


177

حو� �لكاتب

�لمستعا�  �السم  يستعمل  �هو   ،١٩٥٦ عا�  ��قطا�  عدنا�  �لد 
كبير�ً  عد$�ً  كتب  �لماضي  �لقر�  من  �لثمانيا+  �منذ  يحيى.  ها��� 
من �لمؤلفا+ في مو�ضيغ مختلفة، 3يمانية �علمية �سياسية، 3ال جانب 
Eلك يوجد للكاتب مؤلفا+ في غاية �ألهمية تكشف ?يف �تبا> نظرية 
�لد���ينية  بين  �لخفية،  �لصال+  �تفضح  �$عا�Lتهم،  �تفند  �لتطو�، 

��أليديولوجيا+ �لّدموية.
 �Nلقر� نو�   O3يصا هو  �عماله   L��� من  �لرئيسي  �لمؤلف   Rهد�

�لكريم 3لى شتى بقا> �لعالم، �$فع �لناT بذلك 3لى �لتفكير ��لتفّكر في قضايا 3يمانية �ساسية مثل �جو$ �هللا 
�لمنحرفة.  �سلوكياتهم  �لجاحدين  لنظم  �لمتها�نة  �ألسس  �كذلك كشف  �آلخر،  ��ليو�  ��حد�نيته،  تعالى 
�3لى حّد �آل� ترجم للكاتب نحو ٢٥٠ مؤلفًا 3لى ٥٧ لغة مختلفة، �هي تحضى باهتما� بالغ من قبل شريحة 
��سعة من �لقّر�L. �بإ�E �هللا تعالى سوR تكو� كليا+ ها��� يحيى خالO �لقر� �لو�حد ��لعشرين، �سيلة 
للبلوd باإلنسا� في شتى �نحاL �لعالم 3لى مر�تب �لسكينة ��لسال� ��لصدb ��لعدO ��لجماO ��لسعا$a �لتي 

جاL �لتعريف بها في �لقر�N �لكريم.

�لمحبة من نعم �هللا تعالى. ��إلنسا� في حياته يرغب �يحرf �� يكو� مع من يحب �يثق به 
 b$يصا� يحب  ��لتآلف،  �لحب   aفطر على  �لبشر   hلبا�� خلق  �قد  طيبة.  بمشاعر   jنحو �يحسن 
�يألف، �يحب �يصا$b �يؤلف. �مصد� �لحب �منبعه في قلب �لمؤمن �صله من محبة �هللا تعالى 
بعمق �قوa ��شائجة متينة. �حاO �لمؤمنين هي �لتعلق باهللا بشدa �بذO �لجهد ��لجهيد لنيل محبته 
��لفو? برضاj. �من يمتلىL قلبه بمحبة �هللا يشعر بالحب ��لعطف على جميع مخلوقاته. يشفق عليهم 

.Oلرحمة �يرجو لهم كل خير �جما� mيبسط لهم جنا�
�لذين ال يعرفو� �هللا حق معرفته �ال يتحلو� بأخالb �لقرN� �N$�به محر�مو� من �لمحبة �لصا$قة 
��الخوa �ألصيلة. يعيشو� حياتهم في ضنك �ضيق �عذ�o �غم مظاهرهم �لبر�قة �ما هم عليه من 
�بهة �مخافة. �ألنهم لم ينالو� حظا من �لسعا$a ��الطمئنا�، تصبح حياتهم فا�غة من $LR �لحب 
��لحنا� �محر�مو� من ظالO �لمحبة �لو��فة في حياتهم �لدنيا قبل �آلخرa. ال يعرفو� معنى حب 
غيرهم، �ال يحبهم �حد غير �نفسهم. �ما يشعر�� به من حب ?�ئف قد �ختلط به �لشرr ��لكفر 

.�sأللم ��لتشا�� Tبنعم �هللا، ال يأتي لهم منه 3ال �لبؤ
 jتجا �لنبيلة  ��لمحبة  �ألصيل  �لحب  بأهمية  �تعريفهم   Tلنا� تذكير   oلكتا� �لهدR من هذ�   �3
�o �لعالمين صاحب �لرحمة �لكبرt، �تجاj �لمؤمنين به �عمو� خالئقه، �ما يمتا? به غير �لمؤمنين 

.Lبال� oعذ�� Tهللا من بعد شاسع عن مفاهيم �لمحبة، �ما هم عليه من بؤ� Oلمنكرين إلفضا��







محبة �هللا

ها��
 يحيى



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

ال  للدين  يقدمو
 خدمة  �لحقيقة  في  هم  لهد�يتهم  �سيلة   
لتكو قر�%تها  على  �لنا1 

تقّد� بثمن.

�على هذ� �ألسا1، فإّ
 �لعمل على نشر �لكتب �لتي ثبت بالتجرية 7نها  تشو6 

�ألEها
 �ُتدخل �لبلبلة على �ألفكا� �تزيد من �لّشكوB ��لترAAّ �ال تملك  تأثيًر�  قوّيا 

�حاسًما في طرA �لشبهاJ من �لقلوI،  ُيعتبر َمضيعًة للجهد ��لوقت. �من �لو�ضح 

7
 هذ� �لمؤلفاJ لم تكن لتترB كل هذ� �لتأثير لو كانت تركز على بيا
 �لقوM �ألAبية 

لديه  �لنا1. �من  في هد�ية  �لمتمثل  �لسامي   Rلهد� تركيزها على  7كثر من  للكاتب 

A7نى شك في Eلك فيمكنه 7
 يتحّقق من 7
 �لغاية �لقصوU هي Aحض �إللحاA �نشر 

7خال^ �لقر[
 من خال\ تأثير هذ� �لجهد �]خالصه �نجاحه.     

7نحا%  في  �ليو_  �لسائدين  ��لفوضى  �لظلم   
7 �هي  مهمة،  حقيقة   B��A[ يتعين 

 
شؤ� في   aAإللحا� �لفكر  تحّكم  َسببه   UE7 من   
�لمسلمو له   bيتعر �ما   b�أل�

 aAمن هذ� كّله هو ]لحا^ �لهزيمة بالفكر �إللحا cيضمن �لخال aلطريق �لذ��لعالم. �

على  قاA�ين  �لّنا1  ُيصبح  بحيث  �لقر[نية  �ألخال^  ]جال%   �  
�إليما حقائق   
�بيا

�لتمسك بها. �بالنظر ]لى حالة �لعالم �ما ُير�A له من مزيد جّر� ]لى �لفساA ��لّشر�� 

��لدما� فإنه من �لضر��a �لُمسا�عة قد� �لمستطاh ]لى �لقيا_ بما هو ضر��a، �]ال 

�هللا   
Eبإ� ��لعشرين،  �لو�حد   
�لقر �خال\    .cمنا حين   Jَال� �ألمر  ُيقضى  فقد 

تعالى سوR تكوُ
 كلّياJ ها��
 يحيى -من خال\ نهوضها بهذ� �لمهّمة-  �لوسيلة 

للوصو\ بالّنا1 ]لى مر�تب �لسكينة ��لسال_ ��لصد^ ��لعد\ ��لجما\ ��لسعاMA �لتي 

7�ضحها لنا �لقر[
 �لكريم. 
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حو\ �ملؤلف
�للذين جاAال  للنبيين   Mموقر UكرE يحيى" في" � "
يتكو
 �السم �لمستعا� للكاتب من "ها��

تحتويها  �لتي  �لمعاني   mال�تبا �مًز�   Rلغال� على   aلنبو� �لخاتم  يظهر  بينما   ،Aإللحا�� �لكفر  ضد 

هذ� �لكتب بمضمو
 هذ� �لخاتم. �يشير هذ� �لخاتم �لنبوa ]لى 7ّ
 �لقر[
 �لكريم هو [خر �لكتب 

 
�لسما�ية، �7ّ
 نبينا محمد صلى �هللا عليه �سلم هو خاتم �لنبيين. �قد �تخذ �لكاتب لنفسه �لقر[

�لكريم ��لسنة �لّنبوية Aليًال �مرشًد�، �في جميع �لمؤلفاJ 7خذ �لعهد على نفسه بنسف جميع �ألسس 

للّدين.  �لمناهضة   Jلحركا� تقو_ عليها  �لتي  �لمز�عم  �لنظم �إللحاAية �]بطا\ كل  تقو_ عليها  �لتي 

�يعتبر هذ� �لخاتم �لذa َمهر به كتبه بمثابة ]عالٍ
 عن 7هد�فه هذ�.    

�لنا1،  لجميع  ��سالته   
�لقر[ نو�  تبليع  هو  �ئيسي   Rهد حو\  �لمؤلف  كتب  جميع  تد�� 

�حثهم على �إليما
 بوجوA �هللا ��حد�نيته ��ليو_ �آلخر، �عرb تهافت �لنظم �إللحاAية �فضحها 

على �لمإل.  

تحضى كتب ها��
 يحيى بقبو\ ��هتما_ كبيرين في شتى 7نحا% �لعالم؛ من �لهند ]لى 7مريكا، 

]لى  ماليزيا  �من  �لبر�tيل،  ]لى  ]سبانيا  �من  �لبوسنة،  ]لى  بولونيا  �من  7ند�نيسيا،  ]لى  ]نكلتر�  �من 

]يطاليا، �من فرنسا ]لى بلغا�يا ���سيا.     

�إلنكليزية   :Jللغا� تلك  بين  �من  �ألجنبية،   Jلّلغا� من  �لعديد  ]لى  �لمؤّلف  ُكتب  ترجمت 

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

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

(لغة مستعملة في تنز�نيا) �لغة �لهوسه (لغة منتشرM في ]فريقيا)، �لغة �لّديولهي (لغة مستخدمة في 

�لكتب  هذ�   M%قر� على  كبير  ]قبا\   Bهنا  �  .Jللغا� من  �غيرها  ��لمجرية  ��لد�نما�كية  مو�يس) 

 .Jبهذ� �للغا

كانت  �قد  �لعالم.  7نحا%  كافة  في  كبيًر�  تقدير   Jجد�� جد��تها،   Jلمؤلفا� هذ�  7ثبتت  لقد 

سبًبا في هد�ية كثير من �لنا1 ]لى طريق �إليما
 �ساهمت من جانب [خر في تقوية ]يما
 كثير من 

فيها  تكمن  �لتي  �لبالغة  �لحكمة   yبوضو يالحظ  فيها  �يتأمل  �لكتب  هذ�  يقر7  من  �لمؤمنين. �كل 

��لسهولة �لموجوMA بين ثنايا سطو�ها ��لصد^ �لذa يميز 7سلوبها ��لعمق في تنا�\ �لقضايا �لعلمية. 

�ما يمّيز هذ� �لمؤلفاJ 7يضا ُسرعة تأثيرها �ضما
 نتائجها �عد_ �لقد�M على نقض ما فيها �Aحضه.  

�كل من يقر7 هذ� �لكتب �يتأمل فيها بعمق لن يكو
 بإمكانه بعد Eلك �لّدفاh عن �لفلسفاJ �لماAية 

 .Uألفكا� �لُمنحرفة �ألخر��ية Aآل��% �إللحا��

 Uلك سوE 
�]�E حد} �7
 نافح منافح عن تلك �لنظرياJ بعد مطالعة هذ� �لمؤلفاJ فلن يكو

من  نابعة  �لخصائص  هذ�   
7 �]بطاله. �ال شك  تّم Aحضه  قد  �لعلمّي  �لّسند   
ألّ عاطفي   Aٍعنا عن 

قوM حكمة �لقر[
 �ُحججه �لّد�مغة.  ��لكاتب ال يسعى من ���% عمله هذ� ]لى نيل �لمديح ��لثنا% 

]نما هدفه �غايته هد�ية �لنا1 ��لسير بهم في طريق �إليما
، كما 7ّ
 ليس هّمه تحصيل aّ7 �بح 7� 

   .aAّمكسب ما




لى �لقر�� �لكر��


% �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو�� في جميع كتب �لمؤلف مشر�حة �موضحة في ضو� 

�آليا) �لقر6نية. �هذ* �لكتب تدعو �لنا0 جميًعا 
لى فهم هذ* �آليا) ��لعيش �فقا 

لتعاليمها. لقد تم شرA جميع �لمو�ضيع �لمتعلقة بآيا) �هللا بحيث ال تبقى هنا9 78 


% �ألسلوH �لسلس ��لسهل ��لرصين �لمنبعث من  .KLهن �لقاM في ��شبهة �8 تر

ر فهم هذ* �لكتب من ِقبل �لجميع صغا�L �كبا�L، �من كل فئا)  �لقلب هو �لذ7 يسَّ

�لمجتمع، بسهولة ���% 78 صعوبة، �هو �لذ7 جعل هذ* �لكتب كتًبا ال تستطيع %8 

تتركها قبل 
تما� قر��تها. �حتى �لذين �تخذ�� موقفا معاLضا للدين يتأثر�% بالحقائق 

� في هذ* �لكتب، �ال يستطيعو% �حض صحة محتوياتها.Lلمذكو�

�كما يستطيع �لقر�� قر��� هذ� �لكتاH ��لكتب �ألخر[ للمؤلف على �نفر��، فهم 

 �يستطعيو% قر��تها بشكل جماعي، �8 مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. 
% قر��

هذ* �لكتب بشكل جماعي �نقل كل فر� 8Lيه �خبرته 
لى �آلخرين 8مر مفيد جد�.

عال�� على هذ�، فإ% �لمساهمة في تعريف هذ* �لكتب – �لتي لم تؤلَّف 
ال لوجه �هللا 

تعالى �لمرضاته – �نشرها بين �لنا0 ُتَعد خدمة 
يمانية كبير�، أل% �أل�لة ��لبر�هين 

�لتي يوL�ها �لمؤلف في هذ* �لكتب قوية جد� �مقنعة، لذ� كا% على كل من يريد 

خدمة هذ� �لدين تشويق �آلخرين لقر��تها ��الستفا�� منها.


ننا نأمل 8% يتسع �قت �لقاKL لالطالe على �ستعر�d �لكتب �ألخر[، �لذ7 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، 


لى مصا�L مشبوهة، �ال 78 نقص �8 قصوL في  ��ال تر[ شر�حا �
يضاحا) مستند

8سلوH �أل�H ��لتوقير �لو�جب �تخاM* تجا* �لمفاهيم ��لمو�ضيع �لمقدَّسة، �ال ما 

.mلى �ليأ0 ��لقنو

لى �لحير� ��لتر�� �8  KLيُجر �لقا
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 �� �لعظمى.  تعالى  �هللا  نعم  من  �لمحبة 
من  مع  يكو�   �� حياته  في   ��يحر يرغب  �إلنسا� 

 �� �الشك  طيبة.  بمشاعر  نحو5  �يحس  به  �يثق  يحب، 
�لكثير? هي تلك  تبرF �نوضح نعم �هللا  �لتي   H�لشر�� I�لظر�

�لتي تسوS فيها �لمحبة �لصاSقة، ��لصد�قة ��الخو? �لمخلصة ��لرفقة 
 Vبجما �لتمتع  في  يحب  من  يشاYكه   �� يرغب  ��إلنسا�  �لحميمة. 

�لى  ��قربهم   Zلنا� �عز  بقربه  �� يكو�  منظر طبيعي مثال، كما �يتمنى 
قلبه على مائد? طعاj شهي �� في بيت جميل. فبد�� `لك يشعر بأ� كل 
�إلنسا� �فطر5 على  �هللا خلق  �لحقيقي. `لك أل�  بريقه �طعمه  فقد   xشي
�� يتباVS �لمحبة مع غير5 �يجد في �لرفقة ��لصد�قة ما يشفي غليله �يرضي 
في   Yتتمحو� تتجلى  �لمؤمن،  لد{  �لحقيقية  �لمحبة   �� غير  نفسه.  Yغبا~ 
مر�فقته �مصاحبته من يتصف باألخال� �لقر�نية. ففي �مثاV هؤالx يجد من 

نعم �هللا �طيبها ��Fكاها.
 لهذ� �لسبب فإ� �لجنة �لتي �عدها �هللا عبا5S �لمؤمنين هي �لمكا� 
�لذ� يظهر فيه �لحب �لحقيقي �ألصيل ��لرفاقة �لصاSقة بأY�� ��بهى 
صوYها       ��شكالها. فعندما يذكر �لجنة ��حو�لها في سوY �لقر�� 
�كل   ،Yلحبو�� ��لفر�   Sلو�� �لحب  معاني  �مامنا   Fتبر �لكريم، 

كل   �� �نجد  كما   .Vفعا��  Vقو�� من  �جميل  طيب  هو  ما 
�بعد~  قد  ��ألخو?  �لزمالة  يضعف   �� �لمحبة  يمنع  ما 

��هملت تماما عند `كر نعيم �لجنة. ��كد~ �آلية 
 xلبغضا��هل �لجنة نز� من قلوبهم �لغل � ��

﴿َ�َنَزْعَنا َما ِفي ُصُد�ِ�ِهْم ِمْن 
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�لمدخل�لمدخل
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Yبهم بمكافأ? سخية، �لنعيم �لمقيم في جنانه حيث �لر��    ��لريحا�.
�� منبع �لحب في قلب �لمؤمن �مصد5Y من حب �هللا تعالى. �هو 
 xسويد� في  كامنة  �لرغبة  �هذ5  محبته.  �كسب  Yضا  لنيل  �لسعي  �Sئم 

نفسه.
لقد خلق �لبا�Y �لناZ جميعا من �لعدj، �بفضل منه �كتسب �لحيا? 
�لفو�كه  ��طيا�   jلطعا� لذ�ئذ  من  كثير?  بنعم  �تمتع  �لر��،  فيه  �بعثت 
�بد�ئع مخلوقاته من �ألنعاj ��لشجر، �كل هذ5 �لمخلوقا~ �لبديعة، من 
 xلما��  ،jلنجو�� ��لقمر  �لشمس  من  �مهيب،  مثير  �مشهد  �Yئع  منظر 

��لهو�x ��لصحة ��لعافية، تجعل �لحيا? 
Yغيد? بد�� نقص �� عيب. �هذ5 �أل�Y �لتي تمضي مسرعة في مد�Yها 
خالV �لفضاx �لكوني �لفسيخ �لالمتناهي، �بكل Sقة ��ما� هي من مظاهر 
Yحمته �لتي ال حد لها �ال عد. يد�Y �لمؤمن حين �لنظر �لى كل هذ5 
�لنعم مد{ جالV �لخالق �عظمته، هذ� �لحاكم �لمدبر لكل ما في �لكو� 

ِ]نََّما َ�ِليُُّكْم �هللاَُّ َ�َ�ُسوُلُه َ��لَِّذيَن [َمُنو� �لَِّذيَن ِ]نََّما َ�ِليُُّكْم �هللاَُّ َ�َ�ُسوُلُه َ��لَِّذيَن [َمُنو� �لَِّذيَن 


َالMَ َ�ُيْؤُتوَ
 �لزََّكاMَ َ�ُهْم َ��ِكُعوَ َالMَ َ�ُيْؤُتوَ
 �لزََّكاMَ َ�ُهْم َ��ِكُعوَ
ُيِقيُموَ
 �لصَّ ُيِقيُموَ
 �لصَّ

( ٥٥ / Mلمائد� M�سو )( ٥٥ / Mلمائد� M�سو )

ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)
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ِغلٍّ َتْجِرa ِمْن َتْحِتِهْم �ْألَْنَهاُ� َ�َقاُلو� �ْلَحْمُد ِهللاَِّ �لَِّذa َهَد�َنا ِلَهَذ� َ�َما ُكنَّا 


 ِتْلُكْم ْ7َ ��Aُ  ُنو�ُسُل َ�بَِّنا ِباْلَحقِّ َ�ُ Jْ%ََهَد�َنا �هللاَُّ َلَقْد َجا 
ِلَنْهَتِدaَ َلْوَال 7َْ

�ْلَجنَُّة 7ُ�ِ�ْثُتُموَها ِبَما ُكنُتْم َتْعَمُلوَ
 ﴾ (سو�M �ألعر�R، �آلية ٤٣)
 xلبغضا�� �لحقد  مثل  مفاهيم  من  كلما~   ��  ~�Sمفر نجد  فال 
 Yال �عتبا�ال مكا� لها  `� ،jلخصا��لتنافر ��لتناحر ��لحسد   ��لغضب ��

عند �هل �لجنة.
في  كانو�  �نهم  �لمؤمنين،  من  �لجنة  �هل  �مميز�~  خصائص  من 
�لمؤمنين  �لدنيا على حب عظيم لكافة Yسل ��نبياx �هللا، �جميع  حياتهم 
�لمتقين،   5Sعبا من  �هللا  في  جاهد��  ��لذين  ��لصالحين  �لصاSقين  �من 
��لعبد �لمؤمن يجاهد �يحا�V كسب محبة �صد�قة �لصالحين ��لمتقين 
من �لمؤمنين لكي يناY Vضا �هللا تعالى. �هو يشعر بلذ? �حال�? �إليما� 
جميع  مع   xلوفا� بأ��صر  �Yتباطه  �لى  باإلضافة  �Yفاقتهم،  معاشرتهم  في 
�لمسلمين. �لقاx هذ5 �لمشاعر �لخالصة من �لحب ��لموS?، يعدهم 

 Iَِحْز َّ
َ�َمْن َيَتَو\َّ �هللاََّ َ�َ�ُسوَلُه َ��لَِّذيَن [َمُنو� َفِإ
َّ ِحْزIَ َ�َمْن َيَتَو\َّ �هللاََّ َ�َ�ُسوَلُه َ��لَِّذيَن [َمُنو� َفِإ

 
�هللاَِّ ُهْم �ْلَغاِلُبوَ
 �هللاَِّ ُهْم �ْلَغاِلُبوَ

 ( ٥٦ / Mلمائد� M�سو ) ( ٥٦ / Mلمائد� M�سو )

محبة �هللا
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مخلوقاته كذلك. يعطف �يرحم �يشفق �يمنع �لسوx �يسعى 
�لى �لخير. �لعل من �كثر خلق �هللا فضال �خير�، �ألنبياx ��لمرسلو� 

�لذين قاS�� �لبشرية �لى YS�� �لمحبة ��لتآلف.
يعملو� صالحا~  �لذين  �لمؤمنين   xتعالى هؤال �هللا  يبشر   � 

�ألعماV بقوله:
َ�َعِمُلو�  [َمُنو�  �لَِّذيَن   �ُAَِعَبا �هللاَُّ  ُر  ُيَبشِّ  aلَِّذ� Eَِلَك   ﴿
ِفي   MََّAْلَمَو� ِ]الَّ  7َْجًر�  َعَلْيِه  7َْسَأُلُكْم  َال  ُقْل   Jِاِلَحا �لصَّ

�هللاََّ   َّ
[ِ ُحْسًنا  ِفيَها  َلُه   Aَْنِز َحَسَنًة   Rَْيْقَتِر َ�َمْن  �ْلُقْرَبى 

(٢٣ / U�لشو� M�سو) ﴾�ٌَغُفوٌ� َشُكو
�لذين لم يعرفو� Yبهم حق معرفته �لم يدYكو� �� يصلو� �لى 

�لمحبة  معاني  �لقر�نية، حرمو� من كل  �ألخال� 
�لحقيقية.  ��لرفاقة  ��أللفة 
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 .Fإلعجا�� ��إلبد��  �لر�عة   معاني  من  �لحكمة  في  ما  بكل 
�لى Yبه �كثر  �لمؤمن �يقربه  �يما�  يزيد من  �لتفكر ��لتدبر  هذ� 

فأكثر حتى يشعر حال�? �إليما� �طعم محبة �لحيا?، �من يبلغ هذ5 
� �لناZ على �اللتز�j بحد�S �هللا �سننه �يطيع Y� لمرتبة �لعالية يكو��
���مر5 بكل Yضا �كماV، �يخشا5 حق خشيته �يؤ�S ��جب �لعبد 
�لمغفر?  كسب  في  �طمحا  طمعا  �خالقه،   5Sمعبو تجا5  �لمخلو� 

��لرحمة، ثم �لفوF بالجنة ��لنعيم. 
�إليمانية  ��لشمائل  �لصفا~  �بهذ5  �لمؤمن  هذ�  مثل   �� 
�لصالحا~  من  �لمزيد  عمل  �لى  �يجاهد  يسعى  ينفك  ال  �لصاSقة، 
هذ5  �لى  يضيف  فهو  �بذلك  Yحمته،  �لى  �شوقا  خالقه  في  حبا 
�لحيا? مزيد� من �لجماV ��لخير، �يكو� بحق �إلنسا� �لفاضل على 
�أل�Y. �من يكو� هدفه �غايته بلو� محبة �هللا البد له ��� يحب 
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َفَلْيَس َلُه �ْلَيْوَ_ َهاُهَنا َحِميٌم ﴾ (سو�M �لحاقة/٣٣-٣٥)
�لتذكير ��لتأكيد على �همية �عظم شأ�  �� هدI كتابنا هذ�، هو 
�لحب هللا �في �هللا، صاحب �إلحساZ �لالمتناهي ��لفضل �لعظيم، �محبة 
مخلوقاته، ��لمؤمنين على �جه �لخصو�، ��ظهاY ��بر�F ما هو عليه غير 
�لمؤمن ��لناكر ألفضاV �هللا �لمحر�j من مظاهر �لمحبة ��لسعاS? �ما هو 
فيه من بالx �ضنك �عذ��. �لى جانب ترغيب �لمؤمنين �تشويقهم �� 
�لكافرين، ��لتقر� �كثر من Yبهم �خالقهم،  �لوقو� في مز�لق   يتجنبو� 
�لوثقى  �هللا  بعر�?  بقو?   HتباYال�� �لمتقين  �لمؤمنين  �لصاSقين   5Sعبا �من 
�بكل شو� �Yغبة، �فاx ��عتر�فا بالجميل. حينئذ يشعر�� بحال�? نعيم 

جنا~ �هللا �هم ال يز�لو� في هذ5 �لحيا? �لدنيا.

ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)

15



�بذلك �صبحت حياتهم �معيشتهم كلها عذ�بًا �نغصًا �كد�Yً. �من يكن 
بعيد� عن �إليما� �فا�Y قلبه من محبة �هللا، يعش حيا? �لوحد? �لكئيبة ليس 
فيها لحظة سعاS? �� طعم �لوجوS �حال�ته. هذ� �لحرما� من معاني �لحب 
�نكر��  �لذين  أل�لئك  تعالى  �هللا  من  �لحق   ���لقصا  VSلعا�  xلجز�� هو 
�لرباني. �هؤالx كما ال يعرفو� للحب معنى فال   jلكر��لفضل ��لنعمة �
يحبهم �حد �ال يحبو� �حد. يتوسلو� بها من �شكاV �لشر� باهللا ال تأتي 

لهم �لال �لتشا�j ��لضيق ��لتعاسة.
��لتآلف  ��لصد�قة  �لمحبة  من  �لحرما�  �لقر��  في  �هللا  يصف   � 

بأنها من خصائص جهنم ��هلها:
�ْلِمْسِكين  َطَعاِ_  َعَلى  َيُحضُّ  َ�َال  �ْلَعِظيم  ِباهللاَِّ  ُيْؤِمُن  َال   
َكاَ ِ]نَُّه   ﴿

محبة �هللامحبة �هللا
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جميل   SY  V�يحا�  ?Sعا يرغب  �إلنسا�   ��
�لرغبة  �ليه معر�فا �لو كا� بسيطا، �يظهر تلك  من يصنع 

بالقوV ��لفعل. فإ`� ضيفه ��كرمه �حد فإنه يظهر �متنانه �شكر5 
يلبي  �لجانب  لين  �لمعاشر?  لقاx `لك، السيما �`� كا� مضيفه لطيف 

 xطلب. �ما هذ� �لمريض �لذ� يجد �لشفا �منه � Vسؤ� ��S غبا~ ضيفهY
له عن شكر5 �غبطته.  يعبر  يعرI كيف  فإنه ال  طبيبه،  يد  من مرضه على 

�هذ� عابر �لسبيل �لذ� ينقذ5 صاحبه من �� تدهسه سياY? مسرعة، سوI يظل 
يتذكر �يذكر فضله عليه بإنقا`5 له من مو~ �كيد، �يحا�V �� يرS له �لجميل 

بشتى �لوسائل.
� حينما يقوj �حد بمعا�نة �مساعد? مريض �� من هو في ضيق �حاجة 
فإنه سوI يسمع كل عبا�Y~ �لثناx ��لشكر ��لمديح. �يلقى ممن �حسن 
�ليه كل �الحتر�j ��لتقدير ��لتبجيل. �ال يتوقع �� ينتظر منه بالمقابل �� 

سوx �� خيانة �� غدY. فاإلنسا� عاS? يشعر بالجب ��لموS? ��لتقر� 
�ليه جميال �� معر�فا، �يتجنب �� يظهر منه  �لي من �سد{ 

 Zلنا� بعض  ينسى  Fلل.   ��  Vهما�  �� �� خطأ  نحو5 
�� يغفلو� عن حقيقة باFY? ��ضحة صريحة، 

 jلك �� �هللا هو صاحب �لكر`
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محبة �هللامحبة �هللا    
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 5Sعبا على  �نعم  من  فهو  خلقه.  على  ��لنعمة  ��لفضل 
 Vبجما �متعهم  �لطيبا~  من   5Sعبا  �FY� بالحيا?، 
مرضو�   �`� يشفيهم  �لذ�  �هو  �لخلق،  �Y�عة  �لطبيعة 
��جاعهم  لتخفيف  سببا  ��ألS�ية  �لعال�  من  جاعال 
يميتهم   �� بعد  صبا�  كل  يحيه  �لذ�  �هو  ��المهم، 
 xلقا� .Sجما�مبد� كل حي �هو خالق �حين ينامو�، 
�شكر  �متنانه  يظهر   �� �لعبد  على   jلز� �لنعم  هذ5  كل 
هو حمد5 لمن �هب له كل `لك، �عتر�فا منه بالجميل، 
��فاx بالفضل. ��� ال ينسى هذ� �إلنسا� �� �هللا هو من 
 ��� ،Zنة غير5 من �لنا�بمعا j5 من يقوSيسخر من عبا
�لفضل ��ال ��خير� له سبحانه، فهو �آلمر ��لموجه لعمل 

�لخير. يقوV �هللا في �� كريمة:
ُيْحِي   bِ�َْْأل��َ  Jِ��ََما �لسَّ ُمْلُك  َلُه  �هللاََّ   َّ
[ِ  ﴿

 �هللاَِّ ِمْن َ�ِليٍّ َ�َال َنِصيٍر  ِ�Aُ َما َلُكْم ِمْن�ُيِميُت َ�َ

﴾ (سو�M �لتوبة / ١١٦)
يتجلى  �بر�هيم(�)  �خليله  �هللا  نبي   xعاS في   �
�متنانا  به خالقه  يخاطب   �� �لمخلو�  يتوجب على  ما 

لرحمته.
ُيْطِعُمِني  َيْهِديِني َ��لَِّذa ُهَو  َفُهَو  ﴿ �لَِّذa َخَلَقِني 
َ�َيْسِقيِني َ�ِ]�Eَ َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِني َ��لَِّذa ُيِميُتِني 

ُثمَّ ُيْحِييِن َ��لَِّذa 7َْطَمُع 7َْ
 َيْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوَ_ 

يِن ﴾ (سو�M �لشعر�% / ٧٨ - ٨٢) �لدِّ
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�لنبا~  �نو��   ?Yلمعمو� هذ5   xجاY� في  خلق  تعالى  ��هللا  �لسهولة.  بهذ5 
�مذ�قها.  �لو�نها  �مختلفة  �شكالها  متنوعة  ��لحبو�،  ��لفو�كه   �Yلز��
كا� من �لممكن �� يخلق �هللا نوعا ��حد� فقط خاليا من �لطعم ��للذ? �� 
�لمظهر �لجميل، ��� نضطر �لى �الكتفاx بهذ� �لنو� �لوحيد لكي نعيش. 
�لكن �هللا صاحب �لفضل ��لكرj خلق لنا �نو�� �ألثماY ��لنباتا~ مختلفة 
��لمذ��.  �لمنظر  �جميلة  �لطعم  �حلو?  �لمنظر  شهية  ��شكالها،  �لو�نها 
فكما �� �إلنسا� مجبر على �� يتغذ{ لكي يديم حياته، فإنه يفعل `لك 

�يضا مع �لتمتع بلذ? ما يأكله.

ْيُتوَ
 َ��لرُّمَّاَ
 ُمْشَتِبًها  ْيُتوَ
 َ��لرُّمَّاَ
 ُمْشَتِبًها َ�َجنَّاJٍ ِمْن 7َْعَناIٍ َ��لزَّ َ�َجنَّاJٍ ِمْن 7َْعَناIٍ َ��لزَّ

َ�َغْيَر ُمَتَشاِبٍه �نُظُر�� ِ]َلى َثَمِرِ� ِ]�Eَ 7َْثَمَر َ�َيْنِعِه َ�َغْيَر ُمَتَشاِبٍه �نُظُر�� ِ]َلى َثَمِرِ� ِ]�Eَ 7َْثَمَر َ�َيْنِعِه 



َّ ِفي Eَِلُكْم َآلَياJٍ ِلَقْوٍ_ ُيْؤِمُنوَ[ِ

َّ ِفي Eَِلُكْم َآلَياJٍ ِلَقْوٍ_ ُيْؤِمُنوَ[ِ

( سو�M �ألنعا_ / 99 )( سو�M �ألنعا_ / 99 )

ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)
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�هللا �لذa �هب �إلنسا
 كل مظاهر �لجما\
��كمل  �جمل  على   jلعد� من  �خلقه  �إلنسا�   Yصو تعالى  �هللا   ��
 Zجه. فمثال، فا� �لنا�على �حسن  �Yهيأ5 لهذ5 �لحيا? على �أل�شكل. 
 xهللا جعل �لهو���سهولة. �بيسر  xيتنفسو� �لهو� �Yكن من �ألY في كل
 Vكما� بدقة  �موF�نا  �متعاSال  متناسبا  خليطا   �Yباأل  xبفضا �لمحيط 
ليكو� مهيئا لعيش �إلنسا�. فكانا يتصوY ما يمكن �� يعانيه �إلنسا� �`� 
ما حوصر في مكا� ضيق بد�� هو�x كاI. كا� من �لممكن �� نخلق 

نحن �يضا بشكل ال نستطيع فيه �� نقدY على �لتنفس بيسر �سالمة.)
 xلهو�� تنفس  بر�حة ��نشر�� من  �لكن فضل �هللا علينا جعلنا نشعر 

َماِ% َماً% َفَأْخَرْجَنا ِبِه  َماِ% َماً% َفَأْخَرْجَنا ِبِه َ�ُهَو �لَِّذa 7َنَزَ\ ِمْن �لسَّ َ�ُهَو �لَِّذa 7َنَزَ\ ِمْن �لسَّ

َنَباJَ ُكلِّ َشْيٍ% َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضًر� ُنْخِرُ� ِمْنُه َنَباJَ ُكلِّ َشْيٍ% َفَأْخَرْجَنا ِمْنُه َخِضًر� ُنْخِرُ� ِمْنُه 

َحبָדا ُمَتَر�ِكًبا َ�ِمْن �لنَّْخِل ِمْن َطْلِعَها ِقْنَو�ٌ
 �Aَِنَيٌة َحبָדا ُمَتَر�ِكًبا َ�ِمْن �لنَّْخِل ِمْن َطْلِعَها ِقْنَو�ٌ
 �Aَِنَيٌة 

محبة �هللا
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 .Vلكثير من مظاهر �لجما��في مخلوقا~ �هللا من �لحيو�نا~ �لعديد  �
فكما �� حيو�نا~ مثل �لفرZ ��لجماV ��لكال� تساعد �إلنسا� �تقضي 
�خر{  �Sيعة  �ليفة  حيو�نا~  فإ�  �عماله،  ببعض   jتقو� بعض حاجاته  له 
لها  �لمقتني  �إلنسا�  يشعر  �لمنظر   Vبجما تتمتع   Yلطيو�� �لقطط  مثل، 
 Vلجما� في  غاية  �لو��   �` صغير  طير  ففي  �ليها.  �لنظر  عند  بالمسر? 
من  تخر�  �ما  �ألبيض  �لى  �ألحمر  �لى  �ألصفر  من  ��لتنو�   �Yلتد��
 Vيشها من �شكاY ما في�ألصو�~ �لجميلة ��فو�هها �لصغير? من �أللحا� �
جميلة �عجيبة، تجد بد�ئع خلق �لبا�Y مما يبعث �لر�حة ��النشر�� في 

.Yلكد��يزيل عنه �لهم �5 Yيشر� صد�نفس �إلنسا� 

ها��
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ا  ا َ�ِمْن �ْألَْنَعاِ_ َحُموَلًة َ�َفْرًشا ُكُلو� ِممَّ َ�ِمْن �ْألَْنَعاِ_ َحُموَلًة َ�َفْرًشا ُكُلو� ِممَّ

 
ْيَطاِ ْيَطاِ
 َ�tََقُكْم �هللاَُّ َ�َال َتتَِّبُعو� ُخُطَو�Jِ �لشَّ َ�tََقُكْم �هللاَُّ َ�َال َتتَِّبُعو� ُخُطَو�Jِ �لشَّ

ِ]نَُّه َلُكْم َعُد�ٌّ ُمِبيٌنِ]نَُّه َلُكْم َعُد�ٌّ ُمِبيٌن  

( سو�M �ألنعا_ / ١٤٢ )( سو�M �ألنعا_ / ١٤٢ )
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� من نعم �هللا تعالى ��فضاله �لكثير? �لتي سخر~ لنا �نصل �ليها بكل 
 Vلتي تنز�  Yألمطا��لذ� نتنفسه � xمشقة هذ� �لهو� �� xعنا ��S� سهولة
من �لمز� تر�� سطح �أل�Y �تذهب �لى �عماقها. ��لخالئق �لعديد? من 
�لحيو�نا~ ��لنباتا~ �حتى �لجماS �ما يحويه باطن �أل�Y من �لخز�ئن 
يبقى  �لكي  كثير.  �غيرها  �لحيا?،   Yمصد �لرقر��   xلما� �لى   ،�Sلمعا��
 �Yمو� فأ�   .�Yأل� على  �لعيش  �يديم   xلبقا� على  �يستمر  حيا  �إلنسا� 
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اًجا  اًجا َ�َبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَد��Aً َ�َجَعْلَنا ِسَر�ًجا َ�هَّ َ�َبَنْيَنا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَد��Aً َ�َجَعْلَنا ِسَر�ًجا َ�هَّ

اًجا ِلُنْخِرَ� ِبِه َحبָדا  اًجا ِلُنْخِرَ� ِبِه َحبָדا َ�7َنَزْلَنا ِمْن �ْلُمْعِصَر�Jِ َماً% َثجَّ َ�7َنَزْلَنا ِمْن �ْلُمْعِصَر�Jِ َماً% َثجَّ

َ�َنَباًتا َ�َجنَّاJٍ 7َْلَفاًفاَ�َنَباًتا َ�َجنَّاJٍ 7َْلَفاًفا

( سو�M �لنبأ / ١٢ – ١٦ )( سو�M �لنبأ / ١٢ – ١٦ )
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�لريش `�~ �أللو��  �جنحتها ��لو�نها ��لطا��Z ال يد�Y ما يمتلكه من 
 Zلنا� �عجا�  في  سبب  ��نها  جسمه  لتصميم  �لبديع  ��لتوFيع  �لبهيجة 
غير مد�Y مد{ Y�عة هذ�  �لكنه  Yيشه �مظهر5.  منظر5 �حسن  بر�عة 
�لريش �لعجيب �تصميم �لذنب �لغريب �توFيع �ألشكاV ��أللو�� �لبر�قة 
�إلنسا�  قابلية   �� �لطبيعة.  في  �لمخلوقا~  �جمل  من  يجعله  مما  عليه 
إل��YS هذ� �لجماV تدفعه �لى �لوصوV �لى حقيقة عظمة �لخالق �لمبد� 
�قدYته �لبالغة، �هذ� بحد `�ته �حد{ �لنعم �لتي تستوجب �لشكر عليها.

�لناZ من خالV هذ5  يعر� على  تعالى  �هللا   ��
�لبديعة �لصنع �حد �جمل نعمه ��فضاله.  �لمخلوقا~ 

ها��
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خطير? �مثير? �Sقيقة غاية �لدقة تحصل في �أل�Y ��لكو� للمحافظة على 
هذ5 �لنسب �لمقبولة ��لمقدY? بكل Sقة من عناصر �لحيا?.

�ال   �Yتد ال  �إلنسا�-  عد�  �لحية-  ��لكائنا~  �لمخلوقا~   ��
تشعر بالميز�~ ��لخصائص �لتي تملكها �تكمن فيها. فاألYنب مثال يعيش 
 Zحب �لنا�جماله �مد{ لطفه  �Yيد �� ��S حياته كلها
تصميم  �تناسق   Vجما مدYكة  غير  كذلك  ��لفر�شة  له. 

محبة �هللا
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 Vألشكا�� �أللو��  هذ5  كل  في  �لخالق  عظمة   �Yيد  �� �إلنسا�  �على 
��لتصاميم `�~ �لتناسق ��لتناغم ��لتناسب، ��� يتوجه �لى تقديم ��جب 
�لشكر ��لعرفا� عليها. �� نعم �هللا تعالى ��فضاله على هذ5 �أل�Y ال تعد 
�ال تحصى فالزهر? مثال تمتلك �يا~ �إلعجاF �لكبير في جماV منظرها 
 ��Y�ملمس هذ5 �أل�تناسق كبير. �عة بدقة Fقها مو�Y�� عة تركيبها�Y�
�Yقتها تضاهي �Yقى �نو�� �ألقمشة �لغالية من �لديبا� ��لحرير، ��لو�نها 
�لتربة  هذ5  من  ��نبثاقها  خر�جها  �Yغم  �لطبيعة.  في  يتوفر  ما  �بد�  من 
في  غشا�?   �� ��لقذ{،   ?Yلقذ�� من  نقطة   �� عليها  تجد  ال   ،x�Sلسو�
�لو�نها �لبر�قة �لر�ئعة. �ما �Yئحتها فأ� �Yقى ما توصلت �لى �نتاجه �لتقنية 
�لحديثة ال تستطيع �� تأتي بمثلها �� �� تجاYيها �� حتى �� تقلدها في 
خصائصها �لفريد?. فالر��ئح ��لعطوY �لصناعية تفقد مز�ياها بمر�Y بعض 
 ��Y� لإلنسا� jتقد�ئحتها �لعطر?، �Y تحافظ على S�Yلكن �لو�لوقت، �
ما يمكن �� يتمتع به من �ألحاسيس ��لشعوY. �مع كل هذ5 �لمز�يا فأ� 
�لوSY? ال تد�Y �� تشعر �� منها، كما ال يمكن ��YSكها �� �لشعوY بها 
من قبل باقي �لمخلوقا~ في عالم �لحيو�� ��لنبا~. �إلنسا� �حد5 �عطي 
هذ5 �لنعمة �لكبير?، نعمة �لتمتع بجماV �لخلق، هذ� �لجماV �لذ� ينتشر 
على سطح �أل�Y فباإلضافة �لى كونه نعمة جليلة من �لر� �لرحيم فأنه 
�نعكاZ لجالله �بد�ئعه. �لهذ� فإ� �إلنسا� �لذ� يملك ضمير� حيا �فكر� 
صاحب  هو  �هللا   �� حتما   �Yيد ثاقبا 
�يقتر�  �لر�ئعة،   xألشيا� هذ5  �مالك 
محبته  ملتمسا  Yبه  �لى  �لهفة  بشو� 
�Yضا5، مقد�Y له Y�عة �عظمة �لدالئل 
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َ��ْلَحبُّ Eُ� �ْلَعْصِف َ��لرَّْيَحاُ
 َفِبَأaِّ [َالِ% َ��ْلَحبُّ Eُ� �ْلَعْصِف َ��لرَّْيَحاُ
 َفِبَأaِّ [َالِ% 


َباِ َباِ
َ�بُِّكَما ُتَكذِّ َ�بُِّكَما ُتَكذِّ

( سو�M �لرحمن / ١٢- ١٣ ) ( سو�M �لرحمن / ١٢- ١٣ ) 
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من عقل �قدY? على �لتفكير ��لتأمل يدفعه �لى ���YS �معرفة �هللا تعالى. 
�يستوجب عليه كذلك �� يسخر هذ5 �لقدY? لزياS? تقربه من �هللا �تمتين  
تعلقه �محبته به سبحانه، فحين يحكم �إلنسا� ضمير5 فسوI يد�Y ما 
��لدقة   ��Fلمو� ��لتناسب  �لتناسق  من  ��لطبيعة  �لكو�  في  حوله   Y�يد
��لبر�عة �لفائقة في �لخلق. �حين يعمق في �لتفكير في �الx �هللا �تفاصيل 
خلقه سيتوصل �خير� �لى ���YS �تقدير جالV �لخالق، �يزS�S حبه �تعلقه 

به مما يطغى على كيانه �ينعكس في تصرفاته.
�في �لقر�� �لكريم: �يا~ عديد? تذكر �إلنسا� بنعم �هللا �فضله على 
�إلنسا� خاصة، �تعدS بعضا منها �تكفله بمهمة ���جب �لتفكير ��لتحقق 

َيا7َيَُّها �لنَّاEْ� 1ُُكُر�� ِنْعَمَة �هللاَِّ َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َيا7َيَُّها �لنَّاEْ� 1ُُكُر�� ِنْعَمَة �هللاَِّ َعَلْيُكْم َهْل ِمْن 

 bِ�َْْأل��َماِ% َ َماِ% َ��ْألَْ�bِ َخاِلٍق َغْيُر �هللاَِّ َيْرtُُقُكْم ِمْن �لسَّ َخاِلٍق َغْيُر �هللاَِّ َيْرtُُقُكْم ِمْن �لسَّ

َيا7َيَُّها �لنَّاEْ� 1ُُكُر�� ِنْعَمَة �هللاَِّ َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َيا7َيَُّها �لنَّاEْ� 1ُُكُر�� ِنْعَمَة �هللاَِّ َعَلْيُكْم َهْل ِمْن 

َماِ% َ��ْألَْ�bِ َال  َماِ% َ��ْألَْ�bِ َال َخاِلٍق َغْيُر �هللاَِّ َيْرtُُقُكْم ِمْن �لسَّ َخاِلٍق َغْيُر �هللاَِّ َيْرtُُقُكْم ِمْن �لسَّ


ِ]َلَه ِ]الَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَ
ِ]َلَه ِ]الَّ ُهَو َفَأنَّى ُتْؤَفُكوَ

( سو�M فاطر / ٣ )( سو�M فاطر / ٣ )
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��آليا~ �لد�لة على بديع صنعه �جالV خلقه.
َر �ْلَبْحَر ِلَتْأُكُلو� ِمْنُه َلْحًما َطِريָדا َ�َتْسَتْخِرُجو� ِمْنُه  ﴿ َ�ُهَو �لَِّذa َسخَّ

ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنَها َ�َتَرU �ْلُفْلَك َمَو�ِخَر ِفيِه َ�ِلَتْبَتُغو� ِمْن َفْضِلِه َ�َلَعلَُّكْم 

َتْشُكُر�َ
 ﴾ (سو�M �لنحل / ١٤)

�هللا  نعم  نحصي   �� نستطيع   ��  �Yند ال  لعلنا   �
�لكثير?. �مثاV ��حد فقط مما جئنا بها من �مثلة، 
كاI إل��YS ما �هبه �هللا للعباS من 

�لجوS ��لكرj ��لفضل �لكثير. 
�إلنسا�  به  يتمتع  ما   ��

رُّ  ُكْم �لضُّ رُّ َ�َما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمْن �هللاَِّ ُثمَّ ِ]�Eَ َمسَّ ُكْم �لضُّ َ�َما ِبُكْم ِمْن ِنْعَمٍة َفِمْن �هللاَِّ ُثمَّ ِ]�Eَ َمسَّ


َفِإَلْيِه َتْجَأُ��َ
َفِإَلْيِه َتْجَأُ��َ

( سو�M �لنحل  / ٥٣ ) ( سو�M �لنحل  / ٥٣ ) 
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لتعميق ��YSكه. �من هذ5 �آليا~:
﴿ َخَلَق �إلنسا
 ِمْن ُنْطَفٍة َفِإ�Eَ ُهَو َخِصيٌم ُمِبيٌن َ��ْألَْنَعاَ_ َخَلَقَها َلُكْم 

ِفيَها RْAٌِ% َ�َمَناِفُع َ�ِمْنَها َتْأُكُلوَ
 َ�َلُكْم ِفيَها َجَماٌ\ ِحيَن ُتِريُحوَ
 َ�ِحيَن 

 َّ
َتْسَرُحو
 َ�َتْحِمُل 7َْثَقاَلُكْم ِ]َلى َبَلٍد َلْم َتُكوُنو� َباِلِغيِه ِ]الَّ ِبِشقِّ �ْألَنُفِس ِ]

َ�بَُّكْم َلَرُ%�Rٌ َ�ِحيٌم َ��ْلَخْيَل َ��ْلِبَغاَ\ َ��ْلَحِميَر ِلَتْرَكُبوَها َ�tِيَنًة َ�َيْخُلُق َما 

ِبيِل َ�ِمْنَها َجاِئٌر َ�َلْو َشاَ% َلَهَد�ُكْم 7َْجَمِعيَن  َال َتْعَلُموَ
 َ�َعَلى �هللاَِّ َقْصُد �لسَّ

 
َماِ% َماً% َلُكْم ِمْنُه َشَر�Iٌ َ�ِمْنُه َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُموَ ُهَو �لَِّذa 7َنَزَ\ ِمْن �لسَّ

 َّ
[ِ Jِِمْن ُكلِّ �لثََّمَر��َ Iَْألَْعَنا��لنَِّخيَل َ��َ 
ْيُتوَ ُيْنِبُت َلُكْم ِبِه �لزَّْ�hَ َ��لزَّ

ْمَس َ��ْلَقَمَر  َر َلُكْم �للَّْيَل َ��لنََّهاَ� َ��لشَّ ُر�َ
 َ�َسخَّ ِفي Eَِلَك َآلَيًة ِلَقْوٍ_ َيَتَفكَّ

َر�Jٌ ِبَأْمِرِ� ِ]
َّ ِفي Eَِلَك َآلَياJٍ ِلَقْوٍ_ َيْعِقُلو
 َ�َما Eََ�7َ َلُكْم  َ��لنُُّجوُ_ ُمَسخَّ

 aلَِّذ� َ�ُهَو   
ُر� كَّ َيذَّ ِلَقْوٍ_  َآلَيًة  Eَِلَك  ِفي   َّ
[ِ 7َْلَو�ُنُه  ُمْخَتِلًفا   bِ�َْْأل� ِفي 

َتْلَبُسوَنَها  ِحْلَيًة  ِمْنُه  َ�َتْسَتْخِرُجو�  َطِريָדا  َلْحًما  ِمْنُه  ِلَتْأُكُلو�  �ْلَبْحَر  َر  َسخَّ

ِحْلَيًة  ِمْنُه  َ�َتْسَتْخِرُجو�  َطِريָדا  َلْحًما  ِمْنُه  ِلَتْأُكُلو�  �ْلَبْحَر  َر  َسخَّ  aلَِّذ� َ�ُهَو 

 
َتْلَبُسوَنَها َ�َتَرU �ْلُفْلَك َمَو�ِخَر ِفيِه َ�ِلَتْبَتُغو� ِمْن َفْضِلِه َ�َلَعلَُّكْم َتْشُكُر�

 ﴾
َ�7َْلَقى ِفي �ْألَْ�bِ َ�َ��ِسَي 7َْ
 َتِميَد ِبُكْم َ�7َْنَهاً�� َ�ُسُبًال لََّعلَُّكْم َتْهَتُد�َ

(سو�M �لنحل / ٤-١٥)

 Vفضا� لبعض  فيها من `كر  �ما  �آليا~  في هذ5  �لتفكير   Sمجر ��
�ليهم  لعبا5S ��حسانه  ���YS مد{ حب �هللا  �لى  �هللا علينا، يدفع �إلنسا� 
�Yحمته بهم. هذ� �لر� �لجليل �لذ� �هبنا �لحيا? ��j�S لنا �هيأ �لوسائل 
لنا كل ما من شأنه  لنا، �خلق  ��ألسبا� للعيش على �أل�Y بتسخيرها 
�SخاV �لبهجة ��لسر�Y ��الطمئنا� �لى �عما� نفوسنا �حو�سنا. �ال يدفعنا 
كل هذ� �لى �لتعلق بقو? �لى بحب هذ� �لخالق �لكريم ��عال� طاعتنا له 
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ما Eكر� �هللا في هذ� �آلياJ هو بعض من ما Eكر� �هللا في هذ� �آلياJ هو بعض من 

�لنعم �لتي 7نعمها �هللا تعالى على �لبشر في �لنعم �لتي 7نعمها �هللا تعالى على �لبشر في 

حياتهم �لدنيا. �في نسق هذ� �آلياJ يقو\ حياتهم �لدنيا. �في نسق هذ� �آلياJ يقو\ 

تعالى 7يضا َ�َما Eََ�7َ َلُكْم ِفي �ْألَْ�bِ ُمْخَتِلًفا تعالى 7يضا َ�َما Eََ�7َ َلُكْم ِفي �ْألَْ�bِ ُمْخَتِلًفا 


ُر�َ كَّ ُر�َ
7َْلَو�ُنُه ِ]
َّ ِفي Eَِلَك َآلَيًة ِلَقْوٍ_ َيذَّ كَّ 7َْلَو�ُنُه ِ]
َّ ِفي Eَِلَك َآلَيًة ِلَقْوٍ_ َيذَّ

( سو�M �لنحل / ١٣ )( سو�M �لنحل / ١٣ )
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ْمَس  ْمَس َفاِلُق �ْإلِْصَباyِ َ�َجَعَل �للَّْيَل َسَكًنا َ��لشَّ َفاِلُق �ْإلِْصَباyِ َ�َجَعَل �للَّْيَل َسَكًنا َ��لشَّ

َ��ْلَقَمَر ُحْسَباًنا Eَِلَك َتْقِديُر �ْلَعِزيِز �ْلَعِليِمَ��ْلَقَمَر ُحْسَباًنا Eَِلَك َتْقِديُر �ْلَعِزيِز �ْلَعِليِم

( سو�M �ألنعا_ / ٩٦ ) ( سو�M �ألنعا_ / ٩٦ ) 
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َ�ُهَو �لَِّذa َجَعَل َلُكْم �لنُُّجوَ_ ِلَتْهَتُد�� ِبَها ِفي َ�ُهَو �لَِّذa َجَعَل َلُكْم �لنُُّجوَ_ ِلَتْهَتُد�� ِبَها ِفي 

ْلَنا �ْآلَياJِ ِلَقْوٍ_  ْلَنا �ْآلَياJِ ِلَقْوٍ_ ُظُلَماJِ �ْلَبرِّ َ��ْلَبْحِر َقْد َفصَّ ُظُلَماJِ �ْلَبرِّ َ��ْلَبْحِر َقْد َفصَّ

َيْعَلُمو
 ( سو�M �ألنعا_ ٩٧ )َيْعَلُمو
 ( سو�M �ألنعا_ ٩٧ )
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كل  �يشل  ��لحركة،  �ألكل  من  �حتى  ��لر�حة   jلنو� عن  يمنعه  جد�، 
�لقلب ��  �لى  ���مر5  تعالى شأنه �عطى  فعالياته ��فعاله. في حين �� �هللا 
يعمل بهذ� �لنظاj �لصاjY منذ ��V لحظة من �لحيا? ��لى �� يدYكه �لمو~. 
�هكذ� نجد �� �لقلب يستمر �يعمل �ينبض 
تعالى  �هللا  من  �سيطر?  بتوجيه  �لحيا? 

�طو�V عمر �إلنسا�.
�لتامة  �لسيطر?  لإلنسا�  ليس   �`�
حتى على جسمه �لذ� يدعى �متالكه 
له. `لكم هو �لخالق �لذ� يتحكم في 
في  خلية  �بسط  من   xبتد��  5Yمو� جميع 
 �� لإلنسا�  �ليس  كما  جسد5. 
�لسيطر?   �� �لتدخل  من   Yقد
في �موY كثير? �خر{، مثل 
تدفق �لدj، �ضخ �لقلب 
 ?S�محد لكميا~ 
�معلومة منه في كل 
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��ظهاY �لثناx ��لحمد له، ��لشكر على كرمه في كل �� �حين؟.

�هللا خالق �إلنسا
 من 
�لعد_ ���هب �لحياM له 

 Yطو���فيه  ��بث �لر� ،j5 من �لعدSجو�إلنسا� حينما يفكر في � ��
حياته منذ �ستقر�5Y في Yحم �مه �من ثم خر�جه �لى معتر� هذ5 �لحيا?، 
�هللا  �ثاY Yحمة  �يلمس  يجد  نفسه،  على   5Sعتما� لحين  �Yعايته �حفظه 
 F5 هذ� �إلعجاSمريم يذكر �هللا عبا ?Yعطفه. في سو�الئل شفقته S ،عليه

�يطلب منهم �� يتفكر�� مليا فيه:
﴿ 7ََ�َال َيْذُكُر �إلنسا
 7َنَّا َخَلْقَناُ� ِمْن َقْبُل َ�َلْم َيُكْن َشْيًئا ﴾   

(سو�M مريم / ٦٧)

��ضع �لخالق �لعظيم �إلنسا� �هو في Yحم �مه في قر�Y مكين �مين، 
حافظا �يا5 من كل �حتماال~ �� يأتيه �`{ �� يصيبه ضرY، فهو في حفظه 
 xسما�ضا Y�� عامر?  �مامه حيا?  يجد  �لدنيا  �لى  يخر�  �بعدما  �صونه. 
�لسنين.  مليا�Y~ من  له مسبقا �منذ  قد هيئت ��عد~  �طبيعة، �ظر�فا 
كل شيx جاهز له �بانتظا5Y، من �لهو�x �لذ� سوI يستنشقه �حليب �مه 

�لذ� سوI يغذيه �يربيه على �كمل ��فضل �جه.
�هذ� جسم �إلنسا� مصا� �محافظ عليه بصوY? عجيبة لما ��Sعها 
�هللا فيه من �سائل �لوقاية ��لمناعة �لذ�تية. �`� �خذنا �لقلب كمثاV، نجد5 
�لمرتب  �لمنظم  بعمله  �لجسم، �يستمر  �لى  �لحيا?  لعنصر  �Sئم  نبض  في 
S�� �� يتدخل �إلنسا� في توجيهه �� �لتحكم به، �S�� �� يبذS� Vنى 
جهد �� طاقة �S�Yية لتحقيقه. لنتصوY ما`� يحد¡ لو كا� ��جب �لقلب 
منوطًا توجهه �عمله باإلنسا�. سوI يجعل `لك �إلنسا� في S��مة من 
ثقيال  عبئا  كاهله  على  يضع  مما  �لمستمر  ��لعمل   Yلقر�� ��تخا`  �لتفكير 

محبة �هللا

36



مر?، �عملية تخثر �لدj ��قف نزيفه، �تنقيته ��جوS عناصر �لمناعة فيه 
�إلنسا�   �� �S�Yية.  �لال   Vألفعا��ألعصا� � ناهيك عن منظومة  �عملها. 
محتا� �فقير �لى Yبه في جميع �مو5Y، �هذ5 �آلية تعكس هذ5 �لحقيقة: 
 M�هللاَُّ ُهَو �ْلَغِنيُّ �ْلَحِميُد ﴾ (سو��َيا7َيَُّها �لنَّا1ُ 7َْنُتْم �ْلُفَقَر�ُ% ِ]َلى �هللاَِّ َ ﴿

فاطر / ١٥)

حيا?  �مامكم  تجد��   ،jيو كل  صبا�  نومكم  من  تفيقو�  "عندما 
Sقيق.  �بشكل  تفاصيلها  �بكل   jبالتما �مجهز?  �مستعد?  لكم  مهنية 
عند  ��أللو��   Vألشكا� �تبصر�� كل هذ5  يسر �سهولة،  بكل  تتنفسو� 

��V ما تفتحو� �جنانكم.
�تشتمو�  حين،  كل  حولكم  �ألصو�~  بوضو�  تسمعو�  �نتم   �
بيسر  طعامكم   V�تنا على   ��Yتقد� �لذكية،   Yلعطو�� �لطيبة  �لر��ئح 
�سهولة. �لكنكم ال تعرفو� �ال تشعر�� كيف يعمل نظاj �لمناعة �Sخل 
�جسامكم �كيف تقا�مو� �ألمر�� �تمنعو� عناصرها من �لجر�ثيم من 
 jلطعا� تهضمو�  تعرفو� كيف  ��نتم ال  �جسامكم.  �Sخل  من  تخريبكم 
�ال �سائل �ستفاS? �جسامكم من عناصر �لحيا? فيها، �ليس لكم علم �� 
�ما  بعيونكم،  �ليها  تنظر��  عندما   xألشيا� �تر��  يبصر��  كيف   ��YS�
عمل �لدفا� �لعجيب فليس لكم منه �� علم �� حتى مجرS تفكير في �لية 

عمله �لرهيب.
 ��S حصلت لنا قبل �لعديد من �لسنين Yمو�� ¡Sنحن نتذكر حو�
كلها،  هذ5  من  ��ألهم  تذكرها.   ?Sعا�  �� حفظها  في  جهد�   Vنبذ  ��
 Sلمحد� �لجسم  هذ�  مثل  في   Vفعا� حيو�  �بشكل  جيد?  بحالة  بقا�نا 
�لذ� يحتو� كل هذ5 �لتفاصيل �لمعقد? ��لعالقا~ �لمتو�Fنة، من �ألنظمة 

.Vتقدير يبلغ حد �لكما�لمحسوبة بدقة متناهية ��لحساسة �لمتشابكة �
 Yصو� خلق  �لذ�   �Yلبا� �لخالق  �توجيه  سيطر?  تحت  ألننا  `لك 
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ُ� َلُه �ْألَْسَماُ%  ُ� َلُه �ْألَْسَماُ% ُهَو �هللاَُّ �ْلَخاِلُق �ْلَباِ�ُ� �ْلُمَصوِّ ُهَو �هللاَُّ �ْلَخاِلُق �ْلَباِ�ُ� �ْلُمَصوِّ

 bِ�َْْأل��َ Jِ��ََما َماَ��Jِ َ��ْألَْ�bِ �ْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي �لسَّ �ْلُحْسَنى ُيَسبُِّح َلُه َما ِفي �لسَّ

َ�ُهَو �ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُمَ�ُهَو �ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم

( سو�M �لحشر / 24 )( سو�M �لحشر / 24 )
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مليا في �الx �هللا �فضله  �لتفكير  �لى  يدفعنا كل هذ�  ��حسن صوY?. �ال 
علينا؟.

هذ5 �آلية تصف �إلعجاF �لعظيم في خلق �إلنسا�:
�Bَ َفَعَدَلَك  ﴿ َيا7َيَُّها �إلنسا
 َما َغرBََّ ِبَربَِّك �ْلَكِريِم �لَِّذa َخَلَقَك َفَسوَّ

َبَك ﴾ (سو�M �النفطا� / ٦ - ٨)  ِفي a7َِّ ُصوَ�Mٍ َما َشاَ% َ�كَّ

"� هكذ� نجد �� �إلنسا� حينما يفكر في نفسه ��جو5S يستطيع �� 
 S�Sيز�خالقه �به Y لدالئل ما يجعله يقتر� �كثر من��يجد من �ألسبا� 
�ما  �لالمتناهي  �لفسيح  �لكو�  هذ�  �لى  سريعة  �نظر?  له.  �حبا  تعلقا  به 
يحتويه من �يا~ �إلعجاF، كلها تؤكد على عظمة فضل �هللا تعالى �منته 
على خلقه، �عطايا5 �لكثير? في هذ� �لنظاj �لمعجز �لذ� سخر5 لنا �هيئه 

لمنافعنا.
�هللا  �نعمها  �لتي  �لنعم  هذ5   ��YS� في  �يتعمق  �إلنسا�  يفكر  عندما 
عليه، يقر �يعترI صاغر� �نه بحاجة �لى Yحمة هذ� �لخالق �لمبد� فهو 
 �`� xال يستطيع حتى �خذ نفس من �لهو�
له غير `لك، �يكتشف  �S�Y �هللا 
هو  �هللا   ��  �`� حين 
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َماِ%  َماِ% َ�َما 7َْنُتْم ِبُمْعِجِزيَن ِفي �ْألَْ�bِ َ�َال ِفي �لسَّ َ�َما 7َْنُتْم ِبُمْعِجِزيَن ِفي �ْألَْ�bِ َ�َال ِفي �لسَّ


 �هللاَِّ ِمْن َ�ِليٍّ َ�َال َنِصيٍرِ�Aُ َما َلُكْم ِمْن�َال َنِصيٍرَ�ِليٍّ َ�هللاَِّ ِمْن َ� 
ِ�Aُ َما َلُكْم ِمْن�َ

( ٢٢ / Jلعنكبو� )( ٢٢ / Jلعنكبو� )
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كل �لخير ��لصال�. 
َماِ%  ﴿ َ�َما 7َْنُتْم ِبُمْعِجِزيَن ِفي �ْألَْ�bِ َ�َال ِفي �لسَّ
َنِصيٍر﴾  َ�َال  َ�ِليٍّ  ِمْن  �هللاَِّ   
ِ�Aُ ِمْن  َلُكْم  َ�َما 

(٢٢ / Jلعنكبو�)

�هللا ال يثقل كاهل عبا�A بل

يريد لهم �ليسر
�� Yبنا �لر��I بعباS ،5Sعا �لناZ �لى كل ما فيه 
�ليسر ��لخير ��لجماV. حينما �Yسل Yسله ��نزV كتبه 
�S�Y لهم �� يعبد�5 �يعرفو� طريقهم �ليه بتعاليم بسيطة 
�عبا�S~ ميسر?، لكل على قدY طاقته ��ستطاعته. �من 
ال يقدY فأ� �مامه �لكثير من �لسعة ��لمجاال~ �لفسيحة 
لنيل Yضا5 ��لوصوV �لى محبته. �تؤكد �لعديد من �يا~ 

�لقر�� على �� �لدين يسر �تكاليفه غير مرهقة:
ُرBَ ِلْلُيْسَرU سو�M ﴾ (�ألعلى/ ٨) ﴿ َ�ُنَيسِّ

�ْجَتَباُكْم  ُهَو   �ِAِِجَها َحقَّ  �هللاَِّ  ِفي  َ�َجاِهُد��   ﴿
7َِبيُكْم  ِملََّة  ِمْن َحَرٍ�  يِن  َعَلْيُكْم ِفي �لدِّ َ�َما َجَعَل 

َ�ِفي  َقْبُل  ِمْن  �ْلُمْسِلميَن  اُكْم  َسمَّ ُهَو  ِ]ْبَر�ِهيَم 

َ�َتُكوُنو�  َعَلْيُكْم  َشِهيًد�  �لرَُّسوُ\   
ِلَيُكوَ َهَذ� 

 Mَلزََّكا� َ�[ُتو�   Mََال َفَأِقيُمو� �لصَّ �لنَّا1ِ  َعَلى  ُشَهَد�َ% 

َ�ِنْعَم  �ْلَمْوَلى  َفِنْعَم  َمْوَالُكْم  ُهَو  ِباهللاَِّ  َ��ْعَتِصُمو� 

�لنَِّصيُر ﴾ (سو�M �لحج / ٧٨)

 Mًَتْذِكَر ِلَتْشَقى ِ]الَّ   
�ْلُقْر[َ 7َْنَزْلَنا َعَلْيَك  ﴿ طه َما 
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��ضحتها  �لحقيقة  �هذ5  له.   jحا� �معين  �لي  �قر� 
سوY �لقر�� �لكريم:

�لجما\ ��لخير

 في جميع ما خلقه �هللا
كل ما خلقه �هللا لإلنسا� �جميع ���مر5 ��حكامه، 
 �Y من ?YSألكثر خير� له ألنها صا��تجدها �ألجمل 
 ¡Sلحو�� في  حتى  �لمطلقة.  �لعد�لة  صاحب  Yحيم 
��لحير?،  ��لشائبة  �لشك  بعض  فيها  �كأ�  تظهر  �لتي 
الشك ��� فيها �لخير ��لفضل ��لحكمة. يقوV تعالى 

في �ية:
َ�َعسى  َلُكْم  ُكْرٌ�  َ�ُهَو  �ْلِقَتاُ\  َعَلْيُكْم  ُكِتَب   ﴿

 َتْكَرُهو� َشْيًئا َ�ُهَو َخْيٌر َلُكْم َ�َعَسى 7َْ
 ُتِحبُّو� ْ7َ

 ﴾ 
َشْيًئا َ�ُهَو َشرٌّ َلُكْم َ��هللاَُّ َيْعَلُم َ�7َْنُتْم َال َتْعَلُموَ

(٢١٦ / Mلبقر� M�سو)

ِبيَل ِ]مَّا َشاِكًر� َ�ِ]مَّا َكُفوً��  ﴾  ﴿ ِ]نَّا َهَدْيَناُ� �لسَّ
 (٣ / 
(سو�M �إلنسا

فيها،  �يعيش  �لحقيقة  هذ5   �Yيد �لمؤمن   ��
يسمعه   Vقو�  jكال �� له  يقع  �� حد¡  مع  �يتعامل 
على  �يشكر5  Yبه  �لى  �يتوجه   ،jلتا�  Vلقبو�� بالرضا 
ما منحه من نعم في �لحيا?، �يذكر5 بأسمائه �لحسنى 
�يثني عليه �يحمد5 على تقدير5 �عطائه  5x �لذ� فيه 
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ْفَنا ِفيِه ِمْن  ْفَنا ِفيِه ِمْن َ�َكَذِلَك 7َنَزْلَناُ� ُقْر[ًنا َعَرِبيָדا َ�َصرَّ َ�َكَذِلَك 7َنَزْلَناُ� ُقْر[ًنا َعَرِبيָדا َ�َصرَّ

�ْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَ
 7َْ� ُيْحِدُ} َلُهْم Eِْكًر�     �ْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَ
 7َْ� ُيْحِدُ} َلُهْم Eِْكًر�     

( سو�M طه / ١١٣ )( سو�M طه / ١١٣ )
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ِلَمْن َيْخَشى ﴾  (سو�M طه ١- ٣) 

 Mًَمْغِفَر َيِعُدُكْم  َ��هللاَُّ  ِباْلَفْحَشاِ%  َ�َيْأُمُرُكْم  �ْلَفْقَر  َيِعُدُكْم   
ْيَطاُ �لشَّ  ﴿
(٢٦٨ / Mلبقر� M�سو) ﴾ ِسٌع َعِليٌم��هللاَُّ َ��َفْضًال َ�ِمْنُه َ

�حكامه  �تسهيل  تيسير  في   5Sعبا �لى  ��حسانه  �هللا  Yحمة  تظهر   �
�شرعه، فالدين يسر �ما يطلبه من �لناZ في �لحيا? �لدنيا غير مرهق �غير 
بجنا~  �عدهم  �لسهل  ��المتحا�  �لبسيط  �لتكليف  هذ�   xلقا� مكلف. 
�بد �آلبدين في حيا? فيها ما ال عين  �لى  �لنعيم ��لخلوS فيها في �آلخر? 
 Vلجما��لنعيم � Vال خطر على قلب بشر من �شكا�ال �`� سمعت � ~�Y

��لخير.
َنِعيٌم  ِفيَها  َلُهْم   Jٍَجنَّا�َ  
َ�ِ�ْضَو�ٍ ِمْنُه  ِبَرْحَمٍة  َ�بُُّهْم  ُرُهْم  ُيَبشِّ  ﴿
 ﴾ M�هللاََّ ِعْنَدُ� 7َْجٌر َعِظيٌم       سو� َّ
ُمِقيٌم(٢١)َخاِلِديَن ِفيَها 7ََبًد� ِ]

(�لتوبة / ٢١- ٢٢)

�� �هللا غني عن �لعالمين، منز5 عن كل نقص. �ما �إلنسا� بحاجة 
�لى Yبه �معرفته �عباSته ��لتحلي بالخلق �لذ� يرضا5 له. �ليس في 

�ستطاعة �قو{ �لجبابر? �� �غنى �ألقوياx من �لبشر �لوقوI �ماj عظمته 
 �Yمن في �أل� Sجما�لمهيمن على كل حي ��ته، فهو �لمالك �جبر�
��لكو� �ما فيهما، �لكنه يوعد عبا5S �لمتقين فهم ��لذين في قلوبهم 
�إليما� به �يعملو� صالحا~ �ألعماV، بمكافئتهم �تجزيتهم �حسن 

جز�x. �هذ5 �يضا من �Sلة Yحمة Yبنا �مغفرته ��Yفته بخلقه.
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 Sالستعد��� �Yلخا�  xلذكا�� Sلوقا� بالفكر  يتمتعو� جميعهم  عنهم. كما 
للتضحية ��لفد�x ��لصبر ��لجلد. �نه لطف كبير من �هللا �� يكو� Yسله 

��نبيا�5 على هذ5 �لصفا~ �لر�قية ��لخلق �لقويم.
 xهؤال �Yسل   �� بهم  �لطفه   5Sعبا على  �هللا   �حر مظاهر  من   �
�لضاللة  من   Yلنو� �لى   ليخرجهم  �لحكمة  ��يا~   jحكا� �معهم  �لرسل 
سنة  مضت  �هكذ�  ��ليسر.   Sلرشا� سبل  �لى   �يرشدهم  فيه،  هم  �لتي 
تحت   Zلنا� �جمع  �لخير  بدعو?   xألنبيا�� �لرسل  �تو�لى  خلقه  في  �هللا 
�لمكافأ?  �نيل  برضا5   Fلفو�� Yبهم،  Yحمة  �لى  �توجيههم  �إليما�   xلو�
�لمجزية �لموعوS? لهم، �ال �هي جنا~ �لخلد في حياتهم �ألخر{. �نه �هللا 
�لرحمن `� �لرحمة، ��هب �لفضل ��لبركة، �لر��I بعبا5S ��للطيف بهم. 
�يشكر5  عليه،  Yبه  بفضل   Iيعتر  �� بكل `� عقل �ضمير  �حر{  �ما 
�ليه، متوسال قبوله مع �لذين �حبهم �يحبونه من   5Yيحمد5، مسلما �مو�

عبا5S �لصالحين. 

�هللا يقبل توبة �لناAمين �يعفو 
عن خطاياهم

�� �هللا عفو يحب �لعفو. �في �� كريمة تتجلى هذ5 �لحقيقة:
َ�َلِكْن  �Aَبٍَّة  ِمْن  َعَلْيَها   Bََتَر َما  ِبُظْلِمِهْم  �لنَّا1َ  �هللاَُّ  ُيَؤ�ِخُذ  َ�َلْو   ﴿
ُرُهْم ِ]َلى 7ََجٍل ُمَسمָדى َفِإ�Eَ َجاَ% 7ََجُلُهْم َال َيْسَتْأِخُر�َ
 َساَعًة َ�َال  ُيَؤخِّ

َيْسَتْقِدُموَ
 ﴾ (سو�M �لنحل / ٦١)

�لكتا�  هذ�  تقر���  ��نتم  �آل�  لحظة،  �لفرصة سانحة �في كل   �
تستطيعو� �� تتوجهو� بقلو� صافية مخلصة تطلبو� �لعفو ��لغفر�� من 
�هللا، �هي فرصة كبير?، للصغير ��لكبير، ��لمؤمنين منهم خاصة �� يطلبو� 
قبوV �لتوبة ��لندj على ما كسبت �يديهم من �لصغائر ��لكبائر �ملين Yحمته 

�مغفرته �عفو5، متضرعين �ليه بقلو� صاSقة �نيا~ مخلصة نقية.
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� من مظاهر Yحمة Yبك على �لعباY� SساV �لرسل ��ألنبياx �تنزيل 
�كتابه  ��لفال�.   Yلنو� �لى  �لظلما~  من  إلخر�جهم   jألحكا�� �لكتب 
 Sلرشا� نحو  للبشرية   ��Yلد� ينير  �ها�  سر��  �لعظيم،  �لقر��  �لجليل، 
على  ��ضعهم  الجتنابه،  ��لشر  ��تباعه،  �لخير  معرفة  ��لى  ��لصال� 
جانب  �لى  �هذ�  ��لكفر.  �لضاللة  سبل  لتجنب   Yلنو�� �لهد{  طريق 
 ~�Sضهم �لدينية، من �لعبا�فر�تعريفهم بو�جباتهم �لهم  jتفصيل �ألحكا
 Iلتصر� �كيفية  �لحميد?  �ألخال�  �سس  �تعليمهم  �لصالحة،   Vألعما��

.Vلحال�� jلحر�� S�5 �إليما� من حدSضمن ما حد
ِلَقْوٍ_  َ�َ�ْحَمًة   Uُهًد ِعْلٍم  َعَلى  ْلَناُ�  َفصَّ  Iٍِبِكَتا ِجْئَناُهْم  َ�َلَقْد   ﴿

(٥٢/ Rألعر�� M�سو) ﴾ 
ُيْؤِمُنوَ

 �� ?SياF �� تغيير �لقر�� كتا� مصا� بحفظ �هللا من كل خطأ ���
نقصا� فيه، �منز5 من �� تحريف، �سيبقى هكذ� �لى  يوj �لقيامة Sليال 

�مرشد� للناZ �جمعين. �نها فضل �نعمة كبر{ من �هللا تعالى. 
﴿ ]ِنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا �لذِّْكَر َ�]ِنَّا َلُه َلَحاِفُظوَ
 ﴾ (سو�M �لحجر /٩)

7َنُفِسِهْم َ�ِجْئَنا ِبَك  َعَلْيِهْم ِمْن  7ُمٍَّة َشِهيًد�  َنْبَعُث ِفي ُكلِّ  ﴿ "َ�َيْوَ_ 
 Uُهًد�َ َشْيٍ%  ِلُكلِّ  ِتْبَياًنا   Iَْلِكَتا� َعَلْيَك  ْلَنا  َ�َنزَّ َهُؤَال%  َعَلى  َشِهيًد� 

َ�َ�ْحَمًة َ�ُبْشَرU ِلْلُمْسِلِميَن ﴾ (سو�M �لنحل / ٨٩)

 ،jلكر�� xألنبيا��سل �هللا �لعديد من �لرسل Y� ،يخ �لبشريةYعلى مر تا�
�ختاYهم من �فاضل �لناZ خلقا ��ستقامة �من �هل �لرشاS ��لتقو{ ��لثقة. 
�توحيد5  بألوهيته   Iالعتر��� �هللا  معرفة  �لى    Zلنا� بدعو?   xهؤال  jقا�
�تنزيهه، �القو� في سبيل نشر Sعوتهم شتى �نو�� �لعذ�� ��أل`{ �حتى 
�لقتل. �لم يمنعهم كل هذ� من �لجهاS ��لكفا� ��لعمل �لد��� في سبيل 

 .�Yكلمة �لحق على �أل xعال�
تقو{   ��` جميعا  كونهم  �لرسل   xهؤال �خصائص  ميز�~  من 
��لدفا�  شملهم  لم  على   ���لحر �تباعهم  من  بالمؤمنين  ��Yفة  �Yحمة 
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َقْد َكاَ
 َلُكْم a7 ِفي ِفَئَتْيِن �ْلَتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي َقْد َكاَ
 َلُكْم a7 ِفي ِفَئَتْيِن �ْلَتَقَتا ِفَئٌة ُتَقاِتُل ِفي 

 aَ7ْ�َ َنُهْم ِمْثَلْيِهْم�َيَرْ Mٌَكاِفَر U7ُْخَر�َسِبيِل �هللاَِّ َ aَ7ْ�َ َنُهْم ِمْثَلْيِهْم�َيَرْ Mٌَكاِفَر U7ُْخَر�َسِبيِل �هللاَِّ َ

�ْلَعْيِن َ��هللاَُّ ُيَؤيُِّد ِبَنْصِرِ� َمْن َيَشاُ% ِ]
َّ ِفي Eَِلَك �ْلَعْيِن َ��هللاَُّ ُيَؤيُِّد ِبَنْصِرِ� َمْن َيَشاُ% ِ]
َّ ِفي Eَِلَك 

َلِعْبَرMً ِألُْ�ِلي �ْألَْبَصا�َلِعْبَرMً ِألُْ�ِلي �ْألَْبَصا�

( ١٣ / 
  ( سو�M [\ عمر�
 / ١٣ )( سو�M [\ عمر�
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 M�َحِكيٌم ﴾ (سو Iٌ�َّهللاََّ َتو� َّ
﴿ َ�َلْوَال َفْضُل �هللاَِّ َعَلْيُكْم َ�َ�ْحَمُتُه َ�7َ
�لنو� / ١٠)   

كريم،  عفو  �لر�  أل�  �Sئما،   Sموجو لإلنسا�   ��لخال �مل   ��"
�بو��  �لبشرية   jما� يفتح  �هللا  Yحمة  Yحا�  �لى   Vلدخو�� �لتوبة   Vقبو�
��سعة من �لتفا�V، �يجعل �إلنسا� كائنا يملؤ5 �لتفا�V. �ما �لذين ينسو� 
�يماني  فر��  في  حياتهم  �يعيشو�  ��لنكر��،  �لكفر  على  �يصر��  �هللا 
�لضاللة ��لغفلة ��لظالj، ال تشملهم Yحمة  Yهيب، فأنهم حقا في عالم 
 ~xسا�جهنم في �لحيا? �ألخر{،  Yهم نا��مأ�مصيرهم �نياهم، S هللا في�

مصير�ً.


 �هللا في عو
 �لسالكين [
سبيله، �حافظهم.

�ليه  �يتوجه  محبته  تعالى  �هللا  يمنح  �لذ�  �لمؤمن 
�يسلك  �ليه   5Yمو� �يسلم   ،�Sصا بقلب 

�لسبيل �لتي �ختاYها للبشرية، يشعر �Sئما 
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�ألما�  لهم طر�  يفتح  �مر�، ��نه  بأ� �هللا معه، يحفظه �يتولى 
�حله  بما  متمسكو�  هم  طالما  شؤ�نهم  �ييسر  عليهم  �يسهل 
كثير+  /يا.  �في  نو�هيه.  عن  �يمتنعو�  ما حرمه،  �يتجنبو�  �هللا 
�لن  معهم  �هو  منهم  قريب  بأنه  �لمؤمنين  عبا�9  �هللا  يعد  �لقر/�،  في 
يقو>  �ليهم.  �يكو�  �ينصرهم  شأنهم  من  يرفع  بل  �عمالهم،  يبخسهم 

تعالى في /ية
ِباْلَبيَِّناِ�  َفَجاُ��ُهْم  َقْوِمِهْم  ِ�َلى  �ُسًال ُ َقْبِلَك  ِمْن  �َسْلَنا ْ"َ َ�َلَقْد   ﴿
 &�َفانَتَقْمَنا ِمْن +لَِّذيَن َ"ْجَرُمو+ َ�َكا2َ َحقָדا َعَلْيَنا َنْصُر +ْلُمْؤِمِنيَن ﴾ (سو

+لر�= / ٤٧)

� لعل في حيا+ نبي �هللا موسى ( E) خير مثا> على ما تحقق من �عد 
�هللا بالنصر. فحينما هاجر خائفا على حياته من مدينته �لتجأ Jلى Iبه:

�Aِّ ِ�نِّي ِلَما َ"نَزْلَت ِ�َليَّ ِمْن َ Bَلِّ َفَقا ﴿ َفَسَقى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّى ِ�َلى +لظِّ
َخْيٍر َفِقيٌر ﴾ (سو�& +لقصص / ٢٤)

لدعائه  �إلجابة  �هللا سريع  �تأييد�. �كا�  طالبا عونه  متضرعا  �9عيا 
فألتقى بقومه من �لمؤمنين هيئو� له فرصة �لبقاO ��لعمل معهم. حين 

كلف �هللا موسى (E) بالرسالة، توسل Jليه �� يساند� �يدعمه 
 �9I9. ثم نصر� �هللا عندما طا�I� كا� له ما� ،(E )بأخيه هر��
 (E)لموسى �لبحر  فشق  به،  يلحقو�   �� �كا��9  فرعو�  جيش 
 Vمو�� لما طغى عليهم  فعبر��، ��غر� فرعو� �جنو�9  ��تباعه 

موسى   Iعبو حا9ثة   .9I� �قد  كالجبا>.  �لبحر 
في  ��تباعهما   (Yلسال� + �هر��(عليهما  I سو

�لصافا.:
 2��﴿ َ�َلَقْد َمَننَّا َعَلى ُموَسى َ�َهاُ
 Aِِمْن +ْلَكْر َ�َقْوَمُهَما  ْيَناُهَما  َ�َنجَّ

َفَكاُنو+ ُهْم  َ�َنَصْرَناُهْم  +ْلَعِظيِم 

(�ها��2 يحيى (عدنا2 "�قطا
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ْنَيا  ْنَيا "ِ]نَّا َلَننُصُر ُ�ُسَلَنا َ��لَِّذيَن [َمُنو� ِفي �ْلَحَياMِ �لدُّ "ِ]نَّا َلَننُصُر ُ�ُسَلَنا َ��لَِّذيَن [َمُنو� ِفي �ْلَحَياMِ �لدُّ

 M�سوAَُيْوَ_ َيُقوُ_ �ْألَْشَها�َ M�سوAَُيْوَ_ َيُقوُ_ �ْألَْشَها�َ

( �لمؤمن  / ٥١ )  ( �لمؤمن  / ٥١ )  
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�� �هللا �حد5 هو �لذ� هيأها له. �من �لخطأ �� يظن �� يتصوY �� غير5 
�لشفاx من  منه  يطلب  �لى طبيب  لجأ  فإ`�  بها.   xإليفا� في  �� ساهم   jقا
مر� عضاV �صابه، �ما �لطبيب ��ألS�ية �ال �سائل �لشفاx �لتي يأتي من 
عند �هللا. �هكذ� من يوكل عنه محاميا للدفا� عنه في قضيته، يجب �� 
 ?S�Y� سيلة تنفيذ�ما �لمحامي �ال �كيله �لحقيقي، �ال ينسى �� �هللا هو 
 Yتطبيق �لعد�لة. فاهللا تعالى هو من يوجه �ألمو�لر� في �حقا� حقوقه، �
�يحدS نتائجها بأحسن شكل ��جمل �جه. �هذ5 نعمة بالغة �فضل عظيم 

من �هللا.
�هللا  �مو5Y �شؤ�نه سيجد  به جميع  �ينيط  �هللا  يتوكل على  "�� من 
�فضل معين ��لّي له. فهو �لذ� ينعم على من يشاx من �لمؤمنين بالعو� 
��لتأييد. �من يد�Y هذ5 �لحقيقة ال يحتا� �� يلجأ �لى �حد �� يتوسل 
بأحد غير �هللا. ألنه يعلم يقينا �� Yبه هو �لملجأ �لوحيد. �سوI يشكر5 
عندما ينجح �يفوF، �يحمد5 حينما يتخلص من ضيق �� مشكلة، �هو �Sئم 
�لذكر له ��لثناx عليه �يزS�S حبا �تعلقا بربه فيسلم �ليه �مو5Y طو�V حياته 
�هو ��ثق �مطمئن من خو�تم �عماله. �في �آلية �آلتية تعبير ��ضح 

َ�َما َجَعَلُه �هللاَُّ ِ]الَّ ُبْشَرU َلُكْم َ�ِلَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبُكْم َ�َما َجَعَلُه �هللاَُّ ِ]الَّ ُبْشَرU َلُكْم َ�ِلَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبُكْم 

ِبِه َ�َما �لنَّْصُر ِ]الَّ ِمْن ِعْنِد �هللاَِّ �ْلَعِزيِز �ْلَحِكيِمِبِه َ�َما �لنَّْصُر ِ]الَّ ِمْن ِعْنِد �هللاَِّ �ْلَعِزيِز �ْلَحِكيِم

( ١٢٦ / 
( سو�M [\ عمر�
 / ١٢٦ )( سو�M [\ عمر�
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(١١٤-١١٦ / Jلصافا� M�سو) ﴾ ْلَغاِلِبيَن�

"� نبي �هللا نو� ( �) �يضا نصر5 �هللا على قومه �لكافرين بإنقا`5 من 
�ليه Yبه  �لطوفا� �لذ� طغى على �أل�Y �قضى على ما فيها. �` ��حى 
بصنع �لسفينة، �من حمله معهم �نقذهم �لى بر �ألما�. ��نقذ �هللا Yسوله 
من   (�  ) يوسف  ��خر�  �ليه.  �Yفعه  صلبه،   ��S�Y� عندما   (� عيسى( 
�لسجن ��جلسه سد? �لحكم ��لمقاj �لرفيع. �هللا سبحانه �لفضل �لعظيم 
��لفتح   jباإلسال ��عز5  ��يد5  نصر5  حين   ،(�  ) محمد  Yسولنا  على 
على  �سالما   �Sبر� Yحمة  ��لعو�  بالنصر  للمؤمنين  �عد5  �كا�  �لمبين، 

قلو� �لمؤمنين معه، ��S�SF�� �طمئنانا �ثقة بظهوS Yينهم.
 Aَ��َ7َ  �ْ7َ ِبُكْم ُسوً%�   Aَ��َ7َ  
ْ[ِ ِمْن �هللاَِّ  َيْعِصُمُكْم   aلَِّذ�  �Eَ َمْن  ﴿ ُقْل 
 M�َال َنِصيًر� ﴾ (سو�ِليָדا َ�هللاَِّ َ� 
ِ�Aُ َلُهْم ِمْن 
ِبُكْم َ�ْحَمًة َ�َال َيِجُد�َ

(١٧ / Iألحز��

�� �إلنسا� بحاجة �لى Yبه �Sئما ��بد�، �ليس له من S�نه من �لّي 
�� معين �� نصير. فهو �لذ� يلبي Sعا5x عند �لضيق �يفر� عنه �لكر� 
�بو��  �لبالx ��لمحن �يفتح عليه  بالفضل ��لكرj �يرفع عنه  �ينعم عليه 
�لرحمة ��لفر�. ��إلنسا� حين يتمتع بكل هذ5 �لنعم ال يجب �� ينسى 

محبة �هللا
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�لسما��~  ملك  له  �لذ�  تعالى  �هللا  من  كبير  �فضل  لنعمة  �نها 
��أل�Y �ما في �لكو� �لفسيح، �لحاكم �لوحيد ��لمدبر �لحكيم لكل ما 
فيه من كائنا~ �موجو�S~ من �ألحياx ��لجماS، �� يسمع �ستغاثة عبد5 

�يسا�Y �لى �ستجابة Sعو�ته �نجدته �عونه.
�� �إلنسا� يستطيع �� يدعو� Yبه طالبا منه ما شاx �ال ما يخر� عن 
كثير?  �يا~  �لقر��   Yسو �في   .jلحر�� �Sئر?  في  �يدخل   Vلحال�  S�حد

��مثلة الستجابة �هللا لدعو�~ Yسله ��نبيائه:
 Iِْلَكْر� ِمْن  َ�7َْهَلُه  ْيَناُ�  َ�َنجَّ  
�ْلُمِجيُبو َفَلِنْعَم   yٌُنو َنا�Aََنا  َ�َلَقْد   ﴿
(٧٥-٧٧ / Jلصافا� M�سو) ﴾ ِّيََّتُه ُهْم �ْلَباِقيَن�Eُ َجَعْلَنا�ْلَعِظيِم َ�

"�� �ستجابة �هللا للدعو�~ ليست لألنبياx ��لرسل S�� غيرهم. ��نما 
لعموj عباS �هللا من �لمتقين ��لصالحين �حتى للعاصين �`� �ستغفر��. هذ5 

�آلية من سوY? �لنمل تأكيد على هذ5 �لحقيقة:

ها��
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�صريح لحاV �لمؤمن �لذ� 
يكو� �هللا �ليه:

 �ْ7َ  a7 ِمْن  َننَسْخ  َما   ﴿
ُننِسَها َنْأJِ ِبَخْيٍر ِمْنَها 7َْ� ِمْثِلَها 

7ََلْم َتْعَلْم 7َ
َّ �هللاََّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍ% 

ُمْلُك  َلُه  �هللاََّ   َّ
7َ َتْعَلْم  7ََلْم  َقِديٌر 

ِمْن  َلُكْم  َ�َما   bِ�َْْأل��َ Jِ��ََما �لسَّ

 M�َنِصير﴾ (سو َ�َال  َ�ِليٍّ  ِمْن  �هللاَِّ   
ِ�Aُ

   (١٠٦-١٠٧ Mلبقر�

�هللا مجيب �لدعا%  
ليس لإلنسا� قدY? `�تية خاصة به. �لذلك 
بربه  �لى �الستعانة  يوj �ساعة  �لى كل  فهو بحاجة 
�نه  �لطفه، كما  ��لى طلب Yحمته �عونه  �لعظمى،  �قدYته 
 5Sقد بشر �هللا تعالى عبا�يحتا� حتما �لى �� يكو� �هللا معه. 

�� Yحمته قريبة منهم �`� Sعو� Yبهم �تضرعو� �ليه ��ستغاثو� 
به طالبين نجدته �فرجه.

 �َ̀ �ِعي ِ� َ̀� َسَأَلَك ِعَبا�Sِ َعنِّي َفِإنِّي َقِريٌب ُ�ِجيُب Sَْعَوَ? �لدَّ �ِ�َ
﴾ 
﴿ Aََعاِني َفْلَيْسَتِجيُبو� ِلي َ�ْلُيْؤِمُنو� ِبي َلَعلَُّهْم َيْرُشُد�َ

(١٨٦/ Mلبقر� M�سو)

 
َيْسَتْكِبُر�َ �لَِّذيَن   َّ
[ِ َلُكْم  7َْسَتِجْب  �Aُْعوِني  َ�بُُّكْم  َ�َقاَ\   ﴿
َعْن ِعَباAَِتي َسَيْدُخُلوَ
 َجَهنََّم �Aَِخِريَن ﴾ (سو�M �لمؤمن / ٦٠)

محبة �هللا
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�هللا هو �لعد� �لمطلق
يصا�� �إلنسا� في حياته �لكثير من �لحاال� �لتي تبد�� �كأنها 
ال تتسم بالعد�لة في �لقر�# ,� �إلجر�*. فمنهم من ال يعد% في تجا#ته 
�لخاصة  �,عماله، ,� في شها�ته �حكمه �قر�#6. جاعال من مصلحته 
�منافعه �لذ�تية �لهد� �أل�%، مبعد� عن ضمير6 ��جد�نه مفهو: �لعد�لة. 
في حين ,� �لعد�لة هي �لشاهد �أل�% على حسن �ألخالA ��لشخصية 
�الحتر�:  بمنتهى  تنظر  �لبشرية  فالمجتمعا�  فر�.   Fأل �لمستقيمة 
 ���لتقدير لمن يتمتع بهذ6 �لصفا� �لفاضلة. بل �يكسب حب ��عتر�
حتى خصومه �من هم ليسو� على فكر6 �معتقد�ته، �يتجا�K �ألمر Jلى 

"�ْ+ُعو� َ*بَُّكْم َتَضرًُّعا َ!ُخْفَيًة ِ�نَُّه َال ُيِحبُّ "�ْ+ُعو� َ*بَُّكْم َتَضرًُّعا َ!ُخْفَيًة ِ�نَُّه َال ُيِحبُّ 

�ْلُمْعَتِديَن َ!َال ُتْفِسُد!� ِفي �ْألَْ*ِ- َبْعَد �ْلُمْعَتِديَن َ!َال ُتْفِسُد!� ِفي �ْألَْ*ِ- َبْعَد 

ِ�ْصَالِحَها َ!�ْ+ُعو7ُ َخْوًفا َ!َطَمًعا 5�َِّ َ*ْحَمَة �هللاَِّ ِ�ْصَالِحَها َ!�ْ+ُعو7ُ َخْوًفا َ!َطَمًعا 5�َِّ َ*ْحَمَة �هللاَِّ 

َقِريٌب ِمْن �ْلُمْحِسِنيَن     َقِريٌب ِمْن �ْلُمْحِسِنيَن     

( ٥٥-٥٦ / Dألعر�� E*سو )( ٥٥-٥٦ / Dألعر�� E*سو )
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وَ� َ�َيْجَعُلُكْم ُخَلَفاَ�  ﴿ َ'مَّْن ُيِجيُب �ْلُمضَطرَّ ِ�َ�� َ�َعاُ� َ�َيْكِشُف �لسُّ
ُر�3َ ﴾ (سو.- �لنمل /٦٢) �ْألَْ.ِ? َ'ِئَلٌه َمَع �هللاَِّ َقِليًال َما َتَذكَّ

 � يا له من فر� كبير �غبطة �� ير� �لعبد �ستجابة 
به لدعائه، 
حتى  �يعلم  �يسمعه  ير�'  معه  �هو  منه  قريب  �هللا   �� بتيقن  يشعر  حيث 
ما قد خطر بباله �يجو> بخاطر'. �تز7�7 ثقته ��طمئنانه على نفسه لتيقنه 
�� موال' لن يتركه عند ��قاA �لضيق �ساعاA �لحر?، ينتظر منه �لعو� 
��لمد7 �مال في �لمزيد من �لفضل ��لكرH، �هذ' عو�مل تدفعه بشوE كبير 
Mليه صاغر�   '
�مو له �تسليمه  �تقوN من محبته  �لتقرO من خالقه،  Mلى 


�ضيا.�

َ.بََّنا ِ�نََّك َتْعَلُم َما ُنْخِفي َ�َما ُنْعِلُن َ�َما َيْخَفى َ.بََّنا ِ�نََّك َتْعَلُم َما ُنْخِفي َ�َما ُنْعِلُن َ�َما َيْخَفى 

َما� َما�َعَلى �هللاَِّ ِمْن َشْيٍ� ِفي �ْألَْ.ِ? َ�َال ِفي �لسَّ َعَلى �هللاَِّ ِمْن َشْيٍ� ِفي �ْألَْ.ِ? َ�َال ِفي �لسَّ

(ِ سو.- �بر�هيم/٣٨ )(ِ سو.- �بر�هيم/٣٨ )
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�لنظر �ليه كعنو�� للبطولة ��لشهامة.
تتجلى  �لعد�لة.   Vكما�  jتما هو  تعالى  �هللا   ��
 5Sتنعكس `لك على عبا�لة حكمته، Sفي �حكامه �لعا
بحق،  يستحقه  ما  ��جد  لقي  فاإلنسا�  �مخلوقاته. 
�هو ال يز�V كذلك �سوI يبقى يلقى بد�� تقصير 
�قسط.  عد�لة  بكل  ��فعاله  �عماله  مقابل  نقص   ��
�آلية �لتالية توضح كيف �� �إلنسا� يلقى نتائج �عماله 
 Zلقسطا�� �لحق  �بميز��  عد�لة  بكل  �لقيامة   jيو

�لمستقيم. 
﴿ َيْوَ_ َنْدُعو ُكلَّ 7َُنا1ٍ ِبِإَماِمِهْم َفَمْن 7ُ�ِتَي ِكَتاَبُه 
 
ُيْظَلُموَ َ�َال  ِكَتاَبُهْم   
َيْقَرُ%�َ َفُأْ�َلِئَك  ِبَيِميِنِه 

َفِتيًال

سو�M ﴾ (�إلسر�% / ٧١)

ِباْلَحقِّ  َبْيَنَنا  َيْفَتُح  ُثمَّ  َ�بَُّنا  َبْيَنَنا  َيْجَمُع  "ُقْل   ﴿
َ�ُهَو �ْلَفتَّاyُ �ْلَعِليُم ﴾ (سو�M سبأ / ٢٦)

�محبة  �قتر�با   S�Sيز �لمؤمن   �� �لمؤكد  من   �"
��Yتباطا بخالقه حينما يؤمن �يعتقد جاFما بعد�لة �هللا 
مطمئن  �هو  �مو5Y جميعا  يسلمه  �حينذ��  �لمطلقة، 
�مرتا� �لنفس ��لضمير. �هو ��ثق كذلك �� �لعد�لة 
�إللهية تظهر �تحكم في جميع ما سوI يصاSفه �� 
يتوقعه �� يمر به في حياته، �من ثم يتقبل �Yضيا نتائج 

.Y�ألحد�¡ بكل سر�

محبة �هللا

58



َما 7ََصاIَ ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي �ْألَْ�bِ َ�َال ِفي َما 7ََصاIَ ِمْن ُمِصيَبٍة ِفي �ْألَْ�bِ َ�َال ِفي 

 َّ
7َْنُفِسُكْم ِ]الَّ ِفي ِكَتاIٍ ِمْن َقْبِل 7َْ
 َنْبَر7ََها ِ]
َّ 7َْنُفِسُكْم ِ]الَّ ِفي ِكَتاIٍ ِمْن َقْبِل 7َْ
 َنْبَر7ََها ِ]

Eَِلَك َعَلى �هللاَِّ َيِسيٌرEَِلَك َعَلى �هللاَِّ َيِسيٌر

( سو�M �لحديد / ٢٢ ) ( سو�M �لحديد / ٢٢ ) 
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َماَ��Jِ َ��ْألَْ�bَ ِفي ِستَِّة 7َيَّاٍ_ ُثمَّ  َماَ��Jِ َ��ْألَْ�bَ ِفي ِستَِّة 7َيَّاٍ_ ُثمَّ ُهَو �لَِّذa َخَلَق �لسَّ ُهَو �لَِّذa َخَلَق �لسَّ

َ�َما   bِ�َْْأل� ِفي  َيِلُج  َما  َيْعَلُم  �ْلَعْر6ِ  َعَلى   Uَما �ْسَتَو�َ  bِ�َْْأل� ِفي  َيِلُج  َما  َيْعَلُم  �ْلَعْر6ِ  َعَلى   Uْسَتَو�

ِفيَها  َيْعُرُ�  َ�َما  َماِ%  �لسَّ ِمْن  َيْنِزُ\  َ�َما  ِمْنَها  ِفيَها َيْخُرُ�  َيْعُرُ�  َ�َما  َماِ%  �لسَّ ِمْن  َيْنِزُ\  َ�َما  ِمْنَها  َيْخُرُ� 

َ�ُهَو َمَعُكْم 7َْيَن َما ُكْنُتْم َ��هللاَُّ ِبَما َتْعَمُلوَ
 َبِصيرَ�ُهَو َمَعُكْم 7َْيَن َما ُكْنُتْم َ��هللاَُّ ِبَما َتْعَمُلوَ
 َبِصير

( سو�M �لحديد / ٤ ) ( سو�M �لحديد / ٤ ) 
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�هللا  �لتمسك بحب   �� �لبعض  يعتقد 
لوحد5 هو �لذ� يوصلهم �لى طريق �إلسالj ��لتحلي 

 �� غير  عنهم.  �هللا  �لربانية �كسب Yضا   ��Sآل�� باألخال� 
�هللا تعالى يذكر في �لقر�� �� �لمؤمنين �لصالحين �لمتقين يخشو� 

خائفة،  �جلة  �بقلو�  �سكناتهم،  �حركاتهم  جو�Yحهم  بكل  Yبهم 
�في نفس �لوقت فهم منغمسو� في محبة �هللا �طلب �لتقر� منه بكل شو� 

بهذ5  تعالى، يشعر��  �هللا   ?Yقد يعرفو�  �لذين  �إليما� من  ��جد. ��صحا� 
ما   �`�� ��لرهبة.  ��لخشية  �لخشو�  تجاهها  �يبد��  �لرباني   Vلجال�� �لعظمة 
تمسك هؤالx بحد�S �هللا �تعاليمه، فأ� �هللا يهبهم ما يستحقونه من قو? �إليما� 
 Vلظال�� ��لصال�  ��لشر،  �لخير  بين  ��لتفريق  �ألFما~  مو�جهة  على   ?Yلقد��

��لصو�� ��لخطأ.
َعنُكْم  َ�ُيَكفِّْر  ُفْرَقاًنا  َلُكْم  َيْجَعْل  �هللاََّ  َتتَُّقو�   
ْ[ِ [َمُنو�  �لَِّذيَن  َيا7َيَُّها   ﴿

َسيَِّئاِتُكْم َ�َيْغِفْر َلُكْم َ��هللاَُّ Eُ� �ْلَفْضِل �ْلَعِظيِم ﴾

(سو�M �ألنفا\ / ٢٩)

�بد�  يكذ�  ال  �يخشا5  �هللا  يتقي  �لذ�  �لمؤمن   ��"
حتى ��� تأثر~ مصالحه �منافعه، �هو يخشى �� 

يخسر Yضا �هللا �حرمانه من نعم �`� ما 
تصرI بسوx، �هذ� 

63



محبة �هللا محبة �هللا 

�خشية �هللا متالtمتا
�خشية �هللا متالtمتا
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تجا�Fها لمحد�Sية  يمانع في  بعد�لة �نز�هة ��ستقامة، �لكنه ال  ضمنها 
قدYته على �لمقا�مة ��لتحمل. �ما �لمؤمن �لمتقي �لذ� ترسخت في قلبه 
�لتي   Hلضغو�  �� �لمغريا~  �مقا�مة  �لتحمل  هذ�   S�فإ� حد �هللا،  خشية 
سبيل  في  �لسائرين  بسلو�  �يتمسك  ���سعة.  جد�  كبير?  لها،  يتعر� 
�هللا �لقويم، �هو يعتمد �يضا على Yبه في مو�جهة �لمصاعب ��لخطو�، 
�يتضر� �ليه �Sعيا �طالبا مخرجا سهال �فرجا قريبا مما هو فيه، �يتوكل 

على Yبه حق توكله.

َفاتَُّقو� �هللاََّ َما �ْسَتَطْعُتْم َ��ْسَمُعو� َ�7َِطيُعو� َفاتَُّقو� �هللاََّ َما �ْسَتَطْعُتْم َ��ْسَمُعو� َ�7َِطيُعو� 

َ̂ ُشحَّ َنْفِسِه  َ̂ ُشحَّ َنْفِسِه َ�7َنِفُقو� َخْيًر� ِألَْنُفِسُكْم َ�َمْن ُيو َ�7َنِفُقو� َخْيًر� ِألَْنُفِسُكْم َ�َمْن ُيو


َفُأْ�َلِئَك ُهْم �ْلُمْفِلُحوَ
َفُأْ�َلِئَك ُهْم �ْلُمْفِلُحوَ

( سو�M �لتغابن / ١٦ ) ( سو�M �لتغابن / ١٦ ) 

ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)
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 Yالستغفا��مسرعا �لى �لتوبة  YSيبا�لحق. ��يدفعه �لى مزيد من �الستقامة 
�لمؤمن ال  �هذ�  �� خلل.  �� خطأ  منه   Yبد  �`�  ?Sلعو�  jعد على  عاFما 
يمكن �� يتوقع منه �حد �� يمد يد5 �لى حر�j �� �� يلجأ �لى �لكسب 
غير �لمشر�� حتى ��� �قع في ��ضا� حياتية بائسة قاسية. �خشية �هللا 

تلجمه من �لوقو� في �لزلل.
يتحر�  له حد�S ضيقة  �هللا،  قلبه خشية  في  ليس  �لذ�  �إلنسا�   ��

َ�7َنِفُقو� ِفي َسِبيِل �هللاَِّ َ�َال ُتْلُقو� ِبَأْيِديُكْم ِ]َلى َ�7َنِفُقو� ِفي َسِبيِل �هللاَِّ َ�َال ُتْلُقو� ِبَأْيِديُكْم ِ]َلى 

�لتَّْهُلَكِة َ�7َْحِسُنو� ِ]
َّ �هللاََّ ُيِحبُّ �ْلُمْحِسِنيَن�لتَّْهُلَكِة َ�7َْحِسُنو� ِ]
َّ �هللاََّ ُيِحبُّ �ْلُمْحِسِنيَن

( ١٩٥ / Mلبقر� M�سو )( ١٩٥ / Mلبقر� M�سو )

محبة �هللا
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�� �هللا يحب عبا5S �ير�I بهم، �يخلق لهم كل ما هو جميل �حسن 
Yحمته  عن  ببعيد  �ليس   .Vبد  �� مقابل  �بد��  كثير?  عطايا5  �لطيف. 
ينشر  فهو  �لمطلقة،  �لعد�لة  له. �ألنه صاحب  ��لمنكر��  �لمشركو�  �ال 
Yحمته على من يتوجه �ليه بقلب خاشعة ينصر5 في �لحيا? �لدنيا �يكافئه 
بالنعيم في �آلخر?. �ما �لكافر بنعمه ��لناكر لفضله �بربويته فليس له �ال 

�لجحيم ��لعذ�� �ألبد�.
 S�بحد ?Sته �لمطلقة غير �لمحدYقد�لخالق � Vجال�من يؤمن بعظمة 
يخشع قلبه �جو�Yحه لذكر �هللا في كل لحظة من حياته، �تأخذ5 �لرهبة 
عند تذكر عذ�� �آلخر? عقابا لمن عصا �تجبر. �هذ5 �لخشية ��لخشو� 
في  �لوقو�  �تحاشيه  �تصرفا~   Vفعا��  Vعما� من  به   jيقو فيما  يظهر�� 
�لنو�هي ��لمعاصي. �من جهة �خر{، �ألنه كا� �إليما� بعفو5 �مغفرته 
للتائب  باستجابته   5Sعتقا�� بربه،  �لشديد  بالحب  �تعلقه  قلبه  �لخشو� 
��لناjS، فأنه يطمح في نيل Yضا5  �ما �عد عبا5S من نعيم �لجنا~ في 

�آلخر?. هذ5 �ألخال� �إليمانية تبينها �آليا~ �لقر�نية:
َ�7َْنُتْم  ِ]الَّ  َتُموُتنَّ  َ�َال  ُتَقاِتِه  َحقَّ  �هللاََّ  �تَُّقو�  [َمُنو�  �لَِّذيَن  َيا7َيَُّها   ﴿

(١٠٢ / 
ُمْسِلُموَ
 ﴾ ([\ عمر�

له كسب  بما يؤمن  بالحب، يتصرI في حياته  بربه  يرتبط  "� من 
Yضا �هللا، �يتحاشى �لوقو� فيما يؤ�S به �لى �لخسر�� ��ستحقا� غضب 

�هللا �سخطه �عقابه �لشديد. يبشر �هللا هؤالx �لمؤمنين في قر�نه:
 
َكاَ َفُأ�َلِئَك  ُمْؤِمٌن  َ�ُهَو  َسْعَيَها  َلَها  َ�َسَعى   Mَآلِخَر�  Aَ��َ7َ ﴿َ�َمْن 

َسْعُيُهم مَّْشُكوً��﴾ (�إلسر�% / ١٩)

محبة �هللا
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ُثمَّ �Yِْجْع �ْلَبَصَر َكرََّتْيِن َينَقِلْب �ِلَْيَك �ْلَبَصُر ُثمَّ �Yِْجْع �ْلَبَصَر َكرََّتْيِن َينَقِلْب �ِلَْيَك �ْلَبَصُر 

َخاِسًئا َ�ُهَو َحِسيٌرَخاِسًئا َ�ُهَو َحِسيٌر

( سو�M �لملك / ٤ )( سو�M �لملك / ٤ )

69



68



 Hبربا يرتبطو�  �لذين  �لمؤمنين   ��
ما خلقه  يحبو� كآفة  تعالى،  باهللا  �ثيق  �تعلق  حب 
�هللا �يجد�� في كل مخلو� مظهر� لصفا~ �هللا �لحسنى.

 
ُيِقيُموَ �لَِّذيَن  [َمُنو�  َ��لَِّذيَن  َ�َ�ُسوُلُه  �هللاَُّ  َ�ِليُُّكْم  ِ]نََّما   ﴿
(٥٥/Mلمائد�) ﴾ M�ُهْم َ��ِكُعوَنسو�َ Mَلزََّكا� 
َالMَ َ�ُيْؤُتوَ �لصَّ

 �Sصا� عميق  بحب  يشعر   �Sلصا� �لمؤمن   �� تؤكد  �آلية  "هذ5 
��حتر�j �تقدير الئق لجميع �لرسل ��ألنبياx �لمرسلين ألYشاS �لبشر �لى سبيل 
�لرشاS ��لهد{، ��يضا للمؤمنين �لصالحين من عبا5S. �� �ألنبياx عباS صالحو� 
�ختاYهم �هللا لمز�ياهم �صفاتهم �لعالية �لتي تجعلهم نما`� �قد�? للناZ ليتشبهو� 

بهم في �لتقو{ ��إليما� �لعميق.
﴿ َلَقْد َكاَ
 َلُكْم ِفي َ�ُسوِ\ �هللاَِّ 7ُْسَوMٌ َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَ
 َيْرُجو �هللاََّ َ��ْلَيْوَ_ 

(٢١ /Iألحز��) ﴾ َكَر �هللاََّ َكِثيًر�Eَ�َ ْآلِخَر�

"� Yسولنا محمد ( �) كا� �حسن مثاV �خير قد�? حسنة 
حياته   Vخال  Vقو�� من  به  �نطق   Vفعا� من  به   jقا ما  كل  في 

�لشريفة. �يمانه �لكامل ��لعميق باهللا �تقو�5 �حبه �لشديد 
لربه �خشيته، مع صبر5 �شفقته �Yحمته بمن 

���Sبه  �لفاضلة  �شيمه  تبعه، 
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من 7حب �هللا، من 7حب �هللا، 
7حب �لرسل 7حب �لرسل 

��ألنبيا% ��لمؤمنين��ألنبيا% ��لمؤمنين
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�لمؤمن  ��� حب  تعالى. كما  �هللا  لذ�~  تعلق �حب  من  يكنه  ما  مد{ 
لم  �لعالية ��يمانه �تقو�5، �لو  نتيجة طبيعية ألخالقه  �لمؤمنين،  لغير5 من 
للرسل  �لمؤمنين هم  به. �كذلك هو حب  �لتقى   �� �� شاهد5   5�Y يكن
��ألنبياx �لذين لم يلتقو� بهم �� ير�هم �� يكونو� معهم. �يا~ كثير? في 
�لقر�� تتحد¡ عن �لرسل �ما قامو� به من جهاS �كفا� كبير في سبيل 
تبليغ Yسالة �هللا  Sعوته، �ما بذلو5 من حب ��Yفة �شفقة بالمؤمنين، هذ5 
�لرسل   xبهؤال �كثر  ��لتعلق  �لشو�  �لى  �لمؤمنين  تدفع  �لكريمة  �آليا~ 
�محبة   jباحتر� يذكر�نهم  ��لمؤمنو�  لهم.  حبهم  من  �تزيد   ،xألنبيا��
�تقدير جاعلين منهم �مثلة �نما`� �نسانية كاملة، �يتذكر�� �Sئما عظمة 
��لسير  بهديهم   xالهتد�� محا�لين  ��خالقهم،  صفاتهم  �فضائل  مقامهم 
على طريقهم. �يصل هذ� �لحب ��لتقدير �لى YSجة تفضيلهم حتى على 

�نفسهم �هليهم
﴿ �لنَِّبيُّ 7َْ�َلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن 7َْنُفِسِهْم َ�tْ7ََ��ُجُه 7ُمََّهاُتُهْم َ�7ُْ�ُلو �ْألَْ�َحاِ_ 
ِ]الَّ  َ��ْلُمَهاِجِريَن  �ْلُمْؤِمِنيَن  ِمْن  �هللاَِّ   Iِِكَتا ِفي  ِبَبْعٍض  7َْ�َلى  َبْعُضُهْم 


 َتْفَعُلو� ِ]َلى 7َْ�ِلَياِئُكْم َمْعُر�ًفا َكاَ
 Eَِلَك ِفي �ْلِكَتاIِ َمْسُطوً�� ﴾ ْ7َ

 (٦ / Iألحز��)

ميز�~  على  تؤكد  �لكريم  �لقر��  من  �آليا~  بعض  هذ5   �"
�خصائص �ألنبياx ��لرسل �لكر�j �تذكرهم بكل خير �محبة �تشير �لى 

علو شأنهم:
 aَنْجِز َكَذِلَك  ِ]ْبَر�ِهيَم  َعَلى  َسَالٌ_  �ْآلِخِريَن  ِفي  َعَلْيِه  َ�َتَرْكَنا   ﴿
ِمْن  َنِبيָדا   َ̂ ِبِإْسَحا ْرَناُ�  َ�َبشَّ �ْلُمْؤِمِنيَن  ِعَباAَِنا  ِمْن  ِ]نَُّه  �ْلُمْحِسِنيَن 

َ̂ َ�ِمْنُذ�ِّيَِّتِهَما ُمْحِسٌن َ�َظاِلٌم  اِلِحيَن َ�َباَ�ْكَنا َعَلْيِه َ�َعَلى ِ]ْسَحا �لصَّ

ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)
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�لسامية نبر�Z ينير �لدY�� لمن يدخل نفسه في Fمر? �لمسلمين. 
يحدثنا Yسولنا �لكريم (�) عن حب �هللا �حب Yسوله ��لمؤمنين 

فيقوV في �حاSيث منها:
مما  ]ليه  7حب  ��سوله  �هللا   
يكو حتى  7حدكم  يؤمن  ال   )

هو  ما  �هللا  �سو\  يا  سئل  عندما  �يضا(   (�  )  Vقا سو�هما".)� 

�إليما
؟. قا\ " 7
 يكو
 �هللا ��سوله 7حب ]ليك مما سو�هما".)� 

عن �نس ( �Y) قاV، قاY VسوV �هللا (�)" ثالثة من كن فيه �جد 
حال�M �إليما
. من كا
 �هللا ��سوله 7حب ]ليه مما سو�هما، �من 

 
7حب عبد� ال يحبه ]ال �هللا، �من يكر� 7
 يعوA ]لى �لكفر بعد 7

7نقذ� �هللا كما يكر� 7
 يلقى ]لى �لنا�." ١  

�لصفاتهم  �خالقهم  لعلو�  �هللا  �ختاYهم   5xنبيا�� �هللا  Yسل  جميع   ��
�لحميد?، �قد `كرهم في �لقر�� ماSحا لهم ���صفا مز�ياهم �لعالية �مثنيا 
مثل   jلكر�� ��لرسل   xفاألنبيا للبشر.  قد�?  باعتباYهم   xثنا �حسن  عليهم 
�يحيى   ��Yها� ��بر�هيم  �عيسى  موسى  �ساSتنا   (� محمد(  سيدنا 
�هللا   jسال عليهم   S��S� �سليما�  ��سماعيل  �يعقو�  �يونس  �يوسف 
�جمعين، �غيرهم من �ألنبياx �متاF�� بإيمانهم �لخالص ��لعميق باهللا تعالى 
�كانو�  �خالقهم  مكانتهم �سمو  �عرفو�  منه،  �لبالغة  �تقو�هم �خشيتهم 
قد�? �نما`� يحتذ{ بهم للبشر عامة. ��لمؤمنو� �لسائر�� في طريقهم 
�مرشد�  Sليال  �لقر��  من  متخذين  بهم،   xلالقتد� �يجاهد��  يسعو� 
للوصوV �لى ما �صلو� �ليه من �لحب �إللهي �يتسابقو� في عمل �لخير�~ 
��لصالحا~ من �ألعماV ليستحقو� Yحمة �هللا، �ليكونو� في جنا~ �لخلد 

مع �ألنبياx ��لصديقين �حسن ��لئك Yفيقا. 
هذ� �لحب �لعميق �لذ� يحسه �يشعر به �لمؤمن تجاY 5سل �هللا يظهر 
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َلَقْد َمنَّ �هللاَُّ َعَلى �ْلُمْؤِمِنيَن ِ]Eْ َبَعَث ِفيِهْم َلَقْد َمنَّ �هللاَُّ َعَلى �ْلُمْؤِمِنيَن ِ]Eْ َبَعَث ِفيِهْم 

يِهْم  يِهْم َ�ُسوًال ِمْن 7َْنُفِسِهْم َيْتُلو� َعَلْيِهْم [َياِتِه َ�ُيَزكِّ َ�ُسوًال ِمْن 7َْنُفِسِهْم َيْتُلو� َعَلْيِهْم [َياِتِه َ�ُيَزكِّ

َ�ُيَعلُِّمُهْم �ْلِكَتاIَ َ��ْلِحْكَمَة َ�ِ]ْ
 َكاُنو� ِمْن َقْبُل َ�ُيَعلُِّمُهْم �ْلِكَتاIَ َ��ْلِحْكَمَة َ�ِ]ْ
 َكاُنو� ِمْن َقْبُل 

َلِفي َضَالٍ\ ُمِبيٍنَلِفي َضَالٍ\ ُمِبيٍن

( سو�M [\ عمر� / ١٦٤ )( سو�M [\ عمر� / ١٦٤ )
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ًة َيْهُد�َ
 ِبَأْمِرَنا َ�7َْ�َحْيَنا ِ]َلْيِهْم  ًة َيْهُد�َ
 ِبَأْمِرَنا َ�7َْ�َحْيَنا ِ]َلْيِهْم َ�َجَعْلَناُهْم 7َِئمَّ َ�َجَعْلَناُهْم 7َِئمَّ

 Mِيَتاَ% �لزََّكا[ِ�َ Mَِال َالMِ َ�ِ]يَتاَ% �لزََّكاMِ ِفْعَل �ْلَخْيَر�Jِ َ�ِ]َقاَمِة �لصَّ ِفْعَل �ْلَخْيَر�Jِ َ�ِ]َقاَمِة �لصَّ

 M�َكاُنو� َلَنا َعاِبِديَنسو�َ M�َكاُنو� َلَنا َعاِبِديَنسو�َ

( �ألنبيا% / ٧٣ )( �ألنبيا% / ٧٣ )
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�خوته  �لمؤمن  يحب   �� فاأل�لى  سبيله. 
 .�Yشعو� �قالبا  قلبا  بهم  �يتعلق  �لمؤمنين 
�لمؤمنين  حب  مد{  �لقر��  �يا~   SYتو�
لبعضهم، �مظاهر �لشفقة ��لعطف ��لرحمة 

�لتي تتحكم �توجه �فعالهم.
 
َيْدُعوَ �لَِّذيَن  َمَع  َنْفَسَك  َ��ْصِبْر   ﴿
َ�ْجَهُه   
ُيِريُد�َ َ��ْلَعِشيِّ   Mِِباْلَغَد� َ�بَُّهْم 

 Mِيَنَة �ْلَحَياtِ َعْنُهْم ُتِريُد Bََال َتْعُد َعْيَنا�َ

َعْن  َقْلَبُه  7َْغَفْلَنا  َمْن  ُتِطْع  َ�َال  ْنَيا  �لدُّ

Eِْكِرَنا َ��تََّبَع َهَو�ُ� َ�َكاَ
 7َْمُرُ� ُفُرًطا ﴾  

(�لكهف / ٢٨)

َ�َال  َجِميًعا  �هللاَِّ  ِبَحْبِل  َ��ْعَتِصُمو�   ﴿
َعَلْيُكْم  �هللاَِّ  ِنْعَمَة  َ��Eُْكُر��  َتَفرَُّقو� 

ُقُلوِبُكْم  َبْيَن  َفَألََّف  7َْعَد�ً%  ُكْنُتئْم   Eْ[ِ

َعَلى  َ�ُكْنُتْم  ِ]ْخَو�ًنا  ِبِنْعَمِتِه  َفَأْصَبْحُتْم 

ِمْنَها  َفَأْنَقَذُكْم  �لنَّاِ�  ِمْن   Mٍُحْفَر َشَفا 

َلَعلَُّكْم  [َياِتِه  َلُكْم  �هللاَُّ  ُيَبيُِّن  َكَذِلَك 

(١٠٣
َتْهَتُد�َ
 ﴾ ([\ عمر�

 
ُيَقاِتُلوَ �لَِّذيَن  ُيِحبُّ  �هللاََّ   َّ
[ِ"  ﴿
 ﴾ cٌَمْرُصو 
ِفي َسِبيِلِه َصفָדا َكَأنَُّهْم ُبنَياٌ

(�لصف /٤)

ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)
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(١٠٨-١١٣/ Jلصافا� M�سو) ﴾ ِلَنْفِسِه ُمِبيٌن

﴿ َ�َتَرْكَنا َعَلْيِهَما ِفي �ْآلِخِريَن َسَالٌ_ َعَلى ُموَسى َ�َهاُ��
 ِ]نَّا َكَذِلَك 
َنْجِزa �ْلُمْحِسِنيَن ِ]نَُّهَما ِمْنِعَباAَِنا �ْلُمْؤِمِنيَن ﴾      

(١١٩ - ١٢٢/ Jلصافا� M�سو)

ِعَباAَِنا  ِمْن  �ْآلِخِريَنِإنَُّه  ِفي  َعَلْيِه  �ْلُمْرَسِليَنَوَتَرْكَنا  َلِمْن  "ِ]ْلَيا1َ   ﴿
﴾ M�ْلُمْؤِمِنيَنسو�

(١٢٣-١٢٩-١٣٢/ Jلصافا�)

 
َ�Aُ 7َِئْفًكا [ِلَهًة 
﴿ َ�بَُّه ِبَقْلٍب َسِليٍم ِ]Eْ َقاَ\ ِألَِبيِه َ�َقْوِمِه َما�Eَ َتْعُبُد�
�هللاَِّ ُتِريُد�َ
 َفَما َظنُُّكْم ِبَرIِّ �ْلَعاَلِميَن ﴾

(٨٤ -٨٧/ Jلصافا� M�سو)

﴿ َ�َسَالٌ_ َعَلى �ْلُمْرَسِليَن َ��ْلَحْمُد ِهللاَِّ َ�Iِّ �ْلَعاَلِميَن ﴾
(١٨١ - ١٨٢/ Jلصافا� M�سو)

�� �ألنبياx ��لرسل هم �كرj �لناZ ��قر� �لمؤمنين �ليه تعالى، ��حب 
�لمضي  عليهم  ��جب  هو  كما  �لمؤمنين،  �لى  ��حبهم  �هللا   عند   Zلنا�
�Yغبة   �بحر �سيرهم  بأخالقهم  ��لتشبه  بهم   xالقتد��� طريقهم  في 

.���خال
 

 من 7حب �هللا، 7حب 7حبا%� �لمؤمنين 
من �لبديهي ��لمسلم به �� من �حب �هللا تعالى ��خلص له، ال بد �� 
�من  �صحابه،  �هللا  فأصحا�  �يضا.  �هللا  يحبه  لمن   ?Sلمو�� بالحب  يشعر 
يسلكو�  �لذين  �لصالحين   5Sعبا ألنهم  عنهم،  هو  يرضى  �هللا  عنه  يرضى 

محبة �هللا
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"َيا7َيَُّها �لنَّا1ُ َقْد َجاَ%ُكْم �لرَُّسوُ\ ِباْلَحقِّ ِمْن "َيا7َيَُّها �لنَّا1ُ َقْد َجاَ%ُكْم �لرَُّسوُ\ ِباْلَحقِّ ِمْن 

َ�بُِّكْم َفآِمُنو� َخْيًر� َلُكْم َ�ِ]ْ
 َتْكُفُر�� َفِإ
َّ ِهللاَِّ َما َ�بُِّكْم َفآِمُنو� َخْيًر� َلُكْم َ�ِ]ْ
 َتْكُفُر�� َفِإ
َّ ِهللاَِّ َما 

َماَ��Jِ َ��ْألَْ�bِ َ�َكاَ
 �هللاَُّ َعِليًما َحِكيًما َماَ��Jِ َ��ْألَْ�bِ َ�َكاَ
 �هللاَُّ َعِليًما َحِكيًماِفي �لسَّ ِفي �لسَّ

( سو�M �لنسا% / ١٧٠ )( سو�M �لنسا% / ١٧٠ )
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ِ ُمَبيَِّناJٍ ِلُيْخِرَ� 
ِ ُمَبيَِّناJٍ ِلُيْخِرَ� "َ�ُسوًال َيْتُلو َعَلْيُكْم [َياJِ �هللاَّ
"َ�ُسوًال َيْتُلو َعَلْيُكْم [َياJِ �هللاَّ

 Jُِلَما اِلَحاJِ ِمْن �لظُّ ُلَماJِ �لَِّذيَن [َمُنو� َ�َعِمُلو� �لصَّ اِلَحاJِ ِمْن �لظُّ �لَِّذيَن [َمُنو� َ�َعِمُلو� �لصَّ

ِ]َلى �لنُّوِ� َ�َمْن ُيْؤِمْن ِباهللاَِّ َ�َيْعَمْل َصاِلًحا ُيْدِخْلُه ِ]َلى �لنُّوِ� َ�َمْن ُيْؤِمْن ِباهللاَِّ َ�َيْعَمْل َصاِلًحا ُيْدِخْلُه 

َجنَّاJٍ َتْجِرa ِمْن َتْحِتَها �ْألَْنَهاُ� َخاِلِديَن ِفيَها َجنَّاJٍ َتْجِرa ِمْن َتْحِتَها �ْألَْنَهاُ� َخاِلِديَن ِفيَها 

7ََبًد� َقْد 7َْحَسَن �هللاَُّ َلُه ِ�tًْقا  7ََبًد� َقْد 7َْحَسَن �هللاَُّ َلُه ِ�tًْقا  

( سو�M �لطال^ / ١١ )( سو�M �لطال^ / ١١ )
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�ْلُمْؤِمُنوَ� َ�ْلُمْؤِمَناُ� َبْعُضُهْم َ�ِْلَياُ� َبْعٍض "َ�ْلُمْؤِمُنوَ� َ�ْلُمْؤِمَناُ� َبْعُضُهْم َ�ِْلَياُ� َبْعٍض َ"

َيْنَهْوَ� َعْن �ْلُمنَكِر َُيِقيُموَ� َ !َِيْنَهْوَ� َعْن �ْلُمنَكِر َُيِقيُموَ� َيْأُمُرَ� ِباْلَمْعُرَ !َِيْأُمُرَ� ِباْلَمْعُر

َالَ, َُيْؤُتوَ� �لزََّكاَ, َُيِطيُعوَ� �هللاََّ ََ)ُسوَلُه ُ�َْلِئَك  َالَ, َُيْؤُتوَ� �لزََّكاَ, َُيِطيُعوَ� �هللاََّ ََ)ُسوَلُه ُ�َْلِئَك �لصَّ �لصَّ

َسَيْرَحُمُهْم �هللاَُّ �4َِّ �هللاََّ َعِزيٌز َحِكيٌمَسَيْرَحُمُهْم �هللاَُّ �4َِّ �هللاََّ َعِزيٌز َحِكيٌم

( �لتوبة /٧١ )( �لتوبة /٧١ )

81



َجاَهُد� ِبَأْمَو�ِلِهْم َ �َجاَهُد� ِبَأْمَو�ِلِهْم "�4َِّ �لَِّذيَن ?َمُنو� ََهاَجُرَ �"�4َِّ �لَِّذيَن ?َمُنو� ََهاَجُر

َلِئَك ْ�ُ �َنَصُرَ �َلِئَك ََ�نُفِسِهْم ِفي َسِبيِل �هللاَِّ َ�لَِّذيَن ?َْ�ُ �َنَصُرَ �َ�نُفِسِهْم ِفي َسِبيِل �هللاَِّ َ�لَِّذيَن ?ََ

 �َبْعُضُهْم َ�ِْلَياُ� َبْعٍض َ�لَِّذيَن ?َمُنو� ََلْم ُيَهاَجُر� َبْعُضُهْم َ�ِْلَياُ� َبْعٍض َ�لَِّذيَن ?َمُنو� ََلْم ُيَهاَجُر

 �ْ4َِ �4ِْ� َما َلُكْم ِمْن ََالَيِتِهْم ِمْن َشْيٍ� َحتَّى ُيَهاِجُرَ �َما َلُكْم ِمْن ََالَيِتِهْم ِمْن َشْيٍ� َحتَّى ُيَهاِجُر

 Kٍيِن َفَعَلْيُكْم �لنَّْصُر 4ِالَّ َعَلى َقْو يِن َفَعَلْيُكْم �لنَّْصُر 4ِالَّ َعَلى َقْوKٍ �ْسَتنَصُرُكْم ِفي �لدِّ �ْسَتنَصُرُكْم ِفي �لدِّ

�هللاَُّ ِبَما َتْعَمُلوَ� َبِصيٌرَ Oٌَبْيَنُهْم ِميَثا�هللاَُّ ِبَما َتْعَمُلوَ� َبِصيٌرَبْيَنُكْم ََ Oٌَبْيَنُهْم ِميَثاَبْيَنُكْم َ

( ٧٢ / Rألنفا� )( ٧٢ / Rألنفا� )
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 ،(�Y  ) كعب  بن   jقد�� عن 
:(�يقوY VسوV �هللا ( 

"]�E 7حب 7حدكم 7خا� فليخبر� 7نه يحبه." ٢

 (�� عن عطا(�Y ) x يقوY VسوV �هللا ( 
7
 �لهدية تسل � Aتثبت �لو M�لزيا� 
" تز����� �تهاA�� فأ

�لسخيمة." ٣
" تهاA�� �لطعا_ بينكم فأ
 Eلك توسعة في �t�7قكم" ٤

 

 7بغظكم �لمشا%�[� ،

 7حبكم ]لى �هللا �لذين يألفو
 �يألفو[ "
٥ ".
بالنميمة �لمفرقو
 بين �إلخو�

7حدهما  تغسل  �ليدين  مثل  �لتيقيا   �E[ �ألخوين  مثل   "
٦".Uألخر�

�هللا   Aعبا �كونو�  تحاسد��  �ال  تباغظو�  �ال  تد�بر��  ال   "
]خو�نا". ٧

هللا  �7حبوني  نعمة  من  به  يغذ�كم  لما  �هللا  7حبو�   "
تعالى" ٨

�من  �هللا  �فعه  هللا  تو�ضع  �من   .....  "

Eكر  7كثر  �من  �هللا...  تكبر �ضعه 
�هللا 7حبه �هللا." ٩
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  7قو�\ �لنبي في7قو�\ �لنبي في
 �لحث على �لمحبة �لحث على �لمحبة
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 Jِ��ََما َر َلُكْم َما ِفي �لسَّ َماَ��Jِ "7ََلْم َتَرْ�� 7َ
َّ �هللاََّ َسخَّ َر َلُكْم َما ِفي �لسَّ "7ََلْم َتَرْ�� 7َ
َّ �هللاََّ َسخَّ

 Mً7َْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهَر�َ bِ�ََْما ِفي �ْأل�َ Mً7َْسَبَغ َعَلْيُكْم ِنَعَمُه َظاِهَر�َ bِ�ََْما ِفي �ْأل�َ

َ�َباِطَنًة َ�ِمْن �لنَّا1ِ َمْن ُيَجاAُِ\ ِفي �هللاَِّ ِبَغْيِر ِعْلٍم َ�َباِطَنًة َ�ِمْن �لنَّا1ِ َمْن ُيَجاAُِ\ ِفي �هللاَِّ ِبَغْيِر ِعْلٍم 

َ�َال ُهًدU َ�َال ِكَتاIٍ ُمِنيٍر َ�َال ُهًدU َ�َال ِكَتاIٍ ُمِنيٍر 

 ( ٢٠ / 
( سو�M لقما
 / ٢٠ ) ( سو�M لقما
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"َ�ِ]�Eَ َطلَّْقُتْم �لنَِّساَ% َفَبَلْغَن 7ََجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ "َ�ِ]�Eَ َطلَّْقُتْم �لنَِّساَ% َفَبَلْغَن 7ََجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ 

ِبَمْعُر�Rٍ 7َْ� َسرُِّحوُهنَّ ِبَمْعُر�Rٍ َ�َال ُتْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُر�Rٍ 7َْ� َسرُِّحوُهنَّ ِبَمْعُر�Rٍ َ�َال ُتْمِسُكوُهنَّ 

ِضَر�ً�� ِلَتْعَتُد�� َ�َمْن َيْفَعْل Eَِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه ِضَر�ً�� ِلَتْعَتُد�� َ�َمْن َيْفَعْل Eَِلَك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه 

َ�َال َتتَِّخُذ�� [َياJِ �هللاَِّ ُهُزً�� َ��Eُْكُر�� ِنْعَمَة �هللاَِّ َ�َال َتتَِّخُذ�� [َياJِ �هللاَِّ ُهُزً�� َ��Eُْكُر�� ِنْعَمَة �هللاَِّ 

َعَلْيُكْم َ�َما 7َنَزَ\ َعَلْيُكْم ِمْن �ْلِكَتاIِ َ��ْلِحْكَمِة َعَلْيُكْم َ�َما 7َنَزَ\ َعَلْيُكْم ِمْن �ْلِكَتاIِ َ��ْلِحْكَمِة 

َيِعُظُكْم ِبِه َ��تَُّقو� �هللاََّ َ��ْعَلُمو� 7َ
َّ �هللاََّ ِبُكلِّ َشْيٍ% َيِعُظُكْم ِبِه َ��تَُّقو� �هللاََّ َ��ْعَلُمو� 7َ
َّ �هللاََّ ِبُكلِّ َشْيٍ% 

 M�سو M�َعِليٌمَعِليٌمسو

( ٢٣١ / Mلبقر� )( ٢٣١ / Mلبقر� )
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 �لمؤمنين �لذين يبغو
 في حياتهم �
نعيم  �نيل %حمته �عفو�، �كسب  �هللا  �%ضا)  �لدنيا 

بذكر�،  �-لسنتهم  �هللا  بحب  قلوبهم  يتعلق  ��لذين  �آلخر2، 
�يحيو
 هللا تعالى: 
هؤال) يعيشو

َ�ْسَرُ�  َ�ُهَو  �ْلُحْكُم  َلُه  َ�َال  �ْلَحقِّ  َمْوَالُهْم  �هللاَِّ  ِ�َلى   ��ُّ��ُ ُثمَّ   ﴿
�ْلَحاِسِبيَن ﴾ (سو�( �ألنعا$/١٦٢)

هذ� �آلية تأكيد صريح -
 �لمؤمن هو من تكو
 غاياته �-هد�فه كسب 
%ضا �هللا عنه. �من يكو
 هذ� -هد�فه البد -
 يكو
 حبه -يضا هللا، �البد كذلك 
 ��ال يمكن قياسه - Eلمتانة ما يليق بهذ� �لمقا��
 يكو
 هذ� �لحب من �لقو2 -
مقا%نته بأJ حب مهما كا
 نوعه -� غايته. كيف ال ��لمؤمن �Hئم �لتفكير 
في %به �ما خلقه من نعم �Nال) �قد%ته �سطوته على �لمخلوقاK. حياته 

�عيشته مع �هللا �في سبيل �%ضا)� ��تقا) غضبه. 
﴿ َ�ِمْن �لنَّاِ: َمْن َيتَِّخُذ ِمْن ُ��6ِ �هللاَِّ َ�نَد�ً�� ُيِحبُّوَنُهْم َكُحبِّ 

َظَلُمو�  َيَر? �لَِّذيَن  َ�َلْو  َ�َشدُّ ُحبָדا ِهللاَِّ  َ��لَِّذيَن Cَمُنو�  �هللاَِّ 

�هللاََّ   َّ6�َ�َ َجِميًعا  ِهللاَِّ   )َ �ْلُقوَّ  َّ6�َ  Fَْلَعَذ�� َيَرْ�6َ   Gْ�ِ

َشِديُد �ْلَعَذ�Fِ ﴾ (�لبقر(/١٦٥)
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َماَ��Lِ َ��ْألَْ�Kِ َ�َلْم َيتَِّخْذ  َماَ��Lِ َ��ْألَْ�Kِ َ�َلْم َيتَِّخْذ �لَِّذO َلُه ُمْلُك �لسَّ �لَِّذO َلُه ُمْلُك �لسَّ

َ�َلًد� َ�َلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي �ْلُمْلِك َ�َخَلَق ُكلَّ َ�َلًد� َ�َلْم َيُكْن َلُه َشِريٌك ِفي �ْلُمْلِك َ�َخَلَق ُكلَّ 

�Uُ َتْقِديًر�َ �Uُ َتْقِديًر�َشْيWٍ َفَقدََّ َشْيWٍ َفَقدَّ

( �لفرقا6 / ٢ ) ( �لفرقا6 / ٢ ) 
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 Pلنا� بعض  يبديه   Jلذ� �لحب   Rهنا  
S
(حاشا  هللا  حبهم  مقد�%  من  -كثر   Kلمخلوقا
 .�Hله -ند� 
هللا) �هؤال) مشركو
 بربهم يجعلو

 ال قو2 �ال قد2% - 
-ما �لمؤمنو
 فأنهم يد%كو
 Xكائن مخلو J- حسن في �- Yجما ��ال خير -
 Hجما� -حيا)  من   Kلمخلوقا� هذ�   
-� لذ�ته. 
� ما هم فيه، �نما ملك - Yمع ما هم عليه من حا
 %��جدهم من �لعدS� .E ليس بمقد- Jلخالق �لذ�

 يخطط �يصمم �ينفذ - �Hجما �كائن ما كا
 حيا -
 Yجما 
ما هو عليه من �بد�^ -� حتى يتدخل فيه. �
 H��قت محد�� جاSبية -J حيو�
 له عمر - 
-J �نسا
��لتغيير ثم �لفنا) ��S ما  EHخالله �لى �لتقا bيتعر ،Eمعلو

� حسن هو تحت حكم - Yهللا. فكل جما� 
Sجا) -جله بأ
 ��سيطر2 �هللا. لذلك فعندما يحب �لمؤمن �ألشيا) �لجميلة -

-يا من خلق �هللا، فهو نتيجة طبيعية إليمانه ��عتقاH� بأنها جميعا 
من صنع خالق مبد^ �مقتد%، فيتوجه �ليه بحبه ��عجابه �يزH�H يقينا 

�ضع �إلبد�^ ��لجماY في �ألشيا). Jلذ� gبهذ� �لر

محبة �هللا
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� كا
 �لنبي( h) يذكر �لمؤمنين �Hئما -
 حبهم بعضهم بعضا 
 (b% ) %S : عن -بي�في سبيل �%ضا)�يجب -
 يكو
 هللا �حد� 

: (h ) هللا� Yسو% Yقا ،Yيقو
" �فضل �ألعماa �لحب في �هللا ��لبغض في �هللا." ١٠

:(h ) عنه -يضا �

(�ها��6 يحيى (عدنا6 ��قطا
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�لحب  من   Pلنا� به  يشعر  ما  -ما  تعالى.  �هللا  ناسين  �لمنافع،  بينهم �على 
��لتعلق بالدنيا �متاعها �مباهجها �iخرفتها �لهوها �تفضيلها على محبة 

:
Nلك �لقرS في Yهللا تعالى، فيقو�
﴿ ُقْل 6ْ�ِ َكاC 6ََباgُُكْم َ�َ�ْبَناgُُكْم َ�ِ�ْخَو�ُنُكْم َ�fْ�ََ��ُجُكْم َ�َعِشيَرُتُكْم 
َتْرَضْوَنَها  َ�َمَساِكُن  َكَساَ�َها  َتْخَشْو6َ   )ٌ�َ�ِتَجاَ �ْقَتَرْفُتُموَها   aٌَ�ْمَو��َ

َ�َحبَّ ِ�َلْيُكْم ِمْن �هللاَِّ َ�َ�ُسوِلِه َ�ِجَهاٍ� ِفي َسِبيِلِه َفَتَربَُّصو� َحتَّى َيْأِتَي 

�هللاَُّ ِبَأْمِرUِ َ��هللاَُّ َال َيْهِدO �ْلَقْوَ$ �ْلَفاِسِقيَن  ﴾ (�لتوبة /٢٤)


 �لمؤمن يحب نعم �هللا �iينة �لدنيا �متاعها ألنها مظهر من مظاهر �
�لخالق �لمبد^ ليس �ال. -ما حبه �لحقيقي ��لكبير فهو إلخو�نه �لمؤمنين 
لهم.  �هللا  يريدها  كما  �لسامية   g�Hآل�� �لرفيعة   Xباألخال  
يتحلو �لذين 
مثل  جاهلية  �عو�طف  �نسانية   gسبا- من  فيه  ليس  �هللا  في  �لحب  �هذ� 
 Yقيمة للما �� �للغة، كما ليس فيه -J �عتبا% -- 
� �للو- Xلعر� ��لقومية -
� �لجا� -� �لمقاE �لرفيع -� -J قيمة ماHية -خرk. يقوY تعالى في �صف -

هذ� �لحب:
َهاَجَر  َمْن  ُيِحبُّو6َ  َقْبِلِهْم  ِمْن  َ��ْإلِيَما6َ   �َ� �لدَّ  ��Wُ َتَبوَّ َ��لَِّذيَن   ﴿
َعَلى  َ�ُيْؤِثُر�6َ  ُ��ُتو�  ا  ِممَّ َحاَجًة  ُصُد�ِ�ِهْم  ِفي  َيِجُد�6َ  َ�َال  ِ�َلْيِهْم 

ُهْم  َفُأْ�َلِئَك  َنْفِسِه  ُيوrَ ُشحَّ  َ�َمْن  ِبِهْم َخَصاَصٌة  َكا6َ  َ�َلْو  َ�ْنُفِسِهْم 

�ْلُمْفِلُحو6َ﴾ (�لحشر / ٩)

� كما �%KH من معاني جليلة في �آلية، فأ
 �لمؤمن يحب �لمؤمنين 
كحبه إلخو�نه �-شقائه �-هله �ال يتو�نى -� يترHH عن تأمين %�حة �لمؤمن 
ال  �لرباني  �لحب  هذ�   .
�تفا �تضحية  جهد  بكل  �مصالحه  منافعه   �-

.
Nلقر� Xكه �ال بالتحلي بأخال�%H� يمكن
 �����صفا عظم مقاE �لحب في �هللا ما % )h سولنا �لكريم (% Yيقو

(�ها��6 يحيى (عدنا6 ��قطا
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"��ثق عر? �إليما6 �لحب في �هللا ��لبغض في �هللا."١١

(�فمن �سس بنيانه على شفا جرt ها� فأنها به....)

( .... في نا� جهنم ��هللا ال يهتدO �لقو$ �لظالمين.)

يعتقد  فانه   
�نسا شكل   Yجما يمتلك  فعندما  بربه،   Rيشر من  -ما 
�لمشرR يشبه من  �لموقف من  �النسا
. هذ�  لذلك  �لصفة ملك  
 هذ� -
 Yلجما� 
� %سوE معتقد� -- Kيعجب بلوحا�يز�% متحفا لالعماY �لفنية 
 Jلذ� Eلرسا� lيمتد 
��لر�عة تأتي من �للوحة نفسها. ��لمفر�b منه -
 �بانسا
 لحسنه �جماله - ��S -حب -� �عجب -حد  بالعمل. �هكذ�   Eقا
لصوK جميل �لحن %خيم، -� تلذS من طعاE، عليه -
 يتذكر فو%� �لخالق 
باهللا حق   
يؤمنو ��لذين   .gالعجا�� ��لثنا)  بالشكر  �ليه  �يتوجه  �لعظيم 

 -ند��H يرجعو
 �لفضل كله هللا �يشتد ��ال يشركو
 به -� يتخذ ،
�اليما

حبهم �تعلقه به.
( لوحة– الساY كا%- �لمعر�ضة في متحف �للوفرللرساE جوسبي 

كاستيليوني-١٨٦٥ ).

 �لكريم يخاطب �لنبي �بر�هيم( ^) قومه �لمشركين:Nفي �لقر �

�ْلَحَياِ(  ِفي  َبْيِنُكْم   )َ َّ�َمَو َ�ْ�َثاًنا  �هللاَِّ   6ِ��ُ ِمْن  �تََّخْذُتْم  ِ�نََّما   aََقا�َ  ﴿
َبْعًضا  َبْعُضُكْم  َ�َيْلَعُن  ِبَبْعٍض  َبْعُضُكْم  َيْكُفُر  �ْلِقَياَمِة  َيْوَ$  ُثمَّ  ْنَيا  �لدُّ

(٢٥ / Lلعنكبو�) ﴾ َما َلُكْم ِمْن َناِصِريَن�َ �َ�َمْأَ��ُكْم �لنَّاُ

� تبين �آلية �لكريمة -
 �لحب ��ال%تباr �لوثيق �لظاهر في �لعالقة بين 
�لمشركين ��لمنكرين سوs ينقلب �لى كر�هية �بغض شديد في �آلخر2. 
�Sلك بسبب �عتقاHهم -
 جميع -هد�فهم �غاياتهم تنحصر �تتمحو% فيما 

محبة �هللا
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يحزنو
 ]�E حز
 �لنا1") ١٢ 

Yبنا.  �هللا  هو  للمؤمنين  �لطاهر  �لحب  هذ�  ��نعم  �هب  �لذ�   ��
�يصف كيف �عطى �منح نبي �هللا يحيى(�) �لشعوY بالمحبة ��لر�فة:

Mٍ َ�[َتْيَناُ� �ْلُحْكَم َصِبيָדا ﴿ َياَيْحَيى ُخْذ �ْلِكَتاIَ ِبُقوَّ
َ�َحَناًنا ِمْن َلُدنَّا َ�tََكاMً َ�َكاَ
 َتِقيָדا ﴾ (مريم / ١٢-١٣)

�لمؤمنين  من  �لصالحا~  يعمل  من   �� �هللا  يخبرنا  �خر{   �� في   �
يهبهم من عند5 �لحب:

َ�َمْن ُيْسِلْم َ�ْجَهُه ِ]َلى �هللاَِّ َ�ُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد َ�َمْن ُيْسِلْم َ�ْجَهُه ِ]َلى �هللاَِّ َ�ُهَو ُمْحِسٌن َفَقِد 

�ْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَ�Mِ �ْلُوْثَقى َ�ِ]َلى �هللاَِّ �ْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَ�Mِ �ْلُوْثَقى َ�ِ]َلى �هللاَِّ 

( ٢٢ / 
( َعاِقَبُة �ْألُُموِ�لقما
 / ٢٢ )( َعاِقَبُة �ْألُُموِ�لقما

ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)
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:(�Y ) سيدنا عمر بن �لخطا�
بأنبيا% �ال  ): 7
 من عباA �هللا ناسا ما هم c قا\ �سو\ �هللا ( )

�هللا  من  لمكانهم  �لقيامة  يو_  ��لشهد�%  �ألنبيا%  يغبطهم  شهد�% 

تحابو�  قو_  هم   " قا\  عنهم.  فخبرنا  �هللا  �سو\  يا  قالو�  تعالى". 

 
7 فو�هللا  يتعاطونها.  7مو�\  �ال  بينهم  7�حا_  غير  على  �هللا   y�بر

�جوههم �لنو� �7نهم لعلى نو� �ال يخافو
 ]�E خاR �لنا1 �ال 

محبة �هللا
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�لرَّْحَماُ
 ُ�Aָד� ﴾  َلُهْم  َسَيْجَعُل   Jِاِلَحا َ�َعِمُلو� �لصَّ ﴿ �لَِّذيَن [َمُنو� 
(مريم / ٩٦)

� لعله من �لمهم �� نذكر هنا �� من يحب لوجه �هللا ��Yضا5x، يتوجه 
بهذ� �لحب �لى من هو على �يما� �تقو{ �خلق قر�ني �من هم �كثر قربا 
 Zهو �حب �لنا (�من �هللا بأعماله �لصالحة. �لهذ� يكو� Yسولنا محمد (

�لى �لمؤمن ��كثرهم قربا منه.

�لحب �لصاA^ يعيش
 �ينمو مع �ألخالقالقر[نية

�يشعر  �يعيش  ير{  بحبه،  قلبه  �متعلق  Yبه  من  قريب  هو  من   ��
بالمحبة تجا5 جميع ما خلقه �هللا. فهو حينما ينظر �لى مشهد طبيعي جميل 
تنبعث في �Sخله  �ليف �Sيع،  �� قط  ملونة  فر�شة   �� يانعة  �لى Fهر?   ��
مشاعر جياشة �تتدفق في نفسه �حاسيس جميلة عميقة. �هذ5 �ألحاسيس 
��لمز�يا   �Sأل�� �لخلق  جميل  بشخص  يلتقي  عندما  �إلنسا�  بها  يشعر 
�حسن �لمظهر ��لقو�j ��لخلق. `لك أل� هذ5 �لمظاهر هي في �لحقيقة 
ظو�هر �لهية تدV على �لخالق �لمبد�. �في كل هذ5 �لمظاهر �لبديعة من 
 Fيبر حولنا،  من  �لمخلوقا~  في  �لكائن  �لدقيق  ��لصنع  �لتخطيط   Vجما
�يوضح بجالx جالV مقاj �لخالق، �هذ� ما يؤ�S �لى �لمشاعر �لدفاقة من 
�لمحبة �تؤ�S �لى حصوV حاال~ من �لوجد في قلب �إلنسا�. �� �لذين 
يعيشو� حقيقة �لحب �لخالص هم ��لئك �لذين تعلقت قلوبهم �نفوسهم 

بحب �هللا تعالى.
 .�Yلمبا� �لبنيا�  �هذ�  �لمحبة  هذ5   Zسا� �لقر�ني  �لخلق  يشكل   �

ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)
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يِن َحِنيًفا ِفْطَرMَ �هللاَِّ �لَِّتي َفَطَر  يِن َحِنيًفا ِفْطَرMَ �هللاَِّ �لَِّتي َفَطَر َفَأِقْم َ�ْجَهَك ِللدِّ َفَأِقْم َ�ْجَهَك ِللدِّ

يُن  يُن �لنَّا1َ َعَلْيَها َال َتْبِديَل ِلَخْلِق �هللاَِّ Eَِلَك �لدِّ �لنَّا1َ َعَلْيَها َال َتْبِديَل ِلَخْلِق �هللاَِّ Eَِلَك �لدِّ


�ْلَقيُِّم َ�َلِكنَّ 7َْكَثَر �لنَّا1ِ َال َيْعَلُموَ
�ْلَقيُِّم َ�َلِكنَّ 7َْكَثَر �لنَّا1ِ َال َيْعَلُموَ

( �لر�_ / ٣٠ )( �لر�_ / ٣٠ )
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ْن Aََعا ِ]َلى �هللاَِّ َ�َعِمَل  ْن Aََعا ِ]َلى �هللاَِّ َ�َعِمَل َ�َمْن 7َْحَسُن َقْوًال ِممَّ َ�َمْن 7َْحَسُن َقْوًال ِممَّ

َصاِلًحا َ�َقاَ\ ِ]نَِّني ِمْن �ْلُمْسِلِميَنَصاِلًحا َ�َقاَ\ ِ]نَِّني ِمْن �ْلُمْسِلِميَن

( فصلت / ٣٣ )( فصلت / ٣٣ )
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َ�ِمْن �لنَّا1ِ َمْن َيْشِرa َنْفَسُه �ْبِتَغاَ% َمْرَضاMِ �هللاَِّ َ�ِمْن �لنَّا1ِ َمْن َيْشِرa َنْفَسُه �ْبِتَغاَ% َمْرَضاMِ �هللاَِّ 

Aِِباْلِعَبا Rٌ�%ُ�َ َُّهللا��َAِِباْلِعَبا Rٌ�%ُ�َ َُّهللا��َ

( ٢٠٧ / Mلبقر� )( ٢٠٧ / Mلبقر� )
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لإلنسا�  �تؤمن  �لعالقة،  هذ5  من  تأتي  نتائج 
حياته   Yستمر��� عمر5   Vطو� ��لثبا~  �لصبر 
على �أل�Y. ��ألسس �لمتينة لحب �لمؤمن هي 
�إليما� �خشية �هللا ��لتمسك بالقر�� ��خالقه 
 Yبقد ��لعمق  ��لثبا~  �لقو?  عناصر  تخلق  �لتي 
كسب  �بالتالي  �محبته.  باهللا  �لتعلق  YSجة 
 Iسو �لحب  هذ�   ��  Iيعر ��لمؤمن  Yضا5. 
يستمر �يد�j ليس في �لدنيا فحسب ��نما في 
�لحيا? �ألخر{ ��لى �ألبد، �هذ5 �لحقيقة سبب 


 �هللاَِّ َما َال َينَفُعَنا َ�َال َيُضرَُّنا ِ�Aُ َال َيُضرَُّنا ُقْل 7ََنْدُعو ِمْن�هللاَِّ َما َال َينَفُعَنا َ� 
ِ�Aُ ُقْل 7ََنْدُعو ِمْن

 aَهَد�َنا �هللاَُّ َكالَِّذ Eْ[ِ َعَلى 7َْعَقاِبَنا َبْعَد ُّAُنَر�َ aَهَد�َنا �هللاَُّ َكالَِّذ Eْ[ِ َعَلى 7َْعَقاِبَنا َبْعَد ُّAُنَر�َ

َياِطيُن ِفي �ْألَْ�bِ َحْيَر�َ
 َلُه  َياِطيُن ِفي �ْألَْ�bِ َحْيَر�َ
 َلُه �ْسَتْهَوْتُه �لشَّ �ْسَتْهَوْتُه �لشَّ

 Uُهَد َّ
7َْصَحاIٌ َيْدُعوَنُه ِ]َلى �ْلُهَدU �ْئِتَنا ُقْل ِ]
َّ ُهَدU 7َْصَحاIٌ َيْدُعوَنُه ِ]َلى �ْلُهَدU �ْئِتَنا ُقْل ِ]

�هللاَِّ ُهَو �ْلُهَدU َ�7ُِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَرIِّ �ْلَعاَلِميَن�هللاَِّ ُهَو �ْلُهَدU َ�7ُِمْرَنا ِلُنْسِلَم ِلَرIِّ �ْلَعاَلِميَن

( �ألنعا_ / ٧١ )( �ألنعا_ / ٧١ )

ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)
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�تناغم  تآلف   �`� �ال  ما  �نسا�  تجا5  �لحب  ينمو   �� باإلمكا�  فليس 
�لقر�� بصوY? كاملة �في جميع مظاهر �عماله  هذ� �إلنسا� مع �خال� 
�تصرفاته. `لك �� من يتقر� �لى �لقر�� فأنه سوI يعيش حياته مكتسبا 

�جمل �لصفا~ ��حسنها ��قومها �بما يرضي �هللا.
ِعْنَد  اِلَحاJُ َخْيٌر  َ��ْلَباِقَياJُ �لصَّ  Uُهًد ��ْهَتَدْ� ﴿ َ�َيِزيُد �هللاَُّ �لَِّذيَن 

َ�بَِّك َثَو�ًبا َ�َخْيٌر َمَرAָד� ﴾ (مريم / ٧٦)

في هذ5 �آلية تأكيد على �� �الستمر�Y ��لثبا~ في �كتسا� �ألخال� 
�لمفاهيم �لجميلة  �لتعلق باهللا. �من مظاهر5 هذ5   Vلقر�نية يأتي من خال�
��الستقامة  ��لتضحية  ��لو�ضع  ��لمحبة   jالحتر��� ��لصد�   xلوفا� مثل 
��لتفا�V ��لتسامح ��لرحمة ��للطف ��للين ��لشجاعة ��لحزj �هي كلها 

7ََفَحِسَب �لَِّذيَن َكَفُر�� 7َْ
 َيتَِّخُذ�� ِعَباaAِ ِمْن 7ََفَحِسَب �لَِّذيَن َكَفُر�� 7َْ
 َيتَِّخُذ�� ِعَباaAِ ِمْن 

Aُ�ِني 7َْ�ِلَياَ% ِ]نَّا 7َْعَتْدَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفِريَن ُنُزًالAُ�ِني 7َْ�ِلَياَ% ِ]نَّا 7َْعَتْدَنا َجَهنََّم ِلْلَكاِفِريَن ُنُزًال

 ( ١٠٢ / I لكهف� ) ( ١٠٢ / I لكهف� )

محبة �هللا
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�جيه �خر لتحقيق ���صر هذ� �لحب �جعلها �قو� ���ثق.
0/ �لذ- يتمسك بالخلق �لقر�ني، يجعله كائنا سامي �لمكانة 
�عزيز� �مقد�7 عند 7به �عند عمو: �لمؤمنين 7غم �نه ال يبغي في 

�لحقيقة سو� كسب 7ضى �هللا �مغفرته �يأمل �لدخوB في Aمر@ �حبا< 
�هللا. �لكنه يكسب �يضا محبة �لمؤمنين أل/ �هللا يسخر له �ألسباJ �يهبه 

نو�7 �جماال يدخل بها قلوJ �لناM �يفوA بمحبتهم.

�لفهم �لخاطئ للمحبة عند من
ال يتمسكو� بخلق �لقر�� ����به

 J7تتضا �لقر�نية   Nألخال�� Pلسلو�� JQبعيد�/ عن �أل �لذين هم 
لديهم مفاهيم �معاني �لحب �تتخبط سالكه سبيال غير قويمة، مثله مثل 
غيرها من مفاهيم �لحيا@. Uلك أل/ عالقاتهم مبنية على �سس ��هية سقيمة 
��Qعائهم  معيشتهم،   Aساليب �طر� في  Uلك  0ظها7 عكس  مهما حا�لو� 
 Bلفصو� في  تعاملهم.  في  ��الحتر�:  بالحب  �تمسكهم  بأيمانهم  �لباطل 

�لقاQمة توضح لمو�قف هؤال< �لبعيدين عن �لقر�/ ��لتربية �لربانية 
�ما يعتمد�نه من قيم �مقاييس باطلة.

�لعالقة بين �لرجل 
��لمر+* �لمستند*

2لى +سس �لشر- باهللا 
تظهر كثير� في �لعالقة بين �لرجل 

0لى  تستند   7Qبو�� مقاييس  ��لمر�@ 

ها��4 يحيى (عدنا� +�قطا4)
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 �هللاَِّ َما َلْم ُيَنزِّْ\ ِبِه ُسْلَطاًنا ِ�Aُ ِمْن 

 �هللاَِّ َما َلْم ُيَنزِّْ\ ِبِه ُسْلَطاًنا َ�َيْعُبُد�َِ�Aُ ِمْن 
َ�َيْعُبُد�َ

اِلِميَن ِمْن َنِصيٍر اِلِميَن ِمْن َنِصيٍرَ�َما َلْيَس َلُهْم ِبِه ِعْلٌم َ�َما ِللظَّ َ�َما َلْيَس َلُهْم ِبِه ِعْلٌم َ�َما ِللظَّ

( �لحج / ٧١ ) ( �لحج / ٧١ ) 
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 َ̂ َ�ِ]ْسَحا ِ]ْبَر�ِهيَم  [َباِئي  ِملََّة  َ̂ َ��تََّبْعُت  َ�ِ]ْسَحا ِ]ْبَر�ِهيَم  [َباِئي  ِملََّة  َ��تََّبْعُت 

ِمْن  ِباهللاَِّ   Bَُنْشِر  
ْ7َ َلَنا   
َكاَ َما   Iََيْعُقو�ِمْن َ ِباهللاَِّ   Bَُنْشِر  
ْ7َ َلَنا   
َكاَ َما   Iََيْعُقو�َ

َ�َعَلى  َعَلْيَنا  �هللاَِّ  َفْضِل  ِمْن  Eَِلَك  َ�َعَلى َشْيٍ%  َعَلْيَنا  �هللاَِّ  َفْضِل  ِمْن  Eَِلَك  َشْيٍ% 

    
�لنَّا1ِ َ�َلِكنَّ 7َْكَثَر �لنَّا1ِ َال َيْشُكُر�َ
�لنَّا1ِ َ�َلِكنَّ 7َْكَثَر �لنَّا1ِ َال َيْشُكُر�َ

( يوسف / ٣٨ )( يوسف / ٣٨ )
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معاني �لشر! " نعو� باهللا منه". فالبعض يظهر �لمحبة  �لميل �لى من هم 
مخلوقا2 عبا0 لر/ �لعالمين معتبرين من يتخذنهم *خال' بمثابة �لغاية 
معظمين  صافهم * مر00ين  �لتسليم،  �لعجز  0;جة  �لى  بهم  يرتبطو> 
*شخاصهم تصرفاتهم محالين 0�ئما كسب �لمزيد من ;ضاهم حبهم 
سهر   H;* في  �لليلي   <يسهر نها;هم  جل  بهم   <يتفكر �نتباههم. 
مؤلم يقضونها في تذكرهم يحلمو> بهم. هم ال يتو�نو> من بذK كل 
قت لكسب 0هم، ساهين * ناسين في كل ما يستطيعو> من جهد 
هذ� �كر �هللا تعالى. بل يفعلو> حتى ما يخالف *�مر �هللا نو�هيه ��� ما 
تطلب �لك، ال يتر00> في �لتضحية �لفد�' من *جلهم. هؤال' في �لو�قع 
 Kهذ� ما يتجلى في *شعا; �لغزكأنما يتخذ> بعضهم بعضا " *;بابا". 
قصائد �لعشق �لر�يا2 �لغر�مية �لكتابا2 �أل0بية حيث تتر00 كلما2 
 "�لمعبوZ0" في صف هذY �لعالقة. هذ� �لنوX من �لحب * "Z0مثل "�لعبا
�لتي  �لحقيقة   Yهذ �لى  بدقة  تشير  قر]نية   \* باهللا.  �لشر!  مفهو[  *ساسه 
تستند �لى مفاهيم جاهلية غير �يمانية تقتر/ من �لشر! باهللا، في حين *> 

ثق ;�بطة *قوa *ثر� من 0نها:*محبة �هللا *على مكانة 
َ�َشدَّ   �ْ�َ �َباَ�ُكْم  َكِذْكِرُكْم  �هللاََّ  َفاْ�ُكُر��  َمَناِسَكُكْم  َقَضْيُتْم  َفِإَ��   ﴿
ْنَيا َ�َما َلُه ِفي �آلِخَرِ# ِمْن  ِ�ْكًر� َفِمْن �لنَّا1ِ َمْن َيُقوُ- َ,بََّنا �ِتَنا ِفي �لدُّ

َخَالٍ; ﴾ (�لبقر# / ٢٠٠)

محبة �هللا فوH كل شئ كل شكل من *شكاK �لحب. *ية عالقة 
 مظهر من مظاهر �لحب يخرd حب �هللا من �لقلو/ ليحل * eتبا;� *
حب �لعبيد محله �نما هو شر! باهللا تعالى بد> ;يب * شك. هذ� 
�لمصير،  بئس  عذ�/ جهنم   Yخر[ بائس  مصير  �لى  �إلنسا>  يدفع  ما 

محبة �هللا
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هذY �لحقيقة تغيب كثير� عن *�ها> �لناi. ال شك *> حب �نسا> ألخر 
*قا;به  ألهله  �لرعاية  �لحماية  بالعطف  قيامه  حميمة  بعالقة  �;تباطه 
 iشرنا فأ> حب �لنا*�نما هو شئ جميل نبيل في حد ��ته. كما سبق 
�إلحساi بالقر/ منهم �لتآلف معهم �نما هو نعمة كبيرZ من نعم �هللا 
بالخير �لسعاZ0 لإلنسا> ال في  يأتي  على �إلنسا>. مثل هذ� �لحب ال 
حياته �لدنيا ال في ]خرته �ال ��� كا> في سبيل �هللا ألجل �;ضا'Y. *ما 
�� كا> �لحب مبنيا على *ساi من �لشر! باهللا، فال يمكن �ال *> يأتي منه �
�لخسر�> �لند[ �آلال[. يخبرنا �هللا في �لقر]> كيف *> �لمتحابين على 
يضحو� بمن يحبو> للخالn من  �*ساi �لشر! ال يتر00> من *> يفد

نا; جهنم:
ِبَبِنيِه  َيْوِمِئٍذ  َعَذ�ِ@  ِمْن   Bَيْفَتِد َلْو   Dُْلُمْجِر�  ُّFَيَو ُر�َنُهْم  ُيَبصَّ  ﴿
ُثمَّ  َجِميًعا   Lِ,َْْأل� ِفي  َ�َمْن  ُتْؤ�يِه  �لَِّتي  َ�َفِصيَلِتِه  َ�َ�ِخيه  َ�َصاِحَبِتِه 

(١١-١٤ / U,لمعا�) ﴾ ُينِجيِه

 Vٍْمِر� ِلُكلِّ  َ�َبِنيه  َ�َ�ِبيِه َ�َصاِحَبِتِه  َ�ُ�مِِّه  َ�ِخيِه  ِمْن  �ْلَمْرُ�  َيِفرُّ   Dََيْو ﴿
ٌ̂ ُيْغِنيِه ﴾ (عبس / ٣٤-٣٧)     ِمْنُهْم َيْوَمِئٍذ َشْأ

�لصد�قة �لمبنية على �لمصالح
بعض �لعالقا2 �لصد�قا2 �لتي ظاهرها �لعطف �إلخالn، تعتمد 
�لمنافع  توقع  على  �إلنسا>،   aلد  \0�;� ]ال  �لشعو;   aلد حقيقتها  في 
يعبر  �لك.  من  �لقصد   Xقو عد[  ;غم  �آلخر   pلطر� من  �لمصالح 
�لناi *يضا عن �لحماسة �الندفاX �لذ\ يشعر به تجاY من يتوقع  بعض 
بأنها من مظاهر �لحب �أللفة. غير �>  ينتظر منه مصلحة * غرضا،   *

ها,�^ يحيى (عدنا^ ��قطا,)
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َ�َال َتْشَتُر�� ِبَعْهِد �هللاَِّ َثَمًنا َقِليًال ِ]نََّما ِعْنَد �هللاَِّ َ�َال َتْشَتُر�� ِبَعْهِد �هللاَِّ َثَمًنا َقِليًال ِ]نََّما ِعْنَد �هللاَِّ 


ُهَو َخْيٌر َلُكْم ِ]ْ
 ُكنُتْم َتْعَلُموَ
ُهَو َخْيٌر َلُكْم ِ]ْ
 ُكنُتْم َتْعَلُموَ

( �لنحل / ٩٥ ) ( �لنحل / ٩٥ ) 
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 Yقة. هذ� �لشعوSمالة صاF �� 5 لتأسيس عالقةSعتما�
مع   �Yيتضا� يختلط  �لبعض  لد{  �لر�حة  بتحقيق 
�لمصالح  تأمين   Vفيتحو �لنبيلة،  �لمحبة  مفاهيم 
يعتمد��  ��خر��  �لحب.  من  نو�  �لى  ��لمنافع 
 jلهند�� �حسن  ��لمظهر  �لخلق   Vجما مقاييس 
نو�  لتأمين  �لمقاييس �سائل  معتبرين هذ5   ،jلقو���
من �لمكانة ��لتقدير لهم. �بذلك تحل �لمو�صفا~ 
�شكل  �لجسم  لمقاييس  �لفيزيا�ية  ��لخصائص 
قيمة   ��  Yعتبا�  �� محل  ��ألنف  ��لعينين  �لوجه 
�خر{ كاألخال� �لحميد? ��لنفس �لطيبة ��ألYيحية 
�لرفيعة.  �إلنسانية  �لمقاييس  من  ��مثالها  �لتعامل  في 
�كأنما هذ� �لحب يرSS عباY? " �لمقاييس �لجمالية 
لهذ� �إلنسا� تؤمن لي �لتقدير ��الحتر�j" فإ`� `هب 
�لجماV فليس للر�� �Sني قيمة عند5. �لمهم عند5 �� 
يكو� �إلنسا� �لذ� �مامه جميل �لهيئة �سيم �لمظهر 
�ال يهم �`� كا� فظا قاسيا مستهز� بالناZ فال ير{ 

منه مثل هذ5 �لعيو� ��لنو�قص. 
مصالحه  تأمين  فقط  يهمه  من   Zلنا� من   �
�جعل حياته في �ما� �ضما�. ��لكثير�� يفكر�� 
ما سوI تكو� عليه ��ضاعهم �القتصاSية ��لمعاشية 
 Sإلعد���لتحضير � �ضما� مستقبلهم عند �لمر� ��
لما سوI تأتي مع �لشيخوخة من �لوحد? ��لعزلة، 

ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)
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�مقصد  معنى  عن  بعيد   Yلشعو��  Zإلحسا� هذ� 
يملكه  بما  �إلعجا�  من  نو�  هو  ��نما  �لحب 
حاال~  �في  صفا~.  من  بها  يتصف   �� جا5  من 
يملكه  ما  مع  �إلعجا�  هذ�  �يتناسب  يتغير  كثير? 
من ماV �� ثر�?، فتزيد مع FياS? ثر�ته ��مو�له، لما 
تمتلكه �لثر�? من تأثير كبير على �لناZ. هذ� �لحمى 
�هو{  �تعلق  �له  هو  ��نما  حبا  ليس   Yلشعو��
�لحاال~  هذ5  ففي  �لز�ئل.  �لدنيا  بمتا�  ��عجا� 
ليس ألخال� �إلنسا� �لثر� �� �عتباY �� تقدير �� 
��F في ترسيخ �� تشكيل هذ5 �لعالقة. �يكفيه �� 
يكو� `� ماV �� جا5 �� سلطا� ليكسب هذ5 �لمحبة 
حتى �لو كا� �سو� �لناZ خلقا ��غلظهم ��قساهم 
�علما  �ثقافة  فكر�  ��ضعفهم  ظلما  ��شدهم  طبعًا 

��بعدهم عن �لرحمة ��لحنا�.
�خر{  مقاييس  لهم   Zلنا� بعض  هنا�   �
�يتوقعو�  يريد��  فهم  ��لصد�قة.  �لحب  فهم  في 
 Y�لسر� نفوسهم  في  يبعث  من  صد�قة  كسب  من 
 Yشعا  SSفير �كثر.  يضحك  �لذ�   �� ��لبهجة 
على   �YSقا يكو�   �� صد�قتي  يطلب  لمن  ينبغي   "
�لنو� من �لعالقة ليست  �ضحاكي �كثر...." �هذ� 
 `� .?S�نما تعتمد على منافع محد��ئمة �S �� ثابتة
يمكن  �ساسا  ��لمز��  �لضحك  في  �لرغبة  ليست 

محبة �هللا
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ال   xلى عب�  Vيتحو عجز   �� مر�  �حدهما  يصيب  عندما   �� �لمتوقعة، 
يحتمل، �بالخاصة �`� ما �صا� مكر�5 �� حاS¡ بصاحبه مما �S{ �لى 
حصوV ضرY �� تشو5 ظاهر� علية، حينئذ تأتي �لنهاية �لسريعة لهذ� �لحب. 
 ?Sظاهر5 �لسعا ���F كيف ينتهي jسائل �إلعال�نشاهد في  �كثير� ما نقر� �
�لى فشل ��فتر�� بسبب مر� �� عاهة تصيب �حدهما �� في حاال~ �Fمة 
مالية �� �فالZ. فكثير� ما تنتهي Fيجا~ �لى خصومة ��الفتر�� �لى �ألبد 

لسبب من هذ5 �ألسبا�، بعدما كا� ظاهر �ألمر حب �تفاهم. 
�� �لمحبة �لصاSقة في �لحقيقة تزS�S قو? �متانة بمر�Y �لزمن. فحين 
 S�Sتز �لمحبة   �� نر{  �لرفيع،   �Sأل�� �ألخال�  ��لميز��   Zلقيا� يكو� 
�تتوثق بين F�جين كلما تعمقت �لعالقة �ظهر~ كو�من �جوهر خصالهما 
 Vلوقت. �� مثل هذ� �لحب ال يتأثر سلبيا بأ� شكل من �ألشكا� Y�مع مر
عند حصوV �� حالة طاYئة غير منتظر? مثل �لعجز �� �لمر� �� ألسبا� 
�قتصاSية �Yبما يحصل �لعكس، �` تسبب مثل هذ5 �لحاال~ �لطاYئة �لى 
ظهوY ��ضا� جديد? من �شكاV �لرحمة ��لشفقة ��لتو�ضع ��لتضحية �بما 
�لطرفين. �سبب  بين  ��لعالقة  �لر�بطة  �قو?  متانة   ?SياF �لى  بالتالي   �Sتؤ
هذ5 �لمظاهر هو �الYتباH بمفاهيم �خال� �لقر��. فالخشية من �هللا تعالى 
��لخوI من �لوقو� في �لمعاصي ��لسعي لكسب Yضا5 �عفو5 ��لتوسل 
بالوسائل �ألخالقية �لو�SY? في �لقر�� هي �S��~ فعالة �مؤثر? إلعطاS xفعة 
قوية للمحبة �تمتين Y��بطها ��شائجها. لذلك ال نر{ �� �نحر�� I� Fلل 
في تصرI �لمؤمن عند �قو� �لمحا`ير �لتي ��SYنا `كرها، ال بل تترسخ 

�تتعمق �لمحبة في قلبه.
             

ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)
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��لمساعد?  �لعو�  �لى  فيها  يحتاجو�  صعبة  ��ضا�  في  �لوقو�  Yبما   ��
�فضل  يكو�   �� يمكن  مثال-   – �لز���   �� يعتقد��  �هم  �خرين.  من 
�لوسائل لمجابهة هذ5 �ألموY �لمقلقة، �لتأمين هذ5 �لوسيلة، فهم يحا�لو� 
�يجاهد��  �يكافحو�  لهم،  �ألفضل  يعتقد�نهم  بمن  ��لتشبث  �لتمسك 
 Vمن �لمستقبل �لغامض" يتحو Iتهم. هذ� " �لخوYخسا �فقد�نهم � ��S
 �Sيؤ�يسيطر عليهم  Yيبقى هذ� �لشعو�لى ما يعتقد �نه �لحب �لحقيقي. �
بهم �لى تحمل �لى تبعاته ��لصبر على نتائجه جميعا. �ال يتو�نى مثل هذ� 
 SSلكنه ال يتر�ما يقاسيه، �لحديث عن �المه ��إلنسا� من بث شكو�5 �
من  �ينتظر5  يتوقعه  ما  جاعال  سئل،  ما   �`� F�جه  يحب  �نه   Vلقو� من 
مصالح �منافع غاية ما يصبو �ليها من �هد�I. في حين �� �لمحبة �لحقيقية 
 �� مصالح   �� توقع  فيها  ليس  �لقر�نية  �ألخال�  �لى  �لمستند?  �لصاSقة 
منافع. شخصية من كا� نوعها، بل تكو� متينة �ألسس �قوية ال� �إلنسا� 
�لمحب يجد في �لمقابل له مظهر� من مظاهر �لخالق �لمبد�. فال يتكلم 
تجاهه  يشعر  �لمد� �ال  عليه �كيل   xبالثنا �ال  يصفه  بالخير �ال  �ال  عنه 
بالحقد ��لضجر ��لضيق �`� ما �جد منه نقصا �� تصرفا خاطئا، بل يباSله 
�لحنا� ��لشفقة ��لوS، يستر عيوبه �يغض �لطرI عن صغائر عيوبه �يكو� 

سند� له �Sعما �عونا مظهر� له �لمحبة ��لصد�قة بأجمل ��بهى شكل.

�لمحبة �لعابرM قصيرM �ألمد
 Vيتحو�سرعا� ما تنتهي �لمحبة غير �لمستند? �لى �خال� �لقر��. 
�لمصالح  تتحقق  ال  حينما  �ضجر  ملل  �لى  �ثنين  بين  �لظاهر�  �لحب 

محبة �هللا
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َ̂ ِلَمْن َيَشاُ% َ�َيْقِدُ� َ�َفِرُحو�  tَِّْفِرُحو� �هللاَُّ َيْبُسُط �لر�َيْقِدُ� َ�ِلَمْن َيَشاُ% َ َ̂ tْ �هللاَُّ َيْبُسُط �لرِّ

ْنَيا ِفي �ْآلِخَرMِ ِ]الَّ  ْنَيا َ�َما �ْلَحَياMُ �لدُّ ْنَيا ِفي �ْآلِخَرMِ ِ]الَّ ِباْلَحَياMِ �لدُّ ْنَيا َ�َما �ْلَحَياMُ �لدُّ ِباْلَحَياMِ �لدُّ

hٌَمَتاhٌَمَتا

( �عد / ٢٦ ) ( �عد / ٢٦ ) 
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ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُ%  ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاُ% َمْن َكاَ
 ُيِريُد �ْلَعاِجَلَة َعجَّ َمْن َكاَ
 ُيِريُد �ْلَعاِجَلَة َعجَّ

ِلَمْن ُنِريُد ُثمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصَالَها َمْذُموًما ِلَمْن ُنِريُد ُثمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم َيْصَالَها َمْذُموًما 

َمْدُحوً��َمْدُحوً��

( �إلسر�% / ١٨ )( �إلسر�% / ١٨ )
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�Sئر?  ضمن  بالعيش  �ال   �Sلصا� �لحب  معرفة  يمكن  ال 
�ألخال� ��آل��S �لتي يأمر بها �لدين، فمعرفة �هللا تعالى بصد� �يقين 

�لتحلي  ثم  نيل محبته،  �بالتالي  �مغفرته  �لد��� لكسب Yضا5  ��لسعي 
باألخال� �لقر�نية هي �ألسبا� �لرئيسية ��لفاعلة للوصوV �لى �لمحبة �لمتباSلة. 
�� �هللا يضع بذ�Y �لمحبة في قلب �لمؤمن كما �يهيئ له �سبا� حب �لناZ له. 
`لك أل� �هللا مصدY �لحب �منبعه �لوحيد. �لكي يتوصل �إلنسا� �لى �ألخذ منه 
��YتشاI طعم �لمحبة �لصاSقة عليه �� يد�Y �� هذ5 �لنعمة �لعظمى ال تليق �ال 
لمن بأصوV �ألخال� �لقويمة ��الستقامة، �كذلك للذين يتوسلو� �يتضرعو� 
لنيل هذ� �لعطاx �لرباني. �ما من يبتعد عن �لقر�� �ينغمس في ���YS �لجاهلية 
��لشر� فأنه محكوj عليه بفقد�� �لسعاS? في �لدنيا ��آلخر? �يعيش منبو`� 

�لحقيقة  �لمحبة  �لقر�� ��  بد�� Yفيق �� صاحب. لقد �يد~ �يا~ 
نعمة من �هللا �فضل: 

َتِقيָדا ﴾ (مريم/  
َلُدنَّا َ�tََكاMً َ�َكاَ ﴿ َ�َحَناًنا ِمْن 
(١٣

 ﴿ �لَِّذيَن [َمُنو� َ�َعِمُلو� 

115



  �لمحبة في 7خال^ �لمحبة في 7خال^ 
�لقر[
 �لكريم�لقر[
 �لكريم
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اِلَحاJِ َسَيْجَعُل َلُهْم �لرَّْحَماُ
 ُ�Aָד� ﴾ (مريم / ٩٦)  �لصَّ

ِ]َلْيَها  ِلَتْسُكُنو�  tْ7ََ��ًجا  7َنُفِسُكْم  ِمْن  َلُكْم  َخَلَق   
ْ7َ [َياِتِه  َ�ِمْن   ﴿
 ﴾ 
ُر�َ َيَتَفكَّ ِلَقْوٍ_   Jٍِلَك َآلَياEَ َ�َ�ْحَمًة ِ]
َّ ِفي   MًَّAَمَو َبْيَنُكْم  َ�َجَعَل 

(�لر�_ / ٢١) 

فأليكم  �لصاSقة  �لمحبة  نعمة  به  تليق  من  �مقوما~  خصائص  �ما 
بعضا منها:

7
 تكو
 مضحيا   
�لذ� ال يؤمنو� باهللا ��ليوj �آلخر يعتقد�� �� �لحيا? مسر� للصر�� 
 xلفنا�  j�يقا لكي  منه  �ضعف  هو  من  يسحق  فالقو�  ��لشرير.  �لمرير 
مفاهيم  نسيا�  �لى   xبهؤال  �Sيؤ �لسقيم   Sالعتقا� هذ�  بالعيش.  �يستمر 
�لقاعد?  مثل  منحرفة  مفاهيم   Sعتما� �لى   �� �يلجأ  �إلنسانية  �ألخال� 
�لخاطئة �لتي تقوV �تدعو� �لى �لحصوV على منافع �مكاسب على حسا� 
�آلخرين. �في مجتمع تسوS فيه هذ5 �لمفاهيم ال نتوقع �� نجد من يفكر 
��لتضحية  �لنفس  على   Yإليثا�  �� `لك،  يحتا�  من  �معا�نة  مساعد?  في 
عنهم.  ��لغبن  �لظلم  �Sفع  �لبشر   Sإلسعا �لسعي   �� �لحاجة،  عند  للغير 
��مثاV هؤالx يعتقد�� �� �ألخال� �لفاضلة ��ألفكاY �إلنسانية ضعف ليس 

لها موقع �محل في Sنياهم. 
�لتي  �لمجتمعا~  في  �لضالة  �لمعتقد�~  هذ5  تفشي  نجد  ما  غالبا 
ال تعيش على مبا³S �لدين ��إليما�، �لذ� ال نجد �� �ثر لمشاعر �لحب 
 ��S أللفة �لمخلصة، أل� �إلنسا� يفكر في مصلحته �لشخصية�� �Sلصا�
للحب  مجاال  تد�  فال  ��لتصرفا~،   Zلنفو� في  �ألنانية  �تترسخ  غير5، 

ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)
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َّ َعْيَنْيَك ِ]َلى َما َمتَّْعَنا ِبِه tْ7ََ��ًجا ِمْنُهْم  
َّ َعْيَنْيَك ِ]َلى َما َمتَّْعَنا ِبِه tْ7ََ��ًجا ِمْنُهْم َال َتُمدَّ َال َتُمدَّ

َ�َال َتْحَزْ
 َعَلْيِهْم َ��ْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنيَنَ�َال َتْحَزْ
 َعَلْيِهْم َ��ْخِفْض َجَناَحَك ِلْلُمْؤِمِنيَن

( �لحجر / ٨٨ ) ( �لحجر / ٨٨ ) 
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ا 7ُ�ُتو� َ�ُيْؤِثُر�َ
 َعَلى 7َْنُفِسِهْم  َ�َال َيِجُد�َ
 ِفي ُصُد�ِ�ِهْم َحاَجًة ِممَّ

   
َ̂ ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْ�َلِئَك ُهْم �ْلُمْفِلُحوَ َ�َلْو َكاَ
 ِبِهْم َخَصاَصٌة َ�َمْن ُيو

﴾ (�لحشر / ٩)
 Yألنصا� من  �لمدينة  �هل  مآثر  على   xثنا� تأكيد  �آلية  هذ5  في   �
�لمؤمنين جميع ما  ��لمهاجرين من مكة معًا. فحينما تر� �هل مكة من 
يملكونه من ماV �عقاY �بساتين ��عماV ��هل �عشير?، �بيو~ ��ثا¡ 
 jيملكو� من حطا ما  بكل  �عقيدتهم مضحين  بدينهم   �Yفر� متا�  �كل 
�لدنيا مهاجرين فر��Y بأY��حهم، هؤالx �نما يبغو� Yضا �هللا �محبته. �هذ� 
شاهد على Yفعة �خالقهم �سمّو نفوسهم  �صفاx قلوبهم �سر�ئرهم. �منو� 
بربهم ��كلو� �ليه جميع �موYهم، غير خائفين �� �جلين من �لمستقبل، 
�لمدينة  فكسبو� بذلك قلو� �آلخرين ��عجابهم �تقديرهم. �يقابل �هل 
ما  كل  لهم  �قدمو�  �ترحا�  �شو�  حب  بكل  �لمهاجرين  �خو�نهم 
��كرموهم  مصلحة،   �� منفعة  منهم  يتوقعو�   ��  ��S تقديمه،  يستطيعو� 
�حسن تكريم �كر�j فآ��هم ��ستضافوهم ��ثر�هم على �نفسهم ��هليهم. 
�لذ�  �لكبير  ��لحب  تعالى  باهللا  �لعميق  �إليما�  ينبع من  �نما   Yإليثا� هذ� 
تكنه قلوبهم لربهم �إلخو�نهم �لمؤمنين. �كما �هم كسبو� محبة �تقدير 
�لناZ ��لى يومنا هذ�، فإ� Yبحهم �لكبير �كسبهم �لحقيقي �نما هو `كر 
�هللا لهم �ثنا�5 عليهم �كيل �لمد� لهم. ��لمسلمو� ال يز�لو� يقر��� هذ5 
�آليا~ �منذ �لف ��Yبعمائة عاj �يشعر�� بهذ� �لحب ��لعالقة �ألخوية 

�يعيشو� حال�? �إليما� معهم. �� �خر{ تذكرنا تضحية �لمؤمنين:
َعاَ_ َعَلى ُحبِِّه ِمْسِكيًنا َ�َيِتيًما َ�7َِسيًر� ِ]نََّما ُنْطِعُمُكْم  ﴿ َ�ُيْطِعُموَ
 �لطَّ
ِلَوْجِه �هللاَِّ َال ُنِريُد ِمْنُكْم َجَز�ً% َ�َال ُشُكوً�� ِ]نَّا َنَخاRُ ِمْن َ�بَِّنا َيْوًما 
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��لوS �� يجد مكانا في �لقلو�. 
� هذ5 �ألنانية بكل قسوتها �� سيطر~ على كيا� �إلنسا� فقد معها 
�لشخصية  بالر�حة  �لتفكير   Sمجر  ��  .Zلنا� تجا5  بالحب   Zحسا� كل 
فقط ��لسعي لخلق حيا? ناعمة �فاYهة من طعاj �مسكن �ملبس لنفسه 
�لغير ��حتر�مهم. هذ5 �لمشاعر يمكن  �حد5، يجعل �إلنسا� يفقد حب 
مالحظتها �مشاهدتها في �لمجتمعا~ �لجاهلية حيث تترسخ في ضمائر 
 �� .Zهم �لد�خلي نظر? غير حميد? �لى هذ5 �لفئة من �لناYشعو�ها Sفر��
 �� �ليه   Zلنا� �قر�  ينتظر من  �لجاهلية ال  �Sئر? �خال�  من يعيش ضمن 
يباYS بأ� فعل فيه تضحية �� �يثاY. �ال يلجأ �لى طلب مساعد? �لعاملين 
معه. فإ`� �S�Y – مثال- �� يحل محله Fميله في �لعمل حينما يحتا� �لى 
من   Vالحتما� هذ�  يستبعد  فأنه   S�محد �لوقت  �لطبيب  �لى  طفله  �خذ 
`هنه تماما. �هنا تصبح بعض �ألفكاY ��العتبا�Y~ �إلنسانية مثل مساعد? 
�لو�لدين مشكلة بين �ألبناx �خالفًا �نز�عًا Yغم ظهوYهم �ماj �لناZ بمظهر 
 ��  xبد�� من   Zلنا� يتهر�  �يضا  �هنا  �لو�لدين.  على  �يحنو  يعطف  من 
عو� �� مساعد? �`� لم تكن لهم فيها مصلحة �� منفعة ماSية. �ما �إلنسا� 
�لذ� في قلبه موضع للحب �لحقيقي فأنه ال يتو�نى عن �لفد�x ��لتضحية 

S�� �� يجد �� ضيق �� حر� �� تكلف. 
�لنفس  على   Yإليثا�� �لتضحية   Fتفر �لمؤمنين  بين  ��لتآلف  �لمحبة 
كأهم مميز�تها �خصائصها �عالماتها. فنر{ بينهم عالقا~ �نسانية توضع 
في  �لنا   .Y�سر� Yحب   Vقبو �بكل   Sلفر� مصلحة  قبل  �لغير  مصلحة 
معاملة �هل �لمدينة من �ألنصاY �ألسو? �لحسنة ��لمثل �لر�ئع حينما �ثر�� 

�لمجاهدين من مكة �تآخو� معهم.
�َ� َ��ْإلِيَماَ
 ِمْن َقْبِلِهْم ُيِحبُّوَ
 َمْن َهاَجَر ِ]َلْيِهْم  ُ%�� �لدَّ ﴿ َ��لَِّذيَن َتَبوَّ
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ا ُتِحبُّوَ
 َ�َما  ا ُتِحبُّوَ
 َ�َما َلْن َتَناُلو� �ْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقو� ِممَّ َلْن َتَناُلو� �ْلِبرَّ َحتَّى ُتْنِفُقو� ِممَّ

ُتْنِفُقو� ِمْن َشْيٍ% َفِإ
َّ �هللاََّ ِبِه َعِليٌمُتْنِفُقو� ِمْن َشْيٍ% َفِإ
َّ �هللاََّ ِبِه َعِليٌم

    ( ٩٢ / 
 ( [\ عمر�
 / ٩٢ )   ( [\ عمر�
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رَّ�ِ% َ��ْلَكاِظِميَن  رَّ�ِ% َ��لضَّ رَّ�ِ% َ��ْلَكاِظِميَن �لَِّذيَن ُيْنِفُقوَ
 ِفي �لسَّ رَّ�ِ% َ��لضَّ �لَِّذيَن ُيْنِفُقوَ
 ِفي �لسَّ

�ْلَغْيَظ َ��ْلَعاِفيَن َعْن �لنَّا1ِ َ��هللاَُّ ُيِحبُّ �ْلَغْيَظ َ��ْلَعاِفيَن َعْن �لنَّا1ِ َ��هللاَُّ ُيِحبُّ 

�ْلُمْحِسِنيَن�ْلُمْحِسِنيَن

 ( ١٣٤ / 
( [\ عمر�
 / ١٣٤ ) ( [\ عمر�
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يقو�   ��  �	
�لوضع تصو مقابل هذ�  بتحد 	�صر�
 	صلف. 	في  �لوحيد 
عليكم  	يلح  �	ال  لتنا	له  	يدعوكم  �ليكم  �لطعا�  بتقديم  �لثاني  �لشخص 
�� تأخذ	� �لمنا� لوحدكم �8�9 موقف هذين �لشخصين ستشعر	� ببر 	3 
	�سف �نزعاC لموقف �أل	A 	تصرفه بأنانية 	همجية، 	بكل �لو3 	�لحب 
	�إلعجاH 	حتى �المتنا� للثاني منهما، لما �متا9 به من تضحية 	�يثا
 على 
�لنفس 	�لذ	P �لرفيع �لذO بد
 منه. Nلك أل� �هللا خلق �إلنسا� 		ضع في 

قلبه حب �ألخالP �لحميدS 	محبة �إلنسانية.


� تكو� عفو�ً 
يمتا9 من يعيش حياS �لجاهلية بسرعة �لغضب 	�لنفو
 من �آلخرين 
�لى قطع �لعالقة  
	�لحقد عليهم ألسباH 	�هية �	 ألقل ضر
 يصيبه فيبا3
�ليه، 	ينسى  Xلنا� Hمع من كا� يدعي �نه �قر Yخال	 Zفي نز� Aلدخو�	

فضل �لصد�قة 	�الخوS بكل بساطة.
يكمن �لسبب في هذ� �لتصرY �ألهوC في عد� �لتحلي بأخالP �لقر\� 
	�لمسامحة  �لتضحية  مثل  �نسانية  مفاهيم  �لرحمة 	من  من  �لقلب  	فر�[ 

	�لعفو 	�لصبر، 	خلّو طر9 معيشتهم من هذ_ �لمبا3^ �لسامية.
 aلزال�	ما� �ألخطا8 � Yال يتصر	يحب �لعفو  
�ما �لمؤمن فهو صبو
�لصغيرS 	�لتقصير �إلنساني بشدS 	قسوS تصل حد قطع �لر	�بط �ألخوية، 
 aعلى تالفي �لتصرفا �	يعا	ينصح 	يذكر  ،dفهو �3ئما يعطي فرصة �خر
يستر_  بل  �لمؤمن  �خيه  	�خطا8   a�
عو �لى كشف   
يبا3 �لصائبة.  غير 
	يرشد_ �لى مو�طن �لخطأ بحكمة 	
	ية 	يذكر_ بحكم �لقر\� 	يكو� 
تحكم  	�لسماحة  �لمتفائلة   Sلنظر�	 �لصحيح  فالفهم  �لناصحين.  من  معه 
	�لمشاكل  �لمسائل  �لحقيقي، أل� جميع  �لحب  تقو� على  �لتي  �لر	�بط 
�نما تصل �لى حلوA صحيحة في جو �لتفاهم 	�لهد	8 	�لسكينة. 	ينصح 
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(٨-١٠ / 
َعُبوًسا َقْمَطِريًر� ﴾ (�إلنسا

 xلفقر��� �لمساكين  �لى  �ليه-  حاجته  Yغم   – طعامه   jيقد من   ��
يكسب حب �تقدير ��عجا� �لناZ في كل Fما�. لنوضح هذ� �لموقف 
�لتعب  �إلنساني بمثاV �نقوV: تصو�Y حالكم ��نتم في حالة شديد? من 
 jمعكم شخصا� �خر��. �مامكم من �لطعا� xإلعيا��لجو� ��ها� Yإل��

ما   jلمنا�� YSيبا�حد �لشخصين � jحد� ال غير. فيقو��يكفي شخصا 
 .jلطعا� V�لى تنا�

بحاجة  كنتم   ��  Vيسأ  ��  ��S
 jلمنا� يحتل  ثم  �ليه، 
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من   j�لمحر� أل�  `لك  تحققها.   H�شر �هم  من   ���إلخال ��لبساطة 
 Yال يعطي �� �عتبا�على مكانة منهم ��لتو�ضع يجد نفسه �فضل من غير5 �
�� تقدير �ال لنفسه �ير{ غيرS� 5نى مكانة ��قل قيمة منه. فهو يعتبر نفسه 
�`كى �لناZ ��كثرهم علما ��YSية ��حتر�ما، �بعباY? �خر{ يحا�V "تأليه" 
نفسه. �� مثل هذ� �إلنسا� �لذ� يعظم نفسه �يحقر �آلخرين �يستصغرهم 
 Yيثا� �لتضحية �� �� xعلى �لوفا Vتصرفا~ تد Y�ال يمكن �� ينتظر منه صد
��لحب  فالتكبر  قلبه.  �لى  �لمحبة  تدخل   �� �يستحيل  نفسه،  على  �لغير 
ال   Y�لغر� قلبه  في  يحمل  من   �� فكما  �متعاكسا�،   ��Sمتضا مفهوما� 

يمكنه من �لشعوY بحب �آلخرين، فأنه لن يجد من يحبه بصد�.
خالية  حيا?  يعيش   Y�لمغر�� �لمتكبر  �إلنسا�  تجعل  كثير?  �سبا� 
�لصفا~  ببعض  يتحلو�  ألنهم  ��لعطف،  �لحب  من  تماما 
 xالستهز���لسيئة نتيجة �عجابهم بأنفسهم مثل �لسخرية �
�عيو�   Yقصو يفضحو�  عندما  �هم  باآلخرين. 
 Fبر��� مو�قفهم   xسيلة إلعال� `لك  يعتبر��  �آلخرين 

�نفسهم بشكل �فضل.
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�هللا �لمؤمنين بالتز�j جانب �لعفو �كظم �لغيظ. �تؤكد �يا~ �لقر�� على 
`لك: 

�ْلُقْرَبى  7ُْ�ِلي  ُيْؤُتو�   
ْ7َ َعِة  َ��لسَّ ِمْنُكْم  �ْلَفْضِل  7ُْ�ُلو�  َيْأَتِل  َ�َال   ﴿
7ََال  َ�ْلَيْصَفُحو�  َ�ْلَيْعُفو�  �هللاَِّ  َسِبيِل  ِفي  َ��ْلُمَهاِجِريَن  َ��ْلَمَساِكيَن 


 َيْغِفَر �هللاَُّ َلُكْم َ��هللاَُّ َغُفوٌ� َ�ِحيٌمد ﴾ (�لنو�/ ٢٢)ْ7َ 
ُتِحبُّوَ

﴿ َفِبَما َنْقِضِهْم ِميَثاَقُهْم َلَعنَّاُهْم َ�َجَعْلَنا ُقُلوَبُهْم َقاِسَيًة ُيَحرُِّفوَ
 �ْلَكِلَم 
ِلُع َعَلى َخاِئَنٍة  ُر�� ِبِه َ�َال َتَز�ُ\ َتطَّ ا Eُكِّ ا ِممَّ َعْن َمَو�ِضِعِه َ�َنُسو� َحظָד

ِمْنُهْم ِ]الَّ َقِليًال ِمْنُهْم َفاْعُف َعْنُهْم َ��ْصَفْح ِ]
َّ �هللاََّ ُيِحبُّ �ْلُمْحِسِنيَن   

(١٣/ Mلمائد�) ﴾
�لقر��   jلد{ من يؤمن بأحكا ?S�محد S�لصفح حد��للعفو  ليس 
هذ� ما نر�5 في �آلية �لسابقة �لتي توحي �لى �لمؤمنين �� يعفو� حتى من 
يسئ �ليهم �لى حد �لخيانة. �من يتحلى بهذ5 �لخصاV ال يترSS عن �لعفو 
�لحكيم   Iلتصر� بهذ�  �هو   ،Yألضر�� �فد�  �ثر5  من  ��جه  ما   �`� حتى 
يعطي مثاال جيد� �نمو`جا صالحا لمن يحا�V طعنه من �لخلف �يسبب 
له �لضرY ،Yبما يصل به �لحاV �لى كسبه كصديق. ��لمؤمن يشعر بر�حة 
��لمسامحة ممن �خطأ بحقه،  �لعفو  نفسي كذلك عندما يجد  ��نشر�� 
متطلبا~  من  �لعفو   �� تعالى  �هللا  �يذكر  به.  �تعلقا  �حبا  �يمانا،  �يزيد 

�مسببا~ �لمحبة �لصاSقة:
 aلَِّذ� �Eََفْع ِبالَِّتي ِهَي 7َْحَسُن َفِإAْ� يَِّئُة ﴿ َ�َال َتْسَتِوa �ْلَحَسَنُة َ�َال �لسَّ

َبْيَنَك َ�َبْيَنُه َعَد�َ�Mٌ َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميٌم ﴾ (فصلت  / ٣٤)

7
 تكو
 متو�ضعا    
لكي تتحقق عالقة صحيحة ��YتباH متين �محبة �صيلة البد �� ترفع 
فكما  �لخاصة.  ��لمصلحة   xلريا�� �ألنانية  مثل  ��ال،  ��لعر�قيل  �لعقبا~ 
�لتو�ضع  �لغر�Y ��لتكبر من �كبر معوقا~ تطوY �لمحبة �تقويتها فأ�   ��
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�من يملك مثل هذ5 �لصفا~ ��لخصاV �لسيئة �لمنفوY? ال يمكنه �� 
يجد من يكن له �لوS ��لمحبة.

�إلنسا� �لمتو�ضع مقدY �محبو� من �آلخرين. �لجميع يشعر نحو5 
باأللفة لتعامله معهم بشكل يشعرهم بمكانتهم ��نسانيتهم، فهو يستمع �لى 
من ينصحه �ال يحسب �نه يعلم كل شئ �� �نه يعمل �حسن من �آلخرين. 
ال يعاند �ماj �لصحيح، �� يصخب �ماj �لتعامل �لخاطئ. ينظر بعين �لعطف 
�يفكر نحوهم بعقل ���. �ألنه ال يشعر بتعاV �� نظر? فوقية فال يخطر 
بباله �� تتباYS �لى لسانه عبا�Y~ مثل " ليباYS غير� بإظهاY حبه نحو� 
��ال" . �� " فليكلمني هو ��ال �يحييني...!" �هي عبا�Y~ تحمل معاني 
�لغر�Y ��لغطرسة، �هو ينظر  بكل بساطة �تو�ضع حتى مع من يجد فيه 
�لقسو? ��لغلظة ��لفظاظة. يحترj �يقر �x�Y �آلخرين، �يجيب على �لتحية 
بأحسن منها، يعامل �لجميع بكل حب �كرj. �خالصة �لقوV تتمثل فيه 
كل ما تفرضه �خال� �لقر�� من تو�ضع �تسامح. نير �لفكر ��سع �ألفق، 
 jيحتر� �لمقابل  على  يؤثر  �لعريكة،  �لين  �لتعامل  سهل  �يؤلف،  يألف 
�لقلو�  �لجميع �يوقرهم. �هذ5 كلها تدفعهم �لى تبوx مكانته قريبة من 

��لنفوZ. يقوV تعالى في هذ5 �لخصاV �لحميد?:
�Eَ[ِ�َ َهْوًنا bِ�ََْعَلى �ْأل 
﴿ َ�ِعَباAُ �لرَّْحَماِ
 �لَِّذيَن َيْمُشوَ

(٦٣ / 
َخاَطَبُهْم �ْلَجاِهُلوَ
 َقاُلو� َسَالًما ﴾ (�لفرقا

� يبشر �هللا عبا5S �لمتو�ضعين في �� �خر{ بالنعيم ��لجنة:
َ�tََقُهْم  َما  َعَلى  �هللاَِّ  �ْسَم  ِلَيْذُكُر��  َمْنَسًكا  َجَعْلَنا  7ُمٍَّة  َ�ِلُكلِّ   ﴿
�ْلُمْخِبِتيَن  ْر  َ�َبشِّ 7َْسِلُمو�  َفَلُه  َ��ِحٌد  ِ]َلٌه  َفِإَلُهُكْم  �ْألَْنَعاِ_  َبِهيَمِة  ِمْن 

﴾ (�لحج/٣٤)
 Vلرسو�  Vحو �لمسامين  تجمع  �هللا  يذكر  عمر��   V�  ?Yسو في   �

ها��
 يحيى (عدنا
 7�قطا�)
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َيا7َيَُّها �لَِّذيَن [َمُنو� �تَُّقو� �هللاََّ َ�ُقوُلو� َقْوًال َسِديًد� َيا7َيَُّها �لَِّذيَن [َمُنو� �تَُّقو� �هللاََّ َ�ُقوُلو� َقْوًال َسِديًد� 

ُيْصِلْح َلُكْم 7َْعَماَلُكْم َ�َيْغِفْر َلُكْم Eُُنوَبُكْم َ�َمْن ُيْصِلْح َلُكْم 7َْعَماَلُكْم َ�َيْغِفْر َلُكْم Eُُنوَبُكْم َ�َمْن 

ُيِطْع �هللاََّ َ�َ�ُسوَلُه َفَقْد َفاtَ َفْو�tً َعِظيًماُيِطْع �هللاََّ َ�َ�ُسوَلُه َفَقْد َفاtَ َفْو�tً َعِظيًما

( ٧٠ – ٧١ / Iألحز�� )( ٧٠ – ٧١ / Iألحز�� )
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ينتظر منه صد�� ما يضر باآلخرين � يسبب لهم �أل��. 
هذ� �لفضائل من �لصفا+ ��لشيم، تدفع بالر�& �إلنسانية "لى فسحة 
�لمحبة. أل? �لنفو= �لطيبة تتجا�: �تتآلف مع �لصد7 ��الستقامة. �قد 
كد سيدنا �لرسوJ ( H) في حاDيثه �نصائحه "لى �لمسلمين على نشر 
لتعميق  ��لثقة   Dالعتما� من  همية خلق جو  مبينا  بينهم،   Oالخو�� �لمحبة 
هذ� �لحب �تأمين �ستمر��S. عن بي هريرO (�R) قاJ: قاJ �سوJ �هللا 

(H)
تؤمنو�  حتى  �لجنة   تدخلو ال  بيد�  محمد  نفس  ��لذ�   ....."

 ��لن تؤمنو� حتى تحابو� $ال �نبؤكم بما يثبت 'لك؟ $فشو� �لسال

بينكم." ١٣  

�قطا5)$  يحيى (عدنا�ها5
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�تآلفهم بسبب لين عريكته �لطفه �جميل �حمته �شفقته بهم:
و�  ا َغِليَظ �ْلَقْلِب َالْنَفضُّ ﴿ َفِبَما 5َْحَمٍة ِمْن �هللاَِّ ِلْنَت َلُهْم َ�َلْو ُكْنَت َفظָד
َفِإَ'�  �ْألَْمِر  ِفي  �َشاِ�5ُْهْم َ َلُهْم  ��ْسَتْغِفْر َ َعْنُهْم  َفاْعُف  َحْوِلَك  ِمْن 

 /ِليَن ﴾ (UV عمر� �ْلُمَتَوكِّ َّ �هللاََّ ُيِحبُّ Yِ َعَلى �هللاَِّ  ْل  َفَتَوكَّ َعَزْمَت 

(١٥٩

�الستقامة
"لى  �لنا=   Wسر تقاته  حق  يتقونه  �ال  �هللا  يخشو?  ال  من   ?"
ماY تحقق �لمحبة ��لتآلف  OZلسيئة من �لعر�قيل �لبا�� ODلعا� Sلكذ:، هذ�
��DZها�ها. �ال يمكن "صال & ضر�ها "ال "�� با�D هذ� �لفرD "لى �العتذ�� 
 � "ليه  �للجو^   Yعد� "صالحه  على  �عاهد   Sتقصير� بخطئه  ��العتر�_ 
تكر��S. �من �لمعر�_ ? من يعتمد �لكذ: باستمر�� ال يوثق به �ال ينظر 
"ليه باطمئنا? �ال يعر_ صدقه من كذبه �تختلط �ألمو� معه. �ليس لمثل 
هذ� �إلنسا? حظ � فرصة لكسب حب ��ضا �آلخرين. ما �لمؤمن فأنه 
ال يتناJZ "لى g�D �للجو^ "لى �لكذ: حتى �لو كا? ���^ �لك خسا�ته 
ثقة ��طمئنا? ��ستقامة �صد7. ال  فالمؤمن مصد�  ��S ماDيا �معنويا. �
يخفي �لحقائق �ال يغير من طبيعة �ألشيا^. ليؤمن لنفسه كسبا � منفعة. ال 
يعطي �عد� � يقطع عهد�  ال يقد� على �إليفا^ به. ��لذj يعيش �يحيى 
على حد�D �ألخال7 �إلسالمية يكو? بعد ما يكو? عن �لكذ: مهما كبر 
� صغر. يتحاشى �للجو^ "لى تغيير �لحقائق ألجل تأمين مصلحة � حتى 
 ?Dفع ضر� ��� عنه �ال يتظاهر بمظهر كا�: خاWD. كما ال يمكن 
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"لى �لوقوW في �لخطأ ��لزلل. 
 Oئر�D لحقيقة ��لو�قع، من شر�ئط �لعيش ضمن� Sنسيا? هذ Yعد ?"
�لمحبة ��لصد�قة. "? �لذj يحب يصبر على �أل�� ��ألخطا^ �لصاO�D من 
غيرS، �ال يضخم Zالته � يبحث عن كشف خطائه بل يعا�? في تالفيها. 
�لمحبة ��لتآلف يستوجبا? �لصبر ��لتحمل �نكر�? �لذ�+. كما �? �لصبر 
ماY �ألخطا^ يزيد من تقوية ��صر �لمحبة �تنميتها ��DZها�ها. ��لمؤمنو? 
ينظر�? "لى غيرهم بهذS �لنظرO من �لتسامح ��لصفح ��لعفو، �ال عجب 

فأ? �لثقة ��الطمئنا? من شمائل �لمسلمين.
 ?oخال7 �لقر"? �لمسلم عندما يبذJ �يجاهد الكتسا: �لمزيد من 
�تعامله  معه  لتو�ضعه  �لمسلم  خيه  بمحبة   SZفو "لى جانب  فأنه  �تعاليمه 
�لثقة ��لتسامح،  يكو? قد �صل "لى �Dجة من �ألخال7  بشفافية تعتمد 
�لمؤمنين.  Zال+  عن  ��لعفو  �أل��  على  صبر  من  به  يتمتع  لما  �لسامية 
�"بد�^  �آلخرين  خطا^  فضح   Yعد� بالستر   (H )لكريم� �سولنا  �يأمرنا 

�لعو? "لى �لمؤمن لتالفي �لوقوW في شباg �لخطأ ��لزلل:
مسلما   $عا �من  �لقيامة   �يو �هللا  ستر�  مسلم،  عيب  ستر  من   "

على مصيبة $عانه �هللا يو� �لقيامة �من قضى حاجة $خيه قضى �هللا 

حاجته." ١٤      

� يختلف مفهوY �لصبر عند �لمؤمنين مع ما تعانيه هذS �لكلمة من 
تحمال  �لشخص   jيبد  Oألخير� ففي  �لجاهلية.  �لمجتمعا+  في   Yمفهو
� يتوقى �� يتوقع ? يصيبه � سو^  Oفائد ��صبر� "�� ما توقع مصلحة 
معاملة �نظرO غير مستحبة تجاهه من �لمجتمع. �لقا^ هذ� �لتحمل ��لصبر 

 Jفإنه يتباهى �يشاكس �يعلن نفسه صاحب حق �كأ? لسا? حاله يقو
 Sهذ �تحملي   jصبر لقا^  شا^  ما  فعل   ? حقي  من   ?"  "

�لمصاعب"

�قطا5)$  يحيى (عدنا�ها5
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 تكو صابر�$
��D في �لقرo? �لكريم 

� Yِْعَر�ًضا َفَال ُجَناdَ َعَلْيِهَما ْ$َ �gًَخاَفْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشو jٌ$َْمَر� ْYِ�َ ﴿
حَّ  �لشُّ �ْألَنُفُس   lْْحِضَر$ُ�َ َخْيٌر  ْلُح  ��لصَُّ ُصْلًحا  َبْيَنُهَما  ُيْصِلَحا   ْ$َ

 mلنسا�) َخِبيًر� ﴾   َتْعَمُلوَ ِبَما   َكاَ �هللاََّ   ََّفِإ �َتتَُّقو� َ ُتْحِسُنو�   ْYِ�َ

 (١٢٨/

هذS �آلية تلمح "لى �جوD بعض ما��+ �لسو^ في �لنفس �إلنسانية. 
ما تصفية �تنقية �لنفو= من هذS �إلما��+ �لسيئة فو�جب �مطلو: من 
قلبه �تصفيته �تنقية ��حه من �ال��D? ال يكو?  �لمؤمنين، فبد�? تطهير 
مستحقًا لدخوJ جناته �لتي تتنزS عن مثل هذS �لخبائث. ��غم �لك فإ? 
 ،Sخر لحظا+ عمرo حياته �حتى "لى Jئم �طو��D بشكل Rإلنسا? معر�

�ِلُكلِّ ُ$مٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا ِلَيْذُكُر�� �ْسَم �هللاَِّ َعَلى َ�ِلُكلِّ ُ$مٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا ِلَيْذُكُر�� �ْسَم �هللاَِّ َعَلى َ

َما gَ5ََقُهْم ِمْن َبِهيَمِة �ْألَْنَعاِ� َفِإَلُهُكْم Yَِلٌه َ��ِحٌد َما gَ5ََقُهْم ِمْن َبِهيَمِة �ْألَْنَعاِ� َفِإَلُهُكْم Yَِلٌه َ��ِحٌد 

ْر �ْلُمْخِبِتيَن ْر �ْلُمْخِبِتيَنَفَلُه َ$ْسِلُمو� َ�َبشِّ َفَلُه َ$ْسِلُمو� َ�َبشِّ

 ( �لحج / ٣٤ )  ( �لحج / ٣٤ ) 
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يتو�نى عن "ظها� �لضجر  �لقرo? ال  �لمتحلي بأخال7  فاإلنسا? غير 
مثال-.   – �لمريض  معا�نة صديقه  جر�^  من  ��لتأفف  ��لشكو�  ��لملل 
جر�^  من  �"�هاقه  تعبه  مد�   Sظها�" على   Jتد  Jقو��  wلفا من  �يكثر 
سهر �لليالي �يتحمل ما ال يستطيع تحمله حد غيرS، �يبالغ في "ظها� تعبه 

�"�هاقه ��نزعاجه، �يكر� �كرS فضله �لكبير على صديقه �لمريض.
له  يكن  من  �حاجا+  طلبا+  يلبي  فإنه  �لصبو�  �لمؤمن  ما  
يستطيع من عو? �مساعدO بكل شو7  ما   Jيبذ� ��لصد�قة  �لمحبة 
 O�Dبا  jبأ يشعر  مريح �جميل ال  ��غبة صاDقة �"خالH �بشكل 
تعالى من  �هللا  ما �صفه  �لصبر من جمل  فإ?  منة. �لهذ�   � لفضل 

فضائل �ألخال7.
��5َِبُطو� َ��تَُّقو� �للََّهَلَعلَُّكْم َ ���َصاِبُرَ ��﴿ َياَ$يَُّها �لَِّذيَن Vَمُنو� �ْصِبُر

(٢٠٠ / ُتْفِلُحوَنآU ﴾ (عمر�

   

 يكو صاtقا$
j فرD، يأتي �لصد7 �ال.  Sمن عو�مل �لشعو� بالحب ��أللفة تجا
بسبب  يكافئو?  �لمؤمنين   ? تعالى  �هللا  يخبرنا 
يمتدحه   jلذ� �لجميل  �لخلق  �هذ�  صدقهم. 
�هللا في قرنه يدفع �لمؤمنين "لى �لتمسك 
�هذ�   .Oبقو به   Yاللتز���
صفا+  من  يضا 

�قطا5)$  يحيى (عدنا�ها5
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ْبِر  ْبِر ُثمَّ َكاَ ِمْن �لَِّذيَن Vَمُنو� َ�َتَو�َصْو� ِبالصَّ ُثمَّ َكاَ ِمْن �لَِّذيَن Vَمُنو� َ�َتَو�َصْو� ِبالصَّ

�َتَو�َصْو� ِباْلَمْرَحَمِةَ�َتَو�َصْو� ِباْلَمْرَحَمِةَ

( �لبلد / ١٧ )( �لبلد / ١٧ )
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 lلحجر��) ﴾ اtُِقوَ ِبَأْمَو�ِلِهْم َ�َ$نُفِسِهْم ِفي َسِبيِل �هللاَِّ ُ$ْ�َلِئَك ُهْم �لصَّ

(١٥ /

  
 تكو 5حيما$

�لرحمة  معاني  عن  نعر_   ? بد  ال  للمحبة.  �شو7  جز^  �لرحمة 
 Jمعنى �لمحبة بشكل صحيح �عميق. �خير مثا gلشي^ �لكثير لكي ند��
 O�قد خير  بذلك  �هو  �لرحمة،  صفا+  من   (H) نبينا  به   Zمتا� ما  لهذ� 

لجميع �لمسلمين �في كل �أل�قا+ ��ألZمنة. يقوJ �هللا تعالى عن �لك:
َحِريٌص  َعِنتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َ$نُفِسُكْم  ِمْن   Uٌ5َُسو َجاmَُكْم  ﴿َلَقْد 

�zٌ 5َِحيٌم﴾ (�لتوبة /١٢٨)mُ5َ َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن

� يسكت على  � يصبر  يقبل   ? بالرجمة ال يمكنه  � من يتصف 
oالY �لنا= من حوله، بل يعطيهم �الهتماY �لالYZ �يحرH على مصالحهم 
�من  �لك.  من  كثر  ��بما  لنفسه  يعطيه   jلذ�  Yالهتما� بنفس  ���حتهم 
يحمل بذ�� �لرحمة في قلبه يهتم بأمو� �لنا= �يشا�كهم بقد� ما يقد� 

H) على حّل مشاكلهم ��فع �لتبعا+ عن كو�هلهم. �يخبرنا �سولنا ( 
�لبشر  جميع   Sتجا �لرحمة  قلوبهم  في  يحملو?  �لمؤمنين   ?

: (H) Jكافة �لمخلوقا+ حيث يقو�
( "  لن تؤمنو� حتى ترحمو�" قالو� يا 5سوU �هللا كلنا 

�قطا5)$  يحيى (عدنا�ها5
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�لمؤمنين كما تؤيدها �آلية �لكريمة:
"? �لمؤمن ال يتناJZ في حلك �لظر�_ �صعبها عما تفرضه صفة 
شبا:  من  مثاال  �بنا  �يعطينا  �لمؤمنين.   Yعمو  Sتجا� �به   Sتجا �لصد7 

 Yلمؤمنين من قو�
-موسى(W) -لما �متاZ�� به من �لتمسك بهذ� �لخلق �لكريم:

�َمَلِئِهْم َ ﴿ َفَما Vَمَن ِلُموَسى Yِالَّ ُ'5ِّيٌَّة ِمْن َقْوِمِه َعَلى َخْوzٍ ِمْن ِفْرَعْوَ
 Uََقا�َّ ِفْرَعْوَ َلَعاUٍ ِفي �ْأل5َِْ} َ�Yِنَُّه َلِمْن �ْلُمْسِرِفيَن َYِ� َيْفِتَنُهْم َْ$َ

 ُكْنُتْم ُمْسِلِميَن ﴾ ْYِ ُلو�  ُكْنُتْم Vَمْنُتْم ِباهللاَِّ َفَعَلْيِه َتَوكَّْYِ �ُموَسى َياَقْوِ

(يونس/٨٣-٨٤)

لقد عا} �ألنبيا^ �لكر�Y عليهم �لسالY ��لمؤمنو? بهم تحت ظر�_ 
عليهم  ��الفتر�^  منهم  ��لمر�كز   Jألمو�� بالقتل �سلب  �لتهديد  من  صعبة 
��تهامهم بمختلف �أل�صا_ ��لتهم �لباطلة. ��غم كل هذ� بقي �لمؤمنو? 
 Sمتحدين �متر�صين متساندين بسبب محبتهم هللا �بهم �خشيتهم منه �حد
�ال حد�ً غيرS، متجا�Zين بذلك جميع �لمحن ��لصعا:, غير خائفين �ال 
�لتماسك ��لتعاضد  "لى هذ�  بربهم Dفعهم   7Dلصا� �جلين. هذ� �ال�تبا{ 
�كا? سببا ��Dفعا للشعو� بالحب ��لعالقة �لمتينة، �بوتائر عالية من �لشو7 
��الندفاW �لشديد. �يخبرنا �هللا في �لقرo? عن �صفه �لمؤمنين هذS �آلية:
 ��﴿ Yِنََّما �ْلُمْؤِمُنوَ �لَِّذيَن Vَمُنو� ِباهللاَِّ َ�5َُسوِلِه ُثمَّ َلْم َيْرَتاُبو� َ�َجاَهُد

محبة �هللا
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يتناصحو? �يتذ�كر�? فيما بينهم �يدعو بعضهم بعضا للتحلي باألخال7 
�لقرoنية لترg كل ما هو قبيح �مكر�S �فعل كل ما هو جميل �حسن من 
�ألعماD J�? "ضاعة للوقت �للفرصة. �هم يفعلو? �لك باندفاW �شو7 
�"ظها� عظيم محبتهم ���تباطهم �ألخوj �لوثيق. �يصفهم �لقرo? �لكريم 

ماDحا لهم �مثنيا عليهم لعملهم في سبيل تأمين oخر تهم:
 zِ� ِباْلَمْعُرَ���ْلُمْؤِمَناlُ َبْعُضُهْم َ$ْ�ِلَياmُ َبْعٍض َيْأُمُرَ ��ْلُمْؤِمُنوََ ﴿
 �ُيِطيُعوََ  jَلزََّكا�  �ُيْؤُتوََ  jََال �لصَّ  �ُيِقيُموََ �ْلُمنَكِر  َعْن   �َيْنَهْوََ

(�لتوبة  َحِكيٌم ﴾  َعِزيٌز  �هللاََّ   َّYِ �هللاَُّ  َسَيْرَحُمُهْم  �َلِئَك ْ$ُ �5َُسوَلُه َ �هللاََّ 

(٧١/

في �لمحبة �لصاtقة، يؤثر �لطرz �آلخر على �لنفس
حياته.  في  باله  تشغل  �لتي  �لمو�ضيع  هم  من  ��حته  �إلنسا?  يعتبر 

�قطا5)$  يحيى (عدنا�ها5
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5حيم. قاY " Uنه ليس برحمة $حدكم صاحبه �لكنها5حمة �لنا�، 

5حمة �لّعامة".) ١٥     

إلنسا يفكر بآخرj من يحب
�لحياO �لحقيقة لإلنسا? تبد حين �فاته �فر�قه �لحياO �لدنيا ��نتقاله 
"لى �لحياO �آلخرO. ��لدنيا هي ��D مؤقتة يبقى فيها لالمتحا? ��الختبا�. 
��لمؤمنو? �لذين يشعر�? بهذS �لحقيقة يعد�? �يتهيئو? للحياO �ألخر� 
�ألبدية �لباقية �يظهر�? ما بينهم من oيا+ �لحب ��لمرحمة ��لرفة فكما 
هم  يحبو? كسب �ضا �هللا ��حمته �نيل نعيم �لجنة، فإنهم يبد�? نفس 
�لرغبة إلخو�نهم �لمؤمنين. �هم يضا يسعو? �يجاهد�? �يتساند�? "لى 
Dفع بعضهم �لبعض لمزيد من �ألعماJ �لصالحة �كسب �ضا �هللا، يدفعهم 
فتر�هم  �آلبدين.  بد  "لى  فيها   Dلخلو�� �لنا�  �عذ�:  �هللا  بعذ�:  يقينهم 

محبة �هللا
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 jلذ� هو  �آلخر  �لطر_  يكو?   �" �لحب.  في حالة  ينعكس  �ألمر  �لكن 
�لرعاية ��لجهوD. �على   Jلذ�+، �ينا� �لموقع �ألفضل على  يفوZ �يحتل 
من  يحب  من  مع  مشا�كة  عمل   Zبإنجا شخص   Yقا  ��"  ،Jلمثا� سبيل 
صحابه، فإنه يفضله على نفسه �يقدمه لنيل �لثنا^ ��لمديح ��لجو�ئز، بل 
�يحس بالغبطة "�� ما شاهدS في موقع - ��لمقاY �أل�J. �"�� كا? �لعمل 
 Yللقيا  Wيتطو فإنه  �تعب  بدنية �جهد   Oقو "لى  يحتا�   SZنجا" �لمطلو: 
� مظاهر من شأنه  �Dبو� jبذلك قبل صاحبه. �من �لمؤكد نه لن يظهر 
� تجريح � تحقير من يحب. كل هذ� لسبب �جيه في حالة كو?  -
�إليما? هو �لمحو� �لذj تد�� حوله �لعالقة، ال �هو �لغاية ��لهد_ �لنبيل 
�لمتوخى، �ضا �هللا �محبته �نعيمه �لموعوD. �ال شك لن يعلو j هد_ 

� غاية على نيل �ضا �هللا كبديل لهذS �لتضحية ��إليثا�.

�قطا5)$  يحيى (عدنا�ها5
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ُر �هللاَُّ ِعَباtَُ� �لَِّذيَن Vَمُنو� َ�َعِمُلو�  ُر �هللاَُّ ِعَباtَُ� �لَِّذيَن Vَمُنو� َ�َعِمُلو� َ'ِلَك �لَِّذ� ُيَبشِّ َ'ِلَك �لَِّذ� ُيَبشِّ

 jََّtالَّ �ْلَمَوYِ ُقْل َال َ$ْسَأُلُكْم َعَلْيِه َ$ْجًر� lِاِلَحا اِلَحاlِ ُقْل َال َ$ْسَأُلُكْم َعَلْيِه َ$ْجًر� Yِالَّ �ْلَمَوjََّt �لصَّ �لصَّ

ِفي �ْلُقْرَبى َ�َمْن َيْقَتِرzْ َحَسَنًة َنِزtْ َلُه ِفيَها ِفي �ْلُقْرَبى َ�َمْن َيْقَتِرzْ َحَسَنًة َنِزtْ َلُه ِفيَها 

َّ �هللاََّ َغُفو5ٌ َشُكو5ٌYِ هللاََّ َغُفو5ٌ َشُكو5ٌُحْسًنا� َّYِ ُحْسًنا

( �لشو�5 / ٢٣ )( �لشو�5 / ٢٣ )
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 lِِفي �ْلَخْيَر� �َلِئَك ُيَسا5ُِعوَْ$ُ lِِفي �ْلَخْيَر� �َلِئَك ُيَسا5ُِعوَْ$ُ

�ُهْم َلَها َساِبُقوََ�ُهْم َلَها َساِبُقوََ

( ٦١ / ( ( �لمؤمنو / ٦١ )�لمؤمنو
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 اِبُقوَ اِبُقوَ �لسَّ ��لسََّ اِبُقوَ اِبُقوَ �لسَّ ��لسََّ

�َلِئَك �ْلُمَقرَُّبوَْ$ُ�َلِئَك �ْلُمَقرَُّبوَْ$ُ

( �لو�قعة / ١٠-١١ ) ( �لو�قعة / ١٠-١١ ) 
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موضو�  في  �لمؤلف  هذ�  لكتابه  Sفعنا  ما   ��
 xلحب في �هللا، هو �هتمامنا �لذ� تركز في �عطا��لمحبة �

�لجنة.  �هل  �خال�  �قو�عد  �سس  من  يشكله  لما  يستحقه  ما 
�ينبغي لمن يرغب �يهدI �لى �لفوF برضا �هللا تعالى �كسب محبته 

 xلشهد���  xالنبيا�� �لصديقين  مع  فيها  خالد�  جناته   VخوS� �Yحمته 
��لصالحين �� يتعلم كيف يسلك طريق �لمحبة �كيف يحب، �ما`� عليه 
فعله ليكسب محبة �لغير. �هذ� أل� من صفا~ �هل �لجنة �لمخلد�� فيها، 

حبهم بعضهم بعضا �تآلفهم في �خاx �صد�قة �بدية.
 xلبقا� �لنعيمو  جنا~   VخوS �لى  ��لوسيلة  �لسبيل  هو  باهللا   �لتعلق 
 Vلدخو�� �هللا  برضا   Fلفو� �يضا  ففيه  �Yضية.  عيشة  في  خالد�  فيها 

�لمتقو�   : بأنهم  �لقر��  �صفهم  �لذين  �محبيه  �حبائه  Fمر?  في 
�لمقسطو�   (١٠٨– (�لتوبة   – �لمطهر��  (�لتوبة/٤)،   –

(�لبقر?/١٩٥)،   – �لمحسنو�  (�لحجر�~/٩)،   –
�لصابر��  (�لبقر?٢٢٢)،   – �لتائبو� 

عمر��/١٤٦)،   V�)  –
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�لخاتمة�لخاتمة

142



��لمتوكلو�- (�V عمر��/١٥٩).
ما  �لحب،  �معنى  �همية  ���YSكنا  لفهمنا   Vمثا خير   � 
�)، Y�� عنه �نه قاV في �حد{  )jسولنا �الكرY xعاS في SY�

�Sعيته:
]لى  مايقربني  �حب  7حبك  من  �حب  حبك  ��tقني  �للهم   "

١٦ ".A�جعل حبك �لّي من �لم% �لبا��حبك 
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 Jُِلَما ُلَماJِ �هللاَُّ َ�ِليُّ �لَِّذيَن [َمُنو� ُيْخِرُجُهْم ِمْن �لظُّ �هللاَُّ َ�ِليُّ �لَِّذيَن [َمُنو� ُيْخِرُجُهْم ِمْن �لظُّ

 Jُاُغو اُغوJُ ِ]َلى �لنُّوِ� َ��لَِّذيَن َكَفُر�� 7َْ�ِلَياُ�ُهْم �لطَّ ِ]َلى �لنُّوِ� َ��لَِّذيَن َكَفُر�� 7َْ�ِلَياُ�ُهْم �لطَّ

ُلَماJِ 7ُْ�َلِئَك  ُلَماJِ 7ُْ�َلِئَك ُيْخِرُجوَنُهْم ِمْن �لنُّوِ� ِ]َلى �لظُّ ُيْخِرُجوَنُهْم ِمْن �لنُّوِ� ِ]َلى �لظُّ


7َْصَحاIُ �لنَّاِ� ُهْم ِفيَها َخاِلُد�َ
7َْصَحاIُ �لنَّاِ� ُهْم ِفيَها َخاِلُد�َ

�لبقر? /٢٥٧    �لبقر? /٢٥٧    
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�لتطو�  يع� نظرية  �لّد���ينية،  �لنظرية  لقد ظهر� 
�لك، �ُ�عت��  �ֲדد. �فض فكر* �خللق، بيد %$ا " تنجح 

 0% تّدعي  �لنظرية  �هذ2  �لعلم.  نطا7  عن  خا�جة  سفسطة  ?ر< 
�لكائنا� �حلية تولد� بطريق �ملصا<فة من �لكائنا� غC �حلية، �قد مت 

�<ها �نقضها بعد %0ّ %ثبت �لعلم  %0ّ �لكو0 ��لكائنا� �حلية حتتوJ على 
%نظمة غاية � �إلعجاT. �على هذ� �لنحو %ثبت �لعلم كذلك %0 �هللا تعاP هو 

خالق �لكو0 �خالق Xيع �لكائنا� �حلية.        
 Yيب �ل��هذ2 �لنظرية ال تقو[ سو\ على مناقضة �حلقائق �لعلمية ��ألكا
ترتدJ لباa �لعلم �Xلة من �لتزييفا�، �قد مت �لقيا[ _ملة ��سعة على نطا7 
�لعا" لكي تبقى هذ2 �لّنظرية قائمة على %قد�مها، غC %0 هذ2 �حلملة " تتمكن 

من cخفاb �حلقيقة.  
لقد تعالت �ألصو�� خالh �لثالثني سنة �ملاضية � <نيا �لعلم تبّين 

%ثبتت  �لعلم. �قد  تا�يخ   ��لتطو� متثل %ك� خديعة  نظرية  بأ0 
�أل_اu �لY %جريت بشكل خاs �عتباً�� من عا[ ١٩٨٠ 

�لّصحة،  من  متاما  عا�ية  �لّد���ينية   ��bإل<عا� بأ0ّ 
�قد مت �لتصريح بذلك من قبل �لعديد من 

كبا� �جاh �لعلم.  ففي 
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��يا� �لّد���ينية��يا� �لّد���ينية
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ما متنا2 �لرجل.
�لعلم  %ما[  <���ين  هزمية  �تظهر 

�حلديث من خالh ثالu نقاx �ئيسية:
 Jبأ �لنظرية  هذ2  تتمكن   "١-
كيف  تفسر   0% �لوسائل  من  �سيلة 

نشأ� �حليا* على �جه �أل�|.
علمي  �كتشا.   J% يوجد  -٢ال 
 Yعلى قد�* "�لتقنيا� �لتطو�ية" �ل hيد
 hحا J% �تفترضها �لنظرية على �لتطو� 

.hمن �ألحو�
عليها  تقو[   Yل�  ��bال<عا� عكس  هو  �إلحاثي   �لسجل  -٣مايثبته 

نظرية �لتطو�.
سنناقش � هذ� �لفصل هذ2 �لنقاx �لثالu �لرئيسية:

�لعقبة �أل�� �ل�  � تذلل: �صل �حليا
خلية  عن  تطو��  قد  �حلية  �لكائنا�  Xيع   0% �لتطو�  نظرية   hتقو
�لكن  منذ ٣,٨ ماليني سنة.  �لبد�ئية  �أل�|  �حيد* ظهر� على سطح 
كيف ميكن خللية �حيد* %0 ينشأ  عنها �ملاليني من �ألنظمة ��ألنو�� �حلية؟  
�� كا0 هذ� �لتطو� قد حدu فعًال فلما�� " تظهر عالئمه � �لسجال� c�
 hأل�� hال %0 �لسؤ�c .تتمكن �لنظرية �إلجابة عليه " hإلحاثية ، هذ� سؤ��
�لذJ بقي يو�جه هذ2 �لنظرية، �لY " جتد جو�با عليه ح� �آل0، هو كيف 

."Pنشأ� "�خللية �أل�
تقبل بوجو< خالق،  تعتر. باخللق �ال  �لY ال  �لتطو�،  تفسر نظرية 

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)
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 bلبيولوجيا ��لكيميا� bمن علما Cصر� �لكث ،sلواليا� �ملتحد* بشكل خا�
 Pc ها من �لعلو[ �ألخر\ بأ0 �لد���ينية �صلتCحليوية �علم �حلفريا� �غ�
طريق مسد�< �%0ّ %صل �لكائنا� �حلية هو �خللق.  ��ليو[ تؤكد �لتطّو��� 

   .Pيع �لكائنا� �حلية قد ُخلقت من قبل �هللا تعاX� 0لعلمية بأ0 �لكو�
 *Cمو�ضع كث �لقد تنا�لنا مسألة �$يا� نظرية �لتطو� �<الئل �خللق 
 Pc بالنظر  %خر\.  �لكن   hعما%  �ُنو�صل �لك   %عمالنا، �سو.  من 
�أل�ية �لبالغة �لY يكتسيها هذ� �ملوضو� �%ينا %نه من �لفائد* cير�< ملخص 

لذلك � هذ� �ملوضع %يضا. 
      

�ال�يا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية
�إلغريقي  �لتا�يخ   Pc تعو< � جذ��ها  �لنظرية  هذ2   0% من  بالرغم 
�لقدمي، cال %$ا شهد� %�سع �نتشا� �ا � �لقر0 �لتاسع عشر . كا0 %هم 
 Jتطو� شهدته �لنظرية هو صد�� كتا� تشا�لز <���ين "%صل �ألنو��" �لذ
صد� عا[ ١٨٥٩. � هذ� �لكتا� ينكر <���ين %0 �ألنو�� �ملختلفة على 
�أل�| قد خلقها �هللا. يقوh <���ين X 0%يع �لكائنا� �حلية �ا جد مشتر� 
�%$ا قد تنوعت ��ختلفت بسبب �ختالفا� طا�ئة متد�جة %تت عليها ع� 

�ألTما0.
�كما يقر <���ين نفسه، فإ0 نظريته ال تقو[ على %J حقيقة علمية 
ثابتة، بل c$ا ?ر< "cفتر�|". عال�* على �لك، يعتر. <���ين � فصل 
مطوh من كتا� بعنو�0 "�ملصاعب �لY تو�جهها �لنظرية" %0 �لنظرية تتها�\ 

%ما[ �لعديد من �ألسئلة �حلرجة.
عقد <���ين �ماله على �الكتشافا� �لعلمية �لY كا0 يظن %$ا ستزيل 
�لعقبا� �لY تو�جهها نظريته، cال %0 ما %ثبتته هذ2 �الكتشافا� جاb عكس 

محبة �هللا
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عن �نتصا��ته � �لسو�بو0 عا[ ١٨٦٤:
 Yلتلقائي من �لضربة �لصاعقة �ل� bال ميكن %0 تستفيق نظرية �لنشو"

%صابتها ֲדا هذ2 �لتجربة �لبسيطة." ١٧
قا�[ �ملد�فعو0 عن �لنظرية �لد���ينية �كتشافا� باستو� لوقت طويل. 
cال %0 ماجاb به باستو� باإلضافة Pc ما كشف عنه �لتقد[ �لعلمي من �لبنية 
%بقيا فكر* �جو< �حليا* على سطح �أل�| عن  �ملا<* �حلية،  �ملعقد* خللية 

طريق �لصدفة � مأ7T " تستطع �خلر�� منه.

�ملحا�ال3 �لعاجز 0 �لقر� �لعشرين
 Jلقر0 �لعشرين كا0 �لتطو�� �h�% 0c من تب� موضو� منشأ �حليا* 
 ��لعلمية   bآل��� بالعديد من  �لعا"  تقد[ هذ�  %�با�ين.  %لكسند�  �ملشهو� 
تطو� خلية  cمكانية  cثبا�  �لقر0، حا�h من خال�ا  �لك  من  �لثالثينيا� 
�لكائن �حلي عن طريق �لصدفة. cال %0 <��ساته " تنته cال بالفشل، مما حد� 
  Pبأ�برين تقدمي �العتر�. �لتا¡: " لألسف، بقيت مشكلة منشأ �خللية �أل�

%كثر �لنقاx غموض¢ � <��سة تطو� �ألنظمة �حلية".١٨ 
£ل �لتطو�يو0 بعد %�برين مسؤ�لية حل مشكلة منشأ �حليا*. �كا0 
ستانلي  �ألمريكي  �لكيميائي  ֲדا  قا[   Yل� تلك  شهر*  �لتجا��  هذ2  %كثر 
ميللر عا[ ١٩٥٣. قا[ هذ� �لعا" بدمج عد< من �لغا��T �لY يفتر| %$ا 
كانت موجو<* � �ملنا¥ �لبد�ئي لأل�|، �%ضا. cليها مقد�� من �لطاقة. 
من خالh هذ2 �لتجربة متكن ميللر من تركيب عد< من �حلمو| �ألمينية 

(�جلزيئا� �لعضوية) �لY تتو�جد � تركيب �ل��تينا�.
 cال %نه " متض عد* سنو�� ح� ثبت بطال0 هذ2 �لنظرية، �لY كانت 
�ستخد[ � هذ2   Jلذ� فاملنا¥  �لتطو�،  نظرية  تقد[   ���ئد*  تعت� خطو* 
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قو�نني  تتضمنها   Yل� �لصدفة  %تت عن طريق  %$ا  �أل�P على  �خللية   bنشو
�لطبيعة. حسب هذ2 �لنظرية تكو0 �ملا<* �حلية قد نشأ� من ما<* غC حية 
نتيجة للعديد من �ملصا<فا�، �من �ملؤكد %0 هذ� �لزعم ال يتو�فق مع %بسط 

.bقو�عد علم �ألحيا

�حليا تنشأ من �حليا
� هذ� �لكتا�، " يتطر7 <���ين Pc %صل �حليا*. فقد كا0 �لفهم 
�حلية  �لكائنا�  بأ0  �إلفتر�|  على  يعتمد  �حليا* � عصر2  �لبد�ئي حلقيقة 
�نتشر�   Yل� �لتلقائي   bلنشو� نظرية  لقد القت   .ªبسيطة جد بنيا�   ���
� �لقر�0 �لوسطى، ��لY تقوh %0 �ملو�< غC �حلية جتمعت من تلقاb نفسها 
�لك �لزمن. من �العتقا<�� �لY نتجت  �لتشكل كائن حي، ���ج¢ ��سع¢ 
عن هذ2 �لنتيجة هي %0 �حلشر�� تنشأ عن بقايا �لطعا[، �%0 �جلر��0 تأ» 
من �لقمح. هنا ¬د� بنا %0 نتعر| لتجربة مضحكة قا[ ֲדا �لبعض، حيث 
مت �ضع بعض �لقمح على قطعة �سخة من �لقما®، �كا0 �ملنتظر %0 ر� 

جر�ª بعد برهة من �لزمن.
%نه  cال  �للحم؛  من  °ر�  �لديد�0   0% يعتقد  كا0  ��ته  �ملنطلق  �من 
" يلبث �لعلم %0 %ثبت %0 �لديد�0 ال °ر� من �للحم بشكل تلقائي، �cمنا 

²ملها �لذبا� بشكل يرقانا� ال تر\ بالعني �ملجر<*.
كتا�  <���ين  فيه  كتب   Jلذ� �لزمن   �  ªسائد �العتقا<  هذ�  كا0 
"%صل �ألنو��" ، فقد كا0 يعتقد بأ0 �لبكتريا جاPc �b �لوجو< من ما<* 

غC حية �كا0 هذ� �العتقا< مقبو� علمي¢.
 *Cيطل �لوقت ح� %علن باستو� نتائج <��ساته �لطويلة �%_اثه �لكث "
�لY تدحض %ساa نظرية <���ين. قاh باستو� � ³اضرته �لY %علن فيها 



مكونة من ٩٠٠ ?لدª من �ملوسوعا� كال منها يتألف من ٥٠٠ صفحة.
ميكنه  ال   DNA �لـ   bJفجز  :*Cمث %خر\  مشكلة  تنشا  �هنا 
�هذ2  (�ألنزميا�)،  �ملختصة  �ل��تينا�  بعض  مبساعد*  cال  يتضاعف   0%
�ملشفر*  �ملعلوما�   hمن خال cال  بد��ها   تتشكل   0% ميكن  �ألنزميا� ال 
فمن   ، �آلخر  على  يعتمد  منهما  كل   0% �مبا   .DNA لـ�  bJجز  �
يأ»  �لتضاعف.�هذ�  عملية  عند  نفسه  �لوقت   � يتو�جد�   0%  Jلضر���
بالنظرية �لقائلة %0 �حليا* قد نشأ� من تلقاb نفسها Pc طريق مسد�<. �قد 
�عتر. �ل��فسو� ليسلي %��جيل ، �هو تطو�J مشهو� من جامعة سانت 

من  �حلقيقة  ֲדذ2  كاليفو�نيا  ياغو 
خالh موضو� نشر � ?لة �لعلو[ 

�ألمريكية عا[ ١٩٩٤:
تكو0   0% �ملستحيل  "من 
�آلمينية،  ��حلمو|  �ل��تينا� 
قد  معقد*،  جزيئا�  �كال�ا 
نفس   � نفسها   bتلقا من  نشأ� 
 Pc نفس �ملكا0. %ضف ��لوقت �
 0�> %حد�ا  تو�جد  cمكانية  عد[ 
 Pآلخر . �هكذ� �من �لنظر* �أل��
 0% �ملستحيل  من  %نه  %حدنا  ¬د 
 hنشأ� من خال قد  �حليا*  تكو0 

عمليا� كيميائية _تة"٢٢
من  كا0   ��c %نه  شك  ال 
�ملستحيل %0 تنشأ �حليا* من %سبا� 
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�لتجربة كا0 ¹تلف¢ جدª عن �لظر�. �أل�ضية �حلقيقية.١٩
�بعد فتر* من �لصمت �عتر. ميللر %0 �ملنا¥ �لذJ �ستخدمه � جتربته 

كا0 غC حقيقي¢.٢٠ 
�لقر0   � نظريتهم  cثبا�   � �لتطو�يني  ³ا�ال�  Xيع   �bبا لقد 
 � سكريبس  معهد  من  با<�  �جليولوجي  �لعا"  يعتر.  بالفشل.  �لعشرين 

سانت ياغو ֲדذ2 �حلقيقة � مقالة نشرִדا ?لة "�أل�|" عا[ ١٩٩٨:
"ها «ن �ليو[ نغا<� �لقر0 �لعشرين <�0 %0 نتمكن من حل �ملشكلة 

�لY بد%نا �لقر0 معها �هي : كيف بد%� �حليا* على �أل�|؟"٢١

�لبنية �ملعقد للحيا
بد%�  "كيف   7Tمأ  � �لتطو�  نظرية  %�قع   Jلذ� �لرئيسي  �لسبب 
 ��لبسيطة منها، تنطوJ على بنيا�  �حليا*" هو %0 �لكائنا� �حلية، ح� 
غاية �لتعقيد. فاخللية �لو�حد* من �لكائن �حلي %كثر تعقيدª من %J منتج تق� 
صنعته يد �لبشر. فح� يومنا هذ� ال ميكن ألJ ¹ت� كيميائي مهما بلغت 
<�جة تطو�2 %0 ينجح � تركيب خلية حية من خالh جتميع عد< من �ملو�< 

�لعضوية مع بعضها.
0c �لظر�. �ملطلو� توفرها لتركيب خلية حية هي %كثر بكثC من 0% 
� �خللية  aتعت� حجر �ألسا Yُتعر|. فإمكانية تركيب %حد �ل��تينا� �ل
بشكل عشو�ئي هي ١ Pc ١٠٩٥٠ �هذ� بالنسبة ل��تني مكو0 من ٥٠٠ 

£ض %مي�؛ �� �لرياضيا� يعت� %J �حتماh %صغر من ١٥٠ مستحيًال!
ز0   Jلذ�� �خللية  نو�*   � يتو�جد   Jلذ�  DNA لـ�  bJجز  0c
�ملعلوما� �لو��ثية، هو � حد ��ته بنك معلوما� معجز. فلو %0 �ملعلوما� 
�ملشفر* � جزDNA bJ قد %فرغت كتابة فإ$ا ستشغل مكتبة عمالقة 
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تأث7 الما�6
�لكن كيف حتدu هذ2 "�لتغ��C �إل¬ابية"؟ حا�h <���ين �إلجابة 
�لك �لوقت. فحسب  �على هذ� �لسؤ�h من خالh �لفهم �لبد�ئي للعلو[ 
نظرية الما�� �لذJ عا® قبل <���ين، فإ0 �لكائنا� �حلية تو�u صفاִדا 
�لY �كتسبتها خالh حياִדا Pc �ألجياh �لتالية ، �هذ2 �لصفا� تتر�كم من 
جيل Pc �خر لتشكل %نو�� جديد* من �لكائنا� �حلية. فحسب الما��، 
%جل  من  جتاهد  كانت  عندما   bلظبا� عن  تطو��  كائنا�  هي  �لز��فا� 
 Pc حتملها �ألشجا� �لعالية، فطالت �قبتها من جيل Yلثما� �ل� Pc hلوصو�

.hخر ح� �ستقر� على هذ� �لطو�
�باقتفاb %ثر2، %��< <���ين مثاًال مماثًال � كتابه فقاh %0 �لدبب غطست 

٢٤."hحيتا0 على مر �ألجيا Pc  ثها عن �لطعا[ فتحولت_ bثنا% bملا� �
� �لقر0  hال %نه ما لبثت %0 ظهر� قو�نني �لو��ثة على يد �لعا" ماندc
�ألجياh. �هكذ� سقط  �لصفا� ع�  �متد�<  %سطو�*  %حبط  مما  �لعشرين، 

�الصطفاb �لطبيعي كدعامة من <عاما� نظرية �لتطو�.

�لد���ينية �جلديد ��لطفر�3
�من %جل �لوصوPc h حل، قا[ �لد���ينيو0 بتطوير "نظرية تركيبية 
جديد*" %� ما يدعى بـ "�لد���ينية �جلديد*" � $اية �لثالثينيا� من �لقر0 
�لعشرين. %ضافت �لد���ينية �جلديد* نظرية "�لطفر��"�هي تشوها� جينية 
 Pc �لتعر|  مثل  خا�جية   ��Cتأث بفعل   uحتد� �حلي  �لكائن  على  تطر% 
�لطفر��   Pc باإلضافة   ،DNA  لـ� تضاعف   �  bخطا%� �إلشعاعا� 

�لطبيعية.
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طبيعية، فال بد %$ا قد "خلقت" بيد خالق. هذ2 �حلقيقة تلغي نظرية �لتطو� ، 
��لY ִדد. بالد�جة �لرئيسية c Pcنكا� �خللق، من %ساسها.

�ألفكا� �خليالية لنظرية �لتطو�
�لنقطة �لثانية �لY تدحض نظرية <���ين هي %0 كال �ملفهومني �للذين 
 J% حلقيقة ال متلك� ��ضعتهما �لنظرية كـ "تقنيا�  تطو�ية" ثبت %$ا 

قو* تطو�ية.
فكر*  على  ֲדا  خر�   Yل� �لتطو�  خدعة   � <���ين  �عتمد  لقد 
"�إلصطفاb �لطبيعي". �قد ضمن هذ2 �لفكر* � كتابه: "%صل �ألنو�� ، عن 

طريق �الصطفاb �لطبيعي..."
يقوh قانو0 �الصطفاb �لطبيعي %0 �لكائنا� �حلية �لY متتلك خصائص 
قوية فقط هي �لY  ميكن %0 تبقى � معركة �حليا*. على سبيل �ملثاh، عندما 
 Yل�� �ألقو\  �لغزال0  فإ0  �لغزال0،  من  قطيع¢  �ملتوحشة  �حليو�نا�  ִדاجم 
�حليا*.  قيد  على  �تبقى  ستنجو�   Yل� هي  %ك�  بسرعة  تركض   0% ميكنها 
�هكذ� يتشكل قطيع جديد من �ألقوياb ��لسريعني فقط. �لكن، �لنفتر| 
%ننا سلمنا ֲדذ� جدًال، فهل ميكن �ؤالb �ألقوياb من قطيع �لغزال0 %0 يتطو��� 

بأJ شكل من �ألشكاh ليصبحو� خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.
لذلك نقوh %0 هذ2 �لفكر* ال قو* تطو�ية �ا. <���ين نفسه كا0 قلق¢ 

:hكتابه %صل �ألنو�� حيث قا �بشأ0 هذ2 �حلقيقة �لY �ضعها 
 ��Cتغي uلطبيعي %0 ²قق شيئ¢ ما" حتد� bال ميكن لقانو0 �الصطفا"

فر<ية c¬ابية" ٢٣.
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�بانتفاb �جو< هذ2 �لتقنيا� تنتفي عملية �لتطو�.

�لسجال3 �إلحاثية: 
ال Hليل على �جوH �شكاF مرحلية

%كثر  على  �ملستحاثا�  سجل   � <ليل   J% يوجد  ال  �حلقيقة   �
�ال<عا��b �ضوح¢ � سينا�يو نظرية �لتطو�.

 J% ،حسب نظرية �لتطو�، فإ0 كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله
%0 �لكائنا� �لسابقة قد حتولت Pc كائنا� %خر\، �كل �ألنو�� نشأ� 
ماليني  �ستغرقت  �لتحوال�  هذ2  فإ0  �لنظرية،  �حسب  �لطريقة.  ֲדذ2 

�لسنني.
 Cجو< عد< كب� Jكا0 هذ� �الفتر�| حقيقي ، فمن �لضر�� ��c�
 hلطويلة. على سبيل �ملثا� hفتر* �لتحو �من �ألنو�� �ملرحلية �لY عاشت 
البد من �جو< كائن نصفه ½كة �نصفه سلحفا* ²مل صفا� �لسلحفا* 
 Cط نصفها  كائنا�   �% %صًال.  ²ملها   Yل� �أل½ا�  صفا�   Pc باإلضافة 
 Pc باإلضافة  �لطيو�  صفا�  بعض  حتمل   J% ��Tحف،  �آلخر  ��لنصف 
فهي  �ملرحلي،  �لطو�   � %$ا  �مبا  %صًال.  حتملها   Yل� �لز��حف  صفا� 
 hمؤهلة، �معاقة؛ �يطلق �لتطو�يو0 على هذ2 �ألشكا Cكائنا� عاجز* غ

�خليالية cسم "�ألشكاh �لتحولية"
لو كا0 هنا� حيو�نا� كتلك حق¢، فيجب %0 يكو0 هنا� �ملاليني 
بل �لباليني منها �بشكل متنو�. ��ألهم من �لك ¬ب %0 حتمل سجال� 
"%صل  كتابه   � <���ين   hيقو �لغريبة.   bألحيا� هذ2  بقايا  �ملستحاثا� 

�ألنو��":
�� كانت نظريY صحيحة، فالبد من �جو< عد<ª كبªC من �ألنو�� c"
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� �لنمو�� �لذJ يقف مد�فع¢ �ليو[ عن نظرية �لتطو� هو  �لد���ينية 
�جلديد*.تقوh هذ2 �لنظرية �جلديد* ـأ0 �ملاليني من �ألحياb �ملتو�جد* على 
سطح �أل�| قد جا�b نتيجة لطفر�� طر%� على �ألعضاb �ملعقد*  �ذ2 
�لكائنا� مثل �آل��0 ��لعيو0 ��لرئا� ��ألجنحة، %c Jضطر�با� ���ثية. 
 �cال %0 �حلقيقة �لعلمية تأ» � عكس �الجتا2 �ملطلو�. فالطفر�� " تكن 
يو[ من �أليا[ c¬ابية تؤ<Pc J تقوية �تعزيز �لقد�* �حليوية  �لكائن �حلي، 

�cمنا  c Pc$اكها �cضعافها..
��لسبب ���b هذ� ببساطة هو %0 جزDNA bJ ²مل بنية معقد* 
فيها سيؤ<J ضر�ª كبªC. يشر� عا" �جلينا�  تغيC عشو�ئي   J%� ªجد

��نغاناتا0 �ملوضو� كالتا¡:
معظمها   � �لطفر��  ثاني¢   .uحلد�� نا<�*  �جلينية  �لطفر��  "%�ًال، 
 Cغ  Cتغ  J%�  ، عشو�ئية   ��Cتغ أل$ا  �ألحيا0  بعض   � �مهلكة  ضا�* 
 bألسو� به «و  ��قييتنحد�  %J كائن حي   � ، �ملنظم  منظم، عال�* على 
�ال ترتقي به Pc �ألفضل. فا�ز* �أل�ضية �لY قد تصيب %حد �ألبنية على 
� �إلطا� �لعا[ �ا، �هذ� بالطبع ما لن يكو0  Cتغي �سبيل �ملثاh، ستتسبب 

٢٥".bلبنا� �حتسين¢ 
�لسبب  كانت  طفر*  �جو<  على  <ليل   J% غيا�  غريب¢  ليس  �ذ� 
� تغيC �لشفر* �لو��ثية «و �ألفضل. على �لعكس فجميع �لطفر�� كانت 
�ª %0 �لطفر* �لY �عت�� من تقنيا� �لتطو� ال c ¢ناكسة . %صبح ��ضح
جتلب على �لكائن �حلي cال �ملزيد من �لضعف �جتعله عاجزª. ( من �لتأثر�� 
�لشائعة للطفر* � �لعصر �حلديث مر| �لسرطا0). �طبيعي %0 ال تكو0 
�لطبيعي   bالصطفا�" "�لتطو�"، كما ال ميكن لـ  تقنيا�  تقنية مدمر* من 
"  %0 ينجز شيئ¢ بنفسه. �هذ� يع� %نه ال يوجد تقنيا� تطو� � �لطبيعة. 
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�� " يكن �ألمر كذلك فهذ� يع� %$ا قد تطو�� عن %نو�� �جد� c .0تكو
�� كانت قد ظهر� بشكلها c ما% .hبعض عمليا� �لتحو hمسبق¢ من خال

�لكامل ، فالبد %$ا قد خلقت خلق¢٢٨.
��ملستحاثا� تثبت %0 �لكائنا� �حلية قد نشأ� بشكلها �ملكتمل على 
سطح �أل�|، �هذ� يع� %0 "%صل �ألنو��" ليس كما يدعي <���ين، cنه 

خلق �ليس تطو�.

�قصة تطو� �إلنسا
هو  <�ئم¢  به  �لكال[  �لتطو�  نظرية  مؤيد��   h²ا�  Jلذ� �ملوضو� 
موضو� %صل �إلنسا0. يدعي �لد���ينيو0 %0 �إلنسا0 �حلا¡ قد تطو� عن 
نو� من %شبا2 �لقر<*. �خالh هذ2 �لعملية �لتطو�ية �ملزعومة، �لY يفتر| 
%$ا �ستغرقت من ٤-٥ ماليني عام¢، ظهر� "%شكاh حتولية" تفصل بني 
�خليالية  �لصو�*  هذ2  يزعمو0. �حسب  كما  �%جد�<2،  �حلديث  �إلنسا0 

� %�بعة فئا�: hلبحتة، صنفت هذ2 �ألشكا�
a١%�ستر�لوبيثيكو-
-٢هومو هابيليس.
a٣هومو %�يكتو-
-٤هومو سابينس

 "aستر�لوبيثيكو�%  " لإلنسا0   hأل�� �جلد  على  �لتطو�يو0  يطلق 
�يع� "قر< جنو� cفريقيا".��حلقيقة هو %0 هذ� �ملخلو7 ليس cال نوعا من 
�لقر�< �لقدمية �ملنقرضة. %ثبتت �أل_اu �لو�سعة �لY %جر�ها عاملا �لتشريح 
cنكلتر�  من  %�كسنا�<،  تشا�لز  ��ل��فسو�  �Tكرما0  سو¡  �للو�<   ،
��لواليا� �ملتحد*، على مستحاثا� %�ستر�لوبيثيكوa %0 هذ2 �ملستحاثا� 
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�لسجال�  ستثبته  �لوجو<  �هذ�  ��حد*،  فئة  ضمن  تصنف   Yل� �ملختلفة 
�إلحاثية". ٢٦

Hين تتبد���H FماJ
بالرغم من Xيع ³ا�ال� �لتطو�يني �جلا<* � c¬ا< مستحاثا� تدعم 
تصو��ִדم � �جو< ¹لوقا� حتولية � منتصف �لقر0 �لعشرين  � Xيع 
 Yل� uيع �ملستحاX ال %$م " ¬د�� % ي¢ منها . لقد %ثبتتc ،"لعا� bا»%
�كتشفت %ثناb �حلفريا� �جليولوجية عكس ما قالت به �لنظرية �لد���ينية 

متام¢: لقد نشأ� �حليا* فجأ* �بتشكل تا[ ال �جو< ألJ شكل حتو¡.
 Derek Ager يريك �غر> Jلتطو�، �لعا" �إلجنليز� bقر %حد علما%

:hֲדذ2 �حلقيقة عندما قا
 bبالتفصيل سو� �إلحاثي  �لسجل  بتقصي  قمنا  عندما  %ننا  �لنقطة هي 
على مستو\ �ألنو�� %� �لترتيب �لزم� �ملر* تلو �ملر*، " جند تطو� تد�¬ي 
%� مرحلة �نتقالية، �cمنا ظهو� مفاجئ ملجموعة من �لكائنا� على حسا� 

%خر\.٢٧
هذ� يع� %0 �لسجل �إلحاثي ي�هن X 0%يع �لكائنا� �حلية قد ظهر� 
على �أل�| بشكل مفاجئ بأشكا�ا �لتامة، �<�J% 0 طو� حتو¡، �هذ� 
 Cفالتفس �خللق.  حقيقة  على   Jقو �cثبا�  متام¢  �لد���ي�   bإل<عا� عكس 
�لكائنا� �حلية بشكل مفاجئ على سطح �أل�| بشكلها   bلوحيد لنشو�
�لكامل �<�0 تطو� عن %جد�< سابقني، cمنا يع� %0 هذ2 �ألنو�� قد خلقت 

خلق¢. �يقر هذ2 �حلقيقة عا" �ألحياb �لتطو�J <�غالئس فيوتوميا:
"�خللق ��لتطو�، �بينهما �لتفس��C �ملحتملة عن %صل �لكائنا� �حلية. 
فإما %0 تكو0 �ألنو�� قد ظهر� على سطح �أل�| بتكوينها �لكامل، %� ال 
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:Jلتطو�، بالرغم من %نه عا" تطو��
من   uلثال معيشي  تز�من  هنا�  �� كا0 c فكرتنا   Cسيكو0 مص ��ما
فئا� ��ومو (�إلفريقي ��أل�ستر�لوبيثيكوa �لقوJ ���ومو هابيليس) �ثبت 
%0 %حدª منهم " ينشأ عن �آلخر؟ %ضف Pc %0 %حد� من هؤالb " يثبت 

عليه %J حتوh تطو�J خالh فتر* حياته على سطح �أل�|.٣٣
نقوh باختصا�، %0 سينا�يو �لتطو� �لبشرJ �لذJ ينص على �جو< 
¹لو7 نصفه cنسا0 �نصفه قر< ��لذJ قا[ على �ستخد�[ �لعديد من �لصو� 
�خليالية �لY ظهر� � �لكتب �لدعائية لنظرية �لتطو�، ليست cال قصة ال 

%ساa �ا من �لصحة �لعلمية.
�ململكة   � شهر*  �ألكثر  �Tكرما0،  �لعا" سو¡  كو0  من  �بالرغم 
�لY �ستغرقت عد*  %نه �عتر. � $اية %_اثه،  �ملتحد*، عامل¢ تطو�ي¢، cال 
سنو�� ��لY تنا�لت بشكل خاs مستحاثا� %�ستر�لوبيثيكوa ملد* ١٥ 

عام¢، %نه ال يوجد شجر* بشرية تتفر� عن ¹لوقا� شبيهة بالقر�<.
صنف �Tكرما0 �لعلو[ ضمن طيف %½ا2 "طيف �لعلو[" يتد�� من 
�لعلو[ �لY يعت�ها علمية لينتهي � �لعلو[ �لY يعت�ها غC علمية. �حسب 
بيانا�  على  تقو[   Yل�  J% "علمية" –  �لعلو[  %كثر  فإ0  طيف �Tكرما0، 
�لبيولوجية  �لعلو[  تليهما   ،bلكيميا��  bلفيزيا� هي  ملموسة-  �معلوما� 
 Cاية �لطيف تأ» �لعلو[ "غ$ �� �لد�جة �ألخC* �لعلو[ �الجتماعية. ��
�لعلمية" ��لY ²تل مكا$ا "�إل<��� �حلسي �ملفرx" – �هي مفاهيم �حلاسة 
�لسا<سة ��لتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – �يليها "�لتطو� �لبشرJ". �يشر� 

لنا �Tكر عمله هذ�:
�ª نتحوh من �حلقيقة �ملسجلة موضوعي¢  Pc تلك �ملجاال� c ن هنا»

ها��� يحيى (عدنا� ��قطا�)

161



تعو< Pc %نو�� عا<ية من �لقر<*  �لY �نقرضت ��لY ال حتمل %J شبه مع 
�إلنسا0.٢٩

"�إلنسا0"  �تع�  "هومو"  هي  �لتطو�يو0  يصنفها   Yل� �لثانية  ��لفئة 
ساللة  من   ªتطو� %كثر  ��ومو  ساللة  فإ0  �لتطو�،  نظرية  �حسب 
�د*  بتركيبهم   *Cمث خطة  �لتطو�يو0  �ختر�  �هنا   .aستر�لوبيثيكو�%
مستحاثا� من هذ2 �ملخلوقا� ��ضعها بترتيب معني. cال %0 تلك �خلطة 
 hعالقة تطو�ية بني هذ2 �لفئا� �ملختلفة. يقو J% >خيالية ألنه " يثبت �جو
%حد %هم �ملعلقني على نظرية �لتطو� cيرنست ماير � كتابه "من �ملناظر�� 
�لطويلة: " تعت� �ألحجية �لتا�ية �لY تتكلم عن %صل �حليا* %� %صل ��ومو 

٣٠".*Cسابينس %حجية صعبة ح� %$ا تتعا�| مع �الكتشافا� �ألخ
�أل�بع:  �لفئا�  فإ0  �لتطو�يو0  �ضعها   Yل� �لسلسلة   hخال �من 
%�ستر�لوبيثيكوa، هومو هابيليس، هومو %�يكتوa، هومو سابينيس ناشئة 
 bظهر� على يد علما Yل� *Cال %0 �الكتشافا� �ألخc .عن بعضها �لبعض
 ،  aأل�بعأ�ستر�لوبيثيكو� �لفئا�  هذ2   0% %ثبتت  قد  �لبشرية  �ملستحاثا� 
هومو هابيليس، هومو %�يكتوa، هومو سابينيس قد عاشت � بقا� ¹تلفة 

من �لعا" �� Tمن ��حد.٣١
"هومو  فئة   � صنفت   Yل� �لبشرية   bألجز�� فإ0  هذ�،  على  عال�* 
�لنياند�تاليني  %ما   ،ªجد قريب  �قت  ح�  تنقر|   "  "aيكتو�%

���وموسابينيس فقد تعايشو� � Tمن ��حد �� منطقة ��حد*.٣٢
 ªبأ0 %حد منهم ميكن %0 يكو0 جد bهذ� �الكتشا. يدحض �ال<عا
 Stephen Jay غولد  Jلقدمية ستيفن جا�  bألحيا� عا"  يفسر  لآلخر. 
نظرية  cليها  �صلت   Yل� �ملسد�<*  �لنهاية  ها�فا�<  جامعة  من   Gould
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 Pc بنية �لكائن �حلي، <�خل %عد�< هائلة من �ل��ميل �لعظيمة. �ليضيفو� ح�
هذ2 �ل��ميل ما ير�0 %نه من �لضر��J �جو<2 <�خل هذ� �ملزيج من مو�< ال 
توجد ح� � �لظر�. �لطبيعية. �ليفعمو� هذ� �ملزيج بقد� ما يشا0�Ô من 
�أل£ا| �ألمينية، ��ل��تني (�حتماh تشكل �لوحد* �لو�حد* منه تصا<في¢ 
 Yبنسبة ١٠ قو* ٩٥٠ ). �ليمّد�� هذ� �ملزيج باحلر��* ��لرطوبة بالنسبة �ل
�ملتطو�*، �ليقّيضو� على  ير�$ا مناسبة، �ليخفقو2 ما شا��Ô من �ألجهز* 
مكا$م   �  bخل���  bهؤال �لينتظر  �لعا"،   bعلما �ل��ميل صفو*  هذ2   a%�
 Pc هذ� �بشكل مستمر مليا���، بل تريليونا� �لسنني بالتنا�� من �أل�
�البن، �من جيل Pc جيل، �لتكن �م مطلق �حلرية � %0 يستخدمو� كافة 
ما يعتقد�0 � ضر��* �جو<2 من �لظر�. من %جل تشكل �لكائن �حلي. 
cّنهم مهما فعلو�،  ليس مبقد��هم بالطبع %0 ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك 
�ل��ميل. �ال يتأتى �م %0 يأتو� بو�حد* من �لّز��فا� %� �ألسو< %� �لنحل %� 
عصافC �لكنا�يا %� �لبالبل %� �لببغا��� %� �خليل %� حيتا0 يونس %� �لو��< 
%� Tهو� �أل��كيد %� �لزنابق %� Tهو� �لقرنفل %� �ملوT %� �ل�تقاh %� �لتمر 
%� �لطماطم %� �لشما[ %� �لبطيخ %� �لتني %� �لزيتو0 %� �لعنب %� �خلو¥ %� 
��� %� �لفر�شا� ¹تلفة �أللو�0 �ماليني من �ألنو��  �لطو��يس %� طيو� �لدُّ
�حلية من مثل هؤالb. بل ليس بوسعهم %0 يأتو� �لو Öلية من هذ2 �لكائنا� 

�حلية �لY %حصينا عد<ª منها، ال بو�حد* منها كاملة �خللق. 
Xلة ما نبغي قوله هو %0 �لذ��� غC �لو�عية ليس بوسعها %0 جتتمع 
فتشكل خلية حية، �ال تستطيع %0 تتخذ قر�ً�� جديًد� من بعد فتقسم �خللية 
�لذين �خترعو�   bلعلما� تباًعا فتأ» بكيا0  نصفني، × تتخذ قر���� %خر\ 
 0ّc .ִדا فيما بعد حتت �ملجهر���ملجهر �إلليكتر�Ø، ممن ير�قبو0 بنية �خللية 
 Yخللية تد� فيها �حليا* فقط باخللق �ملعجز هللا عز �جل. %ما نظرية �لتطو� �ل�
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 Cلتفس� �% ،xالفتر�ضي، مثل �إل<��� �حلسي �ملفر� bيشغلها علم �ألحيا Yل�
بالنسبة  فيها كل شيb جائز  يبد�   Yل�� �إلنسانية،  للمستحاثا�  �لتا�ي 
�ألمو�  من  �لعديد  لتصديق   ªمستعد  Jلتطو�� يكو0  حيث   ،Jللتطو�

�ملتناقضة � �قت ��حد.٣٤
 ��Cلتفس� مستو\   Pc لتصل   Jلبشر� �لتطو�  قصة  �«د��  لقد 
�ملتحيز* لبعض �ملستحاثا� �لY �ستخرجها بعض �ألشخاs �لذين تعلقو� 

ֲדذ2 �لنظرية بشكل %عمى.

�ملعاHلة �لد���ينية
 0c آل0 من %<لة تقنية ، نو< %0 نوجز ـ� Pc 2جانب كل ما تنا�لنا Pc
شئتم ـ �مبثاh ��ضح _يث ميكن ح� لألطفاh %0 يفهمو2 ، كيف 0% 

�لتطو�يني %�لو عقيد* خرفاb فاسد* . 
تزعم نظرية �لتطو� %0 �حليا* تشكلت ³ض صدفة؛ �عليه �طبق¢ �ذ� 
�لزعم فإ0 �لذ��� �جلامد* �غC �لو�عية �جتمعت �شكلت %�ًال خلية، × 
جا�b �لذ��� نفسها بطريقة %� بأخر\ بالكائنا� �حلية ��لبشر. �لنفكر 
�آلc :0ننا حينما جنمع عناصر مثل �لكربو0 ��لفسفو� ��أل��T ��لبوتاسيو[ 
�هي �ملفر<�� �ألساسية � بنية �لكيا0 �حلي، فإنه تتشكل كومة. �مهما 
مر� كومة �لذ��� هذ2 بأJ من �لعمليا�، فإ$ا ال ميكن %0 تشكل كائنا 
بالبحث   hما شئتم ، �لنتنا� ��c حيا ��حًد�. �لنجر جتربة � هذ� �لصد< 
�لزعم  �لد���ينية"،  "�ملعا<لة  عنو�0  �حتت  �لتطو�يني  باسم   ،bالستقصا��

�لذJ ينافحو0 عنه � �ألصل، cال %$م ال يستطيعو0 %0 ¬هر�� به:
 ��Tمن عناصر مثل �لفسفو� ��أل *Cفليضع �لتطو�يو0 كميا� �ف
��لكربو0 ��أل�كسجني ��حلديد ��ملاغنسيو[ �هي �لعناصر �لY تتشكل منها 
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�لكتا�، × ��فعو� �%سكم ��نظر�� حولكم. %�%يتم منظًر� ֲדذ� �لنقاb ��جلو<* 
� %J موضع �خر؟ 0c شاشة %كثر %جهز* �لتلفاT تطوً�� ��لY تنتجها شركة 
�لعا"، ال ميكن %0 متنحكم صو�* ֲדذ�  �لتلفاT �أل�P على مستو\  %جهز* 
�لقد� من �لنقاb. �منذ مائة عا[ ��ال. �ملهندسني يسعو0 للوصوPc h هذ� 
�لنقاb، �من × ُتشيَّد �ملصانع ��ملؤسسا� �لعمالقة، �ُتجر\ �أل_اu، �يتم 
� �للحظة � ،Tشاشة �لتلفا Pc تطوير �خلطط ��لتصميما�. �لتنظر�� ثانية
شاسع¢  فرق¢  هنا�   0% تر�0  فسو.  %يديكم،  بني   Jلذ� �لكتا�   Pc ��ִדا 
 �� �لنقاb ��جلو<*. فضال %0 شاشة �لتلفاT تبدJ لكم صو�* ثنائية �ألبعا<، 

حني %نكم تتابعو0 مناظر ثالثية �ألبعا< ��� عمق. 
لتصنيع  �ملهندسني  من  �آلال.  عشر��  يسعى   hطو� سنو��  �منذ 
شاشا� جهاT تلفاT تعطي صو�* ثالثية �ألبعا<، ��لوصوPc h جو<* �Ôية 
 ��لعني. نعم لقد %مكنهم تصميم نظا[ تلفاT ثالثي �ألبعا<، غC %نه ليس 
�إلمكاÔ� 0يته ثالثي �ألبعا< <�0 ��تد�b �لنظا�*. �مع %0 هذ2 �ألبعا< �لثالثة 
�صطناعية. فاجلهة �خللفية تظل عكر*، %ما �جلهة �ألمامية فتبد� �كأ$ا صو�* 
�لعني.  تر�2   Jلذ� �ملنظر   bنقا� منظر � جو<*  %بد�  يتشكل  من ��7. �ال 

  .Tلتلفا�� �Cلكام� ��²دu بالطبع %0 تضيع �لصو�* 
�ها هم �لتطو�يو0 يزعمو0 %0 �لية �إلبصا� � �لعني ��لY تظهر هذ� 
��آل0   . �ملصا<فة  تشكلت مبحض  cمنا   ،bلنقا�� باجلو<*  يتسم   Jلذ� �ملنظر 
�� ما قاh %حد لكم 0c �لتلفاT �ملوجو< � حجرتكم، cمنا قد تشكل نتيجة c
مصا<فا�، �%0 �لذ��� جتمعت �جا�b باجلهاT �لذJ يشكل هذ2 �لصو�*، 
ما�� تعتقد�0 فيه؟! كيف لذ��� غC ��عية %0 تصنع ما " يتأ� آلال. 

�ألشخاs ?تمعني %0 يصنعو2 ؟! 
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 hعماc 0c� .متاما مع �لعقل ��ملنطق Úتزعم عكس هذ�، فهي سفسطة تتنا
�لفكر �لو قليال � �ملز�عم �لY طرحها �لتطو�يو0، ليظهر Ûالb هذ2 �حلقيقة 

مثلما � �لنمو�� �لو��< %عال2. 

�K0 �لعني ��أل Hلتقنية �ملوجو�
 Cتستطع نظرية �لتطو� %0 تأ» له بتفس " Jما �ملوضو� �آلخر �لذ%

 .0�جاT[، فهو جو<* �إل<��� �لفائقة �ملوجو<* � �لعني ��أل
عن   Tبإ¬ا جنيب   0% نو<  بالعني،  �ملتعلق  �ملوضو�   Pc �لولو�  �قبل 

سؤ�h هو: كيف تبصر �لعني ؟ 
�ملنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية  0c �ألشعة 
cشا���   Pc �ألشعة  هذ2  بتحويل  هنالك  �ملوجو<*  �خلاليا  �تقو[  �لعني، 
كهربية، تصل Pc نقطة تسمى مركز �إلبصا� موجو<* باجلزb �خللفي للمخ. 
 ��هذ2 �إلشا��� �لكهربية، بعد ?موعة من �لعمليا� يتم �لتقاطها كصو�* 

هذ� �ملركز �لكائن � �ملخ. �بعد هذ2 �ملعلومة فلنفكر: 
0c �ملخ ³جو� عن �لضوb، مبع� %0 <�خل �ملخ ظالًما <�مًسا، �ال 
�لذJ يسمى مركز  �ملخ. ��ملوضع  ينفذ Pc حيث يوجد   0%  bللضو يتأتى 
�إلبصا� موضع حالك �لظلمة ليس �لضوb ببالغه %صال، �لعله مظلم بد�جة 
عاملا مضيئا  تشاهد�0  �حلالكة  �لظلمة  هذ2   �%نكم  cال  قط.  نصا<فها   "

متوهجا.
فضال عن كونه منظًر� على <�جة من �لنقاb ��جلو<* تعجز ح� تقنية 
�لقر0 �حلا<J ��لعشرين ـ �غم كل �إلمكانيا� ـ %0 تأ» مبثلها. �نظر�� 
�لY متسك  %يديكم   Pc يديكم �آل0، ��نظر��% �لذJ بني  �لكتا�   Pc مثال
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يسجل �لصو�، حتما يضيع شطر منه، %� ²دu تشو® بالطبع �لو قليال، 
%� %نه حينما تقومو0 بتشغيل شريط �لكاسيت فإنكم ال بد %0 تسمعو� له 
�لتقنية  نتا�  �لY من  %0 �ألصو��  �ملوسيقى. � حني  تبد%   0% قبل  صريًر� 
�ملوجو<* باجلسم �إلنساØ تتسم بأقصى <�جا� �لنقاb، �ال تشوֲדا شائبة. 
ما  �%يا  %� تشويش.  به صرير  �لصو� بشكل  %بًد�  cنسا0   0�% تلتقط  �ال 
 hكانت طبيعة �لصو� فإ$ا تلتقطه بشكل كامل �نقي. �هذ� �لوضع ال يز�
على ��� �لكيفية منذ %0 ُخلق �إلنساPc� 0 يومنا هذ�. �Pc �آل0 ليس Üة 
جهاT بصرJ %� صو» من صنع ب� �إلنسا0 يلتقط �لصو�* ��لصو� بشكل 

 .0�حساa �ناجح مثل �لعني ��أل
�فيما عد� هذ� كله، فإنه Üة حقيقة عظيمة للغاية � عملية �إلبصا� 

��لسمع. 

ملن تعوH حاسة �إلبصا� ��لسمع �Hخل �ملخ ؟
�يسمع  ملونا،  مضيئا  عاملا  يشاهد  �ملخ  بد�خل   Jلذ�  �� من 
�لسيمفونيا� �Tقزقة �لعصافC، �يتنسم عبC �لو��<؟ 0c �لتنبيها� �آلتية من 
عي� �إلنسا0 �%�نيه �%نفه متضي Pc �ملخ � صو�* cشا�* كهربية. �cنكم 
� كتب علم �ألحياb ��لطبيعة ��لكيمياb �حليوية،  *Cلتطالعو0 تفصيال� كث
بيد %نكم ال ميكن %0 تصا<فو� � %J موضع قط %هم حقيقة ينطوJ عليها 
هذ� �ملوضو� %ال �هي: من �� �لذJ باملخ  يتلقى هذ2 �ألشا��� �لكهربية 
�يد�كها على %$ا صو�* �صو� ���ئحة �cحساÜ 0c .aة حاسة توجد 
بد�خل �ملخ تلتقط هذ� كله <�0 حاجة Pc عني %� %�0 %� %نف، ملن تعو< 
هذ2 �حلاسة. بالطبع ال تعو< على ما يشكل �ملخ من %عصا� �طبقا� <هنية 
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%$ا  لو  �لعني،  تر�2  مما  بد�ئية  %كثر  هو  منظًر�  تشكل   Yل� �آللة   0ّc
تر�2   Jلذ� ��ملنظر  �لعني   0% للغاية  �لو�ضح  من  فإنه  مصا<فة،  تتشكل  ال 
 0�بد���ا لن يتشكال ³ض مصا<فة، ��حلاh كذلك بالنسبة لأل�0. فاأل
بتوصيلها  �تقو[   ،0��أل بو�سطة صو�0  �ملحيطة  �ألصو��  �خلا�جية جتمع 
 Pc 0 �لوسطى، لتقو[ هي �ألخر\ بتقوية �لذبذبا� �لصوتية �نقلها�Pc �أل
�أل�0 �لد�خلية، لتقو[ بد��ها بتحويل هذ2 �لذبذبا� c Pcشا��� كهربية، 
��cسا�ا Pc �ملخ. �عملية �لسمع %يضا كما هو �لشأ0 � عملية �إلبصا� تتم 

� مركز �لسمع �ملوجو< � �ملخ. 
�ملخ   0% مبع�   .0��أل على  كذلك   Jيسر �لعني   �  Jلذ� ��لوضع 
فالصو� ال   ،bلضو� �لصو� مثلما هو ³جو� عن  ³جو� كذلك عن 
ينفذ، �عليه فإنه مهما بلغت شد* �لضجيج خا�� �ملخ، فإ0 <�خله ساكن 
%نكم  �لو  �ملخ.   � ُتلتقط  �ألصو��  %نقى  فإ0  هذ�  ��غم  �لسكو0.  متا[ 
تسمعو0 سيمفونيا� %��كستر� � ¹كم �لذJ ال ينِفذ cليه �لصو�، فإنكم 
�� ما قيس مستو\ �لصو� c� .ملز<£ة� xتشعر�0 بكل صخب %حد �أل�سا
� تلك �للحظة، فسيتضح %نه  aحسا Tبد�خل �ملخ باستخد�[ جها Jلذ�

ُيطبق عليه �لسكو0 �لتا[. 
�على «و ما �ستخدمت �لتقنية %مال � �حلصوh على صو�* نقية، فإ0 
�ملساعي نفسها تتو�صل منذ عشر�� �لسنني بالنسبة كذلك للصو�. �ُتعد 
%جهز* تسجيل �لصو� �%شرطة �لكاسيت �كثC من �ألجهز* �إلليكتر�نية، 
��ألنظمة �ملوسيقية �لY تلتقط �لصو�، بعض Üا� هذ2 �ملساعي. �لكن على 
�لرغم من كل �لتقنيا�، ��ال. �ملهندسني ��خل��b �لعاملني _قلها، " يتأ� 
�لوصوPc h صو� بنقاb �جو<* �لصو� �لذJ تلتقطه �أل�0. �تأملو� %جو< 
فحينما  �ملوسيقية،  �ألنظمة  شركا�  تنتجها ك�\   Yل� �لكاسيت  %شرطة 
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�لوحيد للطبيعة �لذJ ميكن �إلتيا0 به. 
 Richard) حيانا يعترفو0 صر�حة ֲדذ�، �يعتر. �يتشا�< لونتني%�
��ته  �لوقت   �� ها�فر<  Ûامعة   Cلشه� �لو��ثة  عا"  ـ   (Lewontin
� �ملقا[ �أل�h، × عا" � �ملقا[ �لذJ يليه"،  J>ـ بأنه "ما ،Tبا� Jتطو�

:hيقو �c
��فترضت  سلفا،  (�عُتنق  �ستباقي  cميا0  �هو  باملا<ية،  cميانا  لنا   0c"
هو  ليس  للعا"،   J>ما  Cبتفس �إلتيا0   Pc يدفعنا   Jلذ�  bلشي�� صحته). 
%صوh �لعلم �قو�عد2، بل على �لعكس من �لك فإنناـ  بسبب من cخالصنا 
سلفا للما<ية ـ ãتلق %صوh �مفاهيم _ثية تأ» بتفسC ما<J للعا". �نظر� 
 hبدخو نسمح   0% فإننا ال ميكن  مطلقة،  �ملا<ية صحيحة صحة  Pc كو0 

تفس�c Cي Pc �لساحة".٣٥  
 � ²يا  مولو<  �لد���ينية  بأ0  �عتر�فا� صر²ة  �لكلما�  هذ2  �ُتعد 
سبيل �إلخالs للفلسفة �ملا<ية. �هذ� �ملولو< يفتر| %نه ما من �جو< قط 
سو\ �ملا<*. ��ذ� �لسبب يعتقد�0 %0 �ملا<* �جلامد* عدمية �لوعي cمنا خلقت 
�حليا*. �يذهبوPc 0 %0 ماليني �ألنو�� �حلية �ملختلفة مثل �لطيو� ��أل½ا� 
��لز��فا� ��لنمو� ��حلشر�� ��ألشجا� ��ألTها� �حيتا0 �لباh ��لبشر cمنا 
 J% ִדا؛��تشكلت من <�خل �ملا<* �جلامد* �بالتفاعال� �حلا<ثة <�خل �ملا<* 
باملطر �لساقط، ��ل�7 �خلاطف. %ما � حقيقة �ألمر فإ0 هذ� يتناÚ مع �لعقل 
 J%بيد %0 �لد���نيني يستمرئو0 �ملنافحة عن هذ� �لر .bملنطق على �لسو���

ُبغية "عد[ <خوh تفس�c Cي Pc �لساحة" على حد تعبCهم.
 J>ها$م حكم ما�% �%ما من ال ينظر�Pc 0 %صل �لكائنا� �حلية �
مسبق، فسو. يد�كو0 هذ2 �حلقيقة �جللية. ��لكائنا� �حلية كافة cمنا هي 
من صنع خالق �J قو* �علم �عقل معجز. cنه �هللا �لذJ خلق �لكو0 كله 
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�خاليا عصبية. �هكذ� ��ذ� �لسبب ليس مبقد�� �ملا<يني �لد���ينيني ممن 
يظنو0 %0 كل شيb ليس سو\ ما<*، %0 ¬يبو� على هذ2 �لتساÔال�، أل0 
هذ2 �حلاسة cمنا هي �لر�� �لY خلقها �ملوP عز �جل. فهي ال حتتا� Pc عني 
ح� تر\ �لصو�*، �ال %�0 ح� تسمع �لصو�. �عال�* على هذ� كله، 
فهي ليست _اجة Pc مخ كيما تفكر. 0c كل �مرä يطالع هذ2 �حلقيقة 
�لعلمية �جللية، عليه %0 يفكر � �هللا عز �جل �لذX Jع مبكا0 حالك �لظلمة 
ثالثية  بصو�*  كافة  �لكائنا�  مكّعبة،  سنتيمتر��  بعد*   � يقدَّ �ملخ  <�خل 

�ألبعا< ��� %لو�0 �ظالh �ضياb، �شا2 �يلو� به. 

عقيد ماHية
0c ما تنا�لناPc 2 �آل0 بالبحث ��لتدقيق ليظهر %0 نظرية �لتطو� ما 
هي cال Tعم يتعا�| بوضو� مع �الكتشافا� �لعلمية، �¬ا� Tعم �لنظريةـ  
فيما يتعلق بأصل �حليا* ـ �ملنطق �لعلمي. فليس ألية �لية تطو� قط طرحتها 
متر   " �حلية  �لكائنا�   0% �حلفريا�  �تكشف   .Jتطو�  Cتأث  J% �لنظرية 
مبر�حل بينية تلك �لY تستوجبها �لنظرية. �� هذ2 �حلالة يتعني تنحية نظرية 
�لتطو� جانبا باعتبا�ها فكر* ?افية للعلم. ال سيما �%0 كث�Cً من �ألفكا� 
�لكو0،  %0 �أل�| هي مركز  �لتا�يخ، مثل فكر*  �لY ظهر� على مد�� 
قد ُحذفت من %جند* �لعلم. � حني %0 نظرية �لتطو� ُيتشبث ֲדا �بإصر�� 
 Pc نتقا< موجه� J% من يسعى إلظها� aنه من �لناc هذ2 �ألجند*، ح� �

�0؟! c لنظرية �كأنه هجو[ على �لعلم ! ِلَم  هذ��
0c �لسبب � هذ� �لوضع cمنا هو تكو0 عقيد* جاTمة لنظرية �لتطو� 
 xلص هذ2 �أل�سا°� .xبعض �أل�سا Pc عنها بالنسبة sال ميكن �لنكو
 J>ملا� Cخالص¢ %عمى للفلسفة �ملا<ية، �تتب� �لد���ينية كذلك أل$ا �لتفسc
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قو[ cبر�هيم عليه �لسال[ لأل�ثا0، �لY كانو� يصنعو$ا بأيديهم، �عبا<* قو[ 
موسى عليه �لسال[ للعجل �لذJ صنعو2 من �هب. �هذ� �لوضع � حقيقته 
� �لقر�0 �لكرمي. �ينبئنا �ملوP عز �جل  Pليها �هللا تعاc منا هو £اقة %شا�c
 hحا Pc 0�>من سيستغلق عليه �لفهم �يتر aمن �ياته بأ0 من �لنا Cكث �

:Pية �حلقائق. �من بني هذ2 �آليا� قوله تعاÔ� يعجز�0 فيه عن

 ��َّ �لَِّذيَن َكَفُر�ْ� َسَو�ٌ\ َعَلْيِهْم َ�َ�نَذْ�َتُهْم Yْ�َ َلْم ُتنِذْ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ_ِ﴿

 aٌَ�َلُهْم َعَذ� َخَتَم �هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم َ�َعَلى َسْمِعِهْم َ�َعَلى َ�ْبَصاِ�ِهْم ِغَشاَ�ٌ

.(٦-٧ :عِظيٌم﴾ (�لبقر

�قوله %يضا :

 �ٌ�KَJ ِبَها َ�َلُهْم �﴿َلُهْم ُقُلوaٌ الَّ َيْفَقُهوَ� ِبَها َ�َلُهْم َ�ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر�َ

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

.(١٧٩ :pألعر�� )

%ما � سو�* �ِحلْجر فيخ�نا �هللا عز �جل بأ0 %�لئك �لناa قد ُسحر�� 
:Pسبحانه �تعا hيقو �c ،يث %$م لن يؤمنو� ح� �لو �%�� �ملعجز��_

َماِ\ َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ� ِ_نََّما   ﴿َ�َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابs مَِّن �لسَّ

َر3ْ َ�ْبَصاُ�َنا َبْل َنْحُن َقْوYٌ مَّْسُحوُ��َ�﴾ (�حلجر: ١٤-١٥) ُسكِّ

�0c �متد�< هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا� عريضة من �لناa ֲדذ� 
�لقد�، ��بتعا< �لناa عن �حلقائق ֲדذ2 �لد�جة، �بقاb هذ� �لسحر منذ ١٥٠ 
عاما، �و �ضع مثC للحC* ��لدهشة بد�جة ال ميكن شرحها بكلما�، ألنه 
من �ملمكن %0 يستسيغ �لعقل �عتقا< شخص %� عد* %شخاs لسينا�يوها� 
مستحيلة �مز�عم حافلة باَخلَر. ���ر�b ��ألمو� غC �ملنطقية، cال %0 �عتقا< 
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من �لعد[، �نّظمه بشكل ال تشوبه شائبة %� قصو�، �خلق �لكائنا� �حلية 
كافة �صّو�ها.

 
� نظرية �لتطو� هي �شد_

�لسحر تأثv7 0 تا�يخ �لعا�
ُيعِمل عقله �منطقه <�0 %حكا[  cنسا0  %ميا   0% %0 نوضح  يتعني هنا 
مسبقة �<�0 �لوقو� حتت تأثJ% C %يديولوجية، سيد�� بسهولة �يسر 0% 
نظرية �لتطو� �لY تذكرنا Öر�فا� �ملجتمعا� �لY عاشت مبنأ\ عن �لعلم 

��حلضا�*، ليست سو\ Tعم يستحيل تصديقه. 
�على �لنحو �ملتقد[ تبيانه، فإ0 من يؤمنو0 بنظرية �لتطو� يعتقد�0 0% 
 bألساتذ* �لذين يفكر�0 �يعقلو0 �ترعو0، ��لطال� �جلامعيني ��لعلما�
مثل cينستني هوبل (Einstein, Hubble)، ��لفنانني مثل فر�نك سيناتر� 
 ،(Charlton Heston) هيستو0  �تشا�لتو0   (Frank Sinatra)
يضا. cليهم كائنا� مثل �لغزال0 �%شجا� �لليموT� 0هو� �لقرنفل، سو. 
رجو0 مع مر�� �لزما0 من مزيج من كثC من �لذ��� ��جلزئيا� ��ملو�< 
غC �حلية �لY متأل برميال عظيما. ال سيما �%0 من يؤمنو0 ֲדذ� �َخلَر. هم 
فإ0  �لسبب  ��ذ�  ��لتعليم.  �لثقافة  من  قد�  على   aنا%� �%ساتذ*   bعلما
� تا�يخ �لعا"" بالنسبة Pc نظرية �لتطو�  ªCًشد �لسحر تأث%" Cستخد�[ تعب�
� cنه ليس � تا�يخ �لعا" �عتقا< %� Tعم �خر c .³له �سيكو0 �ستخد�ًما 
بالعقل   Cلتفك� فرصة  من  �حرمهم  �لد�جة  هذ2  مبثل  �لبشر   hعقو سلب 
 Y0 %0 ير�� �حلقيقة �ل�> hستاً�� %ما[ %عينهم، حا hملنطق، �كأنه %سد��
كانت ��ضحة Ûال0ّc� .b هذ� لغفلة �عد[ بصC* ال يستسيغها عقل مثلها 
كمثل عبا<* بعض �لقبائل �إلفريقية للطوطم �عبا<* %هل سبأ للشمس �عبا<* 
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تظهر  حينما  �لك � �ملز�عم،  هذ2  عن  يتخلو�   " ما  �ُيذلو�  شأ$م  يسقط 
�حلقيقة Ûالb بكامل معانيها، �"يبطل تأثC �لسحر". 

 Jلذ� (Malcolm Muggeridge) يشر� مالكو[ موجريد��
فيلسوف¢  �لستني من عمر2، �كا0  ناهز  �لتطو� ح�  ينافح عن نظرية  ظل 
نظرية  cليه  ستتر<\   Jلذ� �لوضع  بعد  من  �حلقائق   ��>% �لكنه   ،ªملحد

�لتطو� � �ملستقبل �لقريب قائال: 
"cن� %نا نفسي صر� مقتنعا بأ0 نظرية �لتطو� ستكوc 0حد\ مو�< 
ُطبقت   Yل� �ملجاال�   � سيما  ال  �ملستقبل  تا�يخ  بكتب  �ملوجو<*  �ملز�� 
فيها. �سيتلقى جيل �ملستقبل بالدهشة ��حلC* �عتنا7 فرضية متهرئة يكتنفها 

�لغمو| بسذ�جة ال يصدقها عقل" .٣٦
�لبشر  فإ0  �لك،  من  �لعكس  على  بل  ببعيد،  ليس  �ملستقبل  �هذ� 
�c¢ �سو.  ليست  �ملصا<فا�   0% للغاية، سيد�كو0  �لقريب  �ملستقبل   �
 �يتم �العتر�. بأ0 نظرية �لتطو� cمنا هي %ك� خدعة �%شد %نو�� �لسحر 
� ش�  aتا�يخ �لعا". �سرعا0 ما بد% هذ� �لسحر �لشديد ينحسر عن �لنا
%«اb �أل�|، �با� �لكث0�C ممن �قفو� على سر خدعة �لتطو�، يتساbلو0 

بدهشة �حC* كيف �نطلت هذ2 �خلدعة عليهم.
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�لكثCين من �لبشر � كافة %«اb �لعا" بأ0 �لذ��� �لال�عية ��جلامد* قد 
تشوبه  ال  بنظا[  يعمل  نر�2   Jلذ� بالكو0  فأتت  فجائي،  بقر��  �جتمعت 
شائبة، �يكشف عن تنظيم غC عا<J �نظا[ متقن غاية �التقا0، �بكوكب 
�أل�| �لذJ تص بكافة �لسما� �ملناسبة للحيا*، �بكائنا� حية مز�<* 

بأنظمة معقد* تفو7 �حلصر، ليس له من تفسC سو\ %نه سحر.
بني  �قعت   Yل� �حلا<ثة  تلك   hمن خال ينبئنا  عز �جل  �هللا   0% كما 
عن  ينافحو0  ممن   sألشخا� بعض  بأ0  �فرعو0،  �لسال[  عليه  موسى 
فحينما  �لسحر.  من  يصنعونه  مبا   aلنا� على  يؤّثر�0  �إلحلا<ية،  �لفلسفة 
 Pc فرعو0  طلب  فرعو0،  على  �حلق  �لدين  نبأ  �لسال[  عليه  موسى  قص 
موسى %0 يلتقي بسحرته � موضع ²تشد فيه �لناa. �حينما �لتقى موسى 
�لسحر* %مرهم %0 يبا<��� هم باستعر�| مها��ִדم. ��آلية �لY تسر< هذ2 
 ��bَ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ�َجا aِا %َْلَقْوْ� َسَحُر�ْ� َ%ْعُيَن �لنَّا �حلا<ثة تقوh: "َقاhَ %َْلُقْوْ� َفَلمَّ
تبد\ متكن سحر* فرعو0  ما  َعِظيٍم"(�ألعر�.:١١٦). �على «و  ِبِسْحٍر 
مبا صنعو2 من خد� %0 يسحر�� �لناX aيعا باستثناb موسى ��لذين �منو� 
به. cال %0 �ل�ها0 �لذJ  %لقا2 موسى � مو�جهة ما %لقا2 هؤالb على حد 
 h2، يقوCّنه %بطل تأث% J% ،"0َلو��< بالقر�0 �لكرمي "َتَلقََّف َما َيْأِفُكو� Cلتعب�
  �َيْأِفُكوَ َما  َتْلَقُف  ِهَي   �Kََفِإ َعَصا6َ  َ�ْلِق   �ْ�َ ُموَسى  ِ_َلى  تعاP:﴿َ�َ�ْ�َحْيَنا 
َصاِغِريَن﴾  َ��نَقَلُبوْ�  ُهَناِلَك  َفُغِلُبوْ�   �َيْعَمُلوَ َكاُنوْ�  َما  َ�َبَطَل  �ْلَحقُّ  َفَوَقَع 

 (١١٧-١١٩ :pألعر��)

 sألشخا� b0 ما فعله هؤال% ���>c آليا�، � مع� ��على «و ما ��< 
�لذين سحر�� �لناa من قبل �%ثر�� عليهم cمنا هو cفك، با��Ô بالذh ��لضعَّة. 
�%�لئك �لذين يؤمنو0 مبز�عم خرقاPc b %قصى <�جة حتت غال. من �لعلم 
للدفا� عنها، فسو.  �لر�هن، �ينذ��0 حياִדم  �لسحر � عصرنا   Cبتأث�
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