
(؛

ه*(  �لع�ي�،   F
ج ��	خا�: 

يتمك�  فكي9   ،�
ج عالية  �ألشجا	 

�لت	بة  في   
�لم�ج� ��لغ*��  �لما� 

م� �لصع�
 3لى �عالي �لشج	؟

بين�  قليل  قبل  حس�:   
�لج

�لمصنع  تشبه   Z�	أل��  �� ل? 

�لتشبيه  لن��صل  ��آل�  تماما، 

ما  تك��  فاألنابي5  نفسه. 

ب*ل?  �هي  �لشبكة،  يشبه 

 �تRم� 3يصال �لم��
 �لخا

��لم��
 �لغ*�ئية 3لى كل ج�� 



�لشمسية،  �ل&�قة  نش	5  3نما   Fلشا� نش	5  عن
ما  فنح�  *ل?  على  �كمثال 

�عن
ما نتنا�ل �ألكل فنح� نل�? بي� �سنانها كتله م� �ل&�قة �لشمسية، ��لق�� 

ه*(  �بفضل  �لشمسية،  �ل&�قة  م�  
ناها 
�ستم 3نما  عضالتنا  في  �لمخ��نة 

 ��لقيا �لنباتا� في  تنجح  ��للع5. حسنا، �لك� كي9   F	لج� �ل&�قة نست&يع 

به*( �لعملية؟ 

�3 �لنبتا� تق�� بعمليا� معق
� لتح�يل �شعة �لشم; 3لى &�قة ث� تخ�نها 

في جسمها. �ه*( �لنباتا� ت�ف	 لنفسها �لغ*�� م� خالل ه*( �ل&�قة، �باإلضافة 

3لى *ل? ت�ف	 غ*�� aخ	 تخ�نه في خاليا تك�� مالئما لغ*�� �إلنسا�.

فبفضل ه*� �لتك�ي� تتلقى �لنباتا� ه*( �ل&�قة م� �لشم;، �ه*( �ل&�قة 

بالنسبة   �
مفي &�قة  3لى  تح�لها  فالنباتا�  ��لحي���.  �إلنسا�  عليها   Y*يتغ

3ليهما، �خالل *ل? تق�� �لنباتا� بعمليا� معق
� للغاية.

��	خا�: لق
 خلZ �هللا تعالى كل شي� لفائ
� �إلنسا�، ما �	�� *ل?! 



ساعة بي�ل�جية لنبا� ما تحس5 ه*( �لما
� �فقا 

 Tتك�ينها �لمختل9. فمثال بين� �ألبحا Aلخصائ

�لتي �ج	ي� لنبتة �لفاص�ليا (�لل�بيا) �� ه*( �لنبتة 

مهما كا� �ل�ق� �ل*F ُت�	� فيه ُت�ه	 في �ل�ق� نفسه 

م� كل عا�. ��ل*F �ضع ه*( �لساعا� �لبي�ل�جية ه� 

بال ش? �هللا 	5 �لعالمي�. 

     �ت�ق9 �لج
 حس� �حفي
( ��	خا� بالق	5 م� شج	� 

�لحقل،  صاح5  م�  ��ستأ*نا  �لناضج،  ثم	ها  م�  يأكال   ��  �
�	�� ك	� 

�جمعا حبا� �لك	�، �غسال �لثما	 جي
� ت� ش	عا في �ألكل. لق
 كان� حقا 

.�
ل*ي*� ج

�لج
 حس�: هل تع	9 يا ��	خا� �� �ل&�قة �لتي تم
نا بها �لنباتا� هي 

نفسها �ل&�قة �لتي نأخ*ها م� �لشم;؟ 

�لج
 حس�: في �لحقيقة نح� نتنا�ل ض�� �لشم;، �لك� لي; ب&	يقة 

مص
	ها   S	أل� على   �
�لم�ج� �ل&�قة  فإ�  مع	�9  ه�  فكما  مباش	�. 

��لحي���  �إلنسا�   �� غي	  �لشم;.  ه�  �أل�ل 

مباش	  بشكل  �ل&�قة  ه*(   ��
�ستخ يست&يعا�  ال 

� مالئ� ل*ل?. حسنا، ��أل� لي; في ت	كيبتها ن

هل تع	9 كي9 يستعمال� ه*( �ل&�قة؟ 3نهما ال 

يست&يعا� �الستفا
� م� ه*( �ل&�قة 3ال م� خالل 

3لى  �بالتالي تصل  �لنباتا�،  ت�ف	(   F*ل� �لغ*�� 

�إلنسا� ��لحي��� في شكل &�قة. 

نستعملها  �لتي  فال&�قة 

�لحقيقة  في  3لينا  �صل� 

�لنباتا�.   Zي	& ع� 



�لت	�5، ��لج�� �آلخ	 يصع
 3لى �ألعلى. ��لت	�5 صل5 �ق�F، ��لح	كة 

في  �لصغي	�   ��لب	�ع تنجح   �� �لمعج��  لم�  �3نه  صعبة.  �التجاهي�  في 

 �� عقال  تمل?  �ال  �إلنسا�،  مثل  ليس�  �نها  م�   �بال	غ �لعملية  به*(   ��لقيا

3حساسا. 

��	خا�: � لنفّك	 ما*� كا� سيح
T ل� حصل �لعك;، �F ل� �� �لحّبة 

 �
�لتي ت�	� في �لت	�5 ال تخ	U تل? �لب	�ع�؟ حينئ* س�9 نعاني معانا� ش
ي

�لهال? ��لم�� شيئا فشيئا  �لحي��� يصيبهما  فاإلنسا� �  ��مة غ*�ئية.  م� 

ألّنهما س�9 ل� يج
� ما يأكالنه. 

�لج
 حس�: ��	خا�، �3 �هللا تعالى ينبهنا فيق�ل: 

�ِ�ُع�َ�)    َّ�(َ�َفَ�َ�ْيُتْ َما َتْحُ�ُث�َ� َ�َ�ْنُتْ َتْ�َ�ُع�َنُه َ�ْ َنْحُ� �ل

“ �ل��قعة، 63 – 65 

�خ* ��	خا� يفّك	 � يتأمل في كل ما سمعه م� جّ
(، ث� قال:

فهي  حياتنا.  �ستم	�	  �جل  م�   �
ج مهّمة  �لنباتا�   �3 ��	خا�: 

به  نمأل   F*ل� ��لغ*��  بال&�قة  �تمّ
نا  نتنّفسه   F*ل� �له���   9�تنّ

على  �تضفي  �لّل*ي*�  ��لف��كه  �لخض	  تمنحنا  �هي  ب&�ننا، 

بيئتنا جماال خالبا. فلنن�	 3لى ما ي�ج
 ح�لنا، �شجا	 متنّ�عة 

��ه�	 �ف��كه ��عشا5 كثي	�. 

�لج
 حس�: لق
 نسي� نعمة �خ	Y ت�ّف	ها 

�لنباتا�، �ق
 *ك	ها �هللا تعالى في ق�له :

َجِ� �َألْخَضِ� َناً��  (�لQ6َِّ َجَعَل َلُكْ ِمَ� �لشَّ

80،�َفِإ�6َ َ�ْنُتْ ِمْنُه ُت�ِقُ(�َ�) “ ي



3لى ض	�	�  يق�
نا   ��لنع ه*(  جميع  في  �لتفكي	   �3  ،�نع �لج
 حس�: 

�لشك	  يق�ل �هللا ع� �جل مبينا ض	�	�   .��لنع تعالى ��ه5 ه*(  شك	 �هللا 

 :�على �لنع

 35 ،�(ِلَيْأُكُل�� ِمْ� َثَم2ِ�ِ َ�َما َعِمَلْتُه َ�ْيِ(يِهْ َ�َفَال َيْشُكُ��َ�)   ي

كا� 
	; �لعل�� �ح5ّ �ل
	�; 3لى ��	خا�، �فجأ� ت*ّك	 تج	بة كان�� 

 .)
ق
 قام�� بها بالفصل في �لم
	سة، فقال لجّ

كّلفنا   
فق �لم
	سة،  بتج	بة في  قمنا  �نّّنا   F
يا جّ تع	9  ��	خا�: هل 

معّلمنا بالقيا� بأح
 �ل��جبا�، &ل5 منا �� نأخ* لفّفة م� �لق&� �نضع فيها 

حّبة فاص�ليا، ث� �ضعناها في مكا� مقابل للشم; �سقيناها لع
� �يا�، فما*� 

حصل؟ 

�لج
 حس�: نبت� م� ه*( �لحبة نبتة فاص�ليا، �لي; ك*ل?؟ فلنفّك	 قليال 

في ه*� �لم�ض�� �ل*F يكش9 ع� عملّية بسي&� جّ
�. فنح� هنا في �لحقيقة 

��3� معج�� حقيقّية. ففي �الستع	�ضا� �لبهل��نية يخ	U �أل	ن5 م� 
�خل 

تل?  �لت	�5 يشبه  �� م� �س&  �لق&�  نبتة م� 
�خل   U�	غة، �خ	فا قبعة 

 U	عي�ننا، �ما �لنبتة �لتي تخ �
�لعملية تماما. فالساح	 في ه*( �أللعا5 يخ

.�
م� �س& حبة صغي	� فهي ال تخ
� �ح

 Zي
�لصنا �لنباتا� م� ه*(  �ل*F �خ	U ه*(  تعالى ه�  فاهللا سبحانه � 

�لصغي	� �ه� صاح5 �لعل� �ل*F ال حّ
 له. �ه� به*( �لمعج�� يكش9 لنا �� 

ال شي� �ج
 ع� &	يZ �لمصا
فة، �كل م� يق�ل �3 �لكائنا� �ج
� م� 

تلقا� نفسها 3ّنما يخ
� نفسه. 

 .F
��	خا�: ه*� صحيح يا جّ

�لج
 حس�:ج�� م� �لب	�ع� �لتي تخ	U م� �لحّبة �لصغي	� ين�ل في 



�م� جانبها فإ� �لنبتة �لمعّلقة تنب� في �ج��ئها �لعليا نت���� صغي	�، 

��لبعS م� �ن��عها ت�ه	 بقعا في �سفل �ل�	قة عن
 �لتقائها بالغص� شبيهة 

بل�� �لف	�شا�. �عن
ما ت	Y �لعناك5 ��لف	�شا� ه*( �لبقع ت�ّ� �� حش	�� 

 �
�خ	Y سبقتها ��ضع� بيضها عليها، فتع
ل ع� �ضع بيضها هنا?، �تب

.Y	خ� Z�	�� لنفسها ع� Tفي �لبح


فاعي ب
يع!  �����	خا�: 3نه لن

�لج
 حس�: نع�، �3 �هللا �لعلي� ه� �ل*F عل� ه*( �لنبتة كي9 ت
�فع ع� 

نفسها، ��	خا� ينبغي �� ال تنسى *ل? �ب
�، �لي; ك*ل?؟



��	خا�: حقا لق
 نسي� ه*�، فاألشجا	 تتح�ل 3لى ح&5 نشعله �نت
فأ 

به. كما �� �لنباتا� هي مص
	 ��	�Z �لكت5 ��ل
فات	 ��لصح9، �باختصا	 

 F*ي� �ل	لكب� 
هي مص
	 �لماّ
� �لخا� لل�	Z بصفة عاّمة، �هي مص
	 ع�

نشعل به �لّنا	، �هي مص
	 �لخش5 �ل*F تصنع منه �لمقاع
 �&��ال� �لعمل 

� �لن��ف*...

مثي	�   Aخصائ لها  فإ�  �لنباتا�   
ف��ئ 3لى  �باإلضافة  حس�:   
�لج

�خ	Y. ففي �س& �م	يكا �جن�بها تنب� نبتة تسّمى �لّنبتة �لمعّلقة �هي نبتة 

جّ*�بة �مثالية كغ*�� بالنسبة 3لى �لعناك5 ��لف	�شا�. فه*( �لحش	�� تضع 

 F*ّلتغ� في   �
تب تفّق; صغا	ها  �لمعلقة، � حالما  �لنبتة   Z�	�� بيضها على 

على ه*( �لنبتة.

بيضها  تضع   �� قبل  فالف	�شا�  لغاية.  مهّمة  مسألة   
ت�ج هنا  �لك� 

 Y	خ� ��	فإ*� �تضح لها �� هنا? حش .�
تق�� بم	�قبة �أل�	�Z م	�قبة جّي

�ضع� بيضها على �	قة ما فإنها تت	كها �تبحT ع� �	قة غي	ها فا	غة 

.�
ألنها تع	9 �� �ل�	قة �ل��ح
� ال تكفي لغ*�� �كث	 م� عائلة ��ح



�لعال� ب
�� 3*� م� �هللا تعالى، �يعل� ك*ل? �� هنا? حكما كثي	� كامنة �	�� 
جميع �ألح
�T ��ل�قائع.

شي�   Fأل يأس9  ال   �� �إلنسا�  على  ينبغي  �لحالة  ه*(  في  تحسي�: 
يصيبه، �عليه �� يك�� صب�	� 
�ئما. 

�لج
 عثما�: ه*� تماما صحيح. �3 �هللا 	فيZ بالمRمني� �ه� �ليه�. �ل*ل? 
لل�هلة �أل�لى عك;  لفائ
� �إلنسا� حتى ��3 �ه	  �لح��
T هي  فإ� جميع 
*ل?. �له*� �لسب5 فإ� �لصب	 بالنسبة 3لى �لمRم� ال يعني سل�كا يتحّمله على 
 �
مضS �مشقة. 3نه بالعك; م� *ل?، يقبله بكامل �ل	ضا ألنه عبا	� ع� عبا

 .d	يتلقاها بالف
فالمRمن�� مهما تك� �ألح
�T �لتي تصيبه� يع	ف�� �� �ل*F ��ج
ها ه� 
 ���لت�ّكل ألنه  �بالتسلي *ل?  يقابل��   �له�، �ه �لخي	  ففيها  �ل*ل?  تعالى،  �هللا 
 Y
3ح في  �جّل  ع�  �هللا  يق�ل   .��فائ
ته  �لخي	ه يسي	  �هللا   	
ق  �� يع	ف�� 

aياته: 
(�ل6ِيَ� َصَبُ��� َ�َعَلى َ�بِِّهْ َيَتَ�كَُّل�َ�) �لعنكب�8، 59 

تحسي�: ه*� يعني �نه ال يمك� لصب	 �لمRمني� �� ينف
. �آل� فهم� �فضل 
ما كان� تق�له �لم	�� �لتي كان� ت	ك5 معنا في �لحافلة. 

�لج
 عثما�: نع� يا �ل
F، �3 �لمRمني� ي	�� �لصب	 �م	� م� عن
 �هللا 
 �

�� ه*( �لعباRي ��له*� �لسب5 فإ� صب	ه� ال خ�9 عليه م� �النقضا�، �ه

 .�&�ل حياته� ب	ضا �تسلي
صب	   ��  �
جي �فهم�  �لصب	،  �همية  فهم�   ،F
ج يا  �آل�  تحسي�: 

�لمRمني� ال ينتهي بإ*� �هللا. شك	� ج�يال ل?.



كا�  س�Rال  �سأله   )
جّ 3لى  �س	�  �لم
	سة  م�  تحسي�  	جع  حالما 
يحّي	(. 

تحسي�: جّ
F، �	ي
 �� �سأل?؟ 
�لج
 عثما�: �سأل ما ب
� ل?. 

 T
تحّ �م	��  هنا?  كان�  �لحافلة  في  كنا  عن
ما  �لع�ي�،   F
ج تحسي�: 
ص
يقتها ع� �همّية �لّصب	، �تحّ
ثها ع� �همية �لصب	 في �لق	�a �لك	ي�. ما*� 

يعني ه*� يا ج
F، فهل ل? �� تش	d لي *ل?؟ 
�لج
 عثما�: �3 �كث	 �لنا; ال يع	ف�� �لمعنى �لحقيقي للصب	، �ه� ك*ل? 
 �� ��
ال يع	ف�� كي9 ينبغي �� يك�� سل�? �إلنسا� �لصب�	. فهRال� يعتق
مصاع5  م�  حياته  في  يعت	ضه  بما  �إلنسا�  قل5   Zضي  �
ع يعني  �لصب	 
 F*ل� �لحقيقي  �لصب	   �� �لتحمل. غي	  �لق
	� على  �يضا  يعني  �مشاZ، �ه� 

علمنا 3يا( �هللا تعالى في �لق	�a �لك	ي� له معنى مختل9 تماما ع� �لتحمل.
.�تحسي�: حسنا، فما ه� مص
	 �لصب	 في �لق	�a �لك	ي

�لج
 عثما�: ع�ي�F تحسي�، �ن� تع	9 �� �لف�� ب	ضا �هللا 
أل��م	  �لكامل  �لخض��  خالله  م�  يك��  �عف�(  �محّبته  تعالى 

م�  �هللا   
�	�  
�لق  .�a	لق� في  �لمبينة  �ن��هيه  �هللا 
 ��لق	�a &��ل حياته  Zبأخال يلت�م��   ��  )
عبا

�� �� يفّ	&�� في شي� منها. �ه*( �أل��م	 
�لمRمني� ي&بق�نها مهما كان� �ألح��ل  تجعل 
3نه  كبي	،  سّ	  يكم�  �هنا  تنا�ل.  
نى �  ��


“�لصب	”. 
فاإلنسا� �ل*F يفه� حقيقة معنى �لصب	 
يصبح منقا
� لما �	�
( �هللا منه في �ح��له كلها 
 �يعل �لمRم�  ��إلنسا�  جميعا.  عبا
�ته  �في 
�� ق
	� �هللا �علمه محي&�� بجميع �لكائنا� 

��� ال شي� يمك� �� يح
T في ه*� 

�لج( عثما� � حفي(2



�لمعل�: حسنا، �تع�ف� لما	� تغيبا؟ 

�لتالمي	: "نهما م�يضا� هما ي�ق��� على �لف���.

�لمعل�: ه	� يعني �نهما لعبا كثي�� بالثلج. 

�لتالمي	، سي�*، نح� �يضا لعبنا بالثلج، فهل سنم�) نح� �يضا؟ 

 �يلة في �لب�, -��لمعل�: �يها �أل,فال، "	� ل� تأخ	� ح	�ك� بقيت� م

فأنت� �يضا يمك� �� تم�ض� في �* ق3. 

�لتالمي	: سي�*، حسنا لما	� يتسب5 �لثلج في م�) �إلنسا�، �لحال �ننا 

نف�8 كثي�� عن�ما ين7ل �لثلج؟ فاللع5 بالثلج يسع�نا سعا�- غام�-. 



�لمعل�: صبا� �لخي� يا ��فال. 

�لتالمي�: صبا� �لخي� يا سي��.

يا  ع�لتك�  مّ��   �كي �لمعل�: 

��فال؟ 

�لتالمي�: لق� كان� جي�" ج�� يا سي��، لعبنا كثي�� بك��" �لثلج 

+صنعنا م* �لثلج �شكاال جميلة. 

�لمعل�: يب�+ �نك� تمتعت� بالثلج في ع�لة نهاية �ألسب+,.

�لتالمي�: نع� يا سي��، له+نا كثي��. 

ق�  �ص�قائك�  �ح�  هنا4   6�� ما  حس7  �أل�فال  �يها  �لمعل�: 

تغّي7 ه�� �لي+�. 

�لتالمي�: نع� يا سي��، علي +عائشة ل� يأتيا ه�� �لي+�. 

فصــلنا



ي��� �ل��يفة �لم�ل�بة منه بكل ب��عة. 

�لتالمي�: حسنا، سي�� �نح� لما�� نم��؟ هل �ل� أل� ن��� �لمناعة 

ل� يق� ب��يفته؟

�لمعل�:كال +يها �أل�فال، فالن��� �لمناعي عن� �إلنسا� �لعا�� يك�� ��ئما 

في حالة نشا�. �ه�� �لن��� يك�� ��ئما في حالة ح�0 مع �لميك��با- بينما 

نح� ال نشع� ب�ل� على �إل�ال3. ففي �لم�حلة �أل�لى يق�� بمنع �لميك��با- 

م� �ل�خ�ل 6لى �لجس� ��الستق��� فيه. �عن�ما ت�خل �لميك��با- 6لى �لجس� 

يجته� على �لف�� للقضا8 عليها.

�لتالمي�: حسنا، فلما�� يصيبنا �لم�� +حيانا يا سي��؟ 

 �+ لم�> ��يلة  �لبا��  �لج�  نبقى في  +يها �أل�فال، عن�ما  نع�  �لمعل�: 

ال نعتني بالغ��8 فإ� جسمنا يصا0 بالم��. �عن�ما يح�< ه�� فإ� ن��� 



�أل�فال،  �يها  �لمعل�: 

ه�  �لم��  ح���  سب�   ��

�لى  ت�خل  �لتي  �لميك��با" 

فإ�  تعلم��  �كما  �لجس�. 

ت�&  ال  كائنا"  �لميك��با" 

تحا�ل  �هي  �لمجّ��*.  بالعي� 

 �,�� بأجسامنا.  �أل,&  �لحا/ 

ل� نعت� بن�0فتنا، ��,� كنا نأكل 

��� غسل �ي�ينا فإ� ه,3 �لميك��با" ت�خل �لى �لجس� �تستق� فيه. 

�لى  �لميك��با"  ت�خل  عن�ما  مباش�*  نم��  هل  سي�7،  �لتالمي,: 

�جسامنا؟ 

�لمعل�: كال �يها �أل�فال، فنح� ال نم�� ��ئما. فاهللا عن�ما خلقنا جعل 

�لمتكامل يحت�7 على عناص�  �لن�0�  ب�يعا. �ه,�  في �جسامنا ن�0ما �فاعيا 

للحماية تماما مثل �لجي?. �ه� يعمل ب��يقة معق�* للغاية، �كل عنص� فيه 



ن!�� �لمناعة ل�ينا يصبح �كث� ق��، �ب�ل� نك�� ق� ساع�نا�. �على ه�� �لنح� 

فإ� �لجس� يصبح �ق�� على م��جهة �لميك��با) في ه�� �لح�%، �خالل م�� 

قصي�� يه1مها �يلقي بها خا�/ �لجس�. �هك�� نك�� ق� �ست�جعنا عافيتنا 

م� ج�ي�.

�لتالمي�: سي�5، �آل� فهمنا جي�� �سبا% م�ضنا، �في �لمستقبل س�2 

نك�� �كث� ح���. 

�لمعل�: نع� �يها �أل8فال، �7 �هللا تعالى عن�ما خلقنا جعل في �جسامنا ه�� 

�لن!�� �ل�فاعي، �ه�� بال ش� نعمة ع!يمة. �له�� �لسب% فعلينا �� نشك�� 

سبحانه شك�� كثي��، �علينا �� نعتني بأنفسنا حتى ال نفق� صحتنا. 



�لمناعة �يضا يضع�. ��لميك��با� �لتي ال تم�� تتكاث� �تب�� في �النتشا� 

في �لجس�. 

� �لميك��با� ��لتالمي�: حسنا يا سي�'، عن�ما يح�$ �ل# فهل تنتش� ه

بس�عة في كامل �لجس�.

� �لحالة ي�خل ن*�� �لمناعة في ح�( ��لمعل�: كال �يها �أل-فال، ففي ه

�ل��ئ�2 في �لجس� ت�تفع ��جة  � �لح�( �ش�ي�2 مع �لميك��با�. �بسب( ه

ح���2 �لجس� �تت�ه�� حالتنا �تب�� �آلال� في منا-6 متف�قة م4 �لجس�. 

على  �الستلقا9  >لى  نض-�  �لحالة   ��ه �في  سي�'،  يا  نع�   :��لتالمي

�لف��= ��الست��حة.

� �لحالة ه� �لتم�� ��لمعل�: بال-بع، فإ4 �ه� شي9 ينبغي علينا عمله في ه

��الست�خا9. �عن�ما نفعل �ل# �نتنا�ل غ��9نا بشكل جي� �نهت� بغ��ئنا فإ4 




لز%
حف 
لتى بد�� 
لّطير
� بالمصا�فة فظهر� بذلك 
لطيو� كما يذهب لى 
العتقا� �ّ� 


إلنسا� تكّو� من 
لقر�، يعني �نكم ترجعو� حسب ��يه لى ساللة  
لقر�'.

 .�%�
تعالو
 نفحص 
لّصو� 
لخلفّية حّتى نفهم جّيد
 بطال� مز
عم �

 ،�
سبق �� شرحنا لكم �ّ� 
لمكّو� 
ألساسي للكائنا� 
لحّية %غير 
لحّية هي 
لّذّ�

يكن  لم   Dأل�
 تكّونت  
لمّتحد'، %عندما   �

لّذّ� من  
ألصل مجموعة  في  �ّنكم  بمعنى 

 I�  " 
لتطّو�ّيو�   "  Kيقو% 
لجامد'.  
لمخلوقا�  بعض   Nسو 
حد % حّي  كائن  عليها 


لعالم  بعد تكوين  �نه  بقولهم  
لذّ�' جا�P مصا�فة، %يفّسر%� Oلك   Qهذ �ّ� 
لّد
�%ينيو� 


 حصل؟ Oالّتحا� �تد�%� ما
جا�P �ياS قوّية  جعلت 
لّذّ�
� تّتحد،  %بعد 


ّتحد� 
لّذّ�
� %كّونت 
لخلّية، %تعلمو� �ّ� 
لكائن 
لحّي  �%�
� �
Pّ�عا
حسب 

كامل  باختصا�  %قلوبنا،  %بطوننا  
ننا OU% عيوننا  كّونت  
لخاليا  من  مجموعة  من  يتكّو� 

لى ��جة يستحيل 
العتقا� بأّ� 
ّتحا� 
لّذّ�
� جاP عن طريق  
جسمنا. %
لخاليا معّقد' جّد

O تشبه 
لمصنع 
لكبير. Pألعضا

لمصا�فة، فخلّية %
حد' يوجد بها مئا� 

من  يحتويه  بما  
لمصنع  تشبه  
لخلّية   �ّ� 
نظر%
 كيف % 
لجانبّية  
لصفحة  في   
تأملو


لخر%\ %مركز لإلنتا\ %مركز لالّتصاال� % Kلّدخو
 �
%سائل 
إلنتا\ %%سائل نقله %�بو

%مركز للّطاقة ... 


لماP نتيجة للمصا�فة % Kلرما
حسنا، هل يمكن �� يكو� 
لمصنع 
لمبني باألحجا� %

 

لعمياP؟ هل يمكن �� يكّو� 
لمصنع نفسه بنفسه؟ طبعا ال 
لكّل يضحك من مهزلة هذ


الّ�عاP، لكن 
لتطّو�ّيين يقولو� "
لخاليا تكّونت مصا�فة "، %هذ
 هر
P كبير ألنهم ير%جو� 

لكو� 
لكائنا� 
لحّية جا�P بعد 
ّتحا� 
لخاليا عن طريق 
لمصا�فة.




لفكر يسّمي "نظرّية 
لتطّو� "، %
ّلذين يؤمنو�  
هو فكر يؤمن بأّ� 
هللا غير موجو�، هذ

%قد   ،�%�
�  Kهو شا� 
لّنظرّية   Qهذ 
لتطّو�ّيين". %صاحب " باسم  يعرفو�  
لّنظرّية    Qبهذ

عاc قبل 150 سنة. %�
�%� ال يؤمن بأّ� 
هللا هو 
ّلذN خلق 
لكائنا� 
لحّية، بل يعتقد �ّ� 

كّل شيP %جد مصا�فة من تلقاP نفسه.  %�%جد� 
لكائنا� 
لحّية نفسها بنفسها بعد �� 


لمخلوقا� 
ألخرN. %ضرe لنا مثاال على Oلك �حد  g

ختا�� �� تكو� مختلفة عن �نو

�لملح�: 

ك�بة ن�ية �لت	��

ما هي ن�ّية �لت	ّ�� 



كيف تتطّو� �لكائنا� 
�لحّية حسب �لتطّو�ّيين 

 hتفر% فتنمو  
لّزمن،  عبر  تتطّو�  
لحّية  
لكائنا�   �ّ� 
لتطّو�  نظرّية   eصحا� يّدعي 

بعض  Oلك  على  مثاال  %يضربو�  Uخر،  حّي  كائن  لى   Kتتحّو ثّم  مختلفة   �
ممّيز


لتي  j�

لحو Qحسنا، ما هي هذ .

لّز%
حف 
لتي تأّثر� ببعض 
لحو
�j %تحّولت طيو�

يّدعونها؟ 


لطبيعي"،  Pالنتقا
 "% " kالستنسا
يعتقد 
لتطّو�ّيو� في نوعين من 
لحو
�j تسّمى "


،  لننظر معا. Oتفكير غير منطقّي %ليس قائما على ��ّلة علمّية، لما 
لكن هذ



� �ألمر كذلك ّ�بما 
�ما" �لتطّو�يين  �فلنقم بتجربة $��#


لّذّ�
� %من  يريد%� من  ليضعو
 بد
خله كّل ما   % ،
برميال كبير 
لتطّو�ّيو�  ليأخذ 
 Qفليسّخنو 
%mشا 
O
لتي تصنع 
لكائن 
لحّي ثّم  nh

 من 
لّلو%mبما شا Q%ليملؤ% Nخر� Pشيا�

لبرميل ماليين 
لسنين  nما� 
�% يضعو
 فيه 
لكهرباP فهم �حر
� يفعلو� به ما يريد%�، % ليقفو

( %ألّ� �عما�هم ال تكفي فيمكن �� يتنو
بو
 على Oلك 
لعمل جيال بعد جيل ). 
فما هي 
لنتيجة؟ حسب ��يكم هل يمكن �� يخر\ من 
لبرميل: 
لخرفا� �% hهو� 

لز�
فة �% 
ألسد؟ هل يمكن ��  
لفيلة �%   %� rألسما

لفر
%لة �%   %� sلبرقو
 
لبنفسج �% 
 'P

لموسيقي % يمكنه قر gنسا� يفّكر % يحّب % يحّس % يحّب سمايخر\ من 
لبرميل 

لكتب؟ 
لبّتة ال يمكن �� يحدj شيP من Oلك 
لقبيل، فلن يخر\ %
حد من 
لتطّو�يين 

ّلذين ير
قبو� 
لعملّية %لو بر%فوسو� %
حد %ال حّتى خلّية %
حد' من ماليين 
لخاليا 
لمكّونة 
تضحك  حّية  كائناٍ�   Sُ%� لها  ليس   �ّ
مو تكو�  �%S كيف  بد%�  فالّذّ�'  للبر%فوسو�. 

إلنسا� 
لعاقل Oلك؟ حتما ليس من 
لممكن �� يخر\ من 
لبرميل  s؟ هل يصّد Sتفر %
 Iلذ
كائن حّي، ألّ� مكّونا� 
لكائنا� 
لحّية ال يمكنها �� تجتمع بالمصا�فة أل� 
هللا هو 
 nألنعا
% �

لبحير% Kلجبا

� خلق 
إلنسا� %�� Nّلذ
خلق 
لكائنا� 
لحّية من 
لعدn %هو 

 .nلعد

ألسو� %
لّزهو� قاK لها: "كن " فظهر� في 
لوجو� من %



ما �لمقصو$ باالستنسا*
سلبّية.  خا�جّية   �
مؤّثر نتيجة  
لجسم  في  تحصل  
لتي   �

لتغّير يعني   kالستنسا



لكيما%ّية 
لتي تصيب 
لكائنا� 
لحّية  �

لمؤثر
� نذكر 
إلشعاعا� �%
لمو Qمن بين هذ%


لعالمّية 
أل%لى سقطت قنبلة �Oّية على منطقة  eلحر
 Pئما بالّضر�، فقبل 55 سنة �ثنا
�

هير%شيما باليابا� فأصبحت 
لمنطقة %
لمناطق 
لمحيطة بها مليئة باإلشعاعا� 
لنو%ّية مّما 


لذI ما� �كثرهم %�صيب بعضهم بمرD مزمن حّتي �ّ� بعضهم بتر�  xبالّنا 
�ضّر كثير

ّما مرضي �% معاقين. 

لّالحقة  فولد% Kألجيا
بعض �جز
P جسمه مّما �ّثر على 

% في عاn 1986 %قع حا�j يشبه حا�j هير%شيما %هو 
نفجا� مركز شرنوبيل 


لمدينة % 
ألماكن  لى كامل  
لنو%ّية  
إلشعاعا�  eلى تسّر  N�ّ� 
لكيما%I بر%سيا مّما 

لى حد
j �ضر
� كبير' بسّكا� تلك 
لمنطقة  N�ّ� ليابا� مما

لمجا%�' كاّلذI حصل في 

%بالجيل 
لالحق فولد بعضهم مصابا بمرD مزمن %بعضهم %لد معاقا. 



ما معنى �النتقا2 �لّطبيعّي ؟

لحّية  
لكائنا�   Pنتفا
% 
لقوّية  
لحّية  
لكائنا�   Pبقا بكونه:  
لطبيعّي   Pالنتقا
 يعر| 


لحيو
نا�  من  عليها   nلهجو
 يقع  
آليل   �
حيو من  مجموعة   �ّ� لنقل  مثال:   
لضعيفة، 

من   gلنو
  
هذ %ألّ�  سرعة.  
ألكثر  
لحيو
نا�   Qهذ ستنجو  
لظر%|   Qهذ في  
لوحشّية، 

%ألّ�  يوما   Dسينقر فإّنه  
لوحشّية  
لحيو
نا�  قبل  من  
ئما �  x
لالفتر  Dمعّر 
لحيو
نا� 


لبقاP لألقوN بمعني �ّنه بعد مّد' معّينة لن تبقي ّال 
لعناصر  قانو� 
لطبيعة يقوn على مبد


لقوّية .

لكن  بالتطّو�،  له عالقة مطلقا  ليس   

آل� فقط، %هذ لى حّد  
لتفسير صحيح   
هذ

لى كائن  Kآليل تتطّو� %تتطّو�  لتتحّو

لمجموعة من حيو
نا�  Qلتطّو�ّيين يقولو�: هذ



فة �h لى Kلممكن �� يتحّو

فة. %هذ
 خطأ O ليس من �h لىحّي Uخر كأ� تتحّوK مثال 

ّال ألنه  يجرN بسرعة فائقة ، هذ
 ال يكو� ّال في 
لقصص. Pسد ال لشي� %�

لى �مير، �ّما في %
قع  gلضفد
 Kألمير حيث تحّو
 gلضفد
كّلكم تعرفو� حكاية 


آليل لى �سد �% لى �Iّ كائن حّي Uخر، فالتطّو�يو� �غم  Kلحيا' فال يمكن �� يتحّو



لحكايا� �تد�%� بأIّ شيP يمكن �� نشبه Oلك؟  Qّنهم �ساتذ' ملتحين يصّدقو� مثل هذ�


ألمير فقّبل �ّ%K ضفدg يعترضه طمعا في ��  gلضفد
نه يشبه 
لطفل 
ّلذN سمع حكاية 

لى �مير. Kيتحّو


لّطبيعّي ال يمكنها تحويل �Iّ نوg من 
لحيو
نا�  Pالنتقا
خالصة 
لقوK �ّ� عملّية 


فة ) طالقا. فقط �ّبما تز�
� قّو' �h %� نا� ( �سد

آليل مثال ) لى نوU gخر من 
لحيو )


لحيو
نا� بتز
يد عد�ها. 



 

حف، هذh لى
لخا�جّية طّو�� 
لّسمكة %حّولتها  �

لّتأثير �ّ�صاحاe نظرّية 
لتطّو� 
غير ممكن �بد
 % ال يمكن �� يصّدقه �حد.  

 Kلتحّو
ليها قصد  xلّنا
لو كا� لالنتقاK فائد' لعّممت 
نفجا�
� تشا�نوبيل %لذهب 
 �
تأثير  % 
لمنطقة  من  كّلهم   xلّنا
 فّر  فقد  
لصحيح  هو  
لعكس  لكن  Uخر،  كائن  لى 

.nليو
تشا�نوبيل 
لّسلبّية ال تز
K متو
صلة لى 

لمثاK:  خذ%
 عصا %
ضربو
 بها تلفزيونا �بيض  

لتطّو�يين بهذ Pّ�عا
يمكنكم تجسيد 
 K؟ قطعا ال، فالعصى تحّو�

لتلفزيو� لى تلفزيو� باأللو 
%�سو�، فهل تستطيعو� تغيير هذ
 �O
لخا�جّية على 
لكائنا�.  �

لتلفزيو� لى قطع مبعثر'، هكذ
 �يضا يكو� ضر� 
لّتأثير

لى كائن �فضل قوK غير صحيح.  Kالنتقا
فالقوK بإمكانّية 

لكائن 
لحي يتطّو� لى كائن حّي  �ّ
لتطّو�ّيو�  Kكالتالي: يقو Qخالصة ما شرحنا


لّطبيعي. Pالنتقا

لخا�جّية % �
Uخر بفعل 
لّتطّو�

لّطبيعي ال  Pالنتقا

لخا�جّية % �
�ّما نحن فقد بينا 
لعكس، %شرحنا كيف �ّ� 
لّتأثير


لكائنا� .  Qلضر� بهذ
يغّير
� طبيعة 
لكائنا� 
لحّية بل يلحقا� 




لكائنا�  %بقّية  
إلنسا�  
لّنو%ّية على  
إلشعاعا�  تأثير  تعّبر عن  تر%نها  
لتي  
لصو� 

إلشعاعا� 
لّنو%ّية من جيل لى  Kنتقا

لحّية، %هي تظهر كيف %لد 
لّناx معاقين نتيجة 

جيل.

لتطّو�يين  �ّ
آل� يمكنكم 
لّتساKm ما عالقة Oلك بموضوعنا؟ سبق �� قلنا 
لى نوU gخر من 
لكائنا� 
لحّية  مثل  Kلحّي يتحّو
يّدعو� �ّ� 
لكائن 
��يهم.  
لتطّو� حسب  هو   
%هذ 
حف، %h لى   Kتتحّو 
لتي   rألسما


حف %h لى   rألسما
  Kتتحّو كيف  سألتموهم   
Oفإ
 �
تأثير لى  ما  يوما  سمكة   Dيجيبونكم:"تتعّر
لى   
تعّرضو 
ّلذين  
ليابا�   Kطفا� -مثل  خا�جّية 
 Qهذ 
لنو%ّية-  
لقنبلة   P
جّر 
لنو%ّية  
إلشعاعا�  تأثير 

لخا�جّية �نتجت تغيير
 في جسم 
لسمكة  � 

لّتأثير

 .Sلى تمسا%تحّولت 

ّ�عاP كاeO ألّننا شرحنا سابقا كيف �ّ�  
هذ
 D
�مر في  ّما  تتسّبب  
لخا�جّية   �

لّتأثير
 Kيقو  
هذ �غم  بدنية.  عاقا�   %� مزمنة 



ما معني متحّجر�� �لفتر5 �النتقالّية ؟ 

لتطّو�يين  للتطّو�يين، %في بعض كتب  
لكاOبة   �
Pالّ�عا
 �هّم  
النتقالّية من  
لفتر' 

لكائن 
لحي لى كائن  Kلتطّو�ّيين يقّر%� بانتقا
تسّمى "فتر' 
لعبو�". %كما تعرفو� فإّ� 
حّي Uخر، %�ّ%K كائن حي جاP عن طريق 
لمصا�فة بعد Oلك تحّوO Kلك 
لكائن لى Uخر، 

 .

آلخر لى كائن Uخر %هكذ %
فإّ�  
لتطّو�ّيين  حسب   : يّدعو�  ما  على  مثاال  لكم   nنقّد �عنا 


لبحر،   nنجو مثل  حّية  كائنا�  تطّو�  نتا\  هي   rألسما

 �
تأثير نتيجة   
عه �O فقد  بحريّا  نجما   �ّ� بمعني 

��Oعته  بقّية  فقد  
لّسنين  ماليين   Kخال% خا�جّية، 

لفتر'  Qعانف. %في هذh لى
لتي تحّولت بعضها 

لى  Iّلبحر

لّنجم  Kمة ليتحّوhلّال
 �
%قعت 
لتغيير



�لمتحّجر�� �لتي لم يعثر عليها $عا5 
�لّتطّو� في �لبد�ية ما هي �لمتحّجر��

هي 
آلثا� %
لبقايا 
لتي تتركها 
لكائنا� 
لحّية بعد موتها %بقيت موجو�' عبر ماليين 


آلنّي عن 
لمحيط 
لخا�جّي.  gالنقطا

لّسنين. %هذ
 يحصل شر� 

O تسقط فوقه كومة من 
لّتر
e فيمو�  Dأل�
مثال: بينما يكو� 
لعصفو� %
قفا على 

لبقايا 
لعصفو� �� تبقي لى يومنا هذ
. %يخر\ من 
ألشجا� سائل  
خلها عندها يمكن �


لسائل يسقط على حشر' فتمو� بد
خله، فتتصّلب تلك 
لحشر'  
يعر| بسائل 
لعنبر، هذ


لمعلوما� عن حيا'  
ليوn من جمع  نتمّكن   
تتعّفن. هكذ  �� 
لسنين �%�  %تبقي ماليين 

تلك 
لكائنا� 
لتي عاشت قديما. هكذ
 تسّمى بقايا 
لكائنا� 
لحّية بالمتحّجر
�، %سو| 

.�
تر%� في 
لصفحا� 
لقا�مة نماO\ من تلك 
لمتحّجر



 Kلخيا
�Iّ �ليل يبّين %جو� �جد
� من تلك 
لفصائل. �O فالفتر' 
النتقالّية هي ضرe من 


لمرحلة 
النتقالّية.  Qليل يثبت %جو� هذ� Iّ� على �

لمتحّجر Kبما �نه لم  ُيعثر من خال

%جد�   Iلكمبير
 
لعهد  في  ظهر�  
لتي  
لحّية  
لمخلوقا�   �ّ� �ظهر�   �
فالمتحّجر

 Iلذ
فجأ' في 
لعالم �%� %جو� �Iّ جذ%� سابقة لظهو�ها. %هذ
 يعني �ّ� 
هللا تعالى هو 

خلقها. 


لمخلوقا� 
لتي عاشت في 
لعهد 
لكمبيرI لها خاّصيا�  Qلك فإّ� هذO لىضافة 

مهّمة جّد
، مثال:  ظهر في 
لعهد 
لكمبيرI كائن حّي 
ندثر بعد Oلك يسّمى 
لّتريلوبيت، 


لكائن له عينا� جميلتا� جّد
 ( كما تشاهد%� في 
لصو�') تتكّونا�  من مئا� 
لخاليا  
هذ


لكائن فجأ'؟  
%هي 
لتي تساعدQ على 
لّرmية 
لجّيد'. بر�يكم هل يمكن �� يظهر مثل هذ


 جاPكم �خوكم 
لّصغير يوما %قاK لكم: "باألمس كنت �جلس لى 
لّطا%لة %فجأ' O

ظهر� �مامي Oبابة ال ���N من �ين جا�P، طبعا مصا�فة ظهر� في تلك 
للحظة %ظهر� 


 ستقولو� Oلمصا�فة". ما
معها عيونها 
لمتكونة من مئا� 
لخاليا %كّل Oلك تم عن طريق 

 Pألشيا
 
لكثير من   rيد� %لم   ،
يز
K صغير �خاكم ال   �ّ� 
لحالة؟ طبعا ستظّنو�  تلك  في 


لمخلوقا� ظهر� عن طريق 
لمصا�فة  Qلتطّو�ّيين يقولو� �ّ� هذ
بعد. لكن 
لغريب �ّ� 


لِكْبر  
لكذe ألّ�  يقولو�  نهم  عيونهم.  
لسابق  في  
لّذباe كانت  %�ّ� عيو�  
لبحر  في 


لحكايا�  sيقومو� باختال%  ،Pخلق كّل شي Iلذ

هللا  هو  �ّ� Kلقو

لغر%� يمنعهم من %


لّناx عن 
هللا. 

لحقيقة %يبعد% Qهذ 

لسينا�يوها� %
ألكاOيب حتى يخفو%

كذبة تحّو? �ألسما< =لى >#�حف 

حف، %قد حصل Oلك عندما %h لى rألسما
 Kلتطّو� بتحّو
يقوK �صحاe نظرّية 


حف. ّنه %h لى
لخر%\ لى 
ليابسة %بذلك تحّولت  rألسما
قّل 
لّطعاn بالبحر فقّر�� 



سمكة ( هذ
 شئ ال يمكن حصوله لكننا نذكر ما يقولو� فقط ) لذلك، حسب 
لتطّو�يين 

لّشكل  
لى سمكة (�نظر% Kحل طويلة كي يتحّو
يجب على 
لنجم 
لبحرIّ �� يمّر بمر

.(Pالّ�عا
 
في 
ألسفل ستفهمو� �كثر مهزلة هذ

لفتر' 
النقالّية بالنسبة لى 
لكائنا� 
لحّية هي ما يسّمي "فتر' 
لعبو�" فال بّد  h%تجا
 Kلفتر' بنصف �عضائه مثال: كي تتحّو
-حسب 
لتطّو�ّيين -�� يبقى 
لكائن 
لحّي في تلك 

لتنّوعّية هي: ��  �

لفتر Qحل عبو� كثير'، %هذ

حف ال بّد �� تمّر بمر%h لى rألسما


لّطريف  تكو� بنصف ��جلها %بنصف hعانفها %بنصف �ئتها %بنصف خياشيمها. لكن 


لفتر' 
النتقالّية ". " �
جّد
 �ّنه لى 
ليوn لم يعثر على %
حد من متحّجر

لمتحّجر
� ��ّلة علمّية، بمعني �ّ� فحصها يكشف لنا كيف عاشت 
لكائنا� 
لحّية 
لنا �� 
لكائنا� 
لحّية ال تظهر من كائنا� حّية  
لسابقة، %
لمتحّجر
� تبين  �

لفتر في 

لتي  Nألخر
 g
�خرN، فكّلها كائنا� كاملة ال نقصا� فيها %ال يوجد فرs بينها %بين 
ألنو

تعيش 
ليوn فكّلها من خلق 
هللا تعالى. 

ما�B حدA في �لعهد �لكمبيرّ@ 

لالنفجا�   

لكبير %قد ظهر بعد هذ بعد 
النفجا�  
لكو�  
هللا خلق  �ّ قلنا   �� سبق 

لتي لم يكن على %جهها �Iّ كائن حّي، لكّن 
هللا خلق  Dأل�
% nلّنجو
% �

لكو� %
لمجّر
 rألسما

ألشجا� %
لّزهو� %% �

لّطيو� %
لحشر 
لحّية من  
لكائنا�  على 
أل�D جميع 


لّنمو� %
لفر
شا� %
لفيلة %
لّز�
فا� %غيرها.%
يسّمى  ما  فتر'  في  فجأ'  
لحّية؟ ظهر�  
لكائنا�  متى ظهر�  تعلمو�  حسنا، هل 
بالعهد 
لكمبيرIّ، �ّما قبل Oلك فلم يكن يوجد �Iّ كائن حّي %ظهو�ها فجأ' في 
لعالم 
 Qلهذ �

لّتطّو� صحيحة لظهر �جد �ليل على �ّ� 
هللا هو 
ّلذN �%جدها، فلو كانت فكر' 

لمخلوقا� 
لحّية %لتطّو�� شيئا فشيئا حّتى تظهر على تلك 
لشاكلة، لكّنه لم ُيعثر على 



�لحديث عّما يسّمى 
بسمكة �لكوليكانت 


لكوليكانت  يعتمد%� على ما يسّمى سمكة  
لّتطّو�  منذ سنو
� % �صحاe فكر' 

لّسمكة �ليل على فكر' 
لتطّو� في  Qهذ �ّ� 
للّتدليل بها على فكر' 
لفتر' 
النتقالّية، %�ظهر%
جميع كتبهم %مجّالتهم . %سمكة 
لكوليكانت 
ندثر� % 
ندثر �صلها من 
لوجو�، فقد 


ألكاOيب بالنظر لى متحّجر
تها.  

ختلقو

لّنوg من 
لّسمك %
صطا�  
لكن بعد �� �مسك �حد 
لبّحا�' في يوn من 
ألّياn هذ

لمتعاقبة تبّين بالدليل 
لو
ضح �ّ� سمكة 
لكوليكانت هي سمكة عا�ّية  nأليا

لعديد منه في 

%ليست بصد� 
لتحضير للخر%\ لى 
ليابسة.

لضحلة،  Qلميا

لسمكة تسبح في  Qلسمكة قائلين: هذ
 �
نظر 
لتطّو�ّيو� في متحّجر

لسمكة ال تعيش في  Qليها، لكن تبين �� هذهذ
 يعنى �ّنها تقترe من 
ليابسة %ستخر\ 

لضحلة بل تعيش في 
ألعماs، %هذ
 يعني �ّ� ما قاله 
لتطو�ّيو� ليس صحيحا، فهي  Qلميا


ألكاOيب) . Qلعديد من هذ
ليست في 
لفتر' 
النتقالّية بل هي سمكة حقيقّية ( للتطو�ّيين 

هر�2 كبير 

لتطو�ّيين يخّص ظهو� 
لّطيو�، فهم يقولو� حسب 
لّر%
ية  �
Pّ�عا

ّ�عاP ساO\ من 
لى جذg فظهر� لها  gألشجا� بد�� تقفز من جذ

أل%لى �ّ� 
لز%
حف 
لتي تعيش على 
�جنحة. �ّما 
لر%
ية 
لثانية فمحتو
ها �ّ� بعض 
لز%
حف %لشّد' �كلها للّذباe بد�� تنفض 


عيها عند 
لركض بسرعة فتحّولت ��Oعتها 
ألمامّية لى �جنحة .�O
�ليس  مضحك،  شيئ  ّنه  ؟  �جنحة  لى  
عيه �O  Kتتحّو  
�يناصو�  �ّ� تصّدقو�  هل 


لكرتو�.  nلحكايا� % في �فال
كذلك ؟ ّ� هذ
 يحصل فقط في 



فالسمك  
ليابسة  لى   rألسما
 تخر\  عندما  يحصل   
Oما يعلم  
لكّل  ألّ�  
ّ�عاP مضحك 
يمو� طبعا. 

هل Oهبت يوما ما الصطيا� 
لّسمك؟ تخّيل �ّ� سمكة علقت بصّنا�تك %�نقذتها ثّم 
 ،

 سيحصل؟ ّنها ستمو� بعد مّد' قصير' جّدOلحديقة، ما
�خذتها لى 
لمنزK %ضعتها في 

 سيحصل يا Oلحديقة، ما
%تخّيل �ّنك 
صطد� يوما كثير
 من 
لّسمك %%ضعته كّله في 

لقوK بل يقولو� ّ� من بين  
ترN؟ طبعا يمو� كّله. �صحاe نظرّية 
لتطّو� ال يقبلو� بهذ

حفا من 
لّز%
حف فتو
صل حياتها h لحديقة سمكة تتطّو� لتصبح

لّسمك 
لذI ما� في 
على هيئتها 
لجديد'. هذ
 شيP ال يمكن �بد
 ألّ� 
لّسمكة تختلف كثير
 عن 
لحيو
نا� 

لتي  Pسنذكركم باألشيا 

لبّرّية %ال يمكن �� يظهر جميع هؤالP عن طريق 
لمصا�فة. 
نتبهو


ليابسة. sلّسمكة لتعيش فو
تحتاجها 
 sفو للعيش  �ئة  لى  يحتا\  لكنه  
لبحر،  في  ليعيش  بخياشيمه  
لسمك  -1 يتنّفس 


ليابسة؟  sلعيش فو

 ما قّر�� O
ليابسة. فمن �ين  تأتي 
لسمكة برئة 
 sلعيش فو
 �
�� 
O
لبطن مثل نظاn بطوننا، لكّنه يحتاجه  nلسمك ليس لديه نظا
 2-


ليابسة فطبعا عليه 
لبحث عن بطن عندما يقّر� Oلك.
�ين  عجبا  
ليابسة.  على  
لمشي  يستطيع  ال  فإّنه  لذلك  ��جل،  للّسمك  ليس    3-

%جد� 
لسمكة 
أل%لى -
لتي نجحت في 
لخر%\ لى 
ليابسة- تلك 
أل�جل؟ 
ليست   QكرناO ما   �� �غم   eلتطّو�ّيو� كذ
 يقوله  ما  فإّ�  ممكن  غير   
هذ  �ّ� بما 


ليابسة . sلّسمكة للعيش فو

لّشر%� 
لوحيد' بل مئا� 
لخصائص 
لتي تحتاجها 

حف فال بّد من %جو� متحّجر
� يستدKُّ بها على 
لفتر' %h لى rألسما

 تحّولت O

النتقالّية، يعنى ال بّد من %جو� كائنا� قد عاشت بنصف �جل %نصف �ئة %نصف كلى، 

لكّننا لم نرصد من 
لمتحّجر
� ما يدKّ على مثل هذ
 ألّنه ال يمكن %جو�ها.




حف لى طير فإّنه ال بّد  �� كثير
 من 
لحيو
نا� h Kتحّو 
O%كما سبق �� Oكر� لكم 


لفتر'،  Qنا� �� تثبت لنا %جو� هذ

لحيو Qهذ �

لمرحلة %البّد لمتحّجر Qقد عاشت هذ

بمعني البّد من %جو� طير بنصف جناS %بنصف قشر' %بنصف منقا� %
لنصف 
آلخر فم، 


لز%
حف لم  :�O
الستنتا\ %  ،
لكنه لم يوجد من ضمن 
لمتحّجر
� في 
لعالم مثل هذ


لطيو� مثل جميع 
لمخلوقا� قد خلقها 
هللا تعالى.% 
تتطّو� لتصبح طيو�

 .xلّنا
لكّن �صحاe نظرّية 
لتطّو� ال يقبلو� بهذ
 %يختلقو� 
ألكاOيب ليقنعو
 بها 

هل تريد �� تعر| كيف Oلك؟  لقد عثر%
 على متحّجر
� طير يسّمي Uكيوx بيتريس 


لمتحّجر
� �ظهر� 
لطير %هو نصف �يناصو�،  �ّ 
عاc قبل 150 مليو� سنة، %قالو

غير �ّ� هذ
 قطعا كذe فأكيوx بيتريس هو طير كامل: 

 .nليو
-1 لألكيوx بيتريس �يش مثل 
لطيو� 
لتي تعيش معنا 

 .nليو
-2 له نفس 
لصد� 
لذI يربط 
لجناحين مثل 
لطيو� 
لتي نر
ها 

 nقد� �

لطير 
ألّ%K ألّنه %جد� متحّجر �
-3 ال يمكن �� تكو� متحّجر

من 
ألكيوx بيتريس �قدn منها.

� يحدA شي2 كهذ�؟�هل يمكن 

لمخلوقا�   Qهذ 
لبحرّية.  
لثدييا�  من  هما  
لحو� % 
لدلفين  فإّ�  تعلمو�  كما 

�غم �ّنها تعيش في 
لبحر فهي تولد %تتكاثر مثل بقية 
لثدييا�،  بيد �ّ� 
ألسماr تبيض 

%تتكاثر.

حسنا، كيف ظهر� ثدييا� 
لبحر؟  ال شك �� 
هللا تعالى  هو 
لذI خلقها. لكن 


لحقيقة �غم �ّنهم ال يستطيعو� تفسير ظهو� ثدييا�  Qإليما� بهذ

لتطّو�يين ال يريد%� 

 Pال�تقا
 % Pلنشو

لبحر مثل 
لدلفين %
لحو�. %قد قاK تشا�لس �
�%� ( مؤسس نظرّية 


ئما %كا� يدخل % يخر\ � rألسما
 eّلد
) في �ّ%K كتابه عن نظرّية 
لتطّو� : “ يأكل 




لّديناصو� بعظمته قد ظهر� له  �ّ
لتطّو�ّيو�  Kيضا. يقو� 
هناr موضوg مهم جّد

�جنحة �ثناP محا%الته 
صطيا� 
لّذباe. حسنا، كيف يطير 
لّذباe حسب ��يكم؟ %من �ين 

جا�P �جنحته؟ من 
ألفضل لهم 
لبحث عن كيفية طير
� Oبابة صغير' عوضا من بحثهم 

في كيفّية طير
� �يناصو� ضخم،  ّنهم ال يستطيعو� يضاO Sلك ألّ� 
لذبابة كما سبق �� 

�%ضحت لكم هي من �كثر 
لحيو
نا� قد�' على 
لطير
� % تنفض جناحيها من 500 لى 


ّتجاQ % بأIّ شكل. Iّ� في rّنها تتحّر1000 مّر' في 
لّثانية. %كما تعلمو� 

ثبا� ظهو� �جنحة  يفلحو
 في  فلن   eلتطّو� من كذ
 يقوK �صحاe نظرّية  مهما 


لذI جعل  
هللا هو   �� 
لصو
e هو  Oبابة ألّ�   Sلّتفكير في جنا
 يريد%�  
لّطيو�، فهم ال 

للّطيو� %
لّذباe �جنحة لتطير بها.

قو? �لتطّو�يين بالفتر5 

في  هو   ( بتريس   JكيوK  ) �النتقالّية 

�ألصل طائر كامل 

فلنعّد� معا بعض 
لفر%s بين 
لطيو� %
لز%
حف: 

-1 للّطيو� �جنحة %للز%
حف ��جل.

-2 للطيو� �يش %للز%
حف قشريا�.

-3 للطيو� هيكل خا� %هيكلها 
لعضمي فا�� لذلك هي خفيفة %يمكنها 


لطير
� بسرعة.


لفصيلين .  بين  
لباK، لكن توجد فر%s كثير'  
لتي تخطر على   s%لفر
 �%لى   Qهذ



ال يستطيع �لتطو�يو� تقديم 
�صله قر$  �� �إلنساّ��ّ@ $ليل على 

 xلنا
 من  %تريد%�  شيئا  
ّ�عيتم   
Oفإ  ،
جّد مهّم  
لعلمي  
لبحث  في  
لدليل  تقديم 

 تعّرفت على �ناx %قلت Oتصديقه فيجب عليكم تقديم 
لدليل على صّحة �قو
لكم، مثال: 
 Qسمك عائشة “، في هذ
 �ّ� sلك �حدهم : “ �نا ال �صّد Kسمي عائشة “ %قا
لهم: “ 

لحالة ستقّدمين �ليال على �ّ� 
سمك عائشة فما هو �ليلك؟ “ مضمو� %ال�تك “يمكن 

�� يكو� �ليال  تظهرينه لى 
لشخص 
لمعني فلن يعترD بعدها طالقا. 

لجاOبية   �ّ  Kقا  % نيوتن  سمه  عالم  ظهر  قر%� خلت  قبل  علميا.  مثاال  لنعطيكم 
موجو�' على 
أل�D، %قّدn �ليال لّلذين سألوQ من �ين عرفت Oلك فقطع تفاحة %تركها 
 Dأل�
فسقطت على 
أل�D %لم تبق معّلقة في 
لهو
P %بين لهم �ّ� هناr قّو' تجذبها لى 


لقّو' بالجاOبّية.  Qسّمى هذ%

إلنسا�  �ّ� 
لتطّو� فلم تقّدn �ليال علمّيا إلثبا� صّحة ما تّدعي كقولها  �ّما نظرّية 

لتطو�يين: كيف عرفتم Oلك؟ %ما هو �ليلكم؟ ال يقدمو� جو
با  Kصله قر� %عندما تسأ�

لعثو� على  
 كا� �صل 
إلنسا� قر�
 فال بّد �O من Oلتخمينا�. فإ
 علميا بل جملة من 
لقر�  ّما  لدينا  
لموجو�'   �

لمتحّجر قر�، %لكن  نسا� % نصف  بها نصف   �
متحّجر
 xلّنا
كامل �% إلنسا� كامل، %هذ
 يعني �ّ� 
لتطّو�يين يحا%لو� تدليس 
لحقائق %مغالطة 


لموضوg، �ليس كذلك ؟  
في هذ

بعض مغالطا� �لتطو�يين 
عتمد �صحاe نظرية 
لتطو� على بعض 
لمتحّجر
� لفصيلة منقرضة  1-
 Qنسا� %نصف قر� حسب ما تشاهد%� في هذننا %جدنا نصف  
من 
لقر�'       %قالو



 

لذI تعرفونه جّيد eّلد
من 
لماP فتحّوK يوما  ما لى حو� ! نعم لم تفهمو
 خطأ ّنه 
  .�%�
لى حو� �%� فر% حسب ما يّدعيه � Kلبحر لعّد' �متا� فتحّو
بفر%Q، سبح �
خل 

 كا� 
ألمر كذلك Oلى حو�؟  Kلبحر يمكنه �� يتحّو
بر�يكم هل ألّ� 
لدeّ سبح �
خل 
 Pلبحر، شي
لى حدN ثدييا�  Kلبحر ال بّد �� يتحّو
فاإلنسا� 
لذI يسبح طويال �
خل 

مضحك حقا، �ليس كذلك ؟ 
 jتتحّد 
لتي  
لحكايا�  في  ّال  تتحّقق  ال  فهي  
لو
قع  عن  بعيد'   Pألشيا
  Qهذ كّل 
عن عر
ئس 
لبحر، نصفها سمكة %نصفها 
آلخر نسا� ( يبد% �ّ� �صحاe نظرّية 
لتطّو� 

متأثر%� جّد
 بعر
ئس  
لبحر !).

 �قّصة تطو� �إلنسا
 Qهذ eيّدعي �صحا O
لحّد بل تطاK حتى 
إلنسا�،  
نظرية 
لتطّو� ال تقف عند هذ
�حد من  
�%ين % ال � لكن ال  قر�.   K%ّأل
  Qفجّد 
لقر�'،   
إلنسا� من ساللة   �ّ� 
لنظرية 


تهم فهو من نسيج خيالهم. Pّ�عا

لتطّو�يين قّدمو
 �ليال على صّحة 
 
Oإلنسا�، فإ

ألصل في ظهو� نظرية 
لتطو� هو نفي 
لقوK بأّ� 
هللا هو 
لذI خلق 

هللا. %هكذ
 ينسى 
إلنسا� جميع  nمسؤ%لية �ما Iّصله قر� فلن يحّس بأ

عتقد 
إلنسا� بأّ� 
مثل  
لنبيلة  بالقيم  بذلك حساسه  فيفقد  
لشخصّية،  منفعته  في  ّال  
لمعنوّية %اليفّكر  قيمه 

لتطو�، %هذ
 هو هد|  
لغرD ظهر� نظرية   

لعائلّي. لهذ 
لوطن %
لعلم %
لحّب  حب 
�نتم من ساللة  يخلقكم،  لم  فيقولو� “
هللا  
لسامية  
لقيم  
لناx عن  بعا�  
لتطو�يين %هو 
بقّية  ممّيز
 عن  
إلنسا� %خلقه  
لذI خلق  
هللا هو   �ّ   .”�
لحيو تطّو�  �نكم   I� 
لقر�' 
 Oتخا
 على  
لقد�' % بالحّب   xإلحسا
% 
لتفكير %  nلكال
 على  
لقد�'  فوهبه  
لمخلوقا� 
 nلكال

لقر
� %منحه 
لقد�' على 
لتو
صل مع بني جنسه . ( ال يوجد �Iّ كائن حي بإمكانه 

.(�

لقر Oتخا

لتفكير % %




لعا�I تعيش 
ليوn حيا' طبيعية، مثل سّكا� مناطق  xلّر�

لصغير' مقا�نة بحجم  x%mلر

نسا� %نصف  �ّنهم نصف  يبين  ، لكن هذ
 ال   
�بو�يجين جمجمة �m%سهم صغير' جّد

قر�، نهم مثلكم % مثل كّل 
لناx بشر عا�ّيو�. 
خالصة 
لقوK �ّ� �صحاe نظرية 
لتطّو� لم يقّدمو
 �ليال %
حد
 يدKّ على �ّ� 
إلنسا� 
نسانية  xلقر�' �% ألجنا

لتي 
عتمد%ها ّما لفصيلة منقرضة من  �
�صله قر�، %
لمتحّجر
لم تعد موجو�' 
ليوn،  يعنى �ّ� فكر' %جو� كائن نصفه نسا� % نصفه قر� ال �ساx لها 

من 
لصّحة.

 Tمغالطة �لتطّو�يين �لكبر
. �-1 مغالطة �جل �لبلد�#

عثر علماP من �تباg نظرية 
لتطو� سنة 1912 على جمجمة ��x % جمجمة فّك 

لتطّو�ّيو�  
عتبر  بالطبع  نسا�، %   x�� فهي تشبه جمجمة xلّر�
 �ّما جمجمة  لقر�.  فم 

لقطع 
لعظمية عاc �صحابها  Qنسا� % نصفه قر� . هذ�ّنها �ليل على %جو� كائن نصفه 

لجماجم  Qلقر�' . %بقيت هذ
قبل 500 �لف سنة % هي �ليل على �ّ� 
إلنسا� من نسل 
سنة  %في  
لتطّو�.  نظرّية  صّحة  على  كدليل  
لعالم  متاحف  في   Dتعر سنة   40 حو
لي 

لعظاn فكانت 
لنتيجة مدهشة: جمجمة 
لفّك  Qعلى هذ eلتجا�
1949 �جريت بعض 

إلنسا� فتعو�  x�� فقط، �ّما جمجمة �
ليس عمرها 500 �لف سنة بل 2 �% 3 سنو

نجلت 
لحقيقة،  فقد �ّكب �صحاe نظرّية 
لتطّو�  
لى بضعة Uال| من 
لسنين. %هكذ
 ،
فّك قر� على جمجمة نسا� بعد �� �ضافو
 عليها مو
ّ� كيميا%ّية لتظهر كأنها قديمة جّد

لحيل بعد �� فشلو
 في 
لعثو� على متحّجر كائن  Qلى مثل هذ 

لتطّو�ّيين 
لتجؤ%  ّ�� I�


لحا�j �كبر عملّية  غش في 
لتا�يخ. 
نصفه نسا� %نصفه قر�. %قد 
عتبر هذ




لصو�'              �% مثيالتها من 
لصو� 
لتي �سمها 
لتطّو�ّيو� لمغالطة 
لناx ألنه لم 


لمخلوقا� �بد
 ال في 
لسابق % ال 
ليوn، فاإلنسا� �
ئما هو 
إلنسا�  Qعاشت هذ �� jيحد

قر�  نصف   % نسا�  نصف  يسّمى  ما  hما�   Iّ� في  يعش  لم   �O
لقر�. هو  
ئما � 
لقر� %

%حد%j مثل Oلك من 
لمستحيل. %كما سبق �� Oكر� لكم ّنهم لم يجد%
 �Iّ �ثر يثبت 

 �
متحّجر 
لموضوg كاعتما�هم    
في هذ 
ألكاOيب  يختلقو�  
ئما � لكنهم  يّدعونه.  ما 

من فصيلة 
لقر�' كانت قد 
نقرضت �ليال على �ّنها مخلوقا� نصفها نسا� %نصفها قر� 

. Pألشيا
 Qال يكو� له معرفة بمثل هذ  Iلذ
فيصّدقهم 
إلنسا� 

%يعتمد%نها  مختلفين   xنا�  xجنا�  �
متحّجر يأخذ%�  
لتطّو�ّيو�  2-

كأصوK لكائنا� نصفها نسا� %نصفها قر�. %من 
لمعلوn �� على %جه 
أل�D �جناسا 


ألفا�قة %
ألسكيمو %كثير % r
مختلفة من 
لناx كالزنو\ %
لصينيين %
لهنو� 
لحمر %
ألتر


لبشرية 
لمختلفة. %بالطبع فإ� 
ختال| 
ألجناx يوّلد 
ختالفا في 
لخصائص  xألجنا
من 


لبشرية.

متجّعد'،  %شعو�هم   P
سو� جلو�  لهم  
لزنو\ % مجذ%بة  �عين  لهم  مثال  
لصينيو� 


 ��يتم نسانا من 
لهنو� 
لحمر �% 
ألسكيمو ستفهمو� فو�
 �نهم من �جناx مختلفة، Oفإ

 xألجنا

لناx قد يختلفو� عن  Pمختلفة، %هؤال xجنا� 
%%O xلقديم �نا
%هكذ
 عاc منذ 

 .nليو

لموجو�' 

 xبالنا مقا�نة   
جّد كبير'   x�� له جمجمة  
لبشر  من   sعر هو   Kها نيا�ير   : مثال 

 

 قا�نتها بجمجمة �m%سنا %جدتها �كبر % �قوN، لكن 
لتطو�يين يستغلو� هذOفإ ،nليو


 Kلبيا��ها
 نسا�  جمجمة   �
متحجر  
%جد% فعندما   .xلّنا
  
ليغالطو 
لعرقي  
الختال| 

نسا� عاc قبل Uال| 
لسنين، �صله نصف نسا� % نصفه قر�”. لكن  
قالو
 “�نظر%
 هذ

 x%mلّر
 Qهذ eلتطو�يو� :”�صحا
 Kيقو Kلحا
 Qصغير' ففى هذ xألجنا
جمجمة بعض 

 �
%O xألجنا
خرجو
 حديثا من 
لقر%�ّية، �I �نهم في بد
ية تحّولهم لى نسا�”. غير �ّ� 




لسن 
لتي عثر عليها فاكتشفو
 �ّنها ال تعو� لى بشر %ال لى قر�، ّنها جمجمة خنزير %قد 

لتطّو�يين. KماU قعة

لو Qخّيبت هذ

في  
لنظر   
�معنو 
لتطّو�  نظرّية   Iمؤيد من  مجموعة  
لصو�؟   Qهذ تشاهد%�  هل 
�سم   Kحو  
يتفقو لم  ّنهم  
آلخر،  عن  مختلفا  �سما  منهم  
حد % كّل  %�سم  جمجمة 

ألساتذ'  Kكّله من نسج خيا 

لكائن لم يوجد في �Iّ %قت. % هذ 
موحد  ألّ� مثل هذ


لتطو�يين. 
 Qثّم تقولو� له “هذ nلرسو
 Qسمتم مثل هذ� 
Oهل تد�%� بما سيجيبكم صديقكم 


لكائنا� 
لحّية عاشت في 
لماضي” ؟ 
طبعا �نتم لن  تفعلو
 مثل هذ
 ألنكم تعلمو� �ّ� هذ
 غير منطقي، لكن �ساتذ' نظرية 

.Kغير معقو 

لتطو� ال يفهمو� �ّ� هذ



2 – مغالطة �جل �لنبر�سا.

 rلمشتر
تم 
لعثو� سنة 1922 على متحّجر
� سّن فم 
ّ�عى 
لتطّو�ّيو� �ّنها 
لقاسم 
 
نسا� – قر�“ بل �كثر من Oلك فقد �سمو” Qعتبر%ها لكائن �سمو
بين 
إلنسا� %
لقر� %


لكائن �فقة عائلته كذلك % تصو�%
 كّل Oلك بالنظر لى تلك 
لسن ...  
هذ
نه   Kقا% حياته  في  يركم  لم  نسا�  %�خذها  سقطت  �سنانكم   Nحد  �ّ� تخّيلو 
سيعر| عمركم بالنظر لى 
لسّن فقط، فهل تصّدقونه، بل �بما 
�عى �يضا �نه يستطيع من 

لنظر فقط �سم بقية عائالتكم. هذ
 تخريف �ليس كذلك؟ 
لبّتة ليس من 
لمنطقّي  Kخال

�� ترسم صو�' نسا� %عائلته باالعتما� على مشاهد' سّن من �سنانه فقط.
لتلك  
لّتابعة   �

لحيو 
لعثو� على جمجمة  سنة 1927 حصل تطّو� فريد، فقد تم 



�ّما  قدمين،  على  منتصبا  يمشى   Iلذ
 
لوحيد  
لكائن  هو  
إلنسا�  4-

لثعبا�  �ّما  ��جل،  ��بع  على  فتقف  
لقر� % 
لكلب % 
لحصا�  مثل   Nألخر
 
لحيو
نا� 


لتمساS فهي من فصيلة 
لز%
حف. %

لسنين %بد� يمشى  قبل ماليين  
لقر� طّو� مشيته   �ّ� 
لتطو�  نظرية   eيّدعي �صحا
%صل  %قد  نسانا.  �صبح   �� لى  منتصبا  �صبح  ما   nيو %في  
لسنين  مئا�  %بعد  منحنيا، 
�ّكد  %قد  خيالهم.  نسج  من  هو  نما  علمي  بحث  بعد  ليس  
لنتيجة   Qهذ لى  
لتطّو�يو� 
�حسن   ��  jلبحو
  Qهذ تؤكد   O 
تهم Pّ�عا
 خطأ  بها   
قامو علمية   jبحو ثر   Pلعلما


لكائنا� 
ستعماال للطاقة هو 
لكائن 
لذI يمشي على ��بع �% على 
لقدمين، �ّما 
لكائن 

لتي يستهلكها 
لكائن 
لذI يمشي على  
لّطاقة  
لذI يمشي منحنيا فهو يستهلك ضعفي 

 تمشي 
لقر�' ماليين 
لسنين منحنية 
لظهو� Oألمر كذلك لما

 كا� O
ثنين �% ��بعة ��جل. 
هل 
لقصد هو 
ستهالr  طاقة �كثر؟ ّ� مثل Oلك كمثل 
لذI  يحمل فوs ظهرQ �ثقاال 
فعوD �� يمشي منتصبا يجبر على 
لمشي محنيا. �% تخيلو
 �نفسكم تسير%� بكل �
حة 
على 
لقدمين فهل تقّر�%� فجأ' 
لمشي محنّيي 
لظهو�؟  
لبّتة ال يغّير �Iّ كائن من مشيته 

لتي 
عتا�ها % 
�تاS بها أل� 
هللا خلق كّل كائن حي بشكل يستطيع 
لحركة بكّل �
حة 

% سهولة.

لذI كا�  
لقر� “  K

إلجابة عن سؤ تستطيع  ال  
لتطو�  نظرية   �ّ  ،Kلقو
 خالصة 


 قّر� يوما 
لمشي على 
لقدمين؟”.Oيمشي على ��بع لما

�لفرZ �لكبير 
 ،S%� له  ليس  
لقر� %  S%� له  
إلنسا�   �ّ� هو  
لقر�   % 
إلنسا�  بين   sفر �هّم   �ّ

إلنسا� كائن مفّكر %صاحب معرفة %يستطيع 
لكالn بتكوين عبا�
� تامة 
لمعني يتو
صل %

لقر
� %يحس %يتذ%s %يعر| 
لفّن % يمكنه  Oّتخا
بها مع 
آلخر، كما يستطيع 
إلنسا� 



�أل$ّلة �لّد�حضة 
�صل �إلنسا� قر$  �ّ�لفكر5 

تلك  
لزما�،  قديم  في   cعا Iلذ
 
إلنسا�   �
متحّجر  Pلعلما
 -1 %جد  

لمتحجر
� تظهر �ّ� نسا� تلك 
ألhمنة ال يختلف �بد
 عن نسا� 
ليوn، عال%' على �ّ� 

لتي ُعثر عليها تعو� لى hمن هو بالنسبة لى 
لتطّو�يين لم يظهر فيه 
إلنسا�  �

لمتحّجر


لقر�' لى بشر. Kنتقا
بعد بل هو ال بّد �� يكو� hمن 
 cلعثو� على هيكل طفل عا
   مثال : في 
لحفريا� 
لتي %قعت في مغا�' بإسبانيا تم 

ليوn ، لكن 
لتطو�يين  Kألطفا

لطفل يحمل نفس خصائص  
قبل 800 �لف سنة، %جه هذ
يصر%� على ��  
إلنسا� لم يكن موجو�
 قبل 800 �لف سنة  بل يؤكد%� %جو� كائن 

لموجو�' في سبانيا فقد �ثبتت �ّ� 
إلنسا� هو  �
نصفه نسا� %نصفه قر�، �ما 
لمتحّجر


إلنسا� منذ 
ألKh %لم يعش �بد
 في شكل  كائن نصفه نسا� %نصفه قر�.
مليو�  لى5,1  حساباتهم  يعو� حسب   kكو بقايا  على   Pلعلما
 -2 عثر 
سنة، %هذ
 يعني �ّ�  
لحيا' 
إلنسانية كانت منعدمة قبل 5,1 مليو� عاما حيث %جد نسا� 

لتطّو�يين بأّ� 
إلنسا� مّر بمرحلة  Pّ�عا
نسا� يعيش 
ليوn. % هذ
 يدحض  Iّ� مثل Iّعا�

 .nليو
بد
ئية ( نصف قر� %نصف نسا� ) ثّم تطّو� ليتشكل بالصو�' 
لتي نر
Q عليها 

إلنسا� 
لقديم 
لتي عثر عليها لى حّد 
آل� تعو� لى 1.6  �
-3  متحجر

لمتحّجر �ثبتت �ّ�  

لتي جر� على هذ jلبحو
مليو� سنة        %هي لطفل تو�كانا. %

 ما كبر يمكن �� يصل لى 1.80 متر تقريبا، %هيكل O
إلنسا�  
عمرQ 12 عاما، %هذ

إلنسا�  �ّ� Kلقو

ليوn %هو ما يدحض  Iلعا�

إلنسا� هو تماما مثل هيكل 
إلنسا�  
هذ

�صله قر�. 



من 
لجر
ثيم. 
توفر�  
لقطع   Qهذ% 
لقطع،  مئا�  من  صنعت  
لتي  بالسيا�'  
لعين  تشبيه  يمكننا 

بط � نقص   
O 
لعين  
لسّيا�'. هكذ
 هي  تشتغل  لن  عندئذ   hلغا
 ما عد
 مضّخة  جميعها 
من �%
بطها �% غاe عنصر من عناصرها تكو� 
لنتيجة توقف 
لعين عن ��
P %ظيفتها في 

لجسم. لذلك عجز 
لتطو�يو� عن تفسير كيفية ظهو� 
لعين ألّنه من غير 
لممكن طالقا 

%جو� عين عن طريق 
لمصا�فة.
هل تتصّو�%� �ّ�  40 قطعة مختلفة %جد� في مكا� %
حد 
تحد� %كونت 
لعين 
 gلّدمو
بالمصا�فة؟ هل هذ
 معقوK؟ هل يعني هذ
 �� حّبة 
لعين %
لعدسة %
لجفو� % مسيل 
 

لتقت عن طريق 
لمصا�فة %
نتصبت في 
ألماكن 
لمحّد�' لها؟  هذ Pألعضا
%غيرها من 
 Qهذ �Pمن �ين جا Kلغابة فتسأ

 ما ��يت سّيا�' �ثناP تجو
لك في O  .
�يضا ال يمكن �بد

لموجو�' في 
لغابة 
لتحمت %كّونت 
لسيا�'،  �

لسيا�' فيقوK لك �حدهم: ّ� بعض 
لمو

لسيا�' %
لقابض % 
لمقو� % 
لفر
مل % �ّ%
سة  rّ�عى �حد �ّ� محر
 
Oفهل تصّدs هذ
؟ % 

لسيا�' 
جتمعت %صنعت سيا�' عن طريق  s%صند% Pلغطا

لبنزين %فر
مل 
ليد %
لبّلو� %


لعقل. Kّ�عائه باستعما

لمصا�فة، يجب �� نشّك في 

لعين �عقد من 
لسيا�'، %هي غاية في جو�' 
لصنع، %علينا �� نشك بقو' في     

لعين تكّونت عن طريق 
لمصا�فة. %ها هو �
�%� لم يحلل كيف  بأّ�  
� بعضهم Pّ�عا


لنظرية ". ( نو�ما� ماكبا�،  Qلعين �طفأ حماسي لهذ

لتفكير في  " : Kلعين %قا
ظهر� 
Darwin Retried:An oppcal to reason، بوسطن، كامبت 1971، �. 

( 101
هكذ
 بقي مؤسس نظرية 
لتطو� حائر
 �ماn تركيبة 
لعين.



. xلنا

لرسم %
لغناP % له قيم معنوية كحب 
لوطن % 
لعائلة %

لخصائص 
لتي عّد�ناها هي خصائص �%حية يتميز بها 
إلنسا� فقط، �ّما  Qكّل هذ


لحيو
نا� فال �%S لها %ال تكتسب �يا من 
لخصائص 
إلنسانية.
من 
ألسئلة 
لتي لم يجب عليها �صحاe نظرية 
لتطو�: كي يتحوK قر� لى نسا�، 
فال بد من %جو� قو' تغير خصائصه 
لفيزيولوجّية %تمنحه 
لخصائص 
إلنسانية بمعني �نه 

لقو'؟  Qفهل توجد هذ .Pلغنا

لرسم % 
لتفكير %  % nلكال
منذ 
لوال�' على 
لقر� �� يتعلم 

قطعا ال توجد.
 Iلذ

لخصائص، %
لقر�  Qهذ �

لمها�
� لكن ال �حد منح 
لحيو Qإلنسا� بهذ
ُخلق 
 Qمن %جو� nيو K%ّ� نسانا منذلى نسا� أل� 
إلنسا� خلق  Kلتحو
 
تر%نه ال يمكنه �بد
في 
لعالم. %
لسمك هو 
لسمك %
لطيو� هي 
لطيو�، فلم يوجد كائن حي هو من �صل 

 .Nألخر
كائن حي Uخر.  فاهللا خالق 
إلنسا� % جميع 
لكائنا� 

بعض �لمو�ضيع �ألكثر 
=�باكا لد��#� # $عا5 �لتطو�


لعين 
لتي تحّدثنا عنها في بد
ية 
لكتاe،  هي عضو خلق في غاية 
لدّقة %
لبر
عة، 

 نقصت منها قطعة ال يمكن للعين �� ترI. %كّل O%تتكّو� 
لعين من 40 قطعة كاملة 

لقطع 
لصغير' لم توجد مصا�فة ألّنها مصنوعة بتخطيط %عناية محكمة لى ��جة �ّ�  Qهذ

نقصا� �Iّ عنصر من 
لعناصر 
لمكونة لها كالعدسة مثال يسبب 
لعمى للعين.

لتي  فالعين  
لعين،  لى  بالنسبة   
جّد مهّمة  لكنها  بسيط  لنا كسائل   NP
تتر  gلدمو

ال تفرh �موعا تجف بسرعة %يصاe صاحبها بالعمى ألّ� 
لدموg لها مهّمة حماية 
لعين 



( � )  % C % ( s )  G % ( � ) T ( x )، % كّل حر| يشير لى 
لحر| 
ألّ%K من 


ألحر| 
أل�بعة بشكل مختلف ألنها مشحونة بمعلوما�  Qكما ترسم هذ .PIلجز

سم 

في  يوجد  مثال:  بائّية،  
أللف  لألحر|  
لمكو�  
أللفبائي  
لترتيب  يشبه  %ترتيبها  مختلفة، 


ألحر| نكّو� بها خطوطا %كلما� مختلفة، كذلك  Qأللفبائية 28 حرفا، %هذ
حر%فنا 


لتي توجد في DNA  �سمت في �شكاK مختلفة لتعبر عن مخز%�  
ألحر| 
أل�بعة 

معلوما� مختلفة علما % �نه يوجد في DNA مخز%� كبير من 
لمعلوما�. % لمعرفة 


لمقا�نة:  Qبهذ nلموجو�' نقو

لمعلوما�  Qكثر' هذ Nمد


لمعلوما� 
لموجو�' �
خل DNA في مجّلد
� يضّم  �
لنفترD �نه  تيسر لنا فر

مجّلد  حو
لي 900  تضّم  كبير'  مكتبة  تخصيص  عندئذ  فعلينا  مجّلد 500 صفحة  كّل 

 Qنا �صف هذ��� 
O nلقد
 %بالتالى فنحن في حاجة لى توفير مكتبة بحجم ساحة كر' 


لمخز%� من 
لمعلوما� 
ّتسعت له جزئية صغير'  

لموسوعا�. هكذ
 تر%� �� كل هذ

فقط يستحيل علينا �mيتها بالعين 
لمجّر�'.

 Qهذ كّل  عّبأ   Iلذ
 %من  
لجزيئا�؟  تلك  في  
لمعلوما�  تلك  
ضع % من  حسنا، 


لمعلوما� في مكا� صغير جّد
؟

 

لتطّو�ّيو� يضطّر%� لى 
لقوK �ّ� كّل هذ
 حصل عن طريق 
لمصا�فة، لكن مثل هذ

.Pلعميا

لشيP يستحيل حصوله عن طريق 
لمصا�فة 


لمكتبة، %قلنا �ّ� 
لمعلوما� 
لمخز%نة �
خل DNA  تتسع  Kضربنا لكم سلفا مثا

لمكتبة في حجم ساحة كر' 
لقدn.  فهل تصدقو� �ّ� معلوما� 
لموسوعة 
لتي 
متأل� 


لموسوعا� هم �ساتذ'  Qعّد هذ� Iلذ
 �ّ� n� لمصا�فة؟
بها 
لمكتبة  قد كتبت عن طريق 

مع  يتناسب  فيما  ستفّكر%�   طبعا  
لطباعة؟   �
بد 
لموسوعا�   Qهذ طبعت  ثّم   Pعلما%%


لعقل. 


لمصا�فة؟  طريق  عن  تكّونت   DNA �ّبأ 
لتطو�يين   Kقو يشبه   
Oما تد�%�  هل 



� يعجز عن #��$
 J##ما" �يش �لطا��لتفكير 

هل لمستم يوما ما �يش طائر؟  فالّريش يساعد 
لطائر على 
لطير
� % له خصائص 


لجميل  x%%لطا
معّقد' جّد
،  فكّل طائر له لو� �يشه 
لخا� به جميال �
ئعا مثل �يش 

على   x%%لطا
 �يش  يرسمو�  كما   x%%لطا
 �سم  لوحة  يحّبو�   xلنا
  �ّ� ��جة  لى 


ألقمشة.

 Kال %هو شا��  ،x%%لطا
 
لطيو� %خاصة �يش  يعجبه �يش  نسا� ال  يوجد  لكن 


�%� ألّنه يؤمن بأّ� �يش 
لطا%%x مثل بقية 
لكائنا� 
لحّية 
ألخرN ظهر مصا�فة. �

بأّ�   Kلقو
 تصديق  
لمستحيل  من  تجعل  %كاملة  خا�قة  بطريقة  صنع  
لريش  لكن 


�%� في خصو� Oلك: “
آل� يظهر لي بعض � Kلك. % قاO لتي فعلت
 
لمصا�فة هي 

 .”

لظو
هر في 
لطبيعة تقض مضجعي مثل �mية �يش 
لطا%%x، فهو يزعجني كثير

يريد  ال   �%�
� لكن  �mيته،  لنا   s%ير تعالى  
هللا  خلقه   Iلذ
  x%%لطا
 �يش      


لحقيقة لذلك قاK بأّنه “�صبح مريضا “.  Qبهذ |

العتر

DNA:بنك �لمعلوما� في �جسامنا 

خلّية  كّل  
إلنسا�،  جسم  في  
لخاليا  من  تريليونا�  %جو�  عن  تحدثنا   �� سبق 

 Qلحي. حسنا، �ين تختفي هذ
تخفي في طياتها 
لعديد من 
لخصائص 
لفيزيولوجية للكائن 

  .Sما سنتنا%له بالشر 

لخصوصيا� 
لسرية يا ترN؟  هذ

توجد نو
' تسّمى DNA تحتوN على كّل 
لمعلوما� عن جسم 
إلنسا�، مثل لو� 

 Qتخز� هذ % ...Kلطو

لد
خلية % 
لمظهر 
لخا�جي للجسم %  Pألعضا

لشعر % 
لعيو� % 

   A : 4 �حر| مختلفة هي Kليها من خال
لمعلوما� في DNA بطريقة 
لرموh، % يرمز 



�هللا خالق كّل شي2 

لماليين من 
لمعلوما� �
خل مكا� صغير جّد
 يستحيل  Qعّبأ هذ Iلذ

هللا هو  �
�mيته بأعيننا، فنحن بأيا�ينا %شعو�نا %عيوننا % �قد
منا ِمن َخلِق 
هللا تعالى 
لذI خلق �يضا 
 eهللا ألجلنا ما لذ %طا
معلمينا %�صدقائنا % خو
ننا %Uبا Pنا % �مهاتنا %عائالتنا. كما خلق 
 % مأكوال� كالسكريا�  نحّبه من  %ما  
لقّو'   % 
لصّحة  تعطينا  
لتي   Kلغال
% 
لخضر  من 

لحلوّيا� % 
لشيكوالطة، فلو لم يخلق 
هللا كّل  هذ
 ما 
ستطعنا معرفة طعم 
لشكوالطة . 

ألكال�  Oستطعنا تلذ

لشّم فلو لم يمنحنا 
هللا Oلك ما % s%ّلتذ
هكذ
 %هبنا 
هللا  خاّصية 
فينا حاسة  
هللا خلق  لكن  
لحلوّيا�.   %� 
لبطاطا  �كلنا   
O  sفر 
r ال Oنأكلها، %عند 
لتي 

لتمتع % ّال إلسعا�نا   Pلشي 
للذيذ' ال % 
لجميلة  
لمأكوال�  ،كذلك خلق  
لشّم %  s%لذ


بنعمه.
%توجد �شياP كثير' تجعل حياتنا سعيد' %لذيذ' كاألكل �% 
للعب �% كالذهاe مع 

لملّذ
� %هو يحبكم  Qهّيأ لكم هذ Iلذ

هللا هو  �ّ� 
صديق عزيز للتجّوK، فال تنسو
 �بد

كثير
، لذلك �عطاكم كّل 
لنعم 
لجميلة.
�نكم كنتم عدما  بمعني   ،
تولد%  �� قبل  ما  يوما  لم تكونو
 موجو�ين  �ّنكم   
فّكر%
فخلقكم بعد Oلك %�صبحتم موجو�ين بعد �� كنتم خا�\ 
لوجو�. لذلك علينا �� نشكر 
 :  Kفنقو Pلهنا

هللا في كّل لحظة من حياتنا، كما علينا Oكر 
هللا كّلما المسنا 
لسعا�' %

 عشنا ظر%فا ال تر%s لنا %مّسنا 
لضّر O
للهم نا نشكرr لما �سبغته علينا من نعم”. % “
علينا �� ندعو 
هللا ليخرجنا من تلك 
لظر%| ألنه  ال منّجي لنا من تلك 
لظر%| ّال 
هللا 

تعالى. 

هللا يسمع �عاPنا %يستجيب ند
Pنا ألّنه  يعلم خبايا �نفسنا %ما نفّكر فيه، O يمكنكم 
 
O 
ألفكا� �
خلكم   Qتبقي هذ% eلكتا
  
لهذ قر
Pتكم   Pثنا�  Pألشيا
تفّكر%
 في بعض   ��




النفجا�   
هذ نتيجة  %كانت  
لطباعة   �
� في  %قع   

نفجا�  �ّ" �حدهم:   Kقو يشبه  نه 

لطا%لة صفحة  sلمد�سة %جدتم فو
ظهو� مكتبة". �% بينما كنتم تجلسو� �
خل فصل 

 قاK لكم صديقكم: " قبل قليل، كانت Oفية لتركيا " فإ
كتب عليها " 
لخاصيا� 
لجغر

لو�قة  sلحبر فو

 بي، %عن غير قصد ضربت 
لطا%لة فانصّب Oلو�قة فإ
 sقا�%�' حبر فو
 

لكتابة". حتما سيد
خلكم 
لريب في صحة سالمة 
لعقلية. 
لتطو�يو� هكذ Qظهر� هذ%

 كانت صفحة %
حد' ال يمكن �� تكتب Oلك. فإO جة من
تماما، يّدعو� �شياP �كثر سذ

لذI كتب  DNA لمعلوما�
بالمصا�فة، O ال بد من %جو� كاتب لها، فما بالك ببنك 

فيه ماليين 
لصفحا�؟ هل يمكن �� يكو� من صنع 
لمصا�فة؟
.Dأل�
% �

هللا خالق DNA %هو 
لعلّي  
لقوIّ سعت قد�ته  
لّسما% �ّ



 ﴿ َقاُل��  ُسْبَحاَنَ� َال ِعْلَ َلَنا �الَّ َما َعلَّْمَتَنا
﴾ ِ�نََّ� َ�ْنَ� �لَعِليـُ �لَحِكيـُ

 �لبق��: 32



لكن  �حد،    Iّأل تقولوها  لم 

هللا تعالى ير
كم في كّل لحظة 
على  يخطر  ما  كّل  %يسمع 

لكم  تظّنو� با 
لتي  فاللحظا�  �فكا�.   من 
فهو  
إللهية،  
لرقابة  تكونو� تحت  فيها  �ّنكم %حيد%� 

لعالية ال  sألخال
 %O يعلم ما تفعلو�. لذلك ، فاإلنسا�

آل� ال ير
ني �حد “ فيقوn بأعماK ال تليق، %
إلنسا� “ Kيقو
ير
قبه   %  Q
ير 
هللا   �ّ� 
ئما �  rيد� ُمشين ألّنه  بأIّ عمل   nيقو 
لمؤمن ال 

حيثما كا�. 







�يها �ألطفا�! هل تعرفو� �لنمل �ألبيض؟

� �لنشيطة؟�ما)� تعرفو� عن هذ$ �حلشر� �لصغ

،��-هل تعرفو� �� �لفر�شة تظهر 0 �لبد�ية 0 شكل ,-,� صغ

فر�شة 5يلة  بعد )لك 0 شكل  منها  -تك> ,�خل شرنقة، -8ر7 

<�ئعة؟

هذ� �لكتاH يعطيك معلوماG عن نقا< �خلشب �لذC Dفي جو@ �لبلو? 0 

 0 Jترسل �لضو Mعة �ل��� 0 �ألشجا<، -يقدN لك معلوماG عن �ل�جتويفاG صغ

ظالN �لليل، -لكن جسمها ال يصاH بأR(� D، -معلوماG عن �لتموية �لذD تقوN به 

�لضفا,_ لتتخلص من �عد�ئها، -معلوماG عن �لفقمة �لM تعيش -سط �ملاJ -�لثلج 

-ال تتجمد...

.� عندما تقر�-� هذ� �لكتاH جتد-� هذ$ �لقصص -قصصا �خرR تشدكم bليها شدָד

 fتر-� كيف �� �هللا تعا iا، -سوjيشّدكم �بطا iعندما تقر�-� هذ$ �لقصص سو

.�خلقهم 5يعا 0 �كمل صو<

حو� �لكاتب
يستعمل  -هو   ،١٩٥٦  Nعا �-قطا<  عدنا�  -لد 

 Gلثمانيا� -منذ  يحيى.  ها<-�  �لمستعا<  �السم 

 Gمن �لقر� �لماضي كتب عد,ً� كبيرً� من �لمؤلفا

في مو�ضيغ مختلفة، bيمانية -علمية -سياسية، bال 

جانب )لك يوجد للكاتب مؤلفاG في غاية �ألهمية 

تكشف @يف �تبا_ نظرية �لتطو<، -تفند �,عا�Jتهم، -تفضح 

�لصالG �لخفية، بين �لد�<-ينية -�أليديولوجياG �لّدموية.

 �yيصا� نو< �لقرb عماله هو� J�>- لمؤلف �لرئيسي من� iهد-

�لكريم bلى شتى بقا_ �لعالم، -,فع �لناz بذلك bلى �لتفكير 

-�لتفّكر في قضايا bيمانية �ساسية مثل -جو, �هللا تعالى --حد�نيته، -�ليوN �آلخر، 

-كذلك كشف �ألسس �لمتها-نة لنظم �لجاحدين -سلوكياتهم �لمنحرفة. -bلى 

حّد �آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا bلى ٥٧ لغة مختلفة، -هي تحضى 

باهتماN بالغ من قبل شريحة -�سعة من �لقّر�J. -بإ)� �هللا تعالى سوi تكو� 

للبلو�  -سيلة  -�لعشرين،  �لو�حد  �لقر�  خال�  يحيى  ها<-�   Gكليا

-�لصد�   Nلسال�- �لسكينة  مر�تب  bلى  �لعالم   Jنحا� شتى  في  باإلنسا� 

-�لعد� -�لجما� -�لسعا,� �لتي جاJ �لتعريف بها في �لقرy� �لكريم.



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

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

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

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

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

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

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

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

ال تقّد� بثمن.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لتي �0ضحها لنا �لقرD/ �لكريم. 



حوh �ملؤلف

يتكو/ �السم �لمستعا� للكاتب من "ها��/" � "يحيى" في 3كر� موقرF للنبيين �للذين 

جا�ال ضد �لكفر ��إللحا�، بينما يظهر �لخاتم �لنبوR على �لغالd �مًز� ال�تباt �لمعاني �لتي 

تحتويها هذ" �لكتب بمضمو/ هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبوR 4لى 0ّ/ �لقرD/ �لكريم 

هو Dخر �لكتب �لسما�ية، �0ّ/ نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ 

�لكاتب لنفسه �لقرD/ �لكريم ��لسنة �لّنبوية �ليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفا� 0خذ �لعهد 

على نفسه بنسف جميع �ألسس �لتي تقوj عليها �لنظم �إللحا�ية �4بطاh كل �لمز�عم �لتي 

تقوj عليها �لحركا� �لمناهضة للّدين. �يعتبر هذ� �لخاتم �لذR َمهر به كتبه بمثابة 4عالٍ/ عن 

0هد�فه هذ".    

 ،Mسالته لجميع �لنا�� /Dئيسي هو تبليع نو� �لقر� dهد hتد�� جميع كتب �لمؤلف حو

�لنظم �إللحا�ية  �حثهم على �إليما/ بوجو� �هللا ��حد�نيته ��ليوj �آلخر، �عرk تهافت 

�فضحها على �لمإل.  

تحضى كتب ها��/ يحيى بقبوh ��هتماj كبيرين في شتى 0نحا� �لعالم؛ من �لهند 4لى 

0مريكا، �من 4نكلتر� 4لى 0ند�نيسيا، �من بولونيا 4لى �لبوسنة، �من 4سبانيا 4لى �لبر�xيل، �من 

ماليزيا 4لى 4يطاليا، �من فرنسا 4لى بلغا�يا ���سيا.     

ترجمت ُكتب �لمؤّلف 4لى �لعديد من �لّلغا� �ألجنبية، �من بين تلك �للغا�: �إلنكليزية 

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

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

��لسو�حلية (لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشرF في 4فريقيا)، �لغة �لّديولهي 

(لغة مستخدمة في مو�يس) ��لد�نما�كية ��لمجرية �غيرها من �للغا�. � هنا` 4قباh كبير 

على قر��F هذ" �لكتب بهذ" �للغا�. 

لقد 0ثبتت هذ" �لمؤلفا� جد��تها، ��جد� تقدير كبيًر� في كافة 0نحا� �لعالم. �قد كانت 

سبًبا في هد�ية كثير من �لناM 4لى طريق �إليما/ �ساهمت من جانب Dخر في تقوية 4يما/ كثير 

من �لمؤمنين. �كل من يقر0 هذ" �لكتب �يتأمل فيها يالحظ بوضو| �لحكمة �لبالغة �لتي تكمن 

 hيميز 0سلوبها ��لعمق في تنا� Rلذ� iبين ثنايا سطو�ها ��لصد Fفيها ��لسهولة �لموجو�

�لقضايا �لعلمية. �ما يمّيز هذ" �لمؤلفا� 0يضا ُسرعة تأثيرها �ضما/ نتائجها �عدj �لقد�F على 

نقض ما فيها ��حضه.  �كل من يقر0 هذ" �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو/ بإمكانه بعد 3لك 
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ها���  يحيى

لكم �يها 
�ألطفا�
-٢-



6


لى �لقر�� �لكر��
لى �لقر�� �لكر��

!� �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو�� في جميع كتب �لمؤلف مشر
حة 
موضحة في ضو� 
�آليا& �لقر5نية. 
هذ) �لكتب تدعو �لنا/ جميًعا !لى فهم هذ) �آليا& 
�لعيش 
فقا لتعاليمها. 
لقد تم شرA جميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا& �هللا بحيث ال تبقى هنا: 96 شبهة 6
 تر�� في 
ر فهم  Mهن �لقاKL. !� �ألسلوH �لسلس 
�لسهل 
�لرصين �لمنبعث من �لقلب هو �لذ9 يسَّ
 96  �
�
 بسهولة  �لمجتمع،  فئا&  كل  
من   ،�Lكبا
  �Lصغا �لجميع  ِقبل  من  �لكتب  هذ) 
قر��تها. 
حتى   Tتما! قبل  تتركها   �6 تستطيع  �لكتب كتًبا ال  �لذ9 جعل هذ)  صعوبة، 
هو 
�لذين �تخذ
� موقفا معاLضا للدين يتأثر
� بالحقائق �لمذكو�L في هذ) �لكتب، 
ال يستطيعو� 

�حض صحة محتوياتها.
فهم  �نفر��،  على  للمؤلف  �ألخر[  
�لكتب   Hلكتا� هذ�  قر���  �لقر��  يستطيع  
كما 
هذ)  قر���   �! حولها.  
�لتسامر  بينهم  فيما  مناقشتها   
6 جماعي،  بشكل  قر��تها  يستطعيو� 

�لكتب بشكل جماعي 
نقل كل فر� 6Lيه 
خبرته !لى �آلخرين 6مر مفيد جد�.
لوجه  !ال  تؤلَّف  لم  �لتي   – �لكتب  هذ)  تعريف  في  �لمساهمة  فإ�  هذ�،  على   �
عال
�هللا تعالى 
لمرضاته – 
نشرها بين �لنا/ ُتَعد خدمة !يمانية كبير�، أل� �أل�لة 
�لبر�هين �لتي 
يو�Lها �لمؤلف في هذ) �لكتب قوية جد� 
مقنعة، لذ� كا� على كل من يريد خدمة هذ� �لدين 

تشويق �آلخرين لقر��تها 
�الستفا�� منها.
!ننا نأمل 6� يتسع 
قت �لقاKL لالطالe على �ستعر�d �لكتب �ألخر[، �لذ9 نقدمه 
في نهاية هذ� �لكتاH، ليكو� على علم بوجو� منابع ثرَّ� 
مصا�L غنية من �لكتب في �لمو�ضيع 

�إليمانية 
�لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد� 
ممتعة للغاية.
ال تر[ في هذ) �لكتب ما تر�) في بعض �لكتب �ألخر[ من jL[ شخصية للمؤلف، 
 Hفي 6سلو Lقصو 

ال تر[ شر
حا 
!يضاحا& مستند� !لى مصا�L مشبوهة، 
ال 96 نقص 6

�لتوقير �لو�جب �تخاM) تجا) �لمفاهيم 
�لمو�ضيع �لمقدَّسة، 
ال ما يُجر �لقاKL !لى  Hأل��

.mلقنو�
�لحير� 
�لتر�� 6
 !لى �ليأ/ 




عد��: ها��� يحيى

لك� �يها لك� �يها 
أل�فالأل�فال

--٢٢--



بو�� ��لكلب

�حمد ��لحصا

لفنت ��لكونغو��

��غو� ��لعنكبو#

سركا ��لبطة

علي ��لنعامة

جا ��لنحلة �لمحبوبة عاشقة �لعسل

سد� ��لقنفد

طولجا ��لدببة �لقطبية �لظخمة

عمر ��لسمكة

كر� �طولجا

�لملحق: كذبة نظرية �لتطو�



�لمحت�يا�:
سنا� ��لنمل �ألبيض�
ج� ��لف��شا� �لمل�نة
س�حا� �نقا� �لخش#
خاقا� �ن��& �لبح�

س�)�� ��لي��عة
ب��� ��لضف)عة �لخض��(

س�كا� ��للقل+ *� �لسيقا� �ل��يلة
�م�, ��لفقمة
�م�, ��لح�با(



هذ� �ألمر سهل جد� بالنسبة Uلى �هللا تعالى �لذh خلقنا جميعا.
�هناe خاصية _خرk موجو>H في بيوتنا باإلضافة Uلى ��تفاعها �لكبير. فهذ} �لبيوN �لتي 
نعيش فيها جعلت فيها غرc للصغا� �_قسا� إلنتا� �لفطرياN �غرفة �لملكة. �من جانب 
Gخر توجد تقنية تستخد� في عملية �لتكييف، �هكذ� نستطيع _� نحافظ على �لتو��a في ما 
يتعلق بالرطوبة ��لحر��H >�خل بيوتنا. �_�يد _� _ضيف شيئا Gخر، فعيوننا ال ترk يا سنا�. 

بالرغم من صغر  �إلنسا�  يفعله  بما  عالية شبيهة   Nبنايا تبنو�  _نكم  يعني  سنا�: هذ� 
�لقيا�  على  تقد���  كيف  �لكن  حسنا،   .kتر ال  عيونكم   �_ من  �بالرغم  _جسامكم، 

بذلك؟
 .Nخلق لنا جميع هذ} �لميز� hلك من قبل، فاهللا تعالى هو �لذ' Nلنملة: مثلما 'كر�
�هو خلقنا لنكو� قا>�ين على �لقيا� بكل هذ} �ألشياE ��آل� علي _� _عو> Uلى _صدقائي لكي 

_ساعدكم في �لعمل.
_نا _يضا _�يد _� _'هب Uلي _صدقائي �معلمي لكي _حدثهم  سنا� : حسنا، 

عما تعلمته.
 .kخر_ Hمر Eلى �للقاU ،سنا�: حسنا يا سنا� في _ما� �هللا



كا� �ليو$ يو$ �حد، �كا� �لطقس مشمسا. خر� سنا� �معلمه ��صدقا	� في �لفصل 
للقيا$ برحلة مد(سية.

بد� سنا� ��صدقا	� يلعبو� لعبة “�لغميضة”. 
مصد(  معرفة  محا�ال  �يسر1  يمنة  سنا�  �نظر  “�نتبه”.  له  يقو5  �فجأ1 سمع صوتا 
�لصو;. �لكن لم ير حوله �? �حد. ثم سمع �لصو; نفسه مر1 �خر>، �قا5 �لصو;: ”�نا 

هنا، �نا في �ألسفل“. �(�> سنا� بالقرC  من قدمه كائنا حيا يشبه �لنملة. 
سنا�: من �نت؟

.”Hلنملة: �نا “نملة بيضا�
.Hسنا�: في �لحقيقة �نا لم �سمع قبل �آل� بكائن حي �سمه �لنملة �لبيضا

حسنا هل تعيشين �حدK �$ ما�J؟

�لنملة: ال، نحن نعيش في شكل مجموعا; غفير1 �نسكن في بيو; كبير�JN� .1 شئت 
�(يك ��حد1 هذ� �لبيو;.

كا� �لبيت �لذ? �شا(; Nليه �لنملة يشبه �لبناH �لعالي �لذ? توجد فيه نو�فذ.
سنا�: ما هذ�؟

�لنملة: هذ� هو بيتا. �هذ� �لبيو; نبنيها بأنفسنا.
سنا�: �لكنك صغير�JN� .1 كا� �صدقا	K �يضا مثلك فكيف تستطيعو� �لقيا$ 

بمثل هذ� �لعمل؟
 �� مدهش  �مر  فهو  �بالفعل  سنا�.  يا   Cتستغر  �� �لحق  لك  �لنملة: 
تقد( كائنا; حية صغير1 مثلنا على �لقيا$ بهذ� �ألعما5. �لكن ال تنس �� 

سنا� ��لنمل 

�ألبي



.Hلشر�نق على �لشجر� kحدU لفر�شة: لم يكن 'لك ممكنا ألنني كنت في�
جم: شرنقة، ما معناها؟

 Qقر في  �نبد_  صغير،   <�< شكل  في  �لبيض  من  نخر�   Nلفر�شا� نحن  �لفر�شة: 
�أل���d، �نتغذk على 'لك. �بعد 'لك نفرa من _جسامنا سائال في شكل خيو� نلف بها 
_نفسنا. �هذ� �لكيس �لذh نلف به _نفسنا يسمى "شرنقة". �نبقى >�خل هذ} �لشرنقة حتى 
نكبر. �عندما نكبر �نخر� من �لشرنقة تكو� _جنحتنا �لملونة قد تكونت. �نقضي حياتنا 

بعد 'لك في �لطير�� ��لتغذh على �حيق �ألaها�.
جم: تعني _� جميع �لفر�شاN �لملونة كانت مجر> >�> ال يملك حتى �ألجنحة؟



�هب جم في عطلة نهاية �ألسبو
 لزيا�� جد�. 
�لى  ليأخذ�  $بو�  �ليه  �ليوما, بسرعة كبير�، 'جا&  'مر 
�لبيت. '4
 جم جد�. 'جلس في �لسيا��، 'بقي ينتظر 
$با�، ' كا, ينظر من �لنافذ�. 'فجأ� طا�7 فر�شة كانت 

على �حد? �أل>ها� '$قبلت 'حطت على >جا; �لسيا��.
�لفر�شة: يبد' $نك سوD تعو4 �لى �لمنز@ يا جم، 

$ليس كذلك؟
جم: هل تعرفينني؟

�لفر�شة: بالطبع، لقد سمعت ما قاله جدJ للجير�, 
عنك.

جم: لما�� لم تأ7 �لي من قبل؟

(َ�ِ��َّ َلُكْ
 ِفي �ْألَْنَعاِ
 َلِعْبَ�ً� (َ�ِ��َّ َلُكْ
 ِفي �ْألَْنَعاِ
 َلِعْبَ�ً� 
ا ِفي ُبُ��ِنَها  مَّ ا ِفي ُبُ��ِنَها نُّسِقيُك
 مِّ مَّ نُّسِقيُك
 مِّ
َ�َلُكْ
 ِفيَها َمَناِفُع َكِثيَ�ٌ� َ�َلُكْ
 ِفيَها َمَناِفُع َكِثيَ�ٌ� 

َ�ِمْنَها َتْأُكُل�َ�) َ�ِمْنَها َتْأُكُل�َ�)   
س��� �لم'من��، س��� �لم'من��، 2121

ج
 ��لف� �شا+ �لمل�نة �شا+ �لمل�نة 



تحصى. 

�لفر�شة: هذ� صحيح يا جم، �لذلك ينبغي علينا _� نشكر �هللا �نجله. 

جم: _بي قا>�، سوc نذهب. لقد سر�N كثير� بمعرفتك، عندما _عو> في �ألسبو] 

�لقا>� نتحد� مرH _خرk، _ليس كذلك؟

.Hلفر�شة: بالتأكيد، �حلة سعيد�

َماِ(  َماِ( َ�َلْ� َتَ� َ��َّ �هللاََّ َ�نEََل ِمَ� �لسَّ ((َ�َلْ� َتَ� َ��َّ �هللاََّ َ�نEََل ِمَ� �لسَّ

ْخَتِلفًا  ْخَتِلفًا َماً( َفَأْخَ�ْجَنا ِبِه َثَمَ��ٍ� مُّ َماً( َفَأْخَ�ْجَنا ِبِه َثَمَ��ٍ� مُّ

َ�ْلَ��ُنَها َ�ِمَ� �ْلِجَباِل ُجَ)ٌ) ِبيٌ. َ�ْلَ��ُنَها َ�ِمَ� �ْلِجَباِل ُجَ)ٌ) ِبيٌ. 

ْخَتِلٌ� َ�ْلَ��ُنَها َ�َغَ��ِبيُ#  ْخَتِلٌ� َ�ْلَ��ُنَها َ�َغَ��ِبيُ# َ�ُحْمٌ� مُّ َ�ُحْمٌ� مُّ

ُس�ٌ)  َ�ِمَ� �لنَّاِ& َ��ل)ََّ��#ِّ ُس�ٌ)  َ�ِمَ� �لنَّاِ& َ��ل)ََّ��#ِّ 

 Jَْلَ��ُنُه َكَ*ِل�َ��ْألَْنَعاِ� ُمْخَتِلٌ� َ Jَْلَ��ُنُه َكَ*ِل�َ��ْألَْنَعاِ� ُمْخَتِلٌ� َ

8ِنََّما َيْخَشى �هللاََّ ِمْ� ِعَباِ)ِ, 8ِنََّما َيْخَشى �هللاََّ ِمْ� ِعَباِ)ِ, 

�ْلُعَلَما( �8َِّ �هللاََّ َعEِيEٌ َغُف�ٌ� ) �ْلُعَلَما( �8َِّ �هللاََّ َعEِيEٌ َغُف�ٌ� ) 

س��0 فا��، س��0 فا��، 28-2728-27



'لك  على   H<لموجو�  Hلد��� هذ}   kتر هل  �لفر�شة: 
�لغصن؟

جم: نعم �_يتها، �هي تقرQ �لو�قة بنهم. 
_يضا  �هي    ،Hلصغير� _ختي  تلك  �لفر�شة: 
�لوقت ثم تصبح  سوc تمكث في �لشرنقة لمدH من 

فر�شة مثلي في يو� من �أليا�.
_شكالكم؟  في  �لتغيير  لهذ�  تخططو�  كيف  جم: 
تبقونها  �لتي   Hلمد� هي  �ما  �لبيض،  من  تخرجو�  متى  بمعنى 
على شكل >�>H، �كيف تضعو� �لخيو� حتى تلفو� بها 

_نفسكم؟ 
�لفر�شة: نحن ال نخطط ألh شيE من كل هذ�. 
فاهللا تعالى هو �لذh علمنا ما �لذh نفعله �متى نفعله. 
�لنحو  تعالى منا على  _��>} �هللا  �نحن فقط نطبق ما 

�لمطلو�. 
فألو�نكم جميلة  حم: �باإلضافة Uلى كل هذ� 
فر�شة  لو�  لونها  يشبه  فر�شة  توجد  �ال  جد�، 

_خرk. _لو�� مختلفة، تأثر �لعين. 
�هللا  صنعة  على  >ليل  _يضا  هذ�  �لفر�شة: 
مختلفة  منا   Hحد�� كل  خلق  فقد   .Hلفريد�

 .Hفي _جمل صو�� ،kعن �ألخر
 Bما خلقه �هللا من جما �U ،جم: حقا
ال يخفى على _حد. �بيئتنا مليئة بأمثلة ال 



�لتجا�يف  ��حدH مختلف عن حجم  فإ� حجم كل  _صنعها  �لتي  �لتجا�يف  هذ}  _ما 
�ألخرk. �_ضع بعد 'لك كل جوHa بلو� _جدها في �لتجويف �لذh  يناسب حجما. فكلما 
 Haيكو� �لتجويف _يضا كبير� بحجمها. �على هذ� �لمحو تثبت جو Hلبلو� كبير� Haكانت جو
�لبلو� >�خل �لتجويف. �بإمكاني _� _خر� جوHa �لبلو� من �لشجرh_ ��< H مشكلة أل� �هللا 
تعالى خلق لي منقا�h على نحو يساعدني على �لقيا� بهذ} �لعملية. _ما �لعصافير �ألخرk فال 
 kمن. �بالطبع فليس لدG خر�جها، �بالتالي فإ� طعامي يكو� محفوظا في مكا�U تقد� على
�لعقل حتى _فكر في هذ� �ألشياE �_تصرc على هذ� �لنحو، فأنا مجر> نقا� خشب ال غير. 
�كل هذ} �لميز�N من Uبد�] �هللا تعالى، فهو �لذh خلق لي منقا�� يقو� بهذ} �لوظائف، �هو 

�لذh علمني كيف _خز� طعامي. 
�لحقيقة فإ� ما تملكه جميع  �في 
هي  من خصائص  �لحية   Nلكائنا�
من عند �هللا، فهي تستطيع _� تفعل 

_شياE كثيرH أل� �هللا علمها 'لك.
�لحق،  على  _نت   :Nسرحا
 Nلمعلوما� على جميع  لك  شكر� 
 Nتذكر �قد  Uياها.  علمتني  �لتي 
�هللا  عظمة  مقد��   kخر_  Hمر

�قد�ته.
صديقه   Nسرحا  [<�  
�كا�  _بيه،  Uلي  ��جع  �لصغير 
  Nمعجز�  kير ألنه  جد�.  سعيد� 

�هللا في كل مكا�. 



 خر� سرحاN في عطلة يو� �ألحد مع _بيه Uلي �لغابة. �كا� يتجوB في �لغابة �في 
�لوقت نفسه يفكر في جماB �ألشجا� ��لطبيعة من حوله. �فجأH �لتقى _بو} بأحد _صدقائه. 

��متد �لحديث بهما، بينما �نتبه سرحاN لصوNG N من Uحدk �ألشجا�: 
تك تك تك تك تك تك ...

 :Bسأ� Nينطلق منه �لصو hلى �لمكا� �لذU Nتوجه سرحا
سرحاN: لما'� تضر� �لشجرH بمنقا�e؟

نقا� �لخشب: _نا نقا� �لخشب، _حد� ثقبا في �لشجرH � �تخذها  عشا لي. �_حيانا 
 cسو� ،Bحدثته هو �أل�_ hنستخد� هذ} �لثقو� في خز� طعامنا. �هذ� �لتجويف �لذ kخر_

.kلتجا�يف �ألخر� Nحد� مئا_
سرحاN: حسنا، �لكن كيف يمكنكم _� تحفظو� طعامكم في هذ� �لمكا� �لصغير؟

صغير  �لبلو�   aجو� �لبلو�،   aجو على  يتغذ��  �لخشب   hنقا� _كثر  �لخشب:  نقا� 
 .Hبلو� ��حد Haلحجم بصفة عامة. �كل تجويف من �لتجا�يف �لتي _فتحها _ضع فيها جو�

.Eهكذ� _كو� قد خزنت ما يكفيني من �لغذ��
سرحاN: �لكن بدB _� تصنعو�  تجا�يف صغيرH على هذ� �لشكل، _ال يكو� _فضل 

_� تصنعو� تجويفا ��حد� كبير� تضعو� فيه طعامكم؟ 
نقا� �لخشب: U'� فعلت كما قلت، فإ� بقية �لعصافير تأتي بد��ها �تجد هذ� �لمخز� 

بسهولة �تستولي على ما فيه من �لطعا�.

 س�حا� �نقا� 
�لخش# 
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 .Hحد�� Hجنحتنا �لو مر_ eطويلة >�� _� نحر Nيمكننا _� نقطع مسافا�
 Nلتيا��� �هذ}   .Eلهو�� ندخل �سط كتل   Eلسما� في  �نرتفع  �لبحر  من  نطير  �عندما 
 �_  ��< Eلهو�� نبقى في   �_ يمكننا  �لمر�� من تحت _جنحتنا، �بالتالي  �لهو�E على  تساعد 

نبذB _ية طاقة.
خاقا�: لقد الحظت _نكم تبقو� في �لهو�E كأنكم معلقين حتى 

 Nعندما تحركو� _جنحتكم. �هذ� يعني _نكم تتبعو� باستمر�� �تجاها
�لريح. حسنا، �لكن كيف تعرفو� من _ية جهة يهب �لريح؟

فاهللا  �لخاصة،  بمعرفتنا  هذ�  نفعل  يمكننا  ال  نحن  �لنو�^: 
في  نحلق  كيف  �علمنا  نطير،  كيف  علمنا  خلقنا،  عندما  تعالى 

.Hئد�a بحيث ال نستهلك طاقة Eلسما�
�U هذ} �لنما'� تبين لنا �جو> �هللا تعالى �عظيم قد�ته. 

�لسماE كأنكم مربوطو�  تبقو� معلقين في  _نتم  خاقا�: نعم 
جدية  معرفة  Uلى  تحتا�  �لعملية  هذ}   �_ شك  �ال   .Bبالحبا
فتقد���  _نتم  _ما  >قيقة،  حسابية   Nبعمليا ��لقيا�   Nبالرياضيا

 .Nعلى �لقيا� بهذ} �لعملية منذ �للحظة �أل�لى >�� _ية صعوبا

 �_ يلزمها  ما   Nلكائنا� جميع  _لهم  تعالي  �هللا   �U �لنو�^: 
تفعله. �جميعنا نمتثل لأل��مر �لتي _عطيت Uلينا. �ال تنس _� �هللا 

 .Eهو مالك كل شي� ،Eعلما �_� بيد} كل شي Eحا� بكل شي_
 Bلكريم حو� �Gفي �لقر Hكثير NياG يمكنك _� تجد�
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 Hخاقا� -عندما يكو� مسافر� بالباخر kلد Eكا� _حب شي
�لخا�� �بفضل 'لك يكو� قريبا  �لحا�- _� يجلس في  �لجو  في 

Uلي �لماE، �بالتالي يكو� بإمكانه _� يشاهد ما حوله بر�حة _كبر.
�لمقاعد  في  جلس  �بسرعة  _مه،  مع   Hلباخر� خاقا�  �كب  �أليا�  من  يو�  �في      
�لموجو>H بالخا��. �الحظ _� هناe سربا من طائر �لنو�^ يالحق �لباخرH. �كانت �لنو��^ 
 hلسميت” �لذ�“ Nكانت تتسابق ال لتقا� فتا kكأنها ترقص في طير�نها، �من جانب _خر

يرميه لهم �لركا�. 
�_قتر� _حد �لنو��^ �حط بالمقاعد �لقريبة من خاقا�.

�لنو�^: كيف، هل _عجبك �قصنا في �لهو�E؟ كنت تشاهدنا باهتما�، ما �سمك؟
خاقا�: �سمي خاقا�. في �لحقيقة كنت _شاهد طير�نكم بإعجا� شديد. الحظت _� 

_جنحتكم ال تخفق _بد� _ثناE �لطير��. كيف تفعلو� 'لك؟
U'� كا�  �لرياK. �حتى  فيها  تكو�  �لتي   Nالتجاها� في  نطير  �لنو��^  نحن  �لنو�^: 
�لريح خفيفا، فهناe موجاN هو�ئية ترفعنا في �لهو�E. �نحن نستفيد من حركة �لهو�E هذ}، 

خاقا� 
�ن��& �لبح�



 Eلي �للقاU .Eعلى شك �لرسو في �لمينا Hلي _صدقائي، فالباخرU هذ� �لموضو]. �_نا _عو> �آل�
 ...kخر_ Hمر

�لتي تتحد�   Nآليا� �لكريم �بحث عن   �Gلقر�  Bتنا� �لبيت  Uلي  �حالما �جع خاقا� 
 Hية في هذ� �لموضو] في سو�G بقد�ته، �عندما �جد Nعن _� �هللا تعالى يسير جميع �لكائنا

هو> حفظها بسرعة عن ظهر قلب: 

ْلُت َعَلى �هللاِّ َ�بِّي َ�َ�بُِّكم مَّا ِمن َ>Gبٍَّة Uِالَّ ُهَو Gِخٌذ ِبَناِصَيِتَها �Uَِّ َ�بِّي َعَلى ِصَر�ٍ�  (Uِنِّي َتَوكَّ
مُّْسَتِقيٍم)  (هو>، 56)

ْيِ�  ْيِ� (َ�َلْ� َيَ�ْ�ْ� 8َِلى �ل�َّ (َ�َلْ� َيَ�ْ�ْ� 8َِلى �ل�َّ

َما( َما ُيْمِسُكُه�َّ 8ِالَّ  َ��ٍ� ِفي َج�ِّ �لسَّ َما( َما ُيْمِسُكُه�َّ 8ِالَّ ُمَسخَّ َ��ٍ� ِفي َج�ِّ �لسَّ ُمَسخَّ

�هللاُّ �8َِّ ِفي َ*ِلJَ َآلَياٍ� لَِّقْ�ٍ� ُيْ�ِمُن�َ�)  �هللاُّ �8َِّ ِفي َ*ِلJَ َآلَياٍ� لَِّقْ�ٍ� ُيْ�ِمُن�َ�)  

س��0 �لنحل، س��0 �لنحل، 7979



يهتم  �لذ;  هو  �لذكر   فإ “�لميغوبو�”  طائر  	لى  بالنسبة  �ألعز��،   Bألطفا� �يها 

 تضع �لبيض يحضنها � تضع �ألنثى بيضها تحفر حفرH كبيرH. �بعد �بالصغا�. �قبل 

تبلغ ثالثا   Hلوقت، �يوفر لها ��جة حر��� �لعش مدH معلومة من  �لذكر، فيمكث في 

�ثالثين ��جة. 

�لكي يقيس �لذكر ��جة �لحر��H يمرS منقا�R على �لرماB، �كأنما هو يستعمل 

 Hلحر��� �تيرموميتر�. �يقو� هذ� �لطائر بإعا�H هذR �لعملية عدH مر�#. �عندما يالحظ 

في �لعش مرتفعة �كثر من �لمعدB �لمطلوX يسا�W �يفتح مجموعة من �لمنافذ للتهوئة.  

�حدكم  ��باإلضافة 	لى هذ� فهذ� �لطائر لدية قد�H كبيرH على تمييز �لحر��H، فلو 

 Hتغير ��جة حر�� Bعلى �لعش فإنه يتفطن لها بسرعة من خال Xمى حفنة من �لتر��

 Hيحتا^ في قيا[ ��جة �لحر�� �لمكا. ��إلنسا

 Rما هذ� �لطائر فهو يقو� بهذ�	لى جها_ ترموميتر 

�; قصو�.  �لعملية منذ مئا# �لسنين ��

فعله،  ينبغي  ما  علمه  �لذ;  هو  تعالى  فاهللا 

�لذ;   Rمنقا� له  خلق  �لذ;  هو  سبحانه  ��هللا 

             .Hيستعمله في قيا[ �لحر��



كانت حشرH ترسل �لضوE �تطير.
�سمي  _نا  طويلة.   Hمد منذ  Uلّي  تنظر  كنت  فقد  �ستغر�بك،   Nثر_ _نني  يبد�  �لير�عة: 

"�لير�عة"، �_نت ما �سمك؟ 
 eفهنا  .Eتنطفى� تشتعل   Hحشر �ليو�  قبل   c<صا_ لم  نعم،  سر>��.  �سمي  سر>��: 
ضوE _خضر يخر� من _جسامكم. �_تذكر _نني �ضعف يدh على فانو^ �لكهرباE فلسعتني 

حر��ته؛ حسنا _ال تتضر� _جسامكم بسبب هذ� �لضوE �لذh ترسله؟ 
�لير�عة: _نت محق يا سر>��، �U �لفو�نيس تسخن عندما ترسل �لضوE، فهي تستخد� 
�لطاقة �لكهربائية إلنتا� �لضوE، �هذ} �لطاقة يتحوB جزE منها ليصبح حر��H. �هذ� ما يجعل 

�لفانو^ يسخن. _ما نحن فال نأخذ �لطاقة من �لخا�� حتى ننتج هذ� �لضوE؟
سر>��: هذ� يعني _� _جسامكم ال تسخن؟

بحذ�  �لطاقة  هذ}  �نستخد�  بأنفسنا،  طاقتنا  ننتج  فنحن  فهمت.  كما  تماما  �لير�عة: 
شديد.

 Eمن جانب ثا� ال نتضر� من �لضو� ،Eمن �لطاقة هبا Eشي h_ cبفضل 'لك ال نصر�
�لذh ننتجه.

سر>��: نعم، �U �هللا عز �جل عندما خلقنا جعل كل شيE في _جسامنا على غاية من 
�لكماB بحيث تلبي جميع حاجياتنا. فعندما نطير نحرe _جنحتنا كثير� �بسرعة كبيرH، �هذ� 

 cننتجه فهو ال يتطلب صر hلذ� Eما �لضو_ .Hئد�a عمل بالطبع يتطلب طاقة
طاقة كبيرH، �لذلك فنحن ال نعاني من _ية مشكلة.

من  لكم  تحصل  �لتي   Hلفائد� هي  ما  سر>��: 
هذ� �لضوE؟

 cبهد  Eلضو� هذ�  نستخد�  نحن  �لير�عة: 
�لدفا]   cبهد �كذلك  بينما،  فيما  �لتخابر 
ُنرسل  نتخاطب   �_ نريد  فعندما  _نفسنا.  عن 
بعض  �في  �لبعض.  بعضنا  نحو  مرتعشا   �Eضو
�ألحيا� نرهب به عدّ�نا حتى نبعد} عن مناطق 

�جو>نا.



جلس  �لصيف   Nمسيا_ من  _مسية  في 
حديقة  في  �ألكل  Uلى  �_سرته  سر>�� 
منزلهم، �بعد _� _نهى سر>�� �ألكل 
يومض   �Eضو  k_فر مكانه  من  قا� 
�يخُفت في _حد جو�نب �لحديقة. 
 �_ تبين  �ألشجا�  بين  >خل  �عندما 
 .Hحشر  Eلضو� يرسل  كا�   hلذ�
تختلف  �Gها  �لتي   Hلحشر� �لكن 
 Bلتي ير�ها خال� Nتماما عن �لحشر�
 . � لنها �

سر��� ��لير�عة 



 Hسو�) ُر�َ�”  َتَذكَّ َ_َفال  َيْخُلُق  الَّ  َكَمن  َيْخُلُق  َ_َفَمن   “ _مس:  يو�  قر_تها  �لتي 
�لنحل،17). 

��لتأمل �_خذ  �لتفكير  Uلى  تدفعنا  �لتي   بالعبر   Eتعالى ملي �هللا  �U ما خلقه 
�لعبر!

عظيم صنع  على  _>لة  تمثل  �لحية   Nلكائنا� جميع   �U سر>��،  يا  نعم  �لير�عة: 
�هللا �قد�ته. �يمكنك _نت _يضا _� تكتشف هذ} �لعظمة ��لقد�H. ��آل� يجب علينا 

�لذها�، �ال تنس ما قلته لك.
...kخر_ Hمر Eلى �للقاU ،كثير� بمعرفتك Nسر>��: لقد سر�

تتميز به   hلذ� �لبديع  �لتصميم  �لبيت كا� من جهة يفكر في  Uلي  عندما �جع سر>�� 
�لير�عة، �من جانب Gخر كا� يسا�] لكي يحكي ما سمعه عن �لير�عة لعائلته...

ُ� َلُه  ُ� َلُه (ُهَ� �هللاَُّ �ْلَخاِلُ+ �ْلَباِ�Rُ �ْلُمَص�ِّ (ُهَ� �هللاَُّ �ْلَخاِلُ+ �ْلَباِ�Rُ �ْلُمَص�ِّ

�ْألَْسَما( �ْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي �ْألَْسَما( �ْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي 

 EُيEِِ. َ�ُهَ� �ْلَع�َماَ��ِ� َ��ْألَْ َماَ��ِ� َ��ْألَْ�ِ. َ�ُهَ� �ْلَعEِيEُ �لسَّ �لسَّ

�ْلَحِكيُ�) (س��0 �لحش�،�ْلَحِكيُ�) (س��0 �لحش�،2424))



�_نتم  _جسامكم،  >�خل   Hمتوفر  Nالحتياجا� جميع   �_ بمعنى  سر>��: 
مستعد�� >�ئما ألh طا��.

�لير�عة: لقد حا�B �جاB �لعلم _� يطّو��� طرd �إلضاHE لكنهم لم يتمكنو� من تطوير 
 <�ّa� نا<�a من قبل، فاهللا تعالى Nهو موجو> لدينا. �كما 'كر hنظا� على �لنحو �لذ

جميع �لكائناN �لحية بأنظمة خاصة تلبي جميع حاجاتها.
.Hكثير Eسر>��: شكر� جزيال لك، فقد شرحت لي _شيا

�آلية  _فضل  بشكل  _فهم   �_ �آل�  _ستطيع   Eألشيا� هذ}  كل  لي  شرحت   �_ بعد 

�ألحمر  �لبحر  يوجديوجد 
 ;�  �� نهر   ;� يوجد  �ال  كبيرتين.  بين صحر�ئين 

ما� عذd Xخر يصب في هذ� �لبحر. بمعني �نه ال 

يوجد �; مصد� لأل�كسجين ��لنتر�جين  لهذ� 

 fهذ� �لبحر من �لمفر� �لمكا. �في �ألصل فإ

 يكو عقيما �ال يصلح �بد� للحياH. �لكن على �

 Wنو���لعكس من hلك، ففي هذ� �لبحر تعيش جميع 

في  �لعيش  على   �لمرجا  Hقد� في  ��لسبب   .�لمرجا

هذR �لظر�j �لصعبة هو �جو�R في بيئة ��حدH مع كائن حّي 

�لـ”�لغ”  �هذ�   .(alg) �لغ” “ يسمى  �لنبا#  يشبه  dخر 

�لتمثيل  بعملية  �يقو�   �لمرجا هياكل  بين  يحتمي 

 Hحيا في  �لتناسق  �هذ�  �لشمس.  �شعة  بو�سطة  �لضوئي 

هذين �لكائنين �ليل على قد�H �هللا �لفائقة. 



�ثنتي عشرH متر�. 
بو��: هذ� عجيب، �ما'� تفعلين عند �لنز�B؟ 

�لضفدعة: �ستخد� ساقّي لتعيين �التجا}، �لكي _خفف من 
 H<لموجو� �ألغشية  هذ}  _فتح   Bلنز�� عند  �لسقو�   Hحد

بين _صابعي تماما مثل �لمضلة.
بأ�  قبل  من  _سمع  لم  حقا،  طريف  هذ�  بو��: 

�لضفدعة يمكنها _� تطير. 
�لضفدعة: �هناe _نو�] من �لضفا>] تستطيع _� 
�هذ}   .Eلما� في  تسبح   �_ تستطيع  مثلما  تماما  تطير 
 Eنعمة من �هللا تعالى. �قد خلق �هللا تعالى _لو�ننا خضر�

�لبيئة  �لتمويه في  بإمكاننا  حتى يكو� 
�لتي  نعيش فيها. �على هذ� �لنحو 

على حياتنا.  نحافظ   �_ يمكننا 
�تعالى  سبحانه  �هللا   �_ �لو 
�لشكل  هذ�  على  يخلقنا  لم 
في   kخر_  Nكائنا اللتهمتنا 

.Hقصير Hمد



في نهاية �ألسبو] 'هب بو�� مع _بيه Uلى �لبحر لصيد �لسمك. �بينما كا� �أل� يعد 
�لصنا�H طلب منه بو�� _� يسمح له بالتجوB بالقر� منه. ���فق �أل� بشر� _� ال يبتعد 
كثير�. �بد_ بو�� في �لتجوB بين �ألشجا� �لو��فة، �فجأH قفزN ضفدعة من بين �ألعشا� 

�حطت على _حد �لصخو� _مامه.
�لضفدعة: كدN _� تد�^ علّي.

بو��: _يتها �لضفدعة �لصغيرH، لم _ستطيع _� _ميزe أل� لونك يشبه تماما لو� �ألعشا�. 
�سمي بو��، �قد _�>N _� _خر� للتنز}. 

�لضفدعة: _نا سعيدH بمعرفتك، �شيE طبيعي _� ال تستطيع تمييزh. _نا _عيش �سط 
_� يميز�ني  _عد�ئي  �لخضر�E. �هكذ� ال يستطيع  _لو�نها  هذ} �أل���d، �لوني متناسب مع 

تماما مثلما حد� معك. فأنا _ختفي بسهولة. 
بو��: حسنا، �لكن ما'� تفعلين eG� �'U �ألعد�E؟

�لضفدعة: U'� تأملت في _صابعي تالحظ _� هناe _غشية تفصل بينها. �عندما _قفز _فتح 
_صابعي �بذلك _ستطيع _� _قفز مسافاN كبيرH في �لهو�E. �_حيانا يمكنني _� _طير لمسافة 

ب��� ��لضف)عة 
�لخض��(



 Hمنمن بين �لكائنا# �لحية �لتي لها خصائص مثير
�لغابا#  في  تعيش  �لتي   Wلضفا�� من  نوعا  نجد   Rلالنتبا

 سيقانه �قيقة ��لكثيفة. ��هم خاصية لدs هذ� �لنوW من �لضفا�W ��لذ; يسمي “ضفا�W �ألشجا�” 

�توجد �غشية بين �صابعه. �يستعمل هذR �ألغشية لكي يطير بها. فهو يقفز من �ألشجا� �لعالية، �عند 

�لنز�B يقو� بفتح تلك �ألغشية �يستعملها بمثابة �لمضال#. �تتوسع هذR �ألغشية بحيث تحافظ على 

 تطير حو�لي �ثنتي عشرH متر�، بل � تحط على �لشجرH تستطيع �لضفدعة �تو�_ �لضفدعة. �قبل 

بطريقة  �تجاهها  تحد�  �بالتالي  فيها،   Hلموجو�� �ألغشية  شكل  �تغير  سيقانها   uتحر  � بإمكانها  	نه 

صحيحة. 

�لضف)عة *�� �أل�جل �لمغشا�0لضف)عة *�� �أل�جل �لمغشا0



بو��: �U �ألغشية �لموجو>H بين _صابعكم ضر��ية بالنسبة Uليكم حتى تستطيعو� �لقفز 
لمسافاN طويلة. _ما نحن فال نحتا� Uليها �لذلك فهي غير موجو>H عندنا. فكل كائن حي 

يحتا� Uلى _شياE مختلفة عن غير}، _ليس كذلك؟
�لضفدعة: هذ� صحيح، لقد قلت كالما جميال. 

بو��: �U �هللا عز �جل خلقنا على _حسن صو�H حتى يسّهل لنا حياتنا. �لهذ� �لسبب 
_� نشكر} شكر� جزيال.فعلينا 

�لضفدعة: _نت محق يا بو��، �U �هللا عز �جل خلق كل كائن بشكل 
منذ  Uليه  نحتا�  بما  �a>نا  �قد  فيها،  يعيش  �لتي  �لبيئة  مع  متناسب 

.H<لوال�
�آل�  _'هب   �_ علّي  �لضفدعة،  صغيرتي  نعم،  بو��: 
ممتع جد�.  معك  �لحديث   �U _بي.  علي  يقلق   �_ فأخشى 

�U'� عدN مرH _خرU kلى هنا _�U e��a شاE �هللا.
 Eللقا� Uلى  جد�.   Hسعيد _كو�  حسنا،  �لضفدعة: 

يا بو��... 
بو��: في _ما� �هللا.



سو>�E طويلة. 
سركا�: حقيقة، Uنكم طيو� ��ئعة!

�للقلق: �_هم ما يثير �نتبا} �إلنسا� هي طريقة طير�ننا، فنحن عندما نطير نمد مناقيرنا 
Uلى �ألما� �نمد _جنحتنا Uلى �لخلف. �هذ� �لشكل في �لطير�� يفيدنا كثير� في عملة �لطير�� 

فال تعترضنا _ية مشكلة.
سركا�: حسنا، ��آل� ترU kلى _ين تهاجر��؟

في  نعيش   �_ نستطيع  _سر��، �نحن ال  في شكل  عا�  في كل  نهاجر  نحن  �للقلق: 
�لطقس �لبا�>, �عندما نهاجر نبشر �إلنسا� بأ� _يا� �لصيف �لحا�H قد حّلت. �في موسم 

�لصيف نقضي _يامنا في �لمناطق �لحا�H �لممتدH من 
_���با Uلى شماB _فريقيا. �من تركيا Uلى �ليابا�. 
 Hلكر� نصف  Uلى  نهاجر  �لجو  يبر>   �_ �قبل 
_فريقيا،  في  �الستو�ئية  �لمناطق  �Uلى  �لجنوبي 

�نهاجر Uلى �لهند كذلك.

س�كا� ��للقل+ *� 
 �لسيقا� �ل��يلة 



�لعصافير  يحب  �'كّي،   Kٌمر �لد  سركا� 
�لطيو�  جميع   cيعر  �_ �يريد  جما،  حبا 
عن قر� معرفة جيدH. كا� سركا� يربي 
كثير�  يسعد  �كا�  'لك.  بعد   Hحر يتركها  ثم  �لبيت  في  �لعصافير 
�لربيع،  _يا�  �لسماE. �في _حد  �لعصافير تطير في   kعندما ير
�_k سركا� سربا من �للقلق فخر� بسرعة �صعد Uلى 
سطح �لمنزB لكي ينظر Uليه بشكل _حسن. �عندما صعد 
 Kفر� ،Bلى �لسطح شاهد �ثنين من هذ� �لسر� يحطا� على مدخنة �لمنزU

سركا� كثير�، �_شا� Uليهما بيد} �خاطبهما:
سركا�: مرحبا بكما، _نا سركا�. هل يمكن _� _تعرc عليكما؟

�للقلق: مرحبا سركا�. نرجو _� ال نكو� _aعجناكم عندما حططنا هنا. �نحن _يضا 
ُنسّر كثير� بالتعرc عليك ��لحديث معك.

سركا�: _نا _حب �لعصافير جميعا حبا شديد�. _نا ال _عرفكم، فهل يمكنكم _� 
تحدثوني  عن _نفسكم قليال؟

�للقلق: بالطبع. نحن طيو� �للقلق، يبلغ طولنا ما بين �لمتر ��لمتر �نصف، 
طيو�  �نحن  طويلة،   E�<سو  Bيو'�  ،Hكبير  Eبيضا _جنحة  �لدينا 
�سيقانا  مناقير  لدينا  أل�  كثير�   Eسعد� �نحن   .Hمهاجر

س�كا� ��للقل+ *� 
�لسيقا� �ل��يلة�لسيقا� �ل��يلة 



 hلذ� قوية. ��هللا عز �جل هو   Hتتحقق بفضل '�كر �لخا�قة  �للقلق: كل هذ} �ألمو� 
�هبنا هذ} �لذ�كرH �_لهمنا �إلحسا^ بالطريق �لذh يقو>نا Uلى �التجا} �لصحيح.

سركا�: _نتم من �لحيو�ناN �لتي يحبها �إلنسا�، _ليس كذلك؟
 Baلمنا� cللقلق:  نعم، نحن نبني _عشاشنا كذلك في سقو�

�لتي يسكنها �إلنسا� �على �ألشجا� �قمم �لمد�خن...
سفرنا   cستئنا��  dالنطال� علينا  يتعين  سركا�،  يا  ��آل� 

شيئا فشيئا. 

(َ�َما ِم� َ)Xبٍَّة ِفي �َألْ�ِ. َ�َال َ��ِئٍ� (َ�َما ِم� َ)Xبٍَّة ِفي �َألْ�ِ. َ�َال َ��ِئٍ� 

ْ�َنا ِفي �لِكَتاِ#  ا َف�َّ ْ�َنا ِفي �لِكَتاِ# َيِ�يُ� ِبَجَناَحْيِه 8ِالَّ ُ�َمٌ� َ�ْمَثاُلُك� مَّ ا َف�َّ َيِ�يُ� ِبَجَناَحْيِه 8ِالَّ ُ�َمٌ� َ�ْمَثاُلُك� مَّ

ِم� َشْيٍ( ُث�َّ 8َِلى َ�بِِّهْ� ُيْحَشُ��َ�)   ِم� َشْيٍ( ُث�َّ 8َِلى َ�بِِّهْ� ُيْحَشُ��َ�)   

(�ألنعا�،38)(�ألنعا�،38)



سركا�: حسنا، �كيف تعرفو� _� حر��H �لطقس قد بد_N؟
 hلذ� هو  تعالى  �هللا   �_ �جيها جد�. ال شك  سؤ�ال  سألت  لقد  �للقلق: 
علمنا هذ� �ألمر. فنحن جميعا نشعر في �لوقت نفسه _نه يتعين علينا �لسفر Uلى 
�لمناطق �لحا�H. فاهللا عز �جل هو �لذh يعرفنا بطريقنا _ثناE �لعو>H من _جل �لرجو] 

Uلى _ماكن _عشاشنا �لقديمة، ��هللا تعالى هو �لذh _لهمنا كل هذ�. 
تعو>�� �كأنما  ثم   Nلمسافا� تقطعو� كل هذ}   �_ Uنه  ألمر مدهش  سركا�: حقا، 

عندكم بوصلة، �تعو>�� Uلى _عشاشكم �لقديمة نفسها >�� _ية صعوبة.



كذلك بطبقه >هنية تحمينا من �لبر> �لقا�^.
_ليس  _مك،   eهنا تقف  �لتي  تلك  _مر}: 
 �'U Uليها   hشير_ عنك،  تبحث  _نها  _ظن  كذلك؟ 

 ...N�_
شكل  في  �لفقمة  حيو��  يعيش  �لفقمة: 
ال  _منا  لكن  �لبعض،  بعضنا  نشبه  �نحن  قطعا�، 
تخلط بيننا �بين غيرنا. �هذ� بإلها� من �هللا تعالى. 

�حالما تلد �أل� تقبل �بنها “قبلة �لتعرc”. �بفضل 
 hبأ عليها  يشتبه  �ال  �بنها  ��ئحة   cتعر �لقبلة  هذ} 

فر> Gخر. �هذ} نعمة من �لنعم �لتي ال تحصى �لتي _مدنا 
�هللا تعالى بها. �نحن نشكر} سبحانه على _� منح _منا هذ} 

�لفقمة. _فر�>  من  غفير  جمع  بين  من  تميزنا  على   Hلقد��
_مر}: حسب ما _عرc، _نتم تقضو� قسما كبير� من حياتكم �سط �لماE. حسنا، 

فكيف تعلمت _نت �لسباحة؟
 cلفقمة: �هللا سبحانه �تعالى يخلقنا جميعا في �نسجا� مع �لظر��

�لتي نعيش فيها، �يجعلنا مستعدين لذلك. �كما خلق �إلبل لتعيش 
 H<بر� مع  �نسجا�  في  _نا  خلقني  �لقاسية   Eلصحر��  cظر� في 

فبإ��>ته سبحانه خلق في _جسامنا طبقة >هنية  �لمناطق.  هذ} 
هذ�  Uلى  فيها  نأتي  �لتي  �أل�لى   Nللحظا� منذ  معنا  توجد 
�لدهنية _خف  �لطبقة  �لرضيع”. �هذ}  �لعالم �تسمي “>هن 

(X�ََتاُك� (X�ََتاُك� 

مِّ� ُكلِّ َما َسَأْلُتُم�ُ, مِّ� ُكلِّ َما َسَأْلُتُم�ُ, 

�8ِ�َ َتُع)ُّ�ْ� ِنْعَمَ� �هللاِّ �8ِ�َ َتُع)ُّ�ْ� ِنْعَمَ� �هللاِّ 

َال ُتْحُص�َها �8َِّ �ِإلنَساَ� َال ُتْحُص�َها �8َِّ �ِإلنَساَ� 

َلَ�ُل�ٌ� َكفَّاٌ�) َلَ�ُل�ٌ� َكفَّاٌ�) 

(8ب��هي�، 34)(8ب��هي�، 34)



 eكا� هنا Nلقنو�� kحدU جع _مر} من �لمد�سة، �كا� يشاهد �لتلفزيو�. �في�
فليم �ثائقي. �كا� _ْمر} يحب كثير� مشاهدH �لكائناN �لتي لم يرها _مامه _بد�. �هذ} 

�لمرH كا� �لبرنامج حوB “�لفقمة”.
     بد_ _مر} مشاهدH �لفيلم باهتما� كبير. �فجأH _حس بالبر>، �نظر حوله فإ'� 

بالفقمة �لتي �Gها قبل قليل في �لتلفزيو� بجانبه فتقد� Uليها!
_مر}: مرحبا! �لجو هنا با�> جد�. هل تحسين بالبر>.

با�>.  >�ئما  �لجو  هنا،  �آل�!   قبل  �لمكا�  Uلي هذ�   Nتأ لم  _نك  يبد�  �لفقمة: 
 Nحتى في فصل �لربيع تكو� _على >�جة خمسة >�جا�
تحت �لصفر، تماما مثلها _�يد _نا. فنحن حيو�� �لفقمة 
 .dنحب �لبر> كثير�، �ال يؤثر 'لك فينا على �إلطال
فاهللا عز � جل _نعم علينا بفر�H متميزH، �_نعم علينا 

�م�, �
�لفقمة



من �لماE، �لذلك فهي تساعدنا في تعلم �لسباحة 
بالنسبة   ”Hلنجا�  dطو“ بمثابة  �هي  بسرعة. 

Uلينا. �بعد _سبو] من >��^ �لسباحة �لتي 
�غطاسين  سباحين  نصبح  _منا  من  نتلقاها 

.Hمهر
�هبكم  تعالى  �هللا   �_ بمعني  _مر}: 
ما  �لسباحة.  تتعلمو�  حتى  للنجا}  طوقا 

_عظم هذ� �ألمر!

جميع  فخلق  صحيح،  هذ�  �لفقمة: 
قا>�  �هللا   �_ على  >ليل  عيو�  _ية  بال   N�<على �لموجو

.Eشي كل 
�في هذ} �ألثناE �سمت �أل� قبلة حا�H على خد _مر}، �عندئذ _فاd. �تو�صل 
قليل، ��بتسم  قبل   {G� hلذ� �لجميل  �لحلم  _مر} في '�كرته  �لوثائقي. ��ستعا>  �لفيلم 

�هو ينظر Uلى �لفقمة �لموجو>H على �لشاشة.

(َ�ِمْ� Xَياِتِه (َ�ِمْ� Xَياِتِه 

َماَ��ِ�  َماَ��ِ� َخْلُ+ �لسَّ َخْلُ+ �لسَّ

َ��ْألَْ�ِ. َ�َما َب]َّ َ��ْألَْ�ِ. َ�َما َب]َّ 

ِفيِهَما ِم� َ)�بٍَّة َ�ُهَ� َعَلى ِفيِهَما ِم� َ)�بٍَّة َ�ُهَ� َعَلى 

َجْمِعِهْ� 8َِ*� َيَشاُ( َقِ)يٌ�)  َجْمِعِهْ� 8َِ*� َيَشاُ( َقِ)يٌ�)  

(�لش��\، 29)(�لش��\، 29)



في  �خاصة  جد�  با���   Hلعا�� في  �لبحر  ما�   يكويكو
�هنية  طبقة  �تعالى  سبحانه  �هللا  خلق  �لسبب  �لهذ�   ،vألعما�

�لفقمة  جسم   Hحر�� تحفظ  �لطبقة   Rهذ� �لفقمة.  جلد  تحت 

 حليب �فال تفقدها بسرعة. �من �لخصائص �ألخرs للفقمة 

�ألنثى من �غنى �نو�W �لحليب ��كثرها فائدH من حيث �لقيمة 

في  بسرعة  �لنمو  على  �ألبنا�  يساعد  �لحليب  �هذ�  �لغذ�ئية. 

بيئة قاسية جد�.

�لقد�H على �لمقا�مة لدs �لفقمة�لقد�H على �لمقا�مة لدs �لفقمة



_�جد   hلذ� �لمكا�  بلو�  _تلفع  �لمخاطر،  نفسي من  _قي  _نا حرباE. �لكي   :Eلحربا�
فيه.

_مر}: هذ� _مر مدهش، كيف تنجحو� في �لقيا� بذلك؟
�لحرباE: توجد ما>H لونية في جسمي تسمى” كر�ما توفو�”. 

Uلى  لوني   Bستطيع _� _حو_ H<لما� �بفضل هذ} 
لو� �لبيئة �لتي _كو� فيها. �يحد� هذ� �لتغيير 

في �للو� بو�سطة Uفر�N�a في �لنظا� �لعصبي 
 Hمر ��جتماعه  �لِخَضا�   [aتو �بو�سطة 
�لقيا�  عد�  من  �بالرغم  �هكذ�،   .kخر_

بحركة كبيرH _��صل حياتي من خالB هذ} 
��da كل  تعالى  فاهللا  �بالطبع  �لوقائية.  �لعملية 

شيE هو �لذh منحني هذ} �لخاصية.
_مر}: هل بإمكانك _� تشرK لي _كثر 

موضو] تغير �للو�؟
غصن  على  _قف  عندما   :Eلحربا�

يكو�  شمس  يو�  في   dباأل��� مخضر 
لوني _خضر �علّي بعض �لبقع �لسو>�E ��لبنية 

تماما.  �ألغصا�  ظل  شكل  في  _كو�  حتى 
كامل.  بشكل   E�<سو فأصبح  �لظال�  في  �_ما 
 Hفي مد Nيمكنني _� _قو� بجميع هذ} �لتغير��



�لغابة  Uلى  �صلو�  �عندما  _صدقائه،  مع  �لمد�سية   Nلرحال�  kحدU في  _مر}   eشتر�

تركهم �_خذ يتجوB �سط �ألشجا� �لو��فة. �تمد> تحت Uحدk �ألشجا� يستريح، فسمع 

صوتا من _حد �ألغصا�.

�لحرباE:  مرحبا يا _مر}، يبد�� _نك تعبث كثير�، _ليس كذلك؟

لم يصدd _مر} ما سمع. �نظر Uلى �لغصن �تأمل فيه جيد� فانتبه Uلى _� هناe حيو�نا 

على 'لك �لغصن يصعب تمييز} عنه. 

تقف   hلذ� �لغصن  لو�  نفسه  هو  فلونك  �rيتك،  علّي  صعب  لقد  _نت؟  من  _مر}: 

عليه!

َ(ِلُكُ� �هللاُّ َ�بُُّكْ� ال 8َِلـَه 8ِالَّ ُهَ� َخاِلُ+ ُكلِّ َ(ِلُكُ� �هللاُّ َ�بُُّكْ� ال 8َِلـَه 8ِالَّ ُهَ� َخاِلُ+ ُكلِّ 

َشْيٍ(َ �ْعُبُ)�ُ, َ�ُهَ� َعَلى ُكلِّ َشْيٍ( َ�ِكيٌل َشْيٍ(َ �ْعُبُ)�ُ, َ�ُهَ� َعَلى ُكلِّ َشْيٍ( َ�ِكيٌل 

الَّ ُتْ)ِ�ُكُه َألْبَصاُ� َ�ُهَ� ُيْ)ِ�Jُ �َألْبَصاَ�َ�ُهَ� الَّ ُتْ)ِ�ُكُه َألْبَصاُ� َ�ُهَ� ُيْ)ِ�Jُ �َألْبَصاَ�َ�ُهَ� 

�للَِّ�يُ� �ْلَخِبيُ� )     �للَِّ�يُ� �ْلَخِبيُ� )     

(س��0 �ألنعا�، (س��0 �ألنعا�، 102102--103103))

�م�, 
��لح�با(



_مر}: Uنه من �لصعب علّي _� _�k مكا� عينيك...

�لحرباE: لقد جعل �هللا سبحانه �تعالى عيني مغلفتا� تماما بقشو� حتى يصعب على 

عندما  سبحانه  فاهللا   kتر �كما  مناسب جد�.  �لر_^  من  مكا�  في  �جعلها  تبّينها.   Eألعد��

.Nخلقني �ضع في �لحسبا� جميع �الحتماال

_مر}: من �آل� فصاعد� سوc _نظر Uلى �لطبيعة بأكثر تفّكر، �سوc لن _نسى _� _سّبح 

�هللا �_حمد} فاأل>لة على �جو>} ��ضحة في كل مكا�. _شكرe جزيل �لشكر.

�لحرباE: في _ما� �هللا!



 Nلحيو�نا� به  �لذh _حذ�  �لنحو  لوني على  يتغير  خمسة عشر >قيقة. �_يضا عندما _غضب 
�ألخرk فترسم على جسمي نقا� برتقالية �بقع حمر�E >�كنة...

_مر}: هذ� شيE ال يصدd ...�ما هي �لخصائص �ألخرk �لتي توجد لديكم؟ _نا في 
 .Hهشة كبير<

 eبطريقة مستقلة تماما عن بقية _عضائي، فأنا _ستطيع _� _حر hعينا eتتحر :Eلحربا�
عيني 180 >�جة Uلى �ألما� ��لخلف �Uلى �ألسفل _يضا. �بالتأكيد، فلوال مشيئة �هللا ما كا� 
 hخلقني، بل �_عطاني ما هو ضر�� hلخا�قة. فاهللا هو �لذ� Nمن هذ} �لميز� Eشي hعند

لكي _حافظ على حياتي.

(�8ِ�ََّ َلُكْ� ِفي �َألْنَعاِ� َلِعْبَ�0ً نُّْسِقيُك� (�8ِ�ََّ َلُكْ� ِفي �َألْنَعاِ� َلِعْبَ�0ً نُّْسِقيُك� 

ا ِفي ُبُ��ِنِه ِم� َبْيِ� َفْ�ٍ]  مَّ ا ِفي ُبُ��ِنِه ِم� َبْيِ� َفْ�ٍ] مِّ مَّ مِّ

اِ�ِبيَ� )      اِ�ِبيَ� )     َ�َ)ٍ� لََّبنًا َخاِلصًا َسآِئغًا ِللشَّ َ�َ)ٍ� لََّبنًا َخاِلصًا َسآِئغًا ِللشَّ

(س��0 �لنحل، �آلية (س��0 �لنحل، �آلية 6666))



��آل� عندما تعرc هذ} �لمعلوماN ال تبقى هناe ضر��H للشعو� بالشفقة على �لكلب 
عندما تر�} مخرجا لسانه �هو يلهث. �بالطبع فهذ� �لنظا� �لعجيب لم نبذعه من عند _نفسنا. 

.Bبال سابق مثا Eبد] كل شي_ hهللا سبحانه �لذ� Hهذ� �ألمر _حد �أل>لة على قد� �U
بو��: �لذh _عرفه _� لديكم Uحساسا قويا بالر��ئح . 

�لكلب: هذ� صحيح. �U قد�تنا على �لشم عالية جد�. �مركز �لر��ئح في عندنا في �لمخ 
_قوk بأ�بعين مرH مما هو لدk �إلنسا�.

هذ}  بفضل   Eألشيا� عن  �لبحث  في  ُيستخدمو�  �لشرطة  كال�   �_ يعني  هذ�  بو��: 
�لخاصية �لتي يملكها. 

�لكلب: صحيح، _نت تالحظ _ننا نحن �لكال� تكمن فينا _>لة كبيرH على عظمة خلق 
تنس  �ال  باستمر��  �هللا  �_شكر  هذ�،  فاحفظ  يو�.  كل  تر�نا  ألنك  بنا   N<تعو �لكنك  �هللا، 

فضله.
بو��: شكر� لك _يها �لكلب �للطيف، لن _نسى هذ� �ألمر بد�. �سوc _شرK لجميع 

_صدقائي هذ} �لخصائص �لتي �هبها �هللا Uياكم، �_'كرهم بضر��H شكر} تعالى.
�في هذ} �للحظة >خل جا� �بد_ يلعبا� مع بعضهم �لبعض. 



'هب بو�� Uلى منزB صديقه جا� من _جل �للعب. �نا>N �أل� جا� فبقي بو�� في �لغرفة 
�حد}. �في تلك �ألثناE >خل كلب جا�! �كا� �لكلب في غاية �لسعا>H، �كأنه يقوB:” _نا 

_يضا _�يد _� _لعب معك”. 
بو��: هيا! تعاB نلعب معا!

�لكلب: با�e �هللا فيك لقد فرحت كثير�!
 Eنها فرصة ال تضّيع. �بد_ يسأله عن بعض �ألشياU !تسمر بو�� في مكانه. �لكلب يتكلم�

�لتي تثير فضوله لدk �لكال�:
بو��: _يها �لكلب �للطيف، Uنني _تعجب >�ئما، كيف تستطيع _� تكسر �لعظا� �لقوية 

�لتي نعطيها لك لتأكلها؟
�لكلب: لقد منح �هللا جميع �لكائناN �لحية ميز�N خاصة. �نحن _يضا _عطانا خصائص 
سنا.  �_�بعو�  �ثنتا�  _سناننا  عد>   �_  h_  ،Hئد�a _سنا�   Hعشر عندنا  فنحن  مختلفة.  فيزيائية 

�لذلك فنحن نفتت �ألكل- بما في 'لك �لعظا�-  في  _فو�هنا ثم نبتلعه.
بو��: حسب ما _عرc _نت كذلك تحب �لركض ��للعب ��لقفز. حسنا �لكن كيف 

ال يعَرdُ جسمك _بد�؟
�نحن  >�قية.  غد>  عندنا  فليس   ،dنعر ال  جسمنا   Hحر�� على  نحافظ  لكي  �لكلب: 
نقو� بتعديل >�جة حر��H _جسامنا بو�سطة نظا� �لتنفس. فالشعر �لموجو> على _جسامنا يمنع 
 Hترتفع حر�� �لطقس  >�جة  ��تفا]  �عند  بالجلد.   Bالتصا� من  �لخا��  من  �لقا>مة   Hلحر���
�للسا�.  �لز�ئدH نقذc بها Uلى �لخا�� عن طريق   Hلجسم _يضا. ��لحر���
�لذلك فحتى في _يا� �لحر��H �لشديدH ال تعرd _جسامنا. فاهللا عز 
 eتحر �'U جل �كبنا تركيبا مختلفا عن تركيب �إلنسا�. فاإلنسا��
 �'U ما نحن فحتى_ ،dنصف ساعة يتدفق من جسمه �لعر Hلمد

�كضنا لمدH ساعاN متو�صلة فلن تعرd _جسامنا _بد�. 

ب��� ��لكل#



ا ِفي �َألْ�ِ. َجِميعًا ُث�َّ  َ� �لَِّ*a َخَلَ+ َلُك� مَّ ا ِفي �َألْ�ِ. َجِميعًا ُث�َّ ُ (ه(ُهَ� �لَِّ*a َخَلَ+ َلُك� مَّ

�ُه�َّ َسْبَع َسَماَ��ٍ� َ�ُهَ�  َما( َفَس�َّ �ُه�َّ َسْبَع َسَماَ��ٍ� َ�ُهَ� �ْسَتَ�\ 8َِلى �لسَّ َما( َفَس�َّ �ْسَتَ�\ 8َِلى �لسَّ

ِبُكلِّ َشْيٍ( َعِليٌ�) (�لبق�0، 29)ِبُكلِّ َشْيٍ( َعِليٌ�) (�لبق�0، 29)

�ص)قا�نا �ل*ي� نحبه�



يسير  فعندما  �لر��ئح.   E�aU جد�  حساسة   cنو_ للكال� 
 Nمر �لتي  �لكال�  ��ئح  يشم   �_ يستطيع  �لطريق  في  �لكلب 
من 'لك �لطريق �كذلك ��ئحة �إلنسا�، �يقو� بتحليلها �جمع 
 H<لموجو� �لر�ئحة  يشم   �_ �لكلب  �بإمكا�  حولها.   Nلمعلوما�
في �لهو�E مهما كانت ضعيفة �بسهولة كاملة. �يوجد نو] من 
يستطيع  قوية جد�  له حاسة شم  ها�ند”  �لكال� يسمى “بلو> 
 Nعالما h_ إلنسا� في مكا� ال توجد فيه� Nيتبع خطو� �_
_�بعة  بعد مر��  �إلنسا�  ��ئحة  يتبع   �_ _خرk، �يمكنه 

_يا� عليها، �لمسافة تزيد على �لثمانين كيلومتر�.  

�ص)قا�نا �ل*ي� نحبه�
�خصائيو �لر��ئح Xخصائيو �لر��ئح�لكال� Xلكال�  



تؤلمك _سنانك؟
�لحصا�: ال يا صديقي �لصغير، �U _سناننا لها قد�H كبيرH على �لمضغ، فقد خلق �هللا 
 Bفي عمق �لفك في شكل _شرطة، بمعنى �� _صو Haسناننا طويلة جد�. �هذ} �ألسنا� مغر�_
هذ} �ألسنا� _عمق مما هي عليه في �إلنسا�. �عندما تتآكل _سناننا يخر� �لجزE �لموجو> 

>�خل �لفك، �هكذ� تتجد> باستمر��.
_حمد: هذ� يعني _� �بنا سبحانه �تعالى _عطاكم هذ} �لميزH �لر�ئعة، �بها تكونو� قد 

.Hقصير Hبسبب تآكل _سنانك في مد eمن �لهال Nنجو
 hلحصا�: _نت محق، �كما �_يت فإ� �هللا خلق كل كائن منسجما مع �لمحيط �لذ�

يعيش فيه، �هذ� من بد�ئع صنعته سبحانه، �كل شيE في �أل�Q في حاجة Uلى �حمته.
 ��< طويلة   Nمتر� كيلو  مسافة  Uلى  تحملني   �� يمكن  عليك  �كبت   �'U _حمد: 

تعب، _ليس كذلك؟ 
�لحصا�: نعم، �في �لحقيقة فإ� _كثر حيو�� _عا� �إلنسا� �ساعد} عبر �لتا�يخ 

هو �لحصا�، ��ليو� نشاهد Gالc �لسيا��N في �لطرقاN، �هذ} �لسيا��N لم 
تظهر سوk في �لقر� �لعشرين. فأجد�>نا �لقد�مى لم يكونو� يعرفو� شيئا 

�لمستعملة هي  �لنقل  �سيلة  �لفتر�N كانت  تلك  �في   .Hسيا� �سمه 
�لد��� �خصوصا �لخيل.

 Nلمسافا� هذ}  تقطعو�   �_ _ستغر�  لم  �لحقيقة  في  _حمد: 
�لطويلة بو�سطة هذ} �لسيقا�. حسنا، هل بإمكانكم �لعد� بسرعة؟



�كو�  تتعلم   �_ _حمد  _خت   N<��_
مع  'هبت  �ألسبو]  نهاية  عطلة  �في  �لخيل، 
كانت  �بينما  �لفر�سية.   h<نا Uلى  _سرتها 
معلم  مع  يتحدثا�  �_مه  _حمد  _خت 
 ،Bلخيو� _حد  من  _حمد  تقد�  �لفر�سية 

�كا� يأكل �لعشب. 
 hلذ� �لعشب   �_ _الحظ  _حمد: 
_ال  كثير،  �طين  غبا�  فيه  تأكله 

�حمد 
��لحصا



�أل�  �لبند�  تعتنيتعتني 
بأ�ال�ها عناية جيدH، �يحتا^ 

عناية  	لى  �مهم  من  �ألبنا� 

 Hلوال�� عند  ألنهم  خاصة 

لهم.   Hقو ال  ضعافا   يكونو

�لد  �ألعد��  يهاجم  �عندما 

�لبند� تقو� هي بمسكه بقوH بو�سطة 

�عندما  �لخطر.  من  بذلك  �تحميه  تمسكه شفتيها 

�sh �	نما تمسكه في غاية �للطف. فهي تفعل كما  ;�بقوH فهي ال تلحق به 

تفعل �لقطط 	h تأخذ �لدها من جبينه �تنقله 	لى مكا dخر. ��لذ; علم �لبند� 

كيف تتعامل مع �ألبنا� ��لذ; خلقهم ��مدهم بحاجياتهم هو �هللا تعالى.

عناية �لبن)� �أل� بأ�ال)ها



_جل  من  �لقوية  �لسيقا�  هذ}  يجعل  لم  عز �جل  �هللا   �U بالطبع،  �لحصا�: 
حمل �ألثقاB فقط �Uنما خلقها خلقا خاصا بحيث تعد� بسرعة _يضا. فنحن ليس 
لدينا عظم �لترقوH كما هو �ألمر لدk �لحيو�ناN �ألخرk، �هذ� مايمكننا من قطع 

خطو�N _كبر.
 .Hلثقيلة ��لعد� بسرعة كبير� Bحمد: لقد خلقكم �هللا من _جل نقل �ألحما_

�لحصا�: نعم يا _حمد لقد خلقنا �هللا سبحانه بهذ} �لخصائص من _جل خدمة 
�إلنسا�.

_حمد: ال شك _نني U'� حدثت _ختي بهذ} �لمعلوماN فسوc تقبل هي _يضا 
على تعلم �لفر�سية!

(َيا َ�يَُّها �لنَّاُ& َ�نُتُ� �ْلُفَقَ��( (َيا َ�يَُّها �لنَّاُ& َ�نُتُ� �ْلُفَقَ��( 

8َِلى �هللاَِّ َ��هللاَُّ ُهَ� �ْلَغِنيُّ �ْلَحِميُ)) 8َِلى �هللاَِّ َ��هللاَُّ ُهَ� �ْلَغِنيُّ �ْلَحِميُ)) 
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عناية �لبن)� �أل� بأ�ال)ها



قر_ لفنت قصة في _حد �لكتب، �هذ} �لقصة تتحد� عن _� لحيو�� �لكونغو�� جيبا 
في بطنه يربي فيه _بناE}، فتعجب لذلك �سأB نفسه ”هل يمكن _� يكو� للحيو�� جيب“. 
�لكن  تتعجب،   �_ في  �لحق  لك  لفنت   hعزيز �لكتا�:  في  �لموجو>  �لكونغو��  فأجا� 

بالفعل عندنا في بطوننا مكانا نربي فيه _بناEنا �نطعمهم �نحميهم، �هذ� �لمكا� يسمى 
”كيسا“. 

�_طل �لولد �لصغير بر_سه من >�خل �لكيس �لموجو> في بطن �أل�، فأحس 
 .Hلفنت نحو} بشفقة كبير

لفنت: حسنا، كيف �صل هذ� �لولد �لصغير Uلى 'لك �لجيب؟
�لكونغو��: يولد �لولد �طوله سنتميتر ��حد، �تكو� ��لدته مبكرH، �يصل 

Uلى هذ� �لجيب بعد حو�لي ثالثة >قائق �جسمه لم يكتمل بعد.
لفنت: هذ� شيE عجيب... حسنا، كيف يتغذk �لولد >�خل هذ� �لجيب؟

�لكونغو��: >�خل هذ� �لجيب توجد _�بعة _ثد�E مختلفة عن بعضها �لعبض، 
جسمه.   Hحر�� على  ��لمحافظة  �لمولو>  لتنشئة  _عد  حليب  فيه   Eألثد�� هذ}  �_حد 

�لصغير في مرحلة ال حقة من  �لثالثة �ألخرk فتحتوh على حليب يفيد   Eما �ألثد�_�
�لنمو. �هذ� �لولد يترe �لثدh �أل�B بعد _سابيع �يبد_ في Uمتصاl �لحليب �لموجو> 
في �لثدh �آلخر �لمتو�فق مع عمر}. �عندما يكبر قليال يترe 'لك �لثدh لينتقل Uلى 

�لثدh �آلخر �هكذ�. 
��حد�، كيف  يبلغ حجمه سنتميتر  لفنت: هذ� شيE ال يصدd، كونغو�� 
�أل� كيف  _يتها  �_نت  �أل�بعة؟   Eألثد�� بين  من  �لمناسب   hلثد� يختا�   �_ _مكنه 

�ستطعت _� تضعي _�بعة _نو�] من �لحليب في _ثد�E مختلفة؟



َلفْن� 
��لك�نغ���



_كثر سخونة  �لجديد  �لمولو>  يرضعه   hلذ� فالحليب  هذ�،  Uلى  باإلضافة  �لكونغو��: 
من �لحليب �لموجو> في �لثدh �لمو�لي، �كذلك في �لغذ�E �لذh يحتوh عليه مختلف عن 
�آلخر. �حسب �_يك كيف يمكن لأل� _� تسخن �لحليب �لذh في ثديها؟ عزيزh لفنت، 
ال تنس _� كل هذ� ليس من عمل �لكونغو��، فنحن ال علم لنا _صال بأ� �لحليب �لموجو> 

 Hمن >�جة �لحر�� Bفي هذ� �لكيس مختلف عن بعضه �لبعض. �ال يمكننا _بد� �� نعد
�لموجو>H في _ثد�ئنا، �نحن ال نعرc كذلك كيف نجعل لكل نو] من �لحليب 
خصائصه �لمميزH له، �ال علم لنا بالقيمة �لغذ�ئية لكل حليب. فنحن نمتثل فقط 

إل��>H �هللا سبحانه �تعالى، فهو �لذh �فر حاجة صغا�نا �خلقنا �Uياهم.
 ،Hجعل �لحليب في _حسن صو� hهللا عز �جل �لرحمن �لرحيم هو �لذ� �U
نحن  >مائنا  في  �لذh �كبه  هو  بمعنى  �لمناسب،  �لمكا�  في  �لذh �ضعه  �هو 

.Nألمها�



(ُقل لَّْ� َكاَ� �ْلَبْحُ� ِمَ)�)ً� لَِّكِلَماِ� (ُقل لَّْ� َكاَ� �ْلَبْحُ� ِمَ)�)ً� لَِّكِلَماِ� 
َ�بِّي َلَنِفَ) �ْلَبْحُ� َقْبَل َ�� َتنَفَ) َ�بِّي َلَنِفَ) �ْلَبْحُ� َقْبَل َ�� َتنَفَ) 

َكِلَماُ� َ�بِّي َ�َلْ� ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَ))ً�)            َكِلَماُ� َ�بِّي َ�َلْ� ِجْئَنا ِبِمْثِلِه َمَ))ً�)            

س��0 �لكه�، 109س��0 �لكه�، 109



بعضهما �لبعض، �عندما تكو� على 
هذ� �لنحو تكو� Uمكانية تحصيل �لصيد 

فيها _كبر. �لكن كبر حجم �لشبكة يجعل قوتها _قل، 
�هذ� يعني _� �لنجاK في �لحصوB على �لصيد يكو� ضعيفا. فأنا _'هب Uلى مركز �لشبكة 
Uلى  _عو>  'لك  �بعد  �لخيط.   cبطر  Hصغير  Hحصا �_�بط   ،Qأل�� Uلى  يمتد  خيطا   aفر_�
�لشبكة، ��سحب �لخيط فترتفع �لحصاU Hلى �ألعلى. �عندما ترتفع �لحصاH في �لهو�E _عمد 
Uلى �لخيط لمتدلي فأ�بطه مرH _خرk بالشبكة. �في �لنهاية كلما لففت �لحصاH تدلت �لشبكة 

باتجا} �ألسفل. �هذ� كلما في �ألمر!
_�غو�: هذ} طريقة بديعة! حسنا، من _ين تعلمت هذ} �لتقنية �لعالية؟ �كيف نجحت 

في تطبيقها؟ ثم �U ماليين �لعناكب تفعل �ألمر نفسه...
 Eالعتقا> بأ� لنا 'كا� Bنت محق يا صديقي، من غير �لمعقو_ :Nلعنكبو�

�لقيا�  _لهمني   hفالذ �لعمل.  بهذ�  �لقيا�  في  ننجح  جعلنا 
 Eبهذ� �لعمل هو �هللا �� �لعالمين خالق كل شي

.Eمالك كل شي�
ال تنس يا _�غو� _� كل شيE هين على 
�هللا تعالى، فهو قا>� على خلق ماال يحصى من 

 .Nلكائنا�� N�<لموجو�
على  جزيال  شكر�   eشكر_ _�غو�: 

ماشرحته لي. �_نا �آل� كلما �_يت هذ} 
تصميم  من  عليه  �ما�كبت   Nلكائنا�
�هللا  عظمة   kمد _كثر  _>�كت   dخا�

�قد�ته.



حوله.  �نظر  �لكتا�  من  عينيه  ��فع  كتابا،  يقر_  �_خذ  �لحديقة،  في  _�غو�  �ستقلى 
�فجأk_� H شبكة عنكبوN، فقا� ��قتر� من �لشبكة قليال �بد_ يتأمل فيها بتعجب. �في هذ} 

�ألثناE خاطبته �لعنكبوN �قد كانت بالقر� من �لشبكة. 
�لعنكبوN: مرحبا بك يا صديقي!

_�غو�: مرحبا، �U �لشبكة �لتي صنعتيها عجيبة جد�، كيف _بدعت هذ� �لشكل؟
�لمناسب، �يكو�  _بد_ في صناعة هذ} �لشبكة �ختا� _�ال �لمكا�  �لعنكبوN: قبل _� 
هذ� �لمكا� عا>H في Uحدk �لز��يا _� بين جسمين قريبين من بعضهما �لبعض. �_شرK لك 
�آل� كيف _صنع �لشبكة بين غصين من _غصا� �ألشجا�. _قو� في �لبد�ية بربط �لخيط �بطا 
جيد� في طرc �لغصن، ��نتقل Uلى �لغصن �آلخر، �في �لوقت نفسه _��صل Uفر�a �لخيو�. 
�بعد _� يصل �لخيط Uلى طوB محد> _قو� بقطعه، ثم _بد_ في سحب �لخيط �لذh _فرaته 
باتجاهي سحبا قويا، �_لصق طرفه في �لمكا� �لذh _كو� فيي �لصاقا محكما. �Uثر 

'لك _لف ما يمر على �لشبكة بخيوطي.
�بطا  جد��ين  بين  خيطا  _�بط   �_ _ستطيع  ال  �لحقيقة  في  _نا  _�غو�: 
هذ�  على  �شد}  �لخيط  �بط  فهل  تفعلينه،   hكالذ محكما 

�لنحو صعب؟
هذ}  _حل  كيف  لك  شرحت  لقد   :Nلعنكبو�
عن  بعيدين  غصين  بين  �لشبكة  _صنع  فأحيانا  �لمشكلة. 

��غ�� 
��لعنكب��



�لمكا�  هذ}  �في  كثير�.  يحبه  مكا�  Uلى  سركا�  يحمل   �_ يريد  سركا�  عم  كا� 
هذ�  ��لكتب.  �لتلفزيو�  في   kسو يشاهدها  لم  �لتي   Nلحيو�نا� عينيه  _ما�   kير  �_ يمكنه 
�لمكا� هو حديقة �لحيو�ناN. كانت �لرحلة طويلة �ممتعة. �طو�B �لطريق كا� �لعم يحد� 
سركا� عن حقائق Uيمانية كثيرH �يقد� له شو�هد �_مثلة من �لقر�G �لكريم، �_خير� �صال Uلى 
حديقة �لحيو�ناN، ��ندهش سركا� لما �_k. فهو لم ير قط هذ� �لعد> �لكبير ��لمتنو] من 
�لحيو�ناN >فعة ��حدH. �عندما 'هب Uلى قسم �لطيو� �بتعد سركا� قليال عن عمه ��قتر� 
قائال   Nعليه صو فر>  �لطير“.  هذ�  _جمل  ”ما  نفسه  في   Bقا�  ،Nلبطا�  kحدU قفص  من 

”شكر� لك“. �نظر سركا� حوله فلم ير _حد�، فالبطة �لتي يقف _مامها هي �لتي تتكلم. 
 �_ cألنك تحبني. هل كنت تعر eنا _شكر_ �لبطة: _هال بك، هل سمعت صوتي؟ 

عندh خصائص مهمة Uلى جانب شكلي �لجميل؟ 
سركا�: كال، �لكنني _�يد _� تشرK لي 'لك؟ 

�لبطة: هل تعرc _ننا من �لطيو� �لتي تطير بسرعة كبيرH؟ فالبط يمكن _� يطير بسرعة 
تزيد عن �لخمسين كيلو متر في �لساعة. �من جانب Gخر فنحن نغير خط مسيرنا باستمر�� 
 Hنفعل 'لك بسرعة كبير Eلجا�حة. �عندما نغطس في �لما� Nحتى ال نقع فريسة للحيو�نا

بحيث يصعب على �لصيا>ين �لوصوU Bلينا.
سركا�: في �لحقيقة هذ} سرعة عالية جد� بالنسبة Uلى �لطير، �هذ� يعني _� _عد�Eكم 

يضطر�� Uلى �لطير�� بهذ} �لسرعة نفسها، _ليس كذلك؟
�لفيلم  في  �لتلفزيو�.  في  �لكرتوني  �لفيلم  يشاهد  نفسه  �لوقت  �في  يأكل  علّي  كا� 
 Hبسرعة كبير hنعامة ضخمة تفر من كلب. �كانت هذ} �لنعامة تجر eلكرتوني كانت هنا�
جد� بحيث �ستطاعت _� تتخلص من �لكلب. ��ستطاعت _� تلتحق بصديقتها. �كا� علي 
 cهو ال يعر� ،cتعبير� عن �لخو Bيظن _� �لنعامة معر�فة فقط بكونها تد^ �_سها في �لرما

_نها تستطيع _� تجرh بهذ} �لسرعة. 
�لنعامة: يعني _نك لم تكن تعرc _ننا عد���E ماهر��.

 hعلي: _نا فهمت من �سمك _نك طائر، �لكن سرعتك على هذ� �لنحو _>هشتني، ��لذ



س�كا� ��لب�0



_>هشني _كثر سرعتك بالرغم من ضخامة جسمك...
�لنعامة: _نت محق. نحن _كبر �لطيو� على �جه �أل�Q، �قامتنا _طوB من قامة �إلنسا�. 
فمثال _نا طولي متر�� �نصف (2.5 �) تقريبا، ��aني هو حو�لي 120 كيلوغر�ما، �نحن ال 
نطير �قد منحنا خاصية _خرk تمكننا من �لهر�� من _عد�ئنا. فنحن لدينا قد�H كبيرH على 
�لجرh بفضل سيقاننا �لطويلة، �ال يمكن ألU hنسا� _� يد�كنا عن طريق �لجرh. �نحن 

نعتبر _سر] �لحيو�ناN�' N �لساقين، �تبلغ سرعتنا في �لساعة حو�لي 70 كم. 
علي: U'� لم _كن مخطأ، _نا _�k في �جلك Uصبعين فقط، هل هذ� صحيح؟ 

�لنعامة: نعم، يوجد في سيقاننا Uصبعا� فقط، �باإلضافة Uلى 'لك  فأحد �إلصبعين _كبر 
بكثير من �آلخر. �نحن  عندما نجرh ند�^ فقط على هذ� �إلصبع �لكبير. �كما ترk فإ� 
كل كائن خلق من عد�، �_�جد} �هللا >�� سابق مثاB، �نحن _يضا خلقنا �هللا تعالى على هذ� 
�لشكل. �قد _عطانا �لكثير من �لخصائص حتى نتمكن من �لعيش بر�حة كاملة. �نحن لدينا 

...kجد� مختلفة عما تعرفه من �لطيو� �ألخر Hكثير Nميز�
علي: _نت على حق. حسنا، _نا _ستغر� >�ئما كيف تلد�� صغا�كم؟

�لنعامة: نعم، يا صغيرh علي، بما _� _جسامنا كبيرH، فإ� بيضنا _يضا كبير. �نحن نقو� 
_�ال بحفر حفرH كبيرH في �لرماB ثم نضع فيها بيضنا. �في �لمرH �لو�حدH نضع ما بين 10 

Uلى 12 بيضة، �بالتالي نجعل هذ} �لحفر بالحجم �لذh يناسب هذ� �لعد> من �لبيض. 
علي: حسنا، لما'� تحفر�� هذ} �لحفر فقط في �لرماB؟

�لنعامة: لو _ننا جعلنا هذ} �لحفر في �لتر��، �لم نجعلها في �لرماB  لتطلب منا 'لك 
aمنا طويال. �في �لوقت نفسه يتسبب لنا 'لك في تعب شديد.

(َ�َفَم� َيْخُلُ+ َكَم� الَّ َيْخُلُ+ (َ�َفَم� َيْخُلُ+ َكَم� الَّ َيْخُلُ+ 

َ�َفال َتَ*كَُّ��َ�)  س��0 �لنحل، َ�َفال َتَ*كَُّ��َ�)  س��0 �لنحل، 1717





Uنسا� _� يد�كنا عن طريق �لجرh. �نحن نعتبر _سر] �لحيو�ناN�' N �لساقين، �تبلغ سرعتنا 

في �لساعة حو�لي 70 كم. 

علي: U'� لم _كن مخطأ، _نا _�k في �جلك Uصبعين فقط، هل هذ� صحيح؟ 

�لنعامة: نعم، يوجد في سيقاننا Uصبعا� فقط، �باإلضافة Uلى 'لك  فأحد �إلصبعين 

_كبر بكثير من �آلخر. �نحن  عندما نجرh ند�^ فقط على هذ� �إلصبع 

�لكبير. �كما ترk فإ� كل كائن خلق من عد�، �_�جد} �هللا >�� سابق 

مثاB، �نحن _يضا خلقنا �هللا تعالى على هذ� �لشكل. �قد _عطانا �لكثير 

 Hكثير Nميز� لدينا  بر�حة كاملة. �نحن  �لعيش  نتمكن من  �لخصائص حتى  من 

...kجد� مختلفة عما تعرفه من �لطيو� �ألخر

علي: _نت على حق. حسنا، _نا _ستغر� >�ئما كيف تلد�� صغا�كم؟

بيضنا  فإ�   ،Hكبير _جسامنا   �_ بما  علي،   hصغير يا  نعم،  �لنعامة: 

_يضا كبير. �نحن نقو� _�ال بحفر حفرH كبيرH في �لرماB ثم نضع 

فيها بيضنا. �في �لمرH �لو�حدH نضع ما بين U 10لى 12 بيضة، 

�بالتالي نجعل هذ} �لحفر بالحجم �لذh يناسب هذ� �لعد> 

من �لبيض. 

�لحفر  هذ}  تحفر��  لما'�  حسنا،  علي: 

فقط في �لرماB؟

في  �لحفر  هذ}  جعلنا  _ننا  لو  �لنعامة: 

�لتر��، �لم نجعلها في �لرماB  لتطلب منا 

'لك aمنا طويال. �في �لوقت نفسه يتسبب لنا 

'لك في تعب شديد.



�لفيلم  يشاهد  نفسه  �لوقت  �في  يأكل  علّي  كا� 

نعامة   eهنا �لكرتوني كانت  �لفيلم  في  �لتلفزيو�.  في  �لكرتوني 

 Hكبير بسرعة   hتجر �لنعامة  هذ}  �كانت  من كلب.  تفر  � ضخمة  جد

بحيث �ستطاعت _� تتخلص من �لكلب. ��ستطاعت _� تلتحق بصديقتها. �كا� علي يظن 

_� �لنعامة معر�فة فقط بكونها تد^ �_سها في �لرماB تعبير� عن �لخوc، �هو ال يعرc _نها 

تستطيع _� تجرh بهذ} �لسرعة. 

 ��Eننا عد�_ cلنعامة: يعني _نك لم تكن تعر�

ماهر��.

علي: _نا فهمت من �سمك _نك طائر، �لكن 

 hلذ�� _>هشتني،  �لنحو  هذ�  على  سرعتك 

ضخامة  من  بالرغم  سرعتك  _كثر  _>هشني 

جسمك...

�جه  على  �لطيو�  _كبر  نحن  محق.  _نت  �لنعامة: 

�أل�Q، �قامتنا _طوB من قامة �إلنسا�. فمثال _نا طولي متر�� 

�نصف (2.5 �) تقريبا، ��aني هو حو�لي 120 كيلوغر�ما، �نحن 

ال نطير �قد منحنا خاصية _خرk تمكننا من �لهر�� من _عد�ئنا. فنحن 

 hلطويلة، �ال يمكن أل� بفضل سيقاننا   hلجر� قد�H كبيرH على  لدينا 

علي ��لنعامة



 �لطائر “�لبوبي” هو نوW من �لطيو� �لتي تغطس في �لما� من علو مرتفع، 		
�لديه ��جل عريضة �فيها غشا�. �قد �هبه �هللا هذR �لميزH لكي يمكنه من �لسباحة 

 ��يضا، �هو يستطيع  �لغطس  �لما� �على سطحه. �طائر “�لبوبي” يحسن   vفو

طويلة،   Hمد �لما�  تحت  �يبقي   .Rمنقا� بو�سطة   uألسما� من  غذ�ئه  على  يحصل 

�يقطع مسافا# كبيرH �هو يسبح. 

هل تع�ف�� 
ه*, �ألشيا(؟

eلسبا� �ب�بي �ل��ئ



_ما بالنسبة Uلى �لرماB فإ� حفرها 

�لتر��.  مع  بالمقا�نة  سهولة  _كثر 

_ما   ،eبيد تحركه حتى   �_ يمكن  فالرمل 

فنحن  �لسبب  �لهذ�  �فش،  Uلى  فتحتا�  �لتر�� 

نفضل �لرماB. �على هذ� �لنحو ال نتعب كثير� �في �لوقت نفسه نقو� 

 cشيئا فشيئا. �_نت تعر Bلرما� �لبيض تحت   Eبعملنا بسرعة _كبر. �بعد 'لك نقو� بإخفا

نمثل سوk ��حد من هذ}  �لحية، �نحن ال   Nلكائنا� �ألنو�] من  بماليين  تعج   Qأل��  �_

�ألنو�]. �كل كائن لديه _يضا ميز�N كثيرH خاصة به. ��هللا هو �لذh خلقنا، �كل ما نفعله 

هو بفضل ما علمنا �هللا Uيا}. 

علي: عندما عرفتك aU>�> قربي من �هللا تعالى �حبي له، شكر� لك على جميع ما شرحته 

 .Eلى �للقاU .Nلي من معلوما

تفعل  ال  تطير  �لتي   uألسما�  		
بزعانف  تتزحلق  فهي  باألجنحة،  hلك 

تقطع   � تستطيع  �هي  �ألجنحة.  تشبه 

فعندما  �لساعة.  في  كم   56 مسافة 

على  _عانفها   uألسما�  Rهذ تزحلق 

سطح �لما� �ترفع hيولها تكو سرعتها 

 vلطريقة تتزحلق فو� Rجد�. �بهذ Hكبير

�لما�. 

 Jهل �ألسما

ت�ي�؟



جا� ��لنحلة 
�لمحب�بة عاشقة 

�لعسل



جلس جا� كعا>ته كل صباK _ما� �لطا�لة ليتنا�B فطو�} قبل _� يذهب Uلى �لمد�سة. 
�بينما كانت _مه تصب �لشاh �قعت عينا} على صو�H لنحلة على علبة �لعسل. �خاطبت 

�لنحلة �لموجو>H في �لصو�H جا� قائلة: 
�لنحلة: مرحبا، جا�! يبد� _نك تحب �لعسل مثلما نحبه نحن.

جا�: _جل �U �لعسل يكو� >�ئما حاضر� في فطو� �لصباK. حسنا، _ين تجد�� هذ� 
�لطعا� �لجميل؟

�لنحلة: �U �هللا تعالى خلقنا �منحنا _نفا طويلة نستطيع بو�سطته _� نشم �لر��ئح بشكل 
.Hجيد، �بالتالي نعثر على طعامنا بسهولة كبير

جا�: عندما تجد�� �لخلية كيف تتصرفو� مع بقية �لنحل؟
�لنحلة: عندما نجد �لخلية نضر� مرH _� مرتين بقوH بمخالبنا، فيهر� �لنحل، �بعد 
 Eلكن حذ��، ال تفعل _نت _يضا �لشي� .Hكبير Hلك نأكل �لعسل �لموجو> في �لخلية بلذ'
نفسه، فالنحل يلسعك �تمرQ. _ما نحن �لنحل فقد هبنا �هللا قشرH سميكة تحمينا من لسع 

�إلبر. 
>�خل  �لوقت  كامل  تبقو�  عندما   Eلشتا� في  تجوعو�  _ال  كثير�،  _عجب  _نا  جا�: 

بيوتكم؟

�لنحلة: قبل _� نحتجب بسبب �لشتاE نأكل كمياN كبيرH من 

جا� ��لنحلة 
�لمحب�بة عاشقة 

�لعسل



جا�: حقا، �U في كل كائن حّي على �جه �أل�Q _>لة ال تحصى على 
عظمة خلق �هللا سبحانه �تعالى. �شكر� لك يا صديقتي �لعريزH ألنك 'كرتني 

بهذ} �آلياN �لعظيمة. 
عن  تتأخر   cسو _سر].  جا�!   hلد� يا  هيا 
�عندما كا� جا�  _مه.   Nعلى صو _فاd جا�  �لمد�سة. 
�لنحل، �شكر �هللا على نعمه  �لعسل كا� يفكر في  يأكل 

��حمته بمخلوقاته. 

ْبُع  َماَ��ُ� �لسَّ ْبُع (ُتَسبُِّح َلُه �لسَّ َماَ��ُ� �لسَّ (ُتَسبُِّح َلُه �لسَّ

َ��َألْ�ُ. َ�َم� ِفيِه�َّ �8ِ�َ مِّ� َشْيٍ( 8ِالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمَ)ِ, َ��َألْ�ُ. َ�َم� ِفيِه�َّ �8ِ�َ مِّ� َشْيٍ( 8ِالَّ ُيَسبُِّح ِبَحْمَ)ِ, 

َ�َلـِك� الَّ َتْفَقُه�َ� َتْسِبيَحُهْ� 8ِنَُّه َكاَ� َحِليمًا َغُف��ً� )َ�َلـِك� الَّ َتْفَقُه�َ� َتْسِبيَحُهْ� 8ِنَُّه َكاَ� َحِليمًا َغُف��ً� )

س��0 �إلس��(، 44س��0 �إلس��(، 44  



 Nلطعا�. �لكي نكو� طبقة >هنية كثيفة تحت جلدنا نستهلك كميا�
في  �لدهو�  هذ}  نخز�  �هكذ�  ��لكستانة.  �لصنوبر   aلو من   Hكبير

_جسامنا. 
قد  نكو�  مخائبنا  من  �لربيع  فصل  في  نخر�  �عندما 
فقدنا جز�E كبير� من �aننا. ��إلنسا� U'� فقد مثل هذ} �لقيمة 
من �لو�a يموN على �لفوa. _ما نحن فحتى U'� فقدنا 
�لجزE �ألكبر من �aننا فنستطيع _� نستمر 
_نه   cنعر ال  فنحن  �بالطبع   .Hلحيا� في 
يتوجب علينا _� نخز� �لدهو� في _جسانا 
هو  تعالى  فاهللا  مخائبنا.  في  �لركو�  قبل 
 Hكبير  Nكميا نستهلك   �_ _لهمنا   hلذ�

من لطعا� قبل 'لك �لنو� �لطويل. 



في شكل  نفسي  على  _لتف  �لخطر  Uلى   Qتعر_ فعندما   .Eألعد��
كرH �_>�فع عن نفسي بو�سطة هذ} �إلبر.

سد�: حسب ما _عرc فإ� هناe بعض �لحيو�ناN تختبئ، في 
موسم �لشتاE، هل _نت _يضا تفعل 'لك؟

�لقنفد: _نا ال _حب �لجو �لبا�>. فعندما تنخفض >�جة �لحر��U Hلى ما 
>�� 13 >�جة مئوية _سر] Uلى مخبئي، �_ظل في حالة نو� متو�صلة طيلة 

�_��صل   ،kخر_  Hمر �ستفيق  �لربيع  قد�� موسم  �لشتاE. �مع  موسم 
حياتي بشكل طبيعي. �كل هذ� Uلها� من �هللا عز �جل، 



شديد�  Uعجابا  سد�  �_عجب  بنزهة،  للقيا�  عائلته  مع  سد�  خر� 
 Hبينما كا� يجيل نظر} في �لخضر� .Bها �هو يتجوG� لتي� Eبالمناظر �لخضر�
�لمحيطة به �_k كتلة ملفوفة مغلقة بالشوe تشبه �لكرH. �قاB في نفسه، 
 � بألم شديد.  Uال  كنت _صا�  بقدمي �  عليها  _طأ  لم  _نني  �هللا  “�لحمد  

 :Nشيئا فشيئا �صد� منها صو Hُفتحت �لكر
 hبرU فإ�  _قصد  لم _كن   �'U يا عزيزh “سد�” فحتى  _نت محق   : �لقنفد 

يمكن _� تخزe �خز� مؤلما. 

هذ� يعني _� هناe قنفد� في هذ� �لمكا�! حقا _نا في حيرH لما'� كسي 
جسمك بهذ} �إلبر �لحا>H؟ 

 E�aU حتى _>�فع بها عن نفسي H<لقنفد: لقد �هبني �هللا تعالى هذ} �إلبر �لحا�

سد� � �لقنفد



�لخلفية من جسمي قليال ثم _طلق هذ} �إلبر باتجاهه. 
�U'� _صر �ألسد على مهاجمتى ��لقبض علي _�جه سهامي 
نحو �جه �فمه فُأحد� فيهما جر�حا يصعب �لتآمها. �يصبح 
 Hقصير Hبعد فتر� ،Eشي h_ ألسد بعد 'لك غير قا>� على _كل�

يموN. �ال شك _� هذ} تقنية عالية _مدني بها �هللا عز �جل للدفا] 
بها عن نفسي. فاهللا تعالى هو �لذh منحني خصائص تمكنني من �لحياH على 

�لوجه �لمناسب، ��هللا هو خالقي. 
من  �لمختلفة   Hلكثير� فاألنو�]  �لقنفد،  _خي  يا  حق  على  _نت  سد�: 

 {��_ ما  في كل  �هللا عز �جل �كماB صنعته   Hقد�  k�_ تجعلني  �لحية   Nلكائنا�
حولي. _شكرe جزيل �لشكر على هذ� �لحديث �لممتع.

�لقنفد: Uلى �للقاE يا صديقي. 



 �_� �لشتاE صعبة جد�  في  �لعيش   cظر� �_  cعر_ ال  فأنا 
بقائي في حالة نو� _كثر فائدH بالنسبة Uلي. يقوB �هللا سبحانه 

�تعالي في كتابه �لكريم: 
 َّ�Uِ َفْضِلِه َ��ْبِتَغاrُُكم مِّن  َ��لنََّهاِ�  ِباللَّْيِل  َمَناُمُكم  (َ�ِمْن Gَياِتِه 

ِفي َ'ِلَك َآلَياNٍ لَِّقْوٍ� َيْسَمُعوَ� ) (�لر�� :23)

 kألخر� Nفاهللا عز �جل علمنا كما علم جميع �لكائنا kكما تر� 
�لوقت �لمناسب �لذh نعثر فيه على �aقنا.

�لوثائقية، �كنت _نت تقف في مو�جهة  سد�: لقد شاهدتك في _حد �ألفال� 
_سد ضخم >�� _� تخاc. كيف ال تخاc من �ألسد؟ 

�لقنفد: بإمكاني _� _غرa هذ} �إلبر �لحا>H �لتي خلقها �هللا تعالى في _جسامنا 
_سد،  مثال  �U'� هاجمني   .cنى خو<_  ��< مني  يقتر�  _h عد�  في جسم 
�لجهة  _�فع  مناسب  مكا�  Uلى  _صل  �عندما  _مامه،  من  _�ال  _هر�  



Uنه هو �لذh خاطبه فبل قليل.
طولجا: مرحبا! _نا _يضا كنت _ظن _نك �جل ظخم مصنو] 

من �لثلج! 
�كأننا  نظهر  يجعلنا  �ألبيض  �شعرنا  �لعظيم  فجسمنا  على حق!  _نت  �لقطبي:  �لد� 
�جل من �لثلج. لكنني متأكد _� جسمي �لذh يبلغ �aنه 800 كغ، �طولي �لذh يبلغ 2.5 

� يجعلني _ظخم من �إلنسا� �لذh يصنع من �لثلج. 
قر�.  _عرفكم عن  �لمكا� حتى  Uلى هذ�  �عائلتك  _نت  تأتي   �_  <�_ طولجا: كنت 

�لكن �لذh _عرفه _� �لمناطق �لتي تعيشو�  فيها با�>H جد�. 
�لد� �لقطبي: _نت على حق. نحن نعيش في �لمناطق �لبا�>H جد� مثل �لقطب �لشمالي 

 .Hلجنوبية �لمتجمد� Hكند� �في سيبيريا �في �لقا� Bفي شما�
طولجا: �لكن _ال تحسو� بالبر> هناe؟

�لتي نعيش  �لبيئة  �لد� �لقطبي: �U _جسامنا قد صممت بخصائص متناسبة تماما مع 
فيها. �بالرغم من �لبر> �لشديد ��لجليد ��لعو�صف �لثلجية فإ� �لطبقة �لدهنية �لتي _�جدها 
�تعالى.  سبحانه  �لخالق   aعجاU تما�  من  �هذ�  �لبر>،  من  تحمينا  جلو>نا  تحت  تعالى  �هللا 

�لهذ}  طويل.  شعر   N�'� �كثيفة  سميكة  فر�تنا  فإ�  Gخر  جانب  �من 
خلقنا  �تعالى  سبحانه  فاهللا  بالبر>.  _بد�  نشعر  ال  فنحن  �ألسبا� 

_لم  فيها.  نعيش  �لتي  �لبيئة  مع خصائص  متناسب  بشكل 
تفكر يوما لما'� ال نعيش في صحا�h _فريقيا؟ تأمل 



كا� طولجا �_مه يحا�ال� �تخا' قر�� حوB �لمكا� �لذh سيقضيا� فيه عطلة �لصيف. 
��قترحت �أل� �لذها� Uلى �كالة سياحية ��لنظر في �لمعلوماN �لمتعلقة بكل بلد ثم �تخا' 
�لقر�� بعد 'لك، �فعال 'هابا Uلى Uحدk �لوكاالN �لسياحية. �ما �U >خال �لمكتب �لسياحي 
حتى قابلتهم في جد�� صو� ألماكن لم يز���ها من قبل _بد�. �فيما _خذN �أل� تتحد� مع 

 .Hحد�� Hطولجا يتأمل في هذ} �لصو� ��حد K�� لموظف�
 :Nصو Hهذ} �لصو� فخاطبة فجأ kحدU كا� طولجا ��قفا _ما�     

�لد� �لقطبي: هاh، طولجا مرحبا! لما'� لم تصحب _مك �تأتي Uلى هذ� �لمكا�؟
      �_>�� طولجا �_سه نحو �لجهة �لتي �نطلق منها �لصوN، فإ'� به _ما� >� قطبي، 

 طولجا ��لدببة 

�لقطبية �لظخمة 



نعرc ما �لذh يحتاجه صغا�نا من �لغذ�E عند _�B �ال>تهم.
�باإلضافة Uلى 'لك فهذ� �لحليب �لذh يتغذk عليه صغا�نا يتميز بخصائص �ميز�N ال 
يمكن ألكثر �لمصانع �لحديثة تطو�� _� تصنع مثله. �بالتأكيد، فنحن لم نوجد هذ� �لحليب 
�لقد�H �إللهية �عظيم   Bفتنا �لخاصة. فهذ� بال شك يكشف كما �لذ�تية  �ال بمعر  بإ��>تنا 

صنعته. 
 �_ فيما حوله الكتشف  قليال  يتأمل  �إلنسا�   �_ �لو  يا صديقي.  _نت محق  طولجا: 
هناe معجز�N عظيمة تحقق كل لحظة، بل هناe ماليين �لمعجز�N �لتي تحد� في جسمه 
كل ثانية. �كل نظا� من �ألنظمة �لموجو>H في جسم �إلنسا� يعمل بكماB ال حد له، �كل 

عضو من _عضاE �لجسم >ليل على قد�H �هللا �عظمته. 
���صل �لد� �لقطبي �لحديث عن نفسه: 

يجديد  �لقطبي  �لد�   �_  cتعر هل  _سألك:   �_ _�يد  حسنا،  �لقطبي: حسنا:  �لد� 
�لسباحة ��لغطس؟

�لسباحة  _يضا؟ كيف تستطيعو�  �لسباحة  _تعرفو�  طولجا: ال شك _نك تمزK معي. 
بهذ� �لجسم �لضخم، �في هذ� �لماE �لذh يجمد �لجسم؟

�لد� �لقطبي: ال، _نا ال _مزK، فنحن Uمكاننا _� نسبح �نغطس بشكل جيد. �عندما 
سبحانه  فاهللا  �ألمامية.  �أل�جل  نستخد�  نسبح 

شكل  على  _�جلنا  خلق  بنا  �لرحيم  �تعالى 
�فش حتى نستطيع �لسباحة بسهولة، �جعل 

لنا بين _صابعنا غشاE مثل غشاE �لبطة
بحيث  خلقنا  فاهللا  �كذلك    

عندما  عيوننا  نفتح   �_ نستطيع 



 Eلصحر�� في  �جدنا  _ننا  فلو  'لك!  في  قليال 
�لسميكة.  فر�تنا  بسبب   Hلحر��� من  الحترقنا 
تعالى خلق كل كائن  �هللا   �_ على  �هذ} عالمة 

حي خلقا ال عيب فيه �ال نقص. 
بد_  فقد  �لقطبي  �لد�  �جد  طولجا   �_ �بما 

يسأله عن كل شيE يحير} بشأ� هذ� �لحيو��:
طولجا: حسب ما _عرc، فالدببة تحب �لركو� في 

فصل �لشتاE، فهل �لد� �لقطبي _يضا يحب هذ� �ألمر؟
�لد� �لقطبي: كال يا صديقي �لعزيز، فنحن نختلف �ختالفا كبير� عن بقية �لدببة من 

.Eفإناثنا عندنا ينامو� نوما طويال في فصل �لشتا .Eحيث �لنو� في فصل �لشتا
طولجا: حسنا، �كيف يجد �ألطفاB �لذين يولد�� حديثا طعامهم؟

�لد� �لقطبي: �U �هللا تعالى “�لرd�a” بمعني �لذh يعطي كل مخلوa� dقه قد _عد 
لهؤالE �لصغا� ما يحتاجو� Uليه من �لطعا�. فاأل� هي �لتي ترضع �لصغا� من حليبها؟

�لد� �لقطبي: نعم، فاأل� ترضع صغا�ها حليبا غنيا جد� بالدهنياN، �هذ� �لحليب يلبي 
 Eعلى هذ� �لنحو، فالصغا� يكبر�� بسرعة، �مع مجي� .Eحاجة �لصغا� تلبية كاملة من �لغذ�

فصل �لربيع يكونو� على �ستعد�> للتنقل بمفر>هم.
�لبحث �ال  �لقد�H على  نملك  �لجليد، �ال  نعيش �سط  فنحن  تأمل  عزيزh طولجا، 

 �ِX�ْْبَنا ِللنَّاِ& ِفي َهَ*� �ْلُق�(َ�َلَقْ) َضَ �ِX�ْْبَنا ِللنَّاِ& ِفي َهَ*� �ْلُق�(َ�َلَقْ) َضَ
ِم� ُكلِّ َمَثٍل لََّعلَُّهْ� َيَتَ*كَُّ��َ�) ِم� ُكلِّ َمَثٍل لََّعلَُّهْ� َيَتَ*كَُّ��َ�) 

(�لزمر، 27)(�لزمر، 27)



�عظمته �لالمتناهية. 

بعد 'لك تذكر طولجا _نه سبق له _� 'هب Uلى �لبحر في �لعطلة �لصيفية، �قضي كامل 

�لعطلة في �لبحر. لقد كا� ماE �لبحر با�>� جد�، �تذكر �لماE �لبا�> �لذh تسبح فيه �لدببة 

 .Eلما� H<على نحو يمكنها _� تقا�� بر� Nلقطبية. ��ضح جد� _� �هللا تعالى خلق هذ} �لكائنا�

 Bيعيش فيه. �مثا hكل كائن حي خلق بطريقة تالئم �لمحيط �لذ �_ e�<_ عندما تأمل _كثر�

�لصعب. �قطع  �لصحر�E �جوها   Hتقا�� حر��  �_ تستطيع  فهي خلقت بشكل  �إلبل،  'لك 

�لد� �لقطبي تأمالN طولجا:

�لد� �لقطبي: عزيزh طولجا، هل تعرc لما'� يكو� لو� _جسامنا _بيض _� مائال Uلى 

�الصفر��؟

طولجا: ال، ال _عرc، فأنا لم _فكر في هذ� �ألمر من قبل. لما'� هي كذلك؟

�لتي   Eلبيضا� �لثلجية  �لبيئة  في   Eألعد�� من  يحمينا  �ألبيض  �للو�  هذ�  �لقطبي:  �لد� 

َماَ��ِ� َ��َألْ�ِ. 8ِ�ََ*� َقَضى  َماَ��ِ� َ��َألْ�ِ. 8ِ�ََ*� َقَضى ُع �لسَّ (َبِ)ي(َبِ)يُع �لسَّ

َ�ْم�ً� َفِإنََّما َيُق�ُل َلُه ُك� َفَيُك�ُ� )       َ�ْم�ً� َفِإنََّما َيُق�ُل َلُه ُك� َفَيُك�ُ� )       

(�لبق�0، (�لبق�0، 117117))



نكو� في �لماE، �في �لمقابل نغلق _نوفنا، �بهذ� 
�لشكل يمكننا �لحصوB على غذ�ئنا �صيدنا. 
�كما ترk عزيزh طولجا، فاهللا سبحانه �تعالى 
خلقنا خلقا مختلفا �جعل _نظمه _جسامنا في غاية 

�لكماB حتى نو�صل حياتنا بشكل طبيعي.
     �ال يمكن _بد� _� نكو� قد حصلنا على 
طريق  عن  هذ�  _� حد� كل  �لزمن  عبر  �لنظا�  هذ� 
�جل  عز  فاهللا   .Nلمصا>فا�
هو �لذh خلقنا في �نسجا� مع 

.H<لبيئة �لبا��
طولجا: حسنا، _ال تحسو� بالبر> �_نتم في �لماE؟

�لد� �لقطبي: ليس عندنا مشكلة _سمها �لبر>. فأنتم �لبشر، لو _� �لو�حد منكم يضع 
قدمه _�يد} على �لجليد �يحا�B _� يصبر على 'لك، بعد مدH ال يستطيع _� يقا��. _ما نحن 
من  تحمينا  فهي  �لمجا>يف  مثل  _قد�منا  تعالى جعل  �هللا  بر>� أل�  ثمة  بأ�  _صال  نشعر  فال 
�لبر�>H. �لو _� _�جلنا كانت مغلفة مثل _�جل �إلنسا� بطبقة جلدية لما �ستطعنا _� نعيش 

في هذ} �لبيئة.
�هللا   Hلقد� فهما  _كثر  _صبح  �لقطبي  �لد�  من   Nلمعلوما� هذ}  طولجا  _� سمع  بعد 



ممن يعيشو� في هذ} �لدنيا �لفانية �سط غفلة �جحو>”. 
     _>�e طولجا بعد هذ� �لحو�� �لذh _جر�} مع �لد� �لقطبي _� لحياته معنى كبير�. 
�كانت كل معلومة جديدH يتعلمها طولجا تزيد} حبا هللا �Uجالال له. �لهذ� �لسبب كا� يريد 

_� يعرc _شياE جديدH عن �لد� �لقطبي.
طولجا: ال شك _� _نونكم كذلك لديها قد�H كبيرH على �لشم ��إلحسا^ بالر��ئح، 

_ليس كذلك؟
�لد� �لقطبي: نعم، نحن لدينا قد�H فائقة على �إلحسا^ بالر��ئح، بحيث يمكن _� 
نشم بسهولة كاملة ��ئحة سمك �لفقمة �لموجو>H تحت طبقة �لجليد بسمك متر �نصف. 
�_نت تعرc _� �هللا عز �جل لم يخلقنا نحن فقط بهذ} �لخصائص بل خلق �لكائناN جميعها 

بميز�N مشابهة. 
على  >الئل  كلها   Qأل�� ظهر  على   H<لموجو� �لحية   Nلكائنا�  �_  k�_ _نا  طولجا:  
قد�H �هللا �عظمته. �عندما _عرc معلوماN مفصلة حوB هذ} �لكائناN تز>�>  حيرتي _كثر 

فأكثر.
 cال يكا> طولجا يشبع من �لحديث �لممتع مع �لد� �لقطبي. كا� يريد _� يعر    



 Nسعة جد� تمتد لمئا�� Nنعيش فيها. �لهذ� �لسبب فنحن نظهر في لو� �لثلج �سط مساحا
�لكيلومتر�N �ال _حد يستطيع _� يميزنا عن �لثلج. 

طولجا: كم هو _مر معقوB... فأنا _قوB، فلو _� لونكم كا� _سو> مثل لو� �لغر��، 
_� كا� مزينا مثل لو� �لببغاE لكا� من �لمستحيل عليكم �الختفاE عن عيو� �ألعد�E. �نتيجة 

لذلك تكونو� _ما� مخاطر ال تحصى. 
�لد� �لقطبي: نعم عزيزh طولجا. هناe _شياE كثيرH مثل هذ} ال نفكر فيها _بد�، _� 
بحكمة   Eخلق كل شي �تعالى  سبحانه  فاهللا  هذ}...  مثل   Hكثير  Eشيا_  eهنا عليها،  �عتدنا 

بالغة.
�لتفكير.  �لقد�H على  منحه  تعالى ألنه  �هللا       شكر طولجا 
�قاB في نفسه:” لو لم بر> �هللا تعالي بي خير� لكنت _نا _يضا 

(�لَِّ*يَ� َيْ*ُكُ��َ� �هللاَّ ِقَيامًا َ�ُقُع�)ً� َ�َعَلَى (�لَِّ*يَ� َيْ*ُكُ��َ� �هللاَّ ِقَيامًا َ�ُقُع�)ً� َ�َعَلَى 

َماَ��ِ�  َماَ��ِ� ُجُن�ِبِهْ� َ�َيَتَفكَُّ��َ� ِفي َخْلِ+ �لسَّ ُجُن�ِبِهْ� َ�َيَتَفكَُّ��َ� ِفي َخْلِ+ �لسَّ

 Jَبََّنا َما َخَلْقَ� َه*� َباِ�ًال ُسْبَحاَن�ِ. َ�َ��َألْ Jَبََّنا َما َخَلْقَ� َه*� َباِ�ًال ُسْبَحاَن�ِ. َ�َ��َألْ

َفِقَنا َعَ*�َ# �لنَّاِ� )  (س��X 0ل عم���،َفِقَنا َعَ*�َ# �لنَّاِ� )  (س��X 0ل عم���،191191))



 .{rخفاU يتوجب  �لتموية  عملية  من  يمنعه   hلذ�� _نفه  في  �لموجو>  �لوحيد  �ألسو>  �للو� 

�_نت >�� شك تعرc _نه ال يمكن للد� �لقطبي _� يخر� عديد �لمر�N للحصوB على 

 ،Bبالطبع هذ� غير معقو _نفه.   EخفاU معه يفكر في Eليدين ال شي� صيد}، �لما يعو> صفر 

فالدببة تتصرc فقط بما _لهمها �هللا تعالى من �لعلم. ��هللا عز �جل هو �لذh صممها ��كبها 

على هذ� �لنحو. �باإلضافة Uلى 'لك، فهي مثلها مثل بقية �لكائناN �ألخرk تحت عناية �هللا 

��حمته.

   �قر� طولجا _� يحكي ألمه ما تعلمه عن هذ} �لحيو�ناN �لجميلة، �_� يشرK لها 

GياN �هللا �لمتجلية في �لدببة �لقطبية عندما يرجع Uلي �لمنزB. �شكر طولجا صديقه على هذ� 

�لحديث �لجميل. ثم �جع Uلى _مه.



عنه كل شيE. ���صل يسأله:
طلجا: حسنا، ما هي �لخصائص �ألخرk �لتي ال _عرفها عنكم؟

�لد� �لقطبي: نحن �لدببة �لقطبية لدينا تقنياN عجيبة نستخدمها في �لشتاE- �لصيف. 
فشكلنا �ألبيض �آل� يجعلنا نظهر �كأننا �جل من �لثلج. فحسب �_يك هل يمكن _� يميزنا 
_حد عندما نستلقي على �لثلج؟ ��لجو�� بال شك، “ ال، ال يمكن _� يقع تميزكم”. هذ� ما 
ستقوله. �لكن، ال تنس _� _نوفنا '�N لو� _سو>. �هذ� ما يمنعنا من �لتمويه �لكامل �سط 
�لثلج. �لكن هل تعرc ما �لذh نفعله؟ نقو� بحركة في غاية �لذكاE، نخفي _نوفنا بقو�ئمنا 
�ألمامية. �هكذ� نمنع _h _حد من تبين 'لك �للو�. �نظل على هذ� �لنحو ننتظر فريسنا حتى 

تقتر� منا.
طولجا: حقيقة، �U هذ} عملية غاية في �لذكاE؟

فالد�  طولجا،   hعزيز يا  نعم،  �لقطبي:  �لد� 
�لقطبي يعرc _نه بهذ} �لطريقة يخفي نفسه �سط  
بعملية  يقو�  _نه   cيعر بمعني  �لثلو�. 

تمويه.
 �_  cيعر �لقطبي  �لد�   �U بل 



�لفقرh �بعض �ألنظمة �ألخرk �لموجو>H في _جسامنا. 
عمر: ال بد _نكم تستهلكو� طاقة كبيرH عندما تسبحو�. 

فنحن  �أل�Q؟  على   �_  Eلما� في  _سهل  �لسير  هل  قليال،  فكر  محق.  _نت  �لسمك: 
�ألسماe خلقنا بعضالN �فقرياN متميزH حتى يمكننا �لعيش في �لماE ��لسباحة فيه. فالعمو> 
�لفقرh يمنحنا �لقد�H على �لبقاE في شكل منتصب �عضالتنا �aعانفنا متصلة به. �لو لم نكن 

، على هذ� �لنحو لما �ستطعنا �لتحرe في �لماE بهذ} �لسهولة. �_نت ترk صديقي  لصغير �
فاهللا عز �جل خلقنا، مثلما خلق جميع �لكائناN �لحية �ألخرh_ ��< k نقص 

_� خلل، �_عطانا �لميز�N �لمناسبة للعيش في بيئتنا �لخاصة بنا.
_حيانا  �لكنكم  فقط،  �شماال  يمينا  بالحركة  تسبحو�  _نتم  عمر: 

تنزلو� في عمق �لماE، فكيف تستطيعو� _� تفعلو� 'لك؟
�لقيا� بها بفضل نظا� Gخر �كبه  �لحركة _يضا نستطيع  �لسمك: هذ} 

 hتحتو فأجسامنا  _جسامنا.  في  تعالى  �هللا 
 Bننز �عندما  هو�ئية،  _كيا^  على 

 ،Eبالهو� نملئها   Eلما�  dعما_ في 
 Eلما� Uلي سطح  _ما عندما نخر� 

فننفثه بقوH �نفر� هذ} �ألكيا^ 
.Eمن �لهو�



 Hستيقظ عمر �_بو} قبل _� يطلع �لنها�، ��نطلقا لصيد �لسمك. كا� عمر يحب مشاهد�
�لشمس �هي تطلع بينما هو يصطا> �لسمك مع _بيه، ففي 'لك �لوقت تكو� �لسماE جميلة 
�لمنظر يشعر في >�خله باإلحسا^  فيها 'لك  �لقلو�. �في كل كرH يشاهد   eجماال يحر

نفسه...
    �فيما _خد �أل� يجهز صنا�ته، جلس عمر على حافة �لقا�� �لصغير �_خذ يشاهد 

�لبحر. �فجأH جاE} صوN من �لخلف:
�لسمك: صباK �لخير يا صديقي �لصغير!

! Hصباحك _نت _يضا سعيد _يتها �لسمكة �لصغير ،{G :عمر
هذ� يعني _نك _نت _يضا �ستيقظت باكر�، بل �بد_N تسبحين. في �لحقيقة لقد كنت 
>�ئم �لحيرH، فأنا لم _تعلم �لسباحة Uال منذ مدH قريبة، _ما _نتم فتولد�� �تبأ�� في 

�لسباحة مباشرH، فكيف تستطيعو� _� تفعلو� 'لك؟
Uلى  نحتا�  ال  نسبح  عندما  نحن  �ألصل،  في  �لسمكة: 
يمنة  'يلنا   eنحر  �_ يكفي  �لذلك   .Hكثير  Nبحركا �لقيا� 
�لعمو>  ليونه  �لسهلة تتحقق بفضل   Nهذ} �لحركا� .Hيسر�

عم� 
��لسمكة



 E�aU جد�  حساسة  �لجانبية  �لخطو�  �هذ} 
نتبين  فمثال  �لمنخفضة.  �لقريبة   Nلذبابا�
 Eلما� Uلي  >خولها  عند  �إلنسا�  _قد��  بسرعة 
�كذلك _h جسم Gخر، �بناE على 'لك نتخذ 

�الحتياطاN �لالaمة. 
_كو�  عندما  فمثال  فهمت.  �آل�  عمر: 

خا�� �لماE �_نشد _� _غني ال تنزعجو�، لكن عندما 
فإنكم _قو� بأ>نى حركة في �لماE، كأ� _لقي حجرH _� _حرe �لماE بجانب  �لمرفإ 

تختفو� بسرعة. 
�لجانبية”  “�لخطو�  يسمى   hلذ� �الستشعا�   aجها  �U عمر،   hعزيز نعم  �لسمكة: 
 �_  Bألحو�� من   Bحا بأية  يمكن  ال   aلجها� هذ�  �مثل  للغاية.  معقد  تركيب  على   hيحتو
يكو� قد تكو� بفعل �لمصا>فة _� عبر �لزمن من خالB مر�حل متعد>H. هذ� �لجهاa ال بد 
_نه تشكل >فعة ��حدH بجميع خصائصه �لمعر�فة. �هذ� �لنظا� >ليل Gخر من �أل>لة �لتي تبين 

عظمة �هللا �سعة علمه.



�لميز�N ال  �بالتأكيد، هذ} قد�H �هللا، فهذ} 
يمكن _بد� _� نركبها في  _جسامنا بأنفسنا ألنه 

ال طاقة لنا على 'لك.
بينما  �لسمكة  مع  حديثه  عمر  ���صل 

_لقى _بو} بصنا�ته في �لماE �بد_ عمله:
_نني في مكا� مكتظ  _نا _تصو�  عمر: 
�شماال  يمينا  للحركة  يضطر  ��لجميع  جد�، 
فقط، �Uضافة Uلى هذ� يكو� �لجو حالك �لظال�، 
في هذ} �لحالة من �لصعب _� يتحرe �لنا^ >�� _� 
يصطدمو� بعضهم �لبعض. حسنا U'� كا� �إلنسا� غير قا>� 

على هذ� �ألمر كيف تنجح �ألسماe في �لقيا� بهذ} �لحركة؟
�لسمكة: لكي تستطيع �لتحرe في شتى �التجاهاN من غير �الصطد�� بأحد ينبغي _� 
ترk بعينيك هذ} �التجاهاN. _ما نحن �ألسماe فال حاجة لنا Uلى هذ� �ألمر، فنحن نملك 
جها�a خا�قا لإلحسا^ يسمى “�لخطو� �لجانبية”. فعندما تحد� في �لخا�� _ية حركة 
مهما كانت صغيرH تنتقل موجاتها مع تيا� �لماE �تظهر عندنا بفضل “�لخطو� �لجانبية”. 

�على هذ� �ألسا^ نشعر بالذبذباN، �بالتالي نعرc _� هناe عائقا _� عد�� _مامنا.



�لكائنا� �لمل�نة في �عما+ �لبحا�



بقية   kلد عنه  كليا  �ختالفا  يختلف   eألسما�  kلد �لتنفس   aجها  �U
عن  فتتنفس   eألسما� _ما  _نفه،  بو�سطة  يتنفس  فاإلنسا�   .kألخر�  Nلكائنا�
في  �لموجو>  �أل�كسجين  تستخد�  �لغالصم  هذ}  �بفضل  غالصمها.  طريق 
�لماE. فالماE �لذh تدخله من فمها باستمر�� يمر عبر �لغالصم، فتقو� �أل�عية 
�لشعرية �لموجو>H في �لغلصم بامتصاl �أل�كسجين �Uخر�� ثاني _�كسيد 

 .Eلكا�بو� �لموجو> في _جسامها �طرحه في �لما�
بصفة عامة تملك �ألسماe ثقوبا في خياشيمها �لكنها ال تستخد� هذ} 
 ،Eلثقو� في �لتنفس _بد�. �تنفتح ثقو� �ألنف �نفتاحا خفيفا فيدخل فيه �لما�
�من هذ� �لماE تستنشق �لسمكة  �لر��ئح. فسمك �لقرo مثال يعثر على طعامه 

�لر��ئح.  هذ}   Bخال من 
فيها عن قر� فالحظ  �تأمل  �لسمك  ��قتر� عمر من 

.Hفي حير Bنها ال تملك جفونا فسأ_

�لكائنا� �لمل�نة في �عما+ �لبحا�

كيف تتنفس كيف تتنفس 
�ألسماu في �لما�؟�ألسماu في �لما�؟



�تذكر عمر فلما �ثائقيا شاهد} في �لتلفزيو� يو� _مس. �في 'لك �لفلم �_k _سماكا 
_خرk بأشكاB �_لو�� متعد>H. ��عتبر _� جميع هذ} �ألسماe بألو�نها �لمختلفة �بخصائصها 
�لمتعد>H _>لة >�مغة على Uبد�] �لخالق �عظيم قد�ته. ���صلت �لسمكة مد صديقها �لصغير 

بمزيد من �لمعلوماN حوB نفسها: 
�لسمكة: هل تعرc صديقي �لصغير، �U _كثر �ألسماe _جسامها مغلفة بجلو> قوية.

عمر: نعم، تبد� لديكم جلو>، �لكنها ليست سميكة جد�...

�لسمكة: هذ� �لجلد يتكو� من طبقتين ��حدH علوية 
�لفوقي  �لجلد  >�خل  �توجد  سفلية.   kخر_�
في  تساعد  "مناخطية"  ما>}   aتفر غد> 
 kمستو _>نى  Uلى   eالحتكا� تخفيض 
عندما نكو� في �لماE. �بفضل 'لك 

نستطيع _� نتحرe بسرعة. 



عمر:G}، _نت ال تملكين جفونا، حسنا كيف تحمين عينيك؟

�لسمكة: _نت على حق فنحن ال نملك جفونا مثل �إلنسا�. نحن ننظر من خالB طبقة 

شفافة تغلف عيوننا. �هذ} �لطبقة تشبه تماما �لنظا��N �لتي تستعمل عند �لغو�صين. �بما _ننا 

�لشكل. �عيوننا  باستمر�� فقد خلقت عيوننا بهذ�  �لقريبة منا  Uلى �rية �ألجسا�  في حاجة 

مركبة على نحو تستطيع _� ترk �ألجسا� �لقريبة جد�. _ما عندما نريد _� ننظر Uلى مسافة 

�لعين.  �لعين تنسحب Uلي �لخلف بو�سطة Gلية عصبية خاصة موجو>H في  بعيدH فإ� عدسة 

�هكذ�، فبالرغم من صغر عين �لسمكة فإنها تحتوh على هذ� �لنظا� �لمعقد. �ال شك _� 

هذ� _حد �أل>لة على عظيم صنعة �هللا �Uبد�عه.



 N�' جلو>�  لديكم   �_ بمعنى  عمر: 
يفكر  لم  _حد�  �لكن  جد�،  مهمة  خصائص 

في _هميتها.
 hعزيز يا  حق  على  _نت  �لسمكة: 
تتمتع  �لتي   Nلميز�� فإ�  �_يت  �كما  عمر. 
�جل  عز  �هللا  Uياها  �هبها  قد   eألسما� بها 
��هللا  �لكو�.   في   Eشي كل  خلق   hلذ�
في  >�بة  كل  بحاجة  يعلم  �تعالى  سبحانه 

من  يأتيه  _بيه   Nصو عمر  �سمع   .Qأل��
خلف �لقا��:

 H<لد عمر: هيا يا عمر، لقد حا� �قت �لعو��
Uلي �لبيت!

جميع  على   eشكر_  ،Hلعزيز� �لسمكة  _يتها  عمر: 
 cلتقي فيها معك سو�  Hلتي سمعتها منك. �كل مر�  Nلمعلوما�

.Hهللا في �لخلق، �_شكر} سبحانه على نعمه �لكثير� Hتذكر قد�_



�باإلضافة Uلي 'لك فإ� هذ} �لما>H �للزجة تجعل مهمة �ألعد�E تجاهنا صعبة جد�. �مع 
.Qهي حمايتنا من �ألمر�� kلمخاطية لها �ظيفة _خر� H<هذ� كله فهذ} �لما

�لموجو>H في   eألسما� kمسك بإحد_ �_ N<�_ Nلمر��  kحدU عمر: صحيح، ففي
UناE ألبي، فانزلقت من بين يدh �فرN بسرعة! 

طبقة  توجد   hلعلو� جلدنا  ففي  �ألمر،  هذ�  عند  جلدنا   Nميز� تنحصر  �ال  �لسمكة: 
_خرk تشبه �لقر��. �هذ} �لما>H “�لقرنية” قوية �مقا�مة، �هي تمنع �لماE من �لدخوU Bلى 

�لجسم. �هي مفيدH في Uحد�� �لتو��a بين �لضغط �لد�خلي ��لضغط �لخا�جي.
 �aتو� _جسامنا �الختل  >�خل  Uلى   Eلما� لدخل   H<موجو غير  �لطبقة  هذ}  كانت  �لو 

�لضغط، �كانت �لنتيجة �لموN �لمحقق.




لز%
حف 
لتى بد�� 
لّطير
� بالمصا�فة فظهر� بذلك 
لطيو� كما يذهب لى 
العتقا� �ّ� 


إلنسا� تكّو� من 
لقر�، يعني �نكم ترجعو� حسب ��يه لى ساللة  
لقر�'.

 .�%�
تعالو
 نفحص 
لّصو� 
لخلفّية حّتى نفهم جّيد
 بطال� مز
عم �

 ،�
سبق �� شرحنا لكم �ّ� 
لمكّو� 
ألساسي للكائنا� 
لحّية %غير 
لحّية هي 
لّذّ�

يكن  لم   Dأل�
 تكّونت  
لمّتحد'، %عندما   �

لّذّ� من  
ألصل مجموعة  في  �ّنكم  بمعنى 

 I�  " 
لتطّو�ّيو�   "  Kيقو% 
لجامد'.  
لمخلوقا�  بعض   Nسو 
حد % حّي  كائن  عليها 


لعالم  بعد تكوين  �نه  بقولهم  
لذّ�' جا�P مصا�فة، %يفّسر%� Oلك   Qهذ �ّ� 
لّد
�%ينيو� 


 حصل؟ Oالّتحا� �تد�%� ما
جا�P �ياS قوّية  جعلت 
لّذّ�
� تّتحد،  %بعد 


ّتحد� 
لّذّ�
� %كّونت 
لخلّية، %تعلمو� �ّ� 
لكائن 
لحّي  �%�
� �
Pّ�عا
حسب 

كامل  باختصا�  %قلوبنا،  %بطوننا  
ننا OU% عيوننا  كّونت  
لخاليا  من  مجموعة  من  يتكّو� 

لى ��جة يستحيل 
العتقا� بأّ� 
ّتحا� 
لّذّ�
� جاP عن طريق  
جسمنا. %
لخاليا معّقد' جّد

O تشبه 
لمصنع 
لكبير. Pألعضا

لمصا�فة، فخلّية %
حد' يوجد بها مئا� 

من  يحتويه  بما  
لمصنع  تشبه  
لخلّية   �ّ� 
نظر%
 كيف % 
لجانبّية  
لصفحة  في   
تأملو


لخر%\ %مركز لإلنتا\ %مركز لالّتصاال� % Kلّدخو
 �
%سائل 
إلنتا\ %%سائل نقله %�بو

%مركز للّطاقة ... 


لماP نتيجة للمصا�فة % Kلرما
حسنا، هل يمكن �� يكو� 
لمصنع 
لمبني باألحجا� %

 

لعمياP؟ هل يمكن �� يكّو� 
لمصنع نفسه بنفسه؟ طبعا ال 
لكّل يضحك من مهزلة هذ


الّ�عاP، لكن 
لتطّو�ّيين يقولو� "
لخاليا تكّونت مصا�فة "، %هذ
 هر
P كبير ألنهم ير%جو� 

لكو� 
لكائنا� 
لحّية جا�P بعد 
ّتحا� 
لخاليا عن طريق 
لمصا�فة.




لفكر يسّمي "نظرّية 
لتطّو� "، %
ّلذين يؤمنو�  
هو فكر يؤمن بأّ� 
هللا غير موجو�، هذ

%قد   ،�%�
�  Kهو شا� 
لّنظرّية   Qهذ 
لتطّو�ّيين". %صاحب " باسم  يعرفو�  
لّنظرّية    Qبهذ

عاc قبل 150 سنة. %�
�%� ال يؤمن بأّ� 
هللا هو 
ّلذN خلق 
لكائنا� 
لحّية، بل يعتقد �ّ� 

كّل شيP %جد مصا�فة من تلقاP نفسه.  %�%جد� 
لكائنا� 
لحّية نفسها بنفسها بعد �� 


لمخلوقا� 
ألخرN. %ضرe لنا مثاال على Oلك �حد  g

ختا�� �� تكو� مختلفة عن �نو

�لملح�: 

ك�بة ن�ية �لت	��

ما هي ن�ّية �لت	ّ�� 



كيف تتطّو� �لكائنا� 
�لحّية حسب �لتطّو�ّيين 

 hتفر% فتنمو  
لّزمن،  عبر  تتطّو�  
لحّية  
لكائنا�   �ّ� 
لتطّو�  نظرّية   eصحا� يّدعي 

بعض  Oلك  على  مثاال  %يضربو�  Uخر،  حّي  كائن  لى   Kتتحّو ثّم  مختلفة   �
ممّيز


لتي  j�

لحو Qحسنا، ما هي هذ .

لّز%
حف 
لتي تأّثر� ببعض 
لحو
�j %تحّولت طيو�

يّدعونها؟ 


لطبيعي"،  Pالنتقا
 "% " kالستنسا
يعتقد 
لتطّو�ّيو� في نوعين من 
لحو
�j تسّمى "


،  لننظر معا. Oتفكير غير منطقّي %ليس قائما على ��ّلة علمّية، لما 
لكن هذ



� �ألمر كذلك ّ�بما 
�ما" �لتطّو�يين  �فلنقم بتجربة $��#


لّذّ�
� %من  يريد%� من  ليضعو
 بد
خله كّل ما   % ،
برميال كبير 
لتطّو�ّيو�  ليأخذ 
 Qفليسّخنو 
%mشا 
O
لتي تصنع 
لكائن 
لحّي ثّم  nh

 من 
لّلو%mبما شا Q%ليملؤ% Nخر� Pشيا�

لبرميل ماليين 
لسنين  nما� 
�% يضعو
 فيه 
لكهرباP فهم �حر
� يفعلو� به ما يريد%�، % ليقفو

( %ألّ� �عما�هم ال تكفي فيمكن �� يتنو
بو
 على Oلك 
لعمل جيال بعد جيل ). 
فما هي 
لنتيجة؟ حسب ��يكم هل يمكن �� يخر\ من 
لبرميل: 
لخرفا� �% hهو� 

لز�
فة �% 
ألسد؟ هل يمكن ��  
لفيلة �%   %� rألسما

لفر
%لة �%   %� sلبرقو
 
لبنفسج �% 
 'P

لموسيقي % يمكنه قر gنسا� يفّكر % يحّب % يحّس % يحّب سمايخر\ من 
لبرميل 

لكتب؟ 
لبّتة ال يمكن �� يحدj شيP من Oلك 
لقبيل، فلن يخر\ %
حد من 
لتطّو�يين 

ّلذين ير
قبو� 
لعملّية %لو بر%فوسو� %
حد %ال حّتى خلّية %
حد' من ماليين 
لخاليا 
لمكّونة 
تضحك  حّية  كائناٍ�   Sُ%� لها  ليس   �ّ
مو تكو�  �%S كيف  بد%�  فالّذّ�'  للبر%فوسو�. 

إلنسا� 
لعاقل Oلك؟ حتما ليس من 
لممكن �� يخر\ من 
لبرميل  s؟ هل يصّد Sتفر %
 Iلذ
كائن حّي، ألّ� مكّونا� 
لكائنا� 
لحّية ال يمكنها �� تجتمع بالمصا�فة أل� 
هللا هو 
 nألنعا
% �

لبحير% Kلجبا

� خلق 
إلنسا� %�� Nّلذ
خلق 
لكائنا� 
لحّية من 
لعدn %هو 

 .nلعد

ألسو� %
لّزهو� قاK لها: "كن " فظهر� في 
لوجو� من %



ما �لمقصو$ باالستنسا*
سلبّية.  خا�جّية   �
مؤّثر نتيجة  
لجسم  في  تحصل  
لتي   �

لتغّير يعني   kالستنسا



لكيما%ّية 
لتي تصيب 
لكائنا� 
لحّية  �

لمؤثر
� نذكر 
إلشعاعا� �%
لمو Qمن بين هذ%


لعالمّية 
أل%لى سقطت قنبلة �Oّية على منطقة  eلحر
 Pئما بالّضر�، فقبل 55 سنة �ثنا
�

هير%شيما باليابا� فأصبحت 
لمنطقة %
لمناطق 
لمحيطة بها مليئة باإلشعاعا� 
لنو%ّية مّما 


لذI ما� �كثرهم %�صيب بعضهم بمرD مزمن حّتي �ّ� بعضهم بتر�  xبالّنا 
�ضّر كثير

ّما مرضي �% معاقين. 

لّالحقة  فولد% Kألجيا
بعض �جز
P جسمه مّما �ّثر على 

% في عاn 1986 %قع حا�j يشبه حا�j هير%شيما %هو 
نفجا� مركز شرنوبيل 


لمدينة % 
ألماكن  لى كامل  
لنو%ّية  
إلشعاعا�  eلى تسّر  N�ّ� 
لكيما%I بر%سيا مّما 

لى حد
j �ضر
� كبير' بسّكا� تلك 
لمنطقة  N�ّ� ليابا� مما

لمجا%�' كاّلذI حصل في 

%بالجيل 
لالحق فولد بعضهم مصابا بمرD مزمن %بعضهم %لد معاقا. 



ما معنى �النتقا2 �لّطبيعّي ؟

لحّية  
لكائنا�   Pنتفا
% 
لقوّية  
لحّية  
لكائنا�   Pبقا بكونه:  
لطبيعّي   Pالنتقا
 يعر| 


لحيو
نا�  من  عليها   nلهجو
 يقع  
آليل   �
حيو من  مجموعة   �ّ� لنقل  مثال:   
لضعيفة، 

من   gلنو
  
هذ %ألّ�  سرعة.  
ألكثر  
لحيو
نا�   Qهذ ستنجو  
لظر%|   Qهذ في  
لوحشّية، 

%ألّ�  يوما   Dسينقر فإّنه  
لوحشّية  
لحيو
نا�  قبل  من  
ئما �  x
لالفتر  Dمعّر 
لحيو
نا� 


لبقاP لألقوN بمعني �ّنه بعد مّد' معّينة لن تبقي ّال 
لعناصر  قانو� 
لطبيعة يقوn على مبد


لقوّية .

لكن  بالتطّو�،  له عالقة مطلقا  ليس   

آل� فقط، %هذ لى حّد  
لتفسير صحيح   
هذ

لى كائن  Kآليل تتطّو� %تتطّو�  لتتحّو

لمجموعة من حيو
نا�  Qلتطّو�ّيين يقولو�: هذ



فة �h لى Kلممكن �� يتحّو

فة. %هذ
 خطأ O ليس من �h لىحّي Uخر كأ� تتحّوK مثال 

ّال ألنه  يجرN بسرعة فائقة ، هذ
 ال يكو� ّال في 
لقصص. Pسد ال لشي� %�

لى �مير، �ّما في %
قع  gلضفد
 Kألمير حيث تحّو
 gلضفد
كّلكم تعرفو� حكاية 


آليل لى �سد �% لى �Iّ كائن حّي Uخر، فالتطّو�يو� �غم  Kلحيا' فال يمكن �� يتحّو



لحكايا� �تد�%� بأIّ شيP يمكن �� نشبه Oلك؟  Qّنهم �ساتذ' ملتحين يصّدقو� مثل هذ�


ألمير فقّبل �ّ%K ضفدg يعترضه طمعا في ��  gلضفد
نه يشبه 
لطفل 
ّلذN سمع حكاية 

لى �مير. Kيتحّو


لّطبيعّي ال يمكنها تحويل �Iّ نوg من 
لحيو
نا�  Pالنتقا
خالصة 
لقوK �ّ� عملّية 


فة ) طالقا. فقط �ّبما تز�
� قّو' �h %� نا� ( �سد

آليل مثال ) لى نوU gخر من 
لحيو )


لحيو
نا� بتز
يد عد�ها. 



 

حف، هذh لى
لخا�جّية طّو�� 
لّسمكة %حّولتها  �

لّتأثير �ّ�صاحاe نظرّية 
لتطّو� 
غير ممكن �بد
 % ال يمكن �� يصّدقه �حد.  

 Kلتحّو
ليها قصد  xلّنا
لو كا� لالنتقاK فائد' لعّممت 
نفجا�
� تشا�نوبيل %لذهب 
 �
تأثير  % 
لمنطقة  من  كّلهم   xلّنا
 فّر  فقد  
لصحيح  هو  
لعكس  لكن  Uخر،  كائن  لى 

.nليو
تشا�نوبيل 
لّسلبّية ال تز
K متو
صلة لى 

لمثاK:  خذ%
 عصا %
ضربو
 بها تلفزيونا �بيض  

لتطّو�يين بهذ Pّ�عا
يمكنكم تجسيد 
 K؟ قطعا ال، فالعصى تحّو�

لتلفزيو� لى تلفزيو� باأللو 
%�سو�، فهل تستطيعو� تغيير هذ
 �O
لخا�جّية على 
لكائنا�.  �

لتلفزيو� لى قطع مبعثر'، هكذ
 �يضا يكو� ضر� 
لّتأثير

لى كائن �فضل قوK غير صحيح.  Kالنتقا
فالقوK بإمكانّية 

لكائن 
لحي يتطّو� لى كائن حّي  �ّ
لتطّو�ّيو�  Kكالتالي: يقو Qخالصة ما شرحنا


لّطبيعي. Pالنتقا

لخا�جّية % �
Uخر بفعل 
لّتطّو�

لّطبيعي ال  Pالنتقا

لخا�جّية % �
�ّما نحن فقد بينا 
لعكس، %شرحنا كيف �ّ� 
لّتأثير


لكائنا� .  Qلضر� بهذ
يغّير
� طبيعة 
لكائنا� 
لحّية بل يلحقا� 




لكائنا�  %بقّية  
إلنسا�  
لّنو%ّية على  
إلشعاعا�  تأثير  تعّبر عن  تر%نها  
لتي  
لصو� 

إلشعاعا� 
لّنو%ّية من جيل لى  Kنتقا

لحّية، %هي تظهر كيف %لد 
لّناx معاقين نتيجة 

جيل.

لتطّو�يين  �ّ
آل� يمكنكم 
لّتساKm ما عالقة Oلك بموضوعنا؟ سبق �� قلنا 
لى نوU gخر من 
لكائنا� 
لحّية  مثل  Kلحّي يتحّو
يّدعو� �ّ� 
لكائن 
��يهم.  
لتطّو� حسب  هو   
%هذ 
حف، %h لى   Kتتحّو 
لتي   rألسما


حف %h لى   rألسما
  Kتتحّو كيف  سألتموهم   
Oفإ
 �
تأثير لى  ما  يوما  سمكة   Dيجيبونكم:"تتعّر
لى   
تعّرضو 
ّلذين  
ليابا�   Kطفا� -مثل  خا�جّية 
 Qهذ 
لنو%ّية-  
لقنبلة   P
جّر 
لنو%ّية  
إلشعاعا�  تأثير 

لخا�جّية �نتجت تغيير
 في جسم 
لسمكة  � 

لّتأثير

 .Sلى تمسا%تحّولت 

ّ�عاP كاeO ألّننا شرحنا سابقا كيف �ّ�  
هذ
 D
�مر في  ّما  تتسّبب  
لخا�جّية   �

لّتأثير
 Kيقو  
هذ �غم  بدنية.  عاقا�   %� مزمنة 



ما معني متحّجر�� �لفتر5 �النتقالّية ؟ 

لتطّو�يين  للتطّو�يين، %في بعض كتب  
لكاOبة   �
Pالّ�عا
 �هّم  
النتقالّية من  
لفتر' 

لكائن 
لحي لى كائن  Kلتطّو�ّيين يقّر%� بانتقا
تسّمى "فتر' 
لعبو�". %كما تعرفو� فإّ� 
حّي Uخر، %�ّ%K كائن حي جاP عن طريق 
لمصا�فة بعد Oلك تحّوO Kلك 
لكائن لى Uخر، 

 .

آلخر لى كائن Uخر %هكذ %
فإّ�  
لتطّو�ّيين  حسب   : يّدعو�  ما  على  مثاال  لكم   nنقّد �عنا 


لبحر،   nنجو مثل  حّية  كائنا�  تطّو�  نتا\  هي   rألسما

 �
تأثير نتيجة   
عه �O فقد  بحريّا  نجما   �ّ� بمعني 

��Oعته  بقّية  فقد  
لّسنين  ماليين   Kخال% خا�جّية، 

لفتر'  Qعانف. %في هذh لى
لتي تحّولت بعضها 

لى  Iّلبحر

لّنجم  Kمة ليتحّوhلّال
 �
%قعت 
لتغيير



�لمتحّجر�� �لتي لم يعثر عليها $عا5 
�لّتطّو� في �لبد�ية ما هي �لمتحّجر��

هي 
آلثا� %
لبقايا 
لتي تتركها 
لكائنا� 
لحّية بعد موتها %بقيت موجو�' عبر ماليين 


آلنّي عن 
لمحيط 
لخا�جّي.  gالنقطا

لّسنين. %هذ
 يحصل شر� 

O تسقط فوقه كومة من 
لّتر
e فيمو�  Dأل�
مثال: بينما يكو� 
لعصفو� %
قفا على 

لبقايا 
لعصفو� �� تبقي لى يومنا هذ
. %يخر\ من 
ألشجا� سائل  
خلها عندها يمكن �


لسائل يسقط على حشر' فتمو� بد
خله، فتتصّلب تلك 
لحشر'  
يعر| بسائل 
لعنبر، هذ


لمعلوما� عن حيا'  
ليوn من جمع  نتمّكن   
تتعّفن. هكذ  �� 
لسنين �%�  %تبقي ماليين 

تلك 
لكائنا� 
لتي عاشت قديما. هكذ
 تسّمى بقايا 
لكائنا� 
لحّية بالمتحّجر
�، %سو| 

.�
تر%� في 
لصفحا� 
لقا�مة نماO\ من تلك 
لمتحّجر



 Kلخيا
�Iّ �ليل يبّين %جو� �جد
� من تلك 
لفصائل. �O فالفتر' 
النتقالّية هي ضرe من 


لمرحلة 
النتقالّية.  Qليل يثبت %جو� هذ� Iّ� على �

لمتحّجر Kبما �نه لم  ُيعثر من خال

%جد�   Iلكمبير
 
لعهد  في  ظهر�  
لتي  
لحّية  
لمخلوقا�   �ّ� �ظهر�   �
فالمتحّجر

 Iلذ
فجأ' في 
لعالم �%� %جو� �Iّ جذ%� سابقة لظهو�ها. %هذ
 يعني �ّ� 
هللا تعالى هو 

خلقها. 


لمخلوقا� 
لتي عاشت في 
لعهد 
لكمبيرI لها خاّصيا�  Qلك فإّ� هذO لىضافة 

مهّمة جّد
، مثال:  ظهر في 
لعهد 
لكمبيرI كائن حّي 
ندثر بعد Oلك يسّمى 
لّتريلوبيت، 


لكائن له عينا� جميلتا� جّد
 ( كما تشاهد%� في 
لصو�') تتكّونا�  من مئا� 
لخاليا  
هذ


لكائن فجأ'؟  
%هي 
لتي تساعدQ على 
لّرmية 
لجّيد'. بر�يكم هل يمكن �� يظهر مثل هذ


 جاPكم �خوكم 
لّصغير يوما %قاK لكم: "باألمس كنت �جلس لى 
لّطا%لة %فجأ' O

ظهر� �مامي Oبابة ال ���N من �ين جا�P، طبعا مصا�فة ظهر� في تلك 
للحظة %ظهر� 


 ستقولو� Oلمصا�فة". ما
معها عيونها 
لمتكونة من مئا� 
لخاليا %كّل Oلك تم عن طريق 

 Pألشيا
 
لكثير من   rيد� %لم   ،
يز
K صغير �خاكم ال   �ّ� 
لحالة؟ طبعا ستظّنو�  تلك  في 


لمخلوقا� ظهر� عن طريق 
لمصا�فة  Qلتطّو�ّيين يقولو� �ّ� هذ
بعد. لكن 
لغريب �ّ� 


لِكْبر  
لكذe ألّ�  يقولو�  نهم  عيونهم.  
لسابق  في  
لّذباe كانت  %�ّ� عيو�  
لبحر  في 


لحكايا�  sيقومو� باختال%  ،Pخلق كّل شي Iلذ

هللا  هو  �ّ� Kلقو

لغر%� يمنعهم من %


لّناx عن 
هللا. 

لحقيقة %يبعد% Qهذ 

لسينا�يوها� %
ألكاOيب حتى يخفو%

كذبة تحّو? �ألسما< =لى >#�حف 

حف، %قد حصل Oلك عندما %h لى rألسما
 Kلتطّو� بتحّو
يقوK �صحاe نظرّية 


حف. ّنه %h لى
لخر%\ لى 
ليابسة %بذلك تحّولت  rألسما
قّل 
لّطعاn بالبحر فقّر�� 



سمكة ( هذ
 شئ ال يمكن حصوله لكننا نذكر ما يقولو� فقط ) لذلك، حسب 
لتطّو�يين 

لّشكل  
لى سمكة (�نظر% Kحل طويلة كي يتحّو
يجب على 
لنجم 
لبحرIّ �� يمّر بمر

.(Pالّ�عا
 
في 
ألسفل ستفهمو� �كثر مهزلة هذ

لفتر' 
النقالّية بالنسبة لى 
لكائنا� 
لحّية هي ما يسّمي "فتر' 
لعبو�" فال بّد  h%تجا
 Kلفتر' بنصف �عضائه مثال: كي تتحّو
-حسب 
لتطّو�ّيين -�� يبقى 
لكائن 
لحّي في تلك 

لتنّوعّية هي: ��  �

لفتر Qحل عبو� كثير'، %هذ

حف ال بّد �� تمّر بمر%h لى rألسما


لّطريف  تكو� بنصف ��جلها %بنصف hعانفها %بنصف �ئتها %بنصف خياشيمها. لكن 


لفتر' 
النتقالّية ". " �
جّد
 �ّنه لى 
ليوn لم يعثر على %
حد من متحّجر

لمتحّجر
� ��ّلة علمّية، بمعني �ّ� فحصها يكشف لنا كيف عاشت 
لكائنا� 
لحّية 
لنا �� 
لكائنا� 
لحّية ال تظهر من كائنا� حّية  
لسابقة، %
لمتحّجر
� تبين  �

لفتر في 

لتي  Nألخر
 g
�خرN، فكّلها كائنا� كاملة ال نقصا� فيها %ال يوجد فرs بينها %بين 
ألنو

تعيش 
ليوn فكّلها من خلق 
هللا تعالى. 

ما�B حدA في �لعهد �لكمبيرّ@ 

لالنفجا�   

لكبير %قد ظهر بعد هذ بعد 
النفجا�  
لكو�  
هللا خلق  �ّ قلنا   �� سبق 

لتي لم يكن على %جهها �Iّ كائن حّي، لكّن 
هللا خلق  Dأل�
% nلّنجو
% �

لكو� %
لمجّر
 rألسما

ألشجا� %
لّزهو� %% �

لّطيو� %
لحشر 
لحّية من  
لكائنا�  على 
أل�D جميع 


لّنمو� %
لفر
شا� %
لفيلة %
لّز�
فا� %غيرها.%
يسّمى  ما  فتر'  في  فجأ'  
لحّية؟ ظهر�  
لكائنا�  متى ظهر�  تعلمو�  حسنا، هل 
بالعهد 
لكمبيرIّ، �ّما قبل Oلك فلم يكن يوجد �Iّ كائن حّي %ظهو�ها فجأ' في 
لعالم 
 Qلهذ �

لّتطّو� صحيحة لظهر �جد �ليل على �ّ� 
هللا هو 
ّلذN �%جدها، فلو كانت فكر' 

لمخلوقا� 
لحّية %لتطّو�� شيئا فشيئا حّتى تظهر على تلك 
لشاكلة، لكّنه لم ُيعثر على 



�لحديث عّما يسّمى 
بسمكة �لكوليكانت 


لكوليكانت  يعتمد%� على ما يسّمى سمكة  
لّتطّو�  منذ سنو
� % �صحاe فكر' 

لّسمكة �ليل على فكر' 
لتطّو� في  Qهذ �ّ� 
للّتدليل بها على فكر' 
لفتر' 
النتقالّية، %�ظهر%
جميع كتبهم %مجّالتهم . %سمكة 
لكوليكانت 
ندثر� % 
ندثر �صلها من 
لوجو�، فقد 


ألكاOيب بالنظر لى متحّجر
تها.  

ختلقو

لّنوg من 
لّسمك %
صطا�  
لكن بعد �� �مسك �حد 
لبّحا�' في يوn من 
ألّياn هذ

لمتعاقبة تبّين بالدليل 
لو
ضح �ّ� سمكة 
لكوليكانت هي سمكة عا�ّية  nأليا

لعديد منه في 

%ليست بصد� 
لتحضير للخر%\ لى 
ليابسة.

لضحلة،  Qلميا

لسمكة تسبح في  Qلسمكة قائلين: هذ
 �
نظر 
لتطّو�ّيو� في متحّجر

لسمكة ال تعيش في  Qليها، لكن تبين �� هذهذ
 يعنى �ّنها تقترe من 
ليابسة %ستخر\ 

لضحلة بل تعيش في 
ألعماs، %هذ
 يعني �ّ� ما قاله 
لتطو�ّيو� ليس صحيحا، فهي  Qلميا


ألكاOيب) . Qلعديد من هذ
ليست في 
لفتر' 
النتقالّية بل هي سمكة حقيقّية ( للتطو�ّيين 

هر�2 كبير 

لتطو�ّيين يخّص ظهو� 
لّطيو�، فهم يقولو� حسب 
لّر%
ية  �
Pّ�عا

ّ�عاP ساO\ من 
لى جذg فظهر� لها  gألشجا� بد�� تقفز من جذ

أل%لى �ّ� 
لز%
حف 
لتي تعيش على 
�جنحة. �ّما 
لر%
ية 
لثانية فمحتو
ها �ّ� بعض 
لز%
حف %لشّد' �كلها للّذباe بد�� تنفض 


عيها عند 
لركض بسرعة فتحّولت ��Oعتها 
ألمامّية لى �جنحة .�O
�ليس  مضحك،  شيئ  ّنه  ؟  �جنحة  لى  
عيه �O  Kتتحّو  
�يناصو�  �ّ� تصّدقو�  هل 


لكرتو�.  nلحكايا� % في �فال
كذلك ؟ ّ� هذ
 يحصل فقط في 



فالسمك  
ليابسة  لى   rألسما
 تخر\  عندما  يحصل   
Oما يعلم  
لكّل  ألّ�  
ّ�عاP مضحك 
يمو� طبعا. 

هل Oهبت يوما ما الصطيا� 
لّسمك؟ تخّيل �ّ� سمكة علقت بصّنا�تك %�نقذتها ثّم 
 ،

 سيحصل؟ ّنها ستمو� بعد مّد' قصير' جّدOلحديقة، ما
�خذتها لى 
لمنزK %ضعتها في 

 سيحصل يا Oلحديقة، ما
%تخّيل �ّنك 
صطد� يوما كثير
 من 
لّسمك %%ضعته كّله في 

لقوK بل يقولو� ّ� من بين  
ترN؟ طبعا يمو� كّله. �صحاe نظرّية 
لتطّو� ال يقبلو� بهذ

حفا من 
لّز%
حف فتو
صل حياتها h لحديقة سمكة تتطّو� لتصبح

لّسمك 
لذI ما� في 
على هيئتها 
لجديد'. هذ
 شيP ال يمكن �بد
 ألّ� 
لّسمكة تختلف كثير
 عن 
لحيو
نا� 

لتي  Pسنذكركم باألشيا 

لبّرّية %ال يمكن �� يظهر جميع هؤالP عن طريق 
لمصا�فة. 
نتبهو


ليابسة. sلّسمكة لتعيش فو
تحتاجها 
 sفو للعيش  �ئة  لى  يحتا\  لكنه  
لبحر،  في  ليعيش  بخياشيمه  
لسمك  -1 يتنّفس 


ليابسة؟  sلعيش فو

 ما قّر�� O
ليابسة. فمن �ين  تأتي 
لسمكة برئة 
 sلعيش فو
 �
�� 
O
لبطن مثل نظاn بطوننا، لكّنه يحتاجه  nلسمك ليس لديه نظا
 2-


ليابسة فطبعا عليه 
لبحث عن بطن عندما يقّر� Oلك.
�ين  عجبا  
ليابسة.  على  
لمشي  يستطيع  ال  فإّنه  لذلك  ��جل،  للّسمك  ليس    3-

%جد� 
لسمكة 
أل%لى -
لتي نجحت في 
لخر%\ لى 
ليابسة- تلك 
أل�جل؟ 
ليست   QكرناO ما   �� �غم   eلتطّو�ّيو� كذ
 يقوله  ما  فإّ�  ممكن  غير   
هذ  �ّ� بما 


ليابسة . sلّسمكة للعيش فو

لّشر%� 
لوحيد' بل مئا� 
لخصائص 
لتي تحتاجها 

حف فال بّد من %جو� متحّجر
� يستدKُّ بها على 
لفتر' %h لى rألسما

 تحّولت O

النتقالّية، يعنى ال بّد من %جو� كائنا� قد عاشت بنصف �جل %نصف �ئة %نصف كلى، 

لكّننا لم نرصد من 
لمتحّجر
� ما يدKّ على مثل هذ
 ألّنه ال يمكن %جو�ها.




حف لى طير فإّنه ال بّد  �� كثير
 من 
لحيو
نا� h Kتحّو 
O%كما سبق �� Oكر� لكم 


لفتر'،  Qنا� �� تثبت لنا %جو� هذ

لحيو Qهذ �

لمرحلة %البّد لمتحّجر Qقد عاشت هذ

بمعني البّد من %جو� طير بنصف جناS %بنصف قشر' %بنصف منقا� %
لنصف 
آلخر فم، 


لز%
حف لم  :�O
الستنتا\ %  ،
لكنه لم يوجد من ضمن 
لمتحّجر
� في 
لعالم مثل هذ


لطيو� مثل جميع 
لمخلوقا� قد خلقها 
هللا تعالى.% 
تتطّو� لتصبح طيو�

 .xلّنا
لكّن �صحاe نظرّية 
لتطّو� ال يقبلو� بهذ
 %يختلقو� 
ألكاOيب ليقنعو
 بها 

هل تريد �� تعر| كيف Oلك؟  لقد عثر%
 على متحّجر
� طير يسّمي Uكيوx بيتريس 


لمتحّجر
� �ظهر� 
لطير %هو نصف �يناصو�،  �ّ 
عاc قبل 150 مليو� سنة، %قالو

غير �ّ� هذ
 قطعا كذe فأكيوx بيتريس هو طير كامل: 

 .nليو
-1 لألكيوx بيتريس �يش مثل 
لطيو� 
لتي تعيش معنا 

 .nليو
-2 له نفس 
لصد� 
لذI يربط 
لجناحين مثل 
لطيو� 
لتي نر
ها 

 nقد� �

لطير 
ألّ%K ألّنه %جد� متحّجر �
-3 ال يمكن �� تكو� متحّجر

من 
ألكيوx بيتريس �قدn منها.

� يحدA شي2 كهذ�؟�هل يمكن 

لمخلوقا�   Qهذ 
لبحرّية.  
لثدييا�  من  هما  
لحو� % 
لدلفين  فإّ�  تعلمو�  كما 

�غم �ّنها تعيش في 
لبحر فهي تولد %تتكاثر مثل بقية 
لثدييا�،  بيد �ّ� 
ألسماr تبيض 

%تتكاثر.

حسنا، كيف ظهر� ثدييا� 
لبحر؟  ال شك �� 
هللا تعالى  هو 
لذI خلقها. لكن 


لحقيقة �غم �ّنهم ال يستطيعو� تفسير ظهو� ثدييا�  Qإليما� بهذ

لتطّو�يين ال يريد%� 

 Pال�تقا
 % Pلنشو

لبحر مثل 
لدلفين %
لحو�. %قد قاK تشا�لس �
�%� ( مؤسس نظرّية 


ئما %كا� يدخل % يخر\ � rألسما
 eّلد
) في �ّ%K كتابه عن نظرّية 
لتطّو� : “ يأكل 




لّديناصو� بعظمته قد ظهر� له  �ّ
لتطّو�ّيو�  Kيضا. يقو� 
هناr موضوg مهم جّد

�جنحة �ثناP محا%الته 
صطيا� 
لّذباe. حسنا، كيف يطير 
لّذباe حسب ��يكم؟ %من �ين 

جا�P �جنحته؟ من 
ألفضل لهم 
لبحث عن كيفية طير
� Oبابة صغير' عوضا من بحثهم 

في كيفّية طير
� �يناصو� ضخم،  ّنهم ال يستطيعو� يضاO Sلك ألّ� 
لذبابة كما سبق �� 

�%ضحت لكم هي من �كثر 
لحيو
نا� قد�' على 
لطير
� % تنفض جناحيها من 500 لى 


ّتجاQ % بأIّ شكل. Iّ� في rّنها تتحّر1000 مّر' في 
لّثانية. %كما تعلمو� 

ثبا� ظهو� �جنحة  يفلحو
 في  فلن   eلتطّو� من كذ
 يقوK �صحاe نظرّية  مهما 


لذI جعل  
هللا هو   �� 
لصو
e هو  Oبابة ألّ�   Sلّتفكير في جنا
 يريد%�  
لّطيو�، فهم ال 

للّطيو� %
لّذباe �جنحة لتطير بها.

قو? �لتطّو�يين بالفتر5 

في  هو   ( بتريس   JكيوK  ) �النتقالّية 

�ألصل طائر كامل 

فلنعّد� معا بعض 
لفر%s بين 
لطيو� %
لز%
حف: 

-1 للّطيو� �جنحة %للز%
حف ��جل.

-2 للطيو� �يش %للز%
حف قشريا�.

-3 للطيو� هيكل خا� %هيكلها 
لعضمي فا�� لذلك هي خفيفة %يمكنها 


لطير
� بسرعة.


لفصيلين .  بين  
لباK، لكن توجد فر%s كثير'  
لتي تخطر على   s%لفر
 �%لى   Qهذ



ال يستطيع �لتطو�يو� تقديم 
�صله قر$  �� �إلنساّ��ّ@ $ليل على 

 xلنا
 من  %تريد%�  شيئا  
ّ�عيتم   
Oفإ  ،
جّد مهّم  
لعلمي  
لبحث  في  
لدليل  تقديم 

 تعّرفت على �ناx %قلت Oتصديقه فيجب عليكم تقديم 
لدليل على صّحة �قو
لكم، مثال: 
 Qسمك عائشة “، في هذ
 �ّ� sلك �حدهم : “ �نا ال �صّد Kسمي عائشة “ %قا
لهم: “ 

لحالة ستقّدمين �ليال على �ّ� 
سمك عائشة فما هو �ليلك؟ “ مضمو� %ال�تك “يمكن 

�� يكو� �ليال  تظهرينه لى 
لشخص 
لمعني فلن يعترD بعدها طالقا. 

لجاOبية   �ّ  Kقا  % نيوتن  سمه  عالم  ظهر  قر%� خلت  قبل  علميا.  مثاال  لنعطيكم 
موجو�' على 
أل�D، %قّدn �ليال لّلذين سألوQ من �ين عرفت Oلك فقطع تفاحة %تركها 
 Dأل�
فسقطت على 
أل�D %لم تبق معّلقة في 
لهو
P %بين لهم �ّ� هناr قّو' تجذبها لى 


لقّو' بالجاOبّية.  Qسّمى هذ%

إلنسا�  �ّ� 
لتطّو� فلم تقّدn �ليال علمّيا إلثبا� صّحة ما تّدعي كقولها  �ّما نظرّية 

لتطو�يين: كيف عرفتم Oلك؟ %ما هو �ليلكم؟ ال يقدمو� جو
با  Kصله قر� %عندما تسأ�

لعثو� على  
 كا� �صل 
إلنسا� قر�
 فال بّد �O من Oلتخمينا�. فإ
 علميا بل جملة من 
لقر�  ّما  لدينا  
لموجو�'   �

لمتحّجر قر�، %لكن  نسا� % نصف  بها نصف   �
متحّجر
 xلّنا
كامل �% إلنسا� كامل، %هذ
 يعني �ّ� 
لتطّو�يين يحا%لو� تدليس 
لحقائق %مغالطة 


لموضوg، �ليس كذلك ؟  
في هذ

بعض مغالطا� �لتطو�يين 
عتمد �صحاe نظرية 
لتطو� على بعض 
لمتحّجر
� لفصيلة منقرضة  1-
 Qنسا� %نصف قر� حسب ما تشاهد%� في هذننا %جدنا نصف  
من 
لقر�'       %قالو



 

لذI تعرفونه جّيد eّلد
من 
لماP فتحّوK يوما  ما لى حو� ! نعم لم تفهمو
 خطأ ّنه 
  .�%�
لى حو� �%� فر% حسب ما يّدعيه � Kلبحر لعّد' �متا� فتحّو
بفر%Q، سبح �
خل 

 كا� 
ألمر كذلك Oلى حو�؟  Kلبحر يمكنه �� يتحّو
بر�يكم هل ألّ� 
لدeّ سبح �
خل 
 Pلبحر، شي
لى حدN ثدييا�  Kلبحر ال بّد �� يتحّو
فاإلنسا� 
لذI يسبح طويال �
خل 

مضحك حقا، �ليس كذلك ؟ 
 jتتحّد 
لتي  
لحكايا�  في  ّال  تتحّقق  ال  فهي  
لو
قع  عن  بعيد'   Pألشيا
  Qهذ كّل 
عن عر
ئس 
لبحر، نصفها سمكة %نصفها 
آلخر نسا� ( يبد% �ّ� �صحاe نظرّية 
لتطّو� 

متأثر%� جّد
 بعر
ئس  
لبحر !).

 �قّصة تطو� �إلنسا
 Qهذ eيّدعي �صحا O
لحّد بل تطاK حتى 
إلنسا�،  
نظرية 
لتطّو� ال تقف عند هذ
�حد من  
�%ين % ال � لكن ال  قر�.   K%ّأل
  Qفجّد 
لقر�'،   
إلنسا� من ساللة   �ّ� 
لنظرية 


تهم فهو من نسيج خيالهم. Pّ�عا

لتطّو�يين قّدمو
 �ليال على صّحة 
 
Oإلنسا�، فإ

ألصل في ظهو� نظرية 
لتطو� هو نفي 
لقوK بأّ� 
هللا هو 
لذI خلق 

هللا. %هكذ
 ينسى 
إلنسا� جميع  nمسؤ%لية �ما Iّصله قر� فلن يحّس بأ

عتقد 
إلنسا� بأّ� 
مثل  
لنبيلة  بالقيم  بذلك حساسه  فيفقد  
لشخصّية،  منفعته  في  ّال  
لمعنوّية %اليفّكر  قيمه 

لتطو�، %هذ
 هو هد|  
لغرD ظهر� نظرية   

لعائلّي. لهذ 
لوطن %
لعلم %
لحّب  حب 
�نتم من ساللة  يخلقكم،  لم  فيقولو� “
هللا  
لسامية  
لقيم  
لناx عن  بعا�  
لتطو�يين %هو 
بقّية  ممّيز
 عن  
إلنسا� %خلقه  
لذI خلق  
هللا هو   �ّ   .”�
لحيو تطّو�  �نكم   I� 
لقر�' 
 Oتخا
 على  
لقد�' % بالحّب   xإلحسا
% 
لتفكير %  nلكال
 على  
لقد�'  فوهبه  
لمخلوقا� 
 nلكال

لقر
� %منحه 
لقد�' على 
لتو
صل مع بني جنسه . ( ال يوجد �Iّ كائن حي بإمكانه 

.(�

لقر Oتخا

لتفكير % %




لعا�I تعيش 
ليوn حيا' طبيعية، مثل سّكا� مناطق  xلّر�

لصغير' مقا�نة بحجم  x%mلر

نسا� %نصف  �ّنهم نصف  يبين  ، لكن هذ
 ال   
�بو�يجين جمجمة �m%سهم صغير' جّد

قر�، نهم مثلكم % مثل كّل 
لناx بشر عا�ّيو�. 
خالصة 
لقوK �ّ� �صحاe نظرية 
لتطّو� لم يقّدمو
 �ليال %
حد
 يدKّ على �ّ� 
إلنسا� 
نسانية  xلقر�' �% ألجنا

لتي 
عتمد%ها ّما لفصيلة منقرضة من  �
�صله قر�، %
لمتحّجر
لم تعد موجو�' 
ليوn،  يعنى �ّ� فكر' %جو� كائن نصفه نسا� % نصفه قر� ال �ساx لها 

من 
لصّحة.

 Tمغالطة �لتطّو�يين �لكبر
. �-1 مغالطة �جل �لبلد�#

عثر علماP من �تباg نظرية 
لتطو� سنة 1912 على جمجمة ��x % جمجمة فّك 

لتطّو�ّيو�  
عتبر  بالطبع  نسا�، %   x�� فهي تشبه جمجمة xلّر�
 �ّما جمجمة  لقر�.  فم 

لقطع 
لعظمية عاc �صحابها  Qنسا� % نصفه قر� . هذ�ّنها �ليل على %جو� كائن نصفه 

لجماجم  Qلقر�' . %بقيت هذ
قبل 500 �لف سنة % هي �ليل على �ّ� 
إلنسا� من نسل 
سنة  %في  
لتطّو�.  نظرّية  صّحة  على  كدليل  
لعالم  متاحف  في   Dتعر سنة   40 حو
لي 

لعظاn فكانت 
لنتيجة مدهشة: جمجمة 
لفّك  Qعلى هذ eلتجا�
1949 �جريت بعض 

إلنسا� فتعو�  x�� فقط، �ّما جمجمة �
ليس عمرها 500 �لف سنة بل 2 �% 3 سنو

نجلت 
لحقيقة،  فقد �ّكب �صحاe نظرّية 
لتطّو�  
لى بضعة Uال| من 
لسنين. %هكذ
 ،
فّك قر� على جمجمة نسا� بعد �� �ضافو
 عليها مو
ّ� كيميا%ّية لتظهر كأنها قديمة جّد

لحيل بعد �� فشلو
 في 
لعثو� على متحّجر كائن  Qلى مثل هذ 

لتطّو�ّيين 
لتجؤ%  ّ�� I�


لحا�j �كبر عملّية  غش في 
لتا�يخ. 
نصفه نسا� %نصفه قر�. %قد 
عتبر هذ




لصو�'              �% مثيالتها من 
لصو� 
لتي �سمها 
لتطّو�ّيو� لمغالطة 
لناx ألنه لم 


لمخلوقا� �بد
 ال في 
لسابق % ال 
ليوn، فاإلنسا� �
ئما هو 
إلنسا�  Qعاشت هذ �� jيحد

قر�  نصف   % نسا�  نصف  يسّمى  ما  hما�   Iّ� في  يعش  لم   �O
لقر�. هو  
ئما � 
لقر� %

%حد%j مثل Oلك من 
لمستحيل. %كما سبق �� Oكر� لكم ّنهم لم يجد%
 �Iّ �ثر يثبت 

 �
متحّجر 
لموضوg كاعتما�هم    
في هذ 
ألكاOيب  يختلقو�  
ئما � لكنهم  يّدعونه.  ما 

من فصيلة 
لقر�' كانت قد 
نقرضت �ليال على �ّنها مخلوقا� نصفها نسا� %نصفها قر� 

. Pألشيا
 Qال يكو� له معرفة بمثل هذ  Iلذ
فيصّدقهم 
إلنسا� 

%يعتمد%نها  مختلفين   xنا�  xجنا�  �
متحّجر يأخذ%�  
لتطّو�ّيو�  2-

كأصوK لكائنا� نصفها نسا� %نصفها قر�. %من 
لمعلوn �� على %جه 
أل�D �جناسا 


ألفا�قة %
ألسكيمو %كثير % r
مختلفة من 
لناx كالزنو\ %
لصينيين %
لهنو� 
لحمر %
ألتر


لبشرية 
لمختلفة. %بالطبع فإ� 
ختال| 
ألجناx يوّلد 
ختالفا في 
لخصائص  xألجنا
من 


لبشرية.

متجّعد'،  %شعو�هم   P
سو� جلو�  لهم  
لزنو\ % مجذ%بة  �عين  لهم  مثال  
لصينيو� 


 ��يتم نسانا من 
لهنو� 
لحمر �% 
ألسكيمو ستفهمو� فو�
 �نهم من �جناx مختلفة، Oفإ

 xألجنا

لناx قد يختلفو� عن  Pمختلفة، %هؤال xجنا� 
%%O xلقديم �نا
%هكذ
 عاc منذ 

 .nليو

لموجو�' 

 xبالنا مقا�نة   
جّد كبير'   x�� له جمجمة  
لبشر  من   sعر هو   Kها نيا�ير   : مثال 

 

 قا�نتها بجمجمة �m%سنا %جدتها �كبر % �قوN، لكن 
لتطو�يين يستغلو� هذOفإ ،nليو


 Kلبيا��ها
 نسا�  جمجمة   �
متحجر  
%جد% فعندما   .xلّنا
  
ليغالطو 
لعرقي  
الختال| 

نسا� عاc قبل Uال| 
لسنين، �صله نصف نسا� % نصفه قر�”. لكن  
قالو
 “�نظر%
 هذ

 x%mلّر
 Qهذ eلتطو�يو� :”�صحا
 Kيقو Kلحا
 Qصغير' ففى هذ xألجنا
جمجمة بعض 

 �
%O xألجنا
خرجو
 حديثا من 
لقر%�ّية، �I �نهم في بد
ية تحّولهم لى نسا�”. غير �ّ� 




لسن 
لتي عثر عليها فاكتشفو
 �ّنها ال تعو� لى بشر %ال لى قر�، ّنها جمجمة خنزير %قد 

لتطّو�يين. KماU قعة

لو Qخّيبت هذ

في  
لنظر   
�معنو 
لتطّو�  نظرّية   Iمؤيد من  مجموعة  
لصو�؟   Qهذ تشاهد%�  هل 
�سم   Kحو  
يتفقو لم  ّنهم  
آلخر،  عن  مختلفا  �سما  منهم  
حد % كّل  %�سم  جمجمة 

ألساتذ'  Kكّله من نسج خيا 

لكائن لم يوجد في �Iّ %قت. % هذ 
موحد  ألّ� مثل هذ


لتطو�يين. 
 Qثّم تقولو� له “هذ nلرسو
 Qسمتم مثل هذ� 
Oهل تد�%� بما سيجيبكم صديقكم 


لكائنا� 
لحّية عاشت في 
لماضي” ؟ 
طبعا �نتم لن  تفعلو
 مثل هذ
 ألنكم تعلمو� �ّ� هذ
 غير منطقي، لكن �ساتذ' نظرية 

.Kغير معقو 

لتطو� ال يفهمو� �ّ� هذ



2 – مغالطة �جل �لنبر�سا.

 rلمشتر
تم 
لعثو� سنة 1922 على متحّجر
� سّن فم 
ّ�عى 
لتطّو�ّيو� �ّنها 
لقاسم 
 
نسا� – قر�“ بل �كثر من Oلك فقد �سمو” Qعتبر%ها لكائن �سمو
بين 
إلنسا� %
لقر� %


لكائن �فقة عائلته كذلك % تصو�%
 كّل Oلك بالنظر لى تلك 
لسن ...  
هذ
نه   Kقا% حياته  في  يركم  لم  نسا�  %�خذها  سقطت  �سنانكم   Nحد  �ّ� تخّيلو 
سيعر| عمركم بالنظر لى 
لسّن فقط، فهل تصّدقونه، بل �بما 
�عى �يضا �نه يستطيع من 

لنظر فقط �سم بقية عائالتكم. هذ
 تخريف �ليس كذلك؟ 
لبّتة ليس من 
لمنطقّي  Kخال

�� ترسم صو�' نسا� %عائلته باالعتما� على مشاهد' سّن من �سنانه فقط.
لتلك  
لّتابعة   �

لحيو 
لعثو� على جمجمة  سنة 1927 حصل تطّو� فريد، فقد تم 



�ّما  قدمين،  على  منتصبا  يمشى   Iلذ
 
لوحيد  
لكائن  هو  
إلنسا�  4-

لثعبا�  �ّما  ��جل،  ��بع  على  فتقف  
لقر� % 
لكلب % 
لحصا�  مثل   Nألخر
 
لحيو
نا� 


لتمساS فهي من فصيلة 
لز%
حف. %

لسنين %بد� يمشى  قبل ماليين  
لقر� طّو� مشيته   �ّ� 
لتطو�  نظرية   eيّدعي �صحا
%صل  %قد  نسانا.  �صبح   �� لى  منتصبا  �صبح  ما   nيو %في  
لسنين  مئا�  %بعد  منحنيا، 
�ّكد  %قد  خيالهم.  نسج  من  هو  نما  علمي  بحث  بعد  ليس  
لنتيجة   Qهذ لى  
لتطّو�يو� 
�حسن   ��  jلبحو
  Qهذ تؤكد   O 
تهم Pّ�عا
 خطأ  بها   
قامو علمية   jبحو ثر   Pلعلما


لكائنا� 
ستعماال للطاقة هو 
لكائن 
لذI يمشي على ��بع �% على 
لقدمين، �ّما 
لكائن 

لتي يستهلكها 
لكائن 
لذI يمشي على  
لّطاقة  
لذI يمشي منحنيا فهو يستهلك ضعفي 

 تمشي 
لقر�' ماليين 
لسنين منحنية 
لظهو� Oألمر كذلك لما

 كا� O
ثنين �% ��بعة ��جل. 
هل 
لقصد هو 
ستهالr  طاقة �كثر؟ ّ� مثل Oلك كمثل 
لذI  يحمل فوs ظهرQ �ثقاال 
فعوD �� يمشي منتصبا يجبر على 
لمشي محنيا. �% تخيلو
 �نفسكم تسير%� بكل �
حة 
على 
لقدمين فهل تقّر�%� فجأ' 
لمشي محنّيي 
لظهو�؟  
لبّتة ال يغّير �Iّ كائن من مشيته 

لتي 
عتا�ها % 
�تاS بها أل� 
هللا خلق كّل كائن حي بشكل يستطيع 
لحركة بكّل �
حة 

% سهولة.

لذI كا�  
لقر� “  K

إلجابة عن سؤ تستطيع  ال  
لتطو�  نظرية   �ّ  ،Kلقو
 خالصة 


 قّر� يوما 
لمشي على 
لقدمين؟”.Oيمشي على ��بع لما

�لفرZ �لكبير 
 ،S%� له  ليس  
لقر� %  S%� له  
إلنسا�   �ّ� هو  
لقر�   % 
إلنسا�  بين   sفر �هّم   �ّ

إلنسا� كائن مفّكر %صاحب معرفة %يستطيع 
لكالn بتكوين عبا�
� تامة 
لمعني يتو
صل %

لقر
� %يحس %يتذ%s %يعر| 
لفّن % يمكنه  Oّتخا
بها مع 
آلخر، كما يستطيع 
إلنسا� 



�أل$ّلة �لّد�حضة 
�صل �إلنسا� قر$  �ّ�لفكر5 

تلك  
لزما�،  قديم  في   cعا Iلذ
 
إلنسا�   �
متحّجر  Pلعلما
 -1 %جد  

لمتحجر
� تظهر �ّ� نسا� تلك 
ألhمنة ال يختلف �بد
 عن نسا� 
ليوn، عال%' على �ّ� 

لتي ُعثر عليها تعو� لى hمن هو بالنسبة لى 
لتطّو�يين لم يظهر فيه 
إلنسا�  �

لمتحّجر


لقر�' لى بشر. Kنتقا
بعد بل هو ال بّد �� يكو� hمن 
 cلعثو� على هيكل طفل عا
   مثال : في 
لحفريا� 
لتي %قعت في مغا�' بإسبانيا تم 

ليوn ، لكن 
لتطو�يين  Kألطفا

لطفل يحمل نفس خصائص  
قبل 800 �لف سنة، %جه هذ
يصر%� على ��  
إلنسا� لم يكن موجو�
 قبل 800 �لف سنة  بل يؤكد%� %جو� كائن 

لموجو�' في سبانيا فقد �ثبتت �ّ� 
إلنسا� هو  �
نصفه نسا� %نصفه قر�، �ما 
لمتحّجر


إلنسا� منذ 
ألKh %لم يعش �بد
 في شكل  كائن نصفه نسا� %نصفه قر�.
مليو�  لى5,1  حساباتهم  يعو� حسب   kكو بقايا  على   Pلعلما
 -2 عثر 
سنة، %هذ
 يعني �ّ�  
لحيا' 
إلنسانية كانت منعدمة قبل 5,1 مليو� عاما حيث %جد نسا� 

لتطّو�يين بأّ� 
إلنسا� مّر بمرحلة  Pّ�عا
نسا� يعيش 
ليوn. % هذ
 يدحض  Iّ� مثل Iّعا�

 .nليو
بد
ئية ( نصف قر� %نصف نسا� ) ثّم تطّو� ليتشكل بالصو�' 
لتي نر
Q عليها 

إلنسا� 
لقديم 
لتي عثر عليها لى حّد 
آل� تعو� لى 1.6  �
-3  متحجر

لمتحّجر �ثبتت �ّ�  

لتي جر� على هذ jلبحو
مليو� سنة        %هي لطفل تو�كانا. %

 ما كبر يمكن �� يصل لى 1.80 متر تقريبا، %هيكل O
إلنسا�  
عمرQ 12 عاما، %هذ

إلنسا�  �ّ� Kلقو

ليوn %هو ما يدحض  Iلعا�

إلنسا� هو تماما مثل هيكل 
إلنسا�  
هذ

�صله قر�. 



من 
لجر
ثيم. 
توفر�  
لقطع   Qهذ% 
لقطع،  مئا�  من  صنعت  
لتي  بالسيا�'  
لعين  تشبيه  يمكننا 

بط � نقص   
O 
لعين  
لسّيا�'. هكذ
 هي  تشتغل  لن  عندئذ   hلغا
 ما عد
 مضّخة  جميعها 
من �%
بطها �% غاe عنصر من عناصرها تكو� 
لنتيجة توقف 
لعين عن ��
P %ظيفتها في 

لجسم. لذلك عجز 
لتطو�يو� عن تفسير كيفية ظهو� 
لعين ألّنه من غير 
لممكن طالقا 

%جو� عين عن طريق 
لمصا�فة.
هل تتصّو�%� �ّ�  40 قطعة مختلفة %جد� في مكا� %
حد 
تحد� %كونت 
لعين 
 gلّدمو
بالمصا�فة؟ هل هذ
 معقوK؟ هل يعني هذ
 �� حّبة 
لعين %
لعدسة %
لجفو� % مسيل 
 

لتقت عن طريق 
لمصا�فة %
نتصبت في 
ألماكن 
لمحّد�' لها؟  هذ Pألعضا
%غيرها من 
 Qهذ �Pمن �ين جا Kلغابة فتسأ

 ما ��يت سّيا�' �ثناP تجو
لك في O  .
�يضا ال يمكن �بد

لموجو�' في 
لغابة 
لتحمت %كّونت 
لسيا�'،  �

لسيا�' فيقوK لك �حدهم: ّ� بعض 
لمو

لسيا�' %
لقابض % 
لمقو� % 
لفر
مل % �ّ%
سة  rّ�عى �حد �ّ� محر
 
Oفهل تصّدs هذ
؟ % 

لسيا�' 
جتمعت %صنعت سيا�' عن طريق  s%صند% Pلغطا

لبنزين %فر
مل 
ليد %
لبّلو� %


لعقل. Kّ�عائه باستعما

لمصا�فة، يجب �� نشّك في 

لعين �عقد من 
لسيا�'، %هي غاية في جو�' 
لصنع، %علينا �� نشك بقو' في     

لعين تكّونت عن طريق 
لمصا�فة. %ها هو �
�%� لم يحلل كيف  بأّ�  
� بعضهم Pّ�عا


لنظرية ". ( نو�ما� ماكبا�،  Qلعين �طفأ حماسي لهذ

لتفكير في  " : Kلعين %قا
ظهر� 
Darwin Retried:An oppcal to reason، بوسطن، كامبت 1971، �. 

( 101
هكذ
 بقي مؤسس نظرية 
لتطو� حائر
 �ماn تركيبة 
لعين.



. xلنا

لرسم %
لغناP % له قيم معنوية كحب 
لوطن % 
لعائلة %

لخصائص 
لتي عّد�ناها هي خصائص �%حية يتميز بها 
إلنسا� فقط، �ّما  Qكّل هذ


لحيو
نا� فال �%S لها %ال تكتسب �يا من 
لخصائص 
إلنسانية.
من 
ألسئلة 
لتي لم يجب عليها �صحاe نظرية 
لتطو�: كي يتحوK قر� لى نسا�، 
فال بد من %جو� قو' تغير خصائصه 
لفيزيولوجّية %تمنحه 
لخصائص 
إلنسانية بمعني �نه 

لقو'؟  Qفهل توجد هذ .Pلغنا

لرسم % 
لتفكير %  % nلكال
منذ 
لوال�' على 
لقر� �� يتعلم 

قطعا ال توجد.
 Iلذ

لخصائص، %
لقر�  Qهذ �

لمها�
� لكن ال �حد منح 
لحيو Qإلنسا� بهذ
ُخلق 
 Qمن %جو� nيو K%ّ� نسانا منذلى نسا� أل� 
إلنسا� خلق  Kلتحو
 
تر%نه ال يمكنه �بد
في 
لعالم. %
لسمك هو 
لسمك %
لطيو� هي 
لطيو�، فلم يوجد كائن حي هو من �صل 

 .Nألخر
كائن حي Uخر.  فاهللا خالق 
إلنسا� % جميع 
لكائنا� 

بعض �لمو�ضيع �ألكثر 
=�باكا لد��#� # $عا5 �لتطو�


لعين 
لتي تحّدثنا عنها في بد
ية 
لكتاe،  هي عضو خلق في غاية 
لدّقة %
لبر
عة، 

 نقصت منها قطعة ال يمكن للعين �� ترI. %كّل O%تتكّو� 
لعين من 40 قطعة كاملة 

لقطع 
لصغير' لم توجد مصا�فة ألّنها مصنوعة بتخطيط %عناية محكمة لى ��جة �ّ�  Qهذ

نقصا� �Iّ عنصر من 
لعناصر 
لمكونة لها كالعدسة مثال يسبب 
لعمى للعين.

لتي  فالعين  
لعين،  لى  بالنسبة   
جّد مهّمة  لكنها  بسيط  لنا كسائل   NP
تتر  gلدمو

ال تفرh �موعا تجف بسرعة %يصاe صاحبها بالعمى ألّ� 
لدموg لها مهّمة حماية 
لعين 



( � )  % C % ( s )  G % ( � ) T ( x )، % كّل حر| يشير لى 
لحر| 
ألّ%K من 


ألحر| 
أل�بعة بشكل مختلف ألنها مشحونة بمعلوما�  Qكما ترسم هذ .PIلجز

سم 

في  يوجد  مثال:  بائّية،  
أللف  لألحر|  
لمكو�  
أللفبائي  
لترتيب  يشبه  %ترتيبها  مختلفة، 


ألحر| نكّو� بها خطوطا %كلما� مختلفة، كذلك  Qأللفبائية 28 حرفا، %هذ
حر%فنا 


لتي توجد في DNA  �سمت في �شكاK مختلفة لتعبر عن مخز%�  
ألحر| 
أل�بعة 

معلوما� مختلفة علما % �نه يوجد في DNA مخز%� كبير من 
لمعلوما�. % لمعرفة 


لمقا�نة:  Qبهذ nلموجو�' نقو

لمعلوما�  Qكثر' هذ Nمد


لمعلوما� 
لموجو�' �
خل DNA في مجّلد
� يضّم  �
لنفترD �نه  تيسر لنا فر

مجّلد  حو
لي 900  تضّم  كبير'  مكتبة  تخصيص  عندئذ  فعلينا  مجّلد 500 صفحة  كّل 

 Qنا �صف هذ��� 
O nلقد
 %بالتالى فنحن في حاجة لى توفير مكتبة بحجم ساحة كر' 


لمخز%� من 
لمعلوما� 
ّتسعت له جزئية صغير'  

لموسوعا�. هكذ
 تر%� �� كل هذ

فقط يستحيل علينا �mيتها بالعين 
لمجّر�'.

 Qهذ كّل  عّبأ   Iلذ
 %من  
لجزيئا�؟  تلك  في  
لمعلوما�  تلك  
ضع % من  حسنا، 


لمعلوما� في مكا� صغير جّد
؟

 

لتطّو�ّيو� يضطّر%� لى 
لقوK �ّ� كّل هذ
 حصل عن طريق 
لمصا�فة، لكن مثل هذ

.Pلعميا

لشيP يستحيل حصوله عن طريق 
لمصا�فة 


لمكتبة، %قلنا �ّ� 
لمعلوما� 
لمخز%نة �
خل DNA  تتسع  Kضربنا لكم سلفا مثا

لمكتبة في حجم ساحة كر' 
لقدn.  فهل تصدقو� �ّ� معلوما� 
لموسوعة 
لتي 
متأل� 


لموسوعا� هم �ساتذ'  Qعّد هذ� Iلذ
 �ّ� n� لمصا�فة؟
بها 
لمكتبة  قد كتبت عن طريق 

مع  يتناسب  فيما  ستفّكر%�   طبعا  
لطباعة؟   �
بد 
لموسوعا�   Qهذ طبعت  ثّم   Pعلما%%


لعقل. 


لمصا�فة؟  طريق  عن  تكّونت   DNA �ّبأ 
لتطو�يين   Kقو يشبه   
Oما تد�%�  هل 



� يعجز عن #��$
 J##ما" �يش �لطا��لتفكير 

هل لمستم يوما ما �يش طائر؟  فالّريش يساعد 
لطائر على 
لطير
� % له خصائص 


لجميل  x%%لطا
معّقد' جّد
،  فكّل طائر له لو� �يشه 
لخا� به جميال �
ئعا مثل �يش 

على   x%%لطا
 �يش  يرسمو�  كما   x%%لطا
 �سم  لوحة  يحّبو�   xلنا
  �ّ� ��جة  لى 


ألقمشة.

 Kال %هو شا��  ،x%%لطا
 
لطيو� %خاصة �يش  يعجبه �يش  نسا� ال  يوجد  لكن 


�%� ألّنه يؤمن بأّ� �يش 
لطا%%x مثل بقية 
لكائنا� 
لحّية 
ألخرN ظهر مصا�فة. �

بأّ�   Kلقو
 تصديق  
لمستحيل  من  تجعل  %كاملة  خا�قة  بطريقة  صنع  
لريش  لكن 


�%� في خصو� Oلك: “
آل� يظهر لي بعض � Kلك. % قاO لتي فعلت
 
لمصا�فة هي 

 .”

لظو
هر في 
لطبيعة تقض مضجعي مثل �mية �يش 
لطا%%x، فهو يزعجني كثير

يريد  ال   �%�
� لكن  �mيته،  لنا   s%ير تعالى  
هللا  خلقه   Iلذ
  x%%لطا
 �يش      


لحقيقة لذلك قاK بأّنه “�صبح مريضا “.  Qبهذ |

العتر

DNA:بنك �لمعلوما� في �جسامنا 

خلّية  كّل  
إلنسا�،  جسم  في  
لخاليا  من  تريليونا�  %جو�  عن  تحدثنا   �� سبق 

 Qلحي. حسنا، �ين تختفي هذ
تخفي في طياتها 
لعديد من 
لخصائص 
لفيزيولوجية للكائن 

  .Sما سنتنا%له بالشر 

لخصوصيا� 
لسرية يا ترN؟  هذ

توجد نو
' تسّمى DNA تحتوN على كّل 
لمعلوما� عن جسم 
إلنسا�، مثل لو� 

 Qتخز� هذ % ...Kلطو

لد
خلية % 
لمظهر 
لخا�جي للجسم %  Pألعضا

لشعر % 
لعيو� % 

   A : 4 �حر| مختلفة هي Kليها من خال
لمعلوما� في DNA بطريقة 
لرموh، % يرمز 



�هللا خالق كّل شي2 

لماليين من 
لمعلوما� �
خل مكا� صغير جّد
 يستحيل  Qعّبأ هذ Iلذ

هللا هو  �
�mيته بأعيننا، فنحن بأيا�ينا %شعو�نا %عيوننا % �قد
منا ِمن َخلِق 
هللا تعالى 
لذI خلق �يضا 
 eهللا ألجلنا ما لذ %طا
معلمينا %�صدقائنا % خو
ننا %Uبا Pنا % �مهاتنا %عائالتنا. كما خلق 
 % مأكوال� كالسكريا�  نحّبه من  %ما  
لقّو'   % 
لصّحة  تعطينا  
لتي   Kلغال
% 
لخضر  من 

لحلوّيا� % 
لشيكوالطة، فلو لم يخلق 
هللا كّل  هذ
 ما 
ستطعنا معرفة طعم 
لشكوالطة . 

ألكال�  Oستطعنا تلذ

لشّم فلو لم يمنحنا 
هللا Oلك ما % s%ّلتذ
هكذ
 %هبنا 
هللا  خاّصية 
فينا حاسة  
هللا خلق  لكن  
لحلوّيا�.   %� 
لبطاطا  �كلنا   
O  sفر 
r ال Oنأكلها، %عند 
لتي 

لتمتع % ّال إلسعا�نا   Pلشي 
للذيذ' ال % 
لجميلة  
لمأكوال�  ،كذلك خلق  
لشّم %  s%لذ


بنعمه.
%توجد �شياP كثير' تجعل حياتنا سعيد' %لذيذ' كاألكل �% 
للعب �% كالذهاe مع 

لملّذ
� %هو يحبكم  Qهّيأ لكم هذ Iلذ

هللا هو  �ّ� 
صديق عزيز للتجّوK، فال تنسو
 �بد

كثير
، لذلك �عطاكم كّل 
لنعم 
لجميلة.
�نكم كنتم عدما  بمعني   ،
تولد%  �� قبل  ما  يوما  لم تكونو
 موجو�ين  �ّنكم   
فّكر%
فخلقكم بعد Oلك %�صبحتم موجو�ين بعد �� كنتم خا�\ 
لوجو�. لذلك علينا �� نشكر 
 :  Kفنقو Pلهنا

هللا في كّل لحظة من حياتنا، كما علينا Oكر 
هللا كّلما المسنا 
لسعا�' %

 عشنا ظر%فا ال تر%s لنا %مّسنا 
لضّر O
للهم نا نشكرr لما �سبغته علينا من نعم”. % “
علينا �� ندعو 
هللا ليخرجنا من تلك 
لظر%| ألنه  ال منّجي لنا من تلك 
لظر%| ّال 
هللا 

تعالى. 

هللا يسمع �عاPنا %يستجيب ند
Pنا ألّنه  يعلم خبايا �نفسنا %ما نفّكر فيه، O يمكنكم 
 
O 
ألفكا� �
خلكم   Qتبقي هذ% eلكتا
  
لهذ قر
Pتكم   Pثنا�  Pألشيا
تفّكر%
 في بعض   ��




النفجا�   
هذ نتيجة  %كانت  
لطباعة   �
� في  %قع   

نفجا�  �ّ" �حدهم:   Kقو يشبه  نه 

لطا%لة صفحة  sلمد�سة %جدتم فو
ظهو� مكتبة". �% بينما كنتم تجلسو� �
خل فصل 

 قاK لكم صديقكم: " قبل قليل، كانت Oفية لتركيا " فإ
كتب عليها " 
لخاصيا� 
لجغر

لو�قة  sلحبر فو

 بي، %عن غير قصد ضربت 
لطا%لة فانصّب Oلو�قة فإ
 sقا�%�' حبر فو
 

لكتابة". حتما سيد
خلكم 
لريب في صحة سالمة 
لعقلية. 
لتطو�يو� هكذ Qظهر� هذ%

 كانت صفحة %
حد' ال يمكن �� تكتب Oلك. فإO جة من
تماما، يّدعو� �شياP �كثر سذ

لذI كتب  DNA لمعلوما�
بالمصا�فة، O ال بد من %جو� كاتب لها، فما بالك ببنك 

فيه ماليين 
لصفحا�؟ هل يمكن �� يكو� من صنع 
لمصا�فة؟
.Dأل�
% �

هللا خالق DNA %هو 
لعلّي  
لقوIّ سعت قد�ته  
لّسما% �ّ



 ﴿ َقاُل��  ُسْبَحاَنَ� َال ِعْلَ َلَنا �الَّ َما َعلَّْمَتَنا
﴾ ِ�نََّ� َ�ْنَ� �لَعِليـُ �لَحِكيـُ

 �لبق��: 32



لكن  �حد،    Iّأل تقولوها  لم 

هللا تعالى ير
كم في كّل لحظة 
على  يخطر  ما  كّل  %يسمع 

لكم  تظّنو� با 
لتي  فاللحظا�  �فكا�.   من 
فهو  
إللهية،  
لرقابة  تكونو� تحت  فيها  �ّنكم %حيد%� 

لعالية ال  sألخال
 %O يعلم ما تفعلو�. لذلك ، فاإلنسا�

آل� ال ير
ني �حد “ فيقوn بأعماK ال تليق، %
إلنسا� “ Kيقو
ير
قبه   %  Q
ير 
هللا   �ّ� 
ئما �  rيد� ُمشين ألّنه  بأIّ عمل   nيقو 
لمؤمن ال 

حيثما كا�. 
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