




تطبيق �ألخال# �لّدينية !�لتعاليم �لقر�نّية في كّل مجاال� �لحيا هو �لطريق �لوحيد 
لسعا1 �إلنسا. في �لدنيا !�آلخر مصد�قا لقوله تعالى:

َطيَِّبًة   
َحَياً َفَلُنْحِيَينَُّه  ُمْؤِمٌن  َ�ُهَو  �ْنَثى ُ  �ْ�َ َ"َكْر  ِمْن  َصاِلًحا  َعِمَل  ﴿ َمْن 

َ�َلَنْجِزَينَُّهْم َ�ْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنو- َيْعَمُلوَ*.﴾ ( �لنحل ٩٧)

!�لعيش في ?حا< �ألخال# �لقر�نية يفتح لإلنسا. 9فق �لحيا �لّرحب !يكسبه 
?جاحة �لعقل !يعطيه �لقد? على �لتمييز بين �لصحيح !�لخطأ !�لقد? على تحليل 
�ألمو? بمنطق !عمق. بهذM �لصفا� تسهل حيا �لفر1 !تسمو Kلى 9سمى �لمر�تب.

Kّ. حيا �إلنسا. �لمؤمن في سلوكه !حركاته !جلوسه !قيامه !مشيته !تقييمه 
 Qتعامله مع �لصعوبا� �لتي يعيشها تختلف تماما عن �لنا! Mكالمه !نقد! Tلألحد�

�آلخرين.
هذ� �لكتا< هو Kطاللة على �لنشاY �ليومي للمسلم في ضوW �ألخال# �لقر�نية، 
!قد تنا!لنا بالتحليل جملة �لحلو] �لتي يجب على �لمسلم �ّتباعها لحّل �لمشاكل 
�ليومية، !غايتنا كشف �لحيا �لسعيد �لتي يعيشها �لمسلم بفضل �لتز�مه باألخال# 

�لقر�نية، !هو 1عو لجميع �لناK Qلى �لحيا �لّسامية �هتد�W باألخال# �لقر�نية.

حو: -لكاتب
!لد عدنا. 9!قطا? عاa ١٩٥٦، !هو يستعمل �السم �لمستعا? 
ها?!. يحيى. !منذ �لثمانيا� من �لقر. �لماضي كتب عد�1ً 
!علمية  Kيمانية  مختلفة،  مو�ضيغ  في  �لمؤلفا�  من  كبير�ً 
!سياسية، Kال جانب fلك يوجد للكاتب مؤلفا� في غاية 
�ألهمية تكشف iيف 9تباh نظرية �لتطو?، !تفند �1عا�Wتهم، 
!�أليديولوجيا�  �لد�?!ينية  بين  �لخفية،  �لصال�  !تفضح 

�لّدموية.
نو?  Kيصا]  هو  9عماله   W�?! من  �لرئيسي  �لمؤلف   kهد!
�لقر�. �لكريم Kلى شتى بقاh �لعالم، !1فع �لناQ بذلك Kلى 

�لتفكير !�لتفّكر في قضايا Kيمانية 9ساسية مثل !جو1 �هللا تعالى !!حد�نيته، !�ليوa �آلخر، !كذلك 
كشف �ألسس �لمتها!نة لنظم �لجاحدين !سلوكياتهم �لمنحرفة. !Kلى حّد �آل. ترجم للكاتب 
نحو ٢٥٠ مؤلفًا Kلى ٥٧ لغة مختلفة، !هي تحضى باهتماa بالغ من قبل شريحة !�سعة من 
�لقّر�W. !بإf. �هللا تعالى سوk تكو. كليا� ها?!. يحيى خال] �لقر. �لو�حد !�لعشرين، !سيلة 
للبلوs باإلنسا. في شتى 9نحاW �لعالم Kلى مر�تب �لسكينة !�لسالa !�لصد# !�لعد] !�لجما] 

!�لسعا1 �لتي جاW �لتعريف بها في �لقر�. �لكريم.



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

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

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

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

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

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

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

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

ال تقّد� بثمن.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لتي �0ضحها لنا �لقرD/ �لكريم. 



حوh �ملؤلف

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

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

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

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

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

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

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

0هد�فه هذ".    

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

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

�فضحها على �لمإل.  

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

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

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

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

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

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

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

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

على قر��F هذ" �لكتب بهذ" �للغا�. 

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

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

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

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

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

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





ها���  يحيى

�لحيا� �ليومية 
للمسلم 

في ضو� �ألخال� 
�لقر�نية
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A�لى �لقر�� �لكرDA�لى �لقر�� �لكرD

� في جميع كتب �لمؤلف مشر�حة �موضحة في ضو� �آليا� �#" �لمو�ضيع �إليمانية �لموجو
�لقر7نية. �هذ- �لكتب تدعو �لنا3 جميًعا #لى فهم هذ- �آليا� ��لعيش �فقا لتعاليمها. لقد تم شر$ 
 "# �لقا89.  ;هن  في   ��تر  �< شبهة   >< هنا?  تبقى  ال  بحيث  �هللا  بآيا�  �لمتعلقة  �لمو�ضيع  جميع 
ر فهم هذ- �لكتب من ِقبل �لجميع  �ألسلوN �لسلس ��لسهل ��لرصين �لمنبعث من �لقلب هو �لذ< يسَّ
صغا�9 �كبا�9، �من كل فئا� �لمجتمع، بسهولة ���" >< صعوبة، �هو �لذ< جعل هذ- �لكتب كتًبا 
ال تستطيع >" تتركها قبل #تماZ قر��تها. �حتى �لذين �تخذ�� موقفا معا9ضا للدين يتأثر�" بالحقائق 

�لمذكو9� في هذ- �لكتب، �ال يستطيعو" �حض صحة محتوياتها.
�كما يستطيع �لقر�� قر��� هذ� �لكتاN ��لكتب �ألخر[ للمؤلف على �نفر��، فهم يستطعيو" 
قر��تها بشكل جماعي، >� مناقشتها فيما بينهم ��لتسامر حولها. #" قر��� هذ- �لكتب بشكل جماعي 

�نقل كل فر� 9>يه �خبرته #لى �آلخرين >مر مفيد جد�.
عال�� على هذ�، فإ" �لمساهمة في تعريف هذ- �لكتب – �لتي لم تؤلَّف #ال لوجه �هللا تعالى 
�لمرضاته – �نشرها بين �لنا3 ُتَعد خدمة #يمانية كبير�، أل" �أل�لة ��لبر�هين �لتي يو9�ها �لمؤلف في 
هذ- �لكتب قوية جد� �مقنعة، لذ� كا" على كل من يريد خدمة هذ� �لدين تشويق �آلخرين لقر��تها 

� منها.���الستفا
في  نقدمه  �لذ<  �ألخر[،  �لكتب   dستعر�� على   eلالطال �لقا89  �قت  يتسع   "< نأمل  #ننا 
نهاية هذ� �لكتاN، ليكو" على علم بوجو� منابع ثرَّ� �مصا�9 غنية من �لكتب في �لمو�ضيع �إليمانية 

��لسياسية، �لتي تعد قر��تها مفيد� �ممتعة للغاية.
ال تر[ في هذ- �لكتب ما تر�- في بعض �لكتب �ألخر[ من j9[ شخصية للمؤلف، �ال تر[ 
شر�حا �#يضاحا� مستند� #لى مصا�9 مشبوهة، �ال >< نقص >� قصو9 في >سلوN �أل�N ��لتوقير 
#لى   �<  ���لحير� ��لتر #لى  �لقا89  يُجر  �لمقدَّسة، �ال ما  �لمفاهيم ��لمو�ضيع  �تخا;- تجا-  �لو�جب 

.mليأ3 ��لقنو�



1ََ'ْحَمًة  1َُهًد2  ِلُكلِّ َشْيٍ�  ِتْبَياًنا  �لِكَتاَ;  َعَلْيَك  ْلَنا  1َنزَّ �يقو& �هللا تعالى: 
1َُبْشَر2 ِلْلُمْسِلِميَن (�لنحل 89).

�لمؤمن �لحق هو �لذh ينظم حياته �فقا لمقتضياE �لقر�I �لكريم، ��لمؤمن 
�لحق يسعى Lلى تطبيق �آلياE �لقرIنية في حياته �ليومية، فكل عمل يقو� به منذ 
�ستيقاظه صباحا �حتى ساعة نومه يكو� �نعكاسا لتأثير �آلياE �لقرIنية، فكالمه 



�لمدخل�لمدخل

�لقر�I �لكريم هو كتا� �هللا �لذh يتضمن �لحلو& �لمنطقية �لكاملة لكل ما 
 �Iتشير �آليتا� �أل�ليا� من �لقر� .Mلحيا� Eيحتاجه �إلنسا� في مختلف مجاال
�لكريم Lلى [� �هللا سبحانه �تعالى تحد� عن كل ما يهم �إلنسا�: قا& تعالى: 
ِلْلُمتَِّقيَن”، �قا& تعالى: “َما َكاDَ َحِديًثا  ِفيِه ُهًد2  َ'ْيَب  �لِكَتاُ; َال  Kَِلَك 

1ََتْفِصيل ُكلِّ َشْيٍ� 1َُهًد2 1ََ'ْحمة  َيَدْيِه  َبْيَن   Mَتْصِديَق �لَِّذ 1ََلِكْن  ُيْفَتَر2 

ِلَقْوٍ� ُيْؤِمُنوDَ (يوسف 111)



 dنية، تلك �ألخالIلقر� dمن �ألخال Mحركاته �سكناته كلها مستوحا�
�لعالية �لتي هي حلية �لمؤمن طو�& حياته، �قد جاG في �لقر�I �لكريم: 
ُقْل ِ�نِّي َهَد�ِني َ'بِّي ِ�َلى ِصَر�Vٍ ُمْسَتِقيٍم Uِيًنا َقيًِّما ِملََّة ِ�ْبَر�ِهيَم َحِنيًفا 

1ََما َكاDَ ِمَن �ْلُمْشِرِكيَن (�ألنعا�، 162)       

معينة   E�>عبا� معينة   Eبأ�قا مرتبط  �لّدين   �ّ]  aلنا� بعض  يعتقد 
 +L  ،kألخر� لألعما&  �`من   M>للعبا `من  `منا�:  لهم  بالنسبة   Mلحيا��
 �] dلصو� ��لتصّد�� Mلصال� G�>] ّال عندL Mّنهم ال يتذكر�� �هللا ��آلخر]
�لذها� Lلى �لحّج. [ّما بقية �ألعما& فهي [عما& <نيوية مختلفة ال عالقة 
�لدنيا حسب �[يهم هي تعب � �كض � مشّقة .   Mفالحيا بالّدين،  لها 
هؤالG �لّناa [بعد ما يكونو� عن �ألخالd �لقرIنية فلهم حياتهم �لخاّصة 
يفهمو�  ال  فهم  [هو�ئهم،  �فق  تتماشي   Mنظر �لهم  �لخاصة  �[خالقهم 

�لمعاني �لحقيقية لألخالd �لقرIنّية. 
 dالتباعه �ألخال aمختلفة عن بقّية �لنا Mيؤّمن �إلنسا� لنفسه حيا
�لقرIنّية مبد[ �منهاجا، فإيمانه بالقضاG ��لقد� يبعث فيه �لطمأنينة �يحميه 
 �sفال يحّس [بد� بالتشا Mلقلق � يبعث فيه �ألمل في �لحيا�� cمن �لخو
[قو�له  على  +لك  ينعكس   �  ،Mلحيا� مصاعب  لمو�جهة   Mلقو� تمنحه   �
 dفعاله �قر���ته �كّل تصرفاته �لتي هي نتيجة حتمية العتما<| �ألخال]�
�لقرIنّية منهاجا لحياته، يظهر +لك عندما يسير في �لطريق �عند �ألكل 
�عند �لذها� Lلى �لمد�سة �عند طلب �لعلم �عند �لعمل �عند مما�سة 
 Mلرياضة �عند �لحديث �عند مز��لة �ألعما& �لتجا�ية �حتى عند مشاهد�
�لتلفا` [� سما] �لموسيقى، عندها يعي �إلنسا� [ّ� �لعيش ضمن �لتعاليم 
�هللا   Mلى مرضاL تطبيقها بكّل <قة سعيا  �لقرIنّية تكليف �تشريف يجب 
 dعن تلك �ألخال cعلى عد� �النحر� lتعالى في كّل �ألعما& � �لحر







�لقرIنية �لسامية.
جميع  في  للتطبيق  �لقابلة  �لقرIنية  ��ألحكا�  ��لوصايا   dألخال� هو  �لدين 
مجاالE �لحياM، �هذ� بال شك هو �لطريق �لقويم �لذL h+� ما سا� على نهجه 

�إلنسا� فا` في �لدنيا ��آلخرM �حقق �لسعا<M  �لكبرk، �قد قا& �هللا تعالى: 
 1َ َطيَِّبًة   Yًَحَيا َفَلُنْحيَينَّه  ُمْؤِمٌن  1َْهَو  ُ]ْنَثى   1ْ[َ Kََكٍر  ِمْن  َصالًحا  َعَمَل  َمْن 

َلَنْجِزَينَُّهْم ]ْجَرُهْم ِبَأْحَسِن َما َكاُنو� َيْعَمُلوDَ (�لنحل: 97) 

Lّ� �لعيش ضمن �ألخالd �لقرIنية يكّو� في �إلنسا� – بإ+� �هللا – ملكة 
بعد �لنظر ��لعقل �لر�جح فيكو� قا<�� على �لتمييز بين �لطريق �لسليم، ��لخطإ 
�كّلما �لتز� بالمنهج �لقرIني �كتسب �لقد�M على �لتفكير �لعميق �تحليل �لوقائع 
تحليال منطقيا. بفضل هذ| �لصفاE تسهل حياM �لفر< �يسمو Lلى [على �لمر�تب 
تصّرفاته  جميع  تكو�  �لقرIنية   dباألخال �يحيى  باهللا  يؤمن   hلذ� �إلنسا�  أل� 
 aتقييمه لألمو� مختلف تماما عن �لنا� Gحركاته؛ قيامه �مشيته �نظرته لألشيا�

�آلخرين.
�لتي  ��ألحد��  �ليومية  �ألعما&  �لكتا�  هذ�  في  بالتحليل  سنتنا�&   �+L
يعيشها �لمسلم على [ساa �اللتز�� باألخالd �لقرIنية، �سنتعرU بالّشرO للسبل 
 Mلتي يّتبعها �لمسلمو� لحّل مشاكلهم �ليومّية غايتنا من +لك تحّسس طريق �لحيا�
 aنية، ��هللا في كتابه �لكريم يدعو كّل �لناIلقر� dلتي تحققها �ألخال� Mلسعيد�
 cخالية من �لشك ��لقلق ��لخو Mلّسامية، فالطريق �لوحيد لحيا� Mلى هذ| �لحياL
ضمن   eلتحّر� هو   ،M>لسعا�� �لّطمأنينة  ملؤ|  جّو  في  ��لعيش  ��لكد�  ��لحز� 

   .Mلحيا� Eنية في كّل  ساعة � كّل لحظة من لحظاIلقر� dألخال�



??

عند �الستيقا` 

صباحا 
�لحياM في ضوG �ألخالd �لقرIنية من [هّم �لفر�d بين �لمسلمين ��لكافرين، 
فالمؤمنو� يخافو� �هللا � يحّكمو� ضمائرهم �عقولهم -( لمزيد من �لتفاصيل 
[نظر ها��� يحيى: �لعقل �لحقيقي في �لقر�I )- لتجّلي طريق �إليما� ��لتيّقن 
من [ّ� �ّلذين ُيرجعو� �جو< �لمخلوقاL Eلى �لمصا<فة [� ينكر�� �لحقيقة، هم 
في غفلة من [مرهم. �لمؤمن �لحق يعي جّيد� [ّ� �ألعما& �لتي يقو� بها ��ألحد�� 
�لتي يعيشها خال& �ليو� منذ �ستيقاضه صباحا هي في �لحقيقة �نعكاa لما +كر| 
�هللا تعالى في Iياته �لقرIنية، تلك �آلياE تنا�لت �لحديث عن �لمخلوقاE على 
[ّنها �لّدليل �لبّين على �جو< �هللا ��حد�نّيته �جال& صفاته �عظمة قد�ته تعالى، 
�لعناصر  هي  �اليما�  �حقائق  �اليما�".  "حقائق  [سمينا|  بما  نقصد|  ما  +لك 

�لّد�فعة لإليما� ��لوسائل �لمثبتة له. 
�لمؤمن �لذh يهتدh باألخالd �لقرIنية يجد< Lيمانه �يكتشف �لحقائق، 
فمع مطلع كل يو� جديد يفتح �إلنسا� عينيه �يرk �لنعم �لتي [سبغها �هللا على 
�إلنسا�، فيد�e [نه من �لضر��h شكر هذ� �لمنعم �لعظيم. فنحن نفيق بعد ليلة 
منا  �لو�حد  يتذكر  ال  �قد  �لموضوعي،  �لعالم  عن  فيها  ننفصل  �لنو�  من  كاملة 
سوk ثال� [� خمس ثو�� من �ألحال� �لتي قد ال نتذكرها بتفاصيلها. �خال& 
تلك �لفترM �لزمنية تنفصل �لر�O عن �لبد�، فلحظاE �لنو� Lنما هي في �لحقيقة 

ضر� من ضر�� �لموE لذلك قا& �هللا تعالى: 
�لَِّتي  َفُيْمِسُك  َمَناِمَها  ِفي  َتُمت  َلْم  �لَِّتي   1َ َمْوِتَها  ِحيَن  ْ�َألْنُفَس  َيَتَوفَّى  �هللا 



Harun YahyaHarun Yahya

??

�لجز� �أل%1 

�لحياY �ليومية للمسلم 

في ضو� �ألخال� 

�لقر�نية 



 Gخال �غم  �لغد  من  �ستيقاظه  يضمن  ال  لكنه 
Lلى   Uيتعر  �]  ��>� Uألمر�� جسمه من 
على  لذلك  حا<�،   �] طبيعية  كا�ثة   hّ]

 dستفا� كلما  +لك  في  يفكر   �] �لمؤمن 
�لتي   Mلحيا� نعمة  على  �هللا  �يشكر  صباحا، 
يهبه Lياها مع مطلع كّل صباO جديد، �عليه 
للتقر� Lلى �هللا �   Mلفرصة �لجديد� �ستغال& 
 Gلفو` بجنته، � +لك بأ� يبد[ يومه بالدعا�
بأ�  موقنا  �ليومّية  باألعما&  �يقو�  �هللا  Lلى 
�هللا ير�قب [عماله �هو شاهد عليها فيسعى 
Lلى مرضاته � يحرl على تطبيق [��مر|، 
تعالى  �هللا  قريبا من  �لمؤمن بذلك  فيكو� 

فتقّل +نوبه � يعي بأ� �هللا يمتحنه في هذ| �لدنيا 
�على [ساa +لك يختا� [عماله � [قو�له.

هكذ� خلق �هللا �إلنسا� �منحه نعمه �لتي ال تحصى �ال تعد، �على �إلنسا� 
[� ال يغتر، �عليه [� يتأكد بأنه ال [حد غير �هللا عز �جل قا<� على منحه تلك 

�لنعم، قا& تعالى: 
ُقْل �َ'َ]ْيُتْم  Dْ�ِ َ]َخَذ �هللا َسْمَعُكْم 1َ َ]ْبصاَ'ُكْم  1َ َخَتَم َعَلى ُقُلوِبُكْم َمْن ِ�لٌه 

َيْصِدُفوDَ ( �ألنعا�  ُهْم  ُثمَّ  ُنَصرgُِّ �آلَياِ+  َكْيَف  �ْنُظْر  ِبه  َيْأِتيُكْم  َغْيُر �هللا 
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َقَضى َعَلْيَها �لَمْوَ+ 1َ ُيرِسُل ْ�ُألْخَر2 ِ�َلى َ]َجٍل ُمَسمָדى... ( �لزمر 42 ) 

كما يقو& تعالى: "1َْهَو �لَِّذM َيَتَوفَّاُكْم ِباللَّْيِل 1َ َيْعَلُم َما َجَرْحُتْم ِبالنََّهاِ' ُثمَّ 
ى.... ( �ألنعا� 60 )  َيْبَعُثُكْم ِفيِه ِلُيْقَضي َ]َجٌل ُمَسمָًד

هذ| �آلياE <ليل  على [ّ�  �لر�O تنفصل عن �لجسد [ثناG �لنو� ثّم تعو< Lليه 
ليبد[ �لحياM من جديد Lلى [� يأتي [جل �لموE �لحقيقي فتخر� �لر�O من �لجسد 
تماما <�� �جعة. L+� يفقد �النسا� قسما كبير� من �عيه بالوجو< ��لشعو� بما 
حوله من �ألشياG [ثناG فترM �لنو�، �يعو< له +لك �لشعو� كامال عند �الستيقا�، 

من   Mمعجز باعتبا�ها  فيها  يفّكر   �] �النسا�  على  حا<ثة  هذ|   �
معجز�E �هللا تعالي.

�لنو�،  بنعمة  �يتمتع  ليال  فر�شه  Lلى  �النسا�   hيأ�



 Mبما كا� �لفرصة �ألخير� e�+ ألنهم يغفلو� عن حقيقة مهمة �هي [� يومهم
�لتي يمنحها �هللا لهم للتوبة ��لرجو] Lلى طريق �لحق. Lنهم يحرصو� على جمع 
 Mلما& �ينسو� هذ| �لحقائق �لمهمة، �ينصب حرصهم على �لبحث عن �لشهر�
 �] غافلين عن   Mلالمباال� بنو] من  يومهم  يبد[��  Lنهم  �آلخرين.  Lعجا�  �نيل 
قدمت  عما  محالة  ال  يسـألهم   cسو hلذ� خالقهم  في  �لتفكير  ��جبهم  من 
[يديهم. نعم �L كل يو� جديد هو فرصة عظيمة للتوبة ��لعو<L Mلى �هللا ��لسعي 

في �Lضائه: 
 (1 ،Gألنبيا� )  Dَِحَساُبُهْم 1َ ُهْم  ِفى َغْفَلٍة ُمْعِرُضو oِْقَتَرَ; ِللنَّا�

�ّ� هؤالG �لناa في غفلة كبيرM � هم يرتكبو� خطأ كبير�. علينا [� ال ننسى 

 ،Eنسا�، قد تختلف [سبا� �لموL يمكن [� يكو� بد�ية نهاية كّل Oكّل صبا �ّ]
�ألسبا�،  من  سبب   hّبأ  �] قلبّية  نوبة   �] مر��  بحا<�  �إلنسا�   Eيمو كأ� 
بّيّنا  �لموE يمكن [� يد�هم �النسا� في كّل لحظة، لذلك على �النسا� مثلما 

سابقا [� يبد[ يومه بالسعي Lلى مرضاM �هللا � �لقيا� باألعما& �لصالحة. 
 



ال �يب [ّ� �هللا تعالى هو �لقا<� على منح �النسا� �لقد�M على �لّنو� �هو 
.Mمع مطلع كّل يو� جديد للتمّتع بنعمة �لحيا Mجا] �لحيا�L لقا<� على�

�هللا  قريبو� من  [ّنهم  بإحساسهم  يومهم   ��sيبد �لحقيقة  يعو� هذ|  �ّلذين 
�لجاحد��  [ّما  �لنعم.  من  عليهم  �هللا  [نعم  ما  بفضل   M>بالّسعا �يحّسو�  تعالى 
�لّنعم، �ال يستطيعو�  فإنه ال يمكنهم بأhّ حا& من �ألحو�& �لوعي بقيمة هذ| 
تذ�d �لّسعا<M مثلما يتذ�قها �لمؤمن �لحق، هم عا<M يقومو� في 
�لصباO متثاقلين يوّ<�� �لبقاG في فرشهم �لساخنة �قتا [طو&، 
ألنهم  يو� جديد  بد�ية كل  عند  بالقلق  يحّسو�  �هم 
مقدمو� على [عما& ��تينّية تبعث فيهم �لملل، 
في  <قيقة  بكل  �لتمّتع  على  يحرصو�  لذلك 
�لّنو� ��لر�حة. �لعديد من �لناa ينهضو� من 
�لنو� متوّترk �ألعصا�، عبوسي �لوجو|، �كل 

+لك ناتج عن خلل في Lيمانهم.
�� �لمنكرين �لمحر�مين من نعمة �إليما� يد���� 

في حلقة مفرغة منذ قيامهم صباحا �حتى �نتهاG يومهم 



��لعجز، �كمثا& على +لك فجسم �إلنسا� يتسخ 
لإلنسا�  �هللا  خلق  �لمقابل  في  �لكن  بسرعة، 
�لنظافة مثل  �لتي تساعد| على  �لنعم  �لكثير من 
�لماG ��لصابو� �علمه طريقة �ستعمالها، قا& 

تعالى: 
D�َِّ َمَع �لُعْسِر  ُيْسًر� D�َِّ َمَع �لُعْسِر 

  (6-5 ،Oالنشر��) ُيْسًر�

نوّ<  �لتأكيد هنا [ّ� �لمؤمن 
 cكتشا� يستطيع  فقط  �لحق 

�لحكمة من خلق �لّنعم �لموجو<M، �لذلك يحمد �هللا �يشكر|، ��لمؤمن �لحق له 
�لقد�M على �لتفكير  تفكير� سليما. 

�سائل  من  منحه  ما  على  �يشكر|  �لنظافة  نعمة  على  �هللا  يحمد  ��لمؤمن 
طريق  �هي  �إليما�  من   Gجز �لنظافة   �] جيد�  يعي  ��لمؤمن  �لتنظيف. 

فاهللا  �جل،  عز  �هللا  من  للتقر�  
طيب ال يقبل Lال طيبا فبها ينا& �لعبد مرضاM �هللا �ثو�به، 

يقو& تعالى في كتابه �لكريم: 1َِثَياَبك َفَطهِّْر 1َ �لرِّْجَز َفاْهُجْر �هذ� [مر لجميع 



عند �لنظافة 
عند �لنهوU من �لّنو� يالحظ �النسا� �لعديد من �لتغّير�E في جسمه �في 
�لفم  من   M�>لصا� ��لر��ئح  �لشعر  �تجّعد  �لوجه  فانتفا�   ،Mعديد حكم  +لك 
L+� على كل  �لنو�.   Gثنا] �النسا� �ضعفه  <ليل على عجز  ��لجسم، كل +لك 
Lنسا� عند قيامه في �لّصباO [� يغسل [طر�فه �ينظف [سنانه، Lّنه منهج �لمسلم 
�لكما&  بأّ�  قناعة  �يز<�<  بالّتو�ضع  يحّس  فهو  طريقا،   �Iلقر� من  �ّتخذ   hّلذ�
صفة  �لنقصا�   � �حد|  هللا 
Lنسانّية. كما يتأكد �لمؤمن 
 �ّ]  MIلمر� في  نظر  كّلما 
له  تسمح  ال  Lمكانياته 
بل  جماله  مظاهر  بتحديد 

هي هبة من �هللا تعالى.
في  �هللا  خلق  هكذ� 
�لنقص   Eصفا عبا<| 



L+� �لماG هو �لعنصر �ألساسّي لنظافة �لجسم ��لبيت ��ألشياG �ألخرk، فهو 
ينظف �أل�سا� ظاهرها �باطنها كما ينعش �النسا� �يريحه من �لتعب، �يفيد 
 kلد Uلقلق �يساهم في تخفيض �ألمر��� dلة �لشعو� باإل�ها�`L يضا في] Gلما�
�النسا� �يزيل �لطاقة �لكامنة �لتي تتسبب في �هن �لجسم، تلك �لطاقة �لكامنة 
في �لجسم �ال يستطيع �النسا� �sيتها بالعين �لمجر<M لكننا نحّس بها في بعض 
�ألحيا� عند قيامنا بحركة خلع قميصنا �لّصوفي فينبعث صوE، [� عندما نلمس 
شيئا نحّس كأّنه لسعة كهربائية تهّز [جسامنا، كما نحّس [حيانا بانتفاo �لشعر. 
جسمه   �ّ] فيحّس  جسمه  يّنظف  عندما  +لك  كّل  من  �النسا�  يتخّلص  هكذ� 
خفيف نشيط �يحّس بالّر�حة �لكاملة مثلما يساهم طلو] �لّشمس بعد يو� ممطر 
 Eلتر�كما� تلك  على  يقضى   Gلما� ألّ�  �لقلو�  في  ��لفرحة  �لبهجة  بعث  فى 
�لموجو<M في �لجسم ��لباعثة على �لقلق ��لوهن. 

 Gئما على �لنظافة ��العتنا�> lفالمؤمن يحر
بنفسه أل� �هللا يحب �لطاهرين، �[هل �لجنة هم 
من �لذين يحرصو� على �لنظافة كما تذكر بعض 
  "...Dٌفي �صف [هل �لجنة: "َكَأنَُّهْم ُلْؤُلٌؤ َمْكُنو Eآليا�
(�لطو�، 24). كما تبشر IياE [خرk "بأ`��� مطهرM" في 

.(57 ،Gعمر��، 15؛ �لنسا &I 25ّ؛ ،Mلبقر�) لجنة�



 hلذ� بأنه هو  بالطها�M. �قد +كر �هللا �إلنسا�  يلتزمو�  بأ�  �لمؤمنين 
[نز& نعمة �لماG فقا&: 

َعَلْيُكْم  1َُيَنزِّ%َُ 

َماً�  َماِ�  �لسَّ ِمَن  

ِلُيَطهَِّرُكْم ِبِه 1َ ُيْذِهَب َعْنُكْم 

َعَلى  ِلَيْرِبَط   1َ  Dِْيَطا �لشَّ ِ'ْجَز 

ُقُلوِبُكْم 1َُيَثبَِّت ِبِه �َألْقَد�َ�  

( �ألنفا&، 11)



[غلب �ألحيا� خاّصة عند �لبر< بغسل شعو�هم. �تجد بعض �لّنساG يذهبن Lلى 
صالو� �لحالقة ��لتجميل لغسل شعو�هن �ترتيبها بشكل مناسب �ال 
كما  تسريحته.  تفسد   �] بعد  Lّال  غسله  Lلى  حاجة  بعدها  يرين 
يحا�لن LخفاG ��ئحة [جسامهّن بوضع �لعطو� �لقوّية، لكّنهّن ال 

يعين [ّ� تلك �لر��ئح ال تزيد �لبد� Lّال �هنا على �هن. 
[مّا بالنسبة Lلى �لمالبس، فهناe [ناa ال يعتنو� Lّال بمالبسهم 
�لخا�جّية فال يغسلو� قمصانهم �سر��يلهم Lّال L+� بدE عليها بقع ظاهرM للعيا�، 
[ّما ��ئحة �لّسجائر ��ألطعمة ���ئحة �لعرd �غيرها من �لر��ئح �لكريهة فهم ال 
ير�� فيها حرجا، �هي ليست باألسبا� �لكافية حتى تدفعهم Lلى غسل ثيابهم. 

بهذ�  �لعيش   �ّ] �لنحو نالحظ  �على هذ� 
 Gّال �ألضر�� سو�L لمنطق ال يسبب�

�بسبب  �لصغا�،    �] للكبا� 
+لك تنتشر [مر�U مختلفة 
نتيجة �لتغذية غير �لسليمة 
على   lلحر� �عد� 

فالتدخين  �لشاملة.  �لنظافة 



 Uجّنة على �أل� Gلى بناL لمؤمن �لحّق هو من يسعى�
بأ� يطّبق قد� �إلمكا� ما �عد به �هللا �لمؤمنين في �لجّنة 
بنظافة  �هتماما كبير�  �لمؤمنو�  يهتّم  �لحقيقّية، لذلك 

[جسامهم.
 aهنا نتوّقف عند نقطة مهّمة جّد�، بعض �لّنا
يكونو�  عندما  فقط  ��لنظافة  بالتجّمل  يهتمو� 
فى محيط مختلط مع [ناI aخرين �يهملونها 
Lلى  �جهه  يغسل  فال   ،kألخر� [�قاتهم  فى 
��لمالبس،  �لشعر  مبعثر  �يبقي   Gلمسا�
فر�شه  يرّتب  �ال  �لّنو�  بقميص  يتجّو& 
 eهنا� هنا   Mمبعثر ��أل��ني  �ليو�.  طو�& 
بهذ�  يعيشو�  فهم  �لمطبخ،   Gجا�] في 

�لمنطق �لخاطئ. 
تبقى  �ألسلو�  بهذ�  يعيش  من   �ّL
�لوحيد  �هّمه  ظاهرّية،  خا�جّية  نظافته 
 aلنّا�  Gهؤال �لعيو�،  عن  [�ساخه   GخفاL
 oير�� [ّ� �لغسل [� تغيير �لمنشفة ��لفر�
مضيعة  فيه  �لمنز&  �ترتيب  �لمالبس   �
للوقت، �هم ال يقتربو� من �لنظافة Lّال عند 
�كتشاc [�سا� ظاهرM للعيا� �يكتفو� في 



َلُهم  1َُيِحلُّ  �لُمْنَكِر  َعِن  1ََيْنَهاُهْم   gِ1ِباْلَمْعُر َيْأُمُرُهْم  �1َِإلْنِجيِل   Yِ�'َلتَّْو�

(157 ،cألعر��) "يِّبَاِ+ 1َُيَحرُِّ� َعَلِيهم �لَخَباِئَث �لطَّ

�1َْلَعاِكِفيَن  ِللَّطاِئِفيَن  َبْيِتي  َطهَِّر�   Dْ[َ 1َِ�ْسَماِعيَل  ِ�ْبَر�ِهيَم  ِ�َلى  "1ََعِهْدَنا 
(125 ،Mلبقر�) "Uُِجو ِع �لسُّ �1َلرُّكَّ

�ْلَمِدِيَنِة  ِ�َلى   vَِهِذ ِبَوِ'ِقُكْم  َ]َحَدُكْم  َفاْبَعُثو�  َلِبْثُتم  ِبَما  َ]ْعَلُم  َ'بُُّكم  "َقاُلو� 
ِبُكْم   َّDُيْشِعَر 1ََال  ْف  1َْلَيَتَلطَّ ِمْنُه   �ٍwِْبِر َفْلَيْأِتُكْم  َطَعاًما  َ]wَْكى  َ]يَُّها  َفْلَيْنُظْر 

َ]َحًد�" (�لكهف 19)

"1ََحَناًنا ِمْن َلُدنَّا wَ1ََكاYً 1ََكاDَ َتِقيָדا"  (مريم، 13)
�لمؤمن �لّصا<d من يز<�< خوفا من �هللا كّلما فّكر فى عظمة 



�إلنسا�  ��لتأثير على جلد  �لمكا�  �صفر��  فى  يكو� سببا  �لمغلقة  �ألماكن  فى 
�تأّ+h �لكبد. �هذ| ال تعد� [� تكو� [ضر��� ظاهرM تصيب �لجسم فقط، لكن 
�لعيش فى �ألماكن �لمتسخة يسبب [مر�ضا نفسية [يضا، فيكو� �النسا� بعيد� عن 
�لذ�d �لسليم ��لجما& �حتى �لتفكير �لسليم، �بذلك تكو� عاقبة هذ� �الختيا� 

سيئة ��خيمة  على �النسا�.
حث �إلسال� �لمؤمنين على �لنظافة �[مرهم بالعناية بنظافة مأكلهم �مشربهم 

�ملبسهم �قد قا& �هللا تعالى في هذ� �لشأ�: 
 .(168 Mلبقر� ) "...َحَالًال َطيًِّبا xِ'ْا ِفى �َأل " َيا َ]يُّها �لنََّاoُ ُكُلو� ِممَّ

.(4 ،Mلمائد�) "...+ُيَِّبا "َيْسَأُلوَنَك َما�Kَ ُ]ِحلَّ َلُهْم ُقْل ُ]ِحلَّ َلُكم �لطَّ
ِفي  ِعْنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُد1َنُه   Mلَِّذ� �ُألمِّيَّ  �لنَِّبيَّ  �لرَُّسوَ%   Dََيتَِّبُعو "�لَِّذيَن 



�إلنسا�،  فتكو� فى خدمة  تعالى  �هللا  �لتي خلقها 
�لو لم توجد هذ| �لمخلوقاE لما �ستطا] �إلنسا� 

[� يكتسي [� يستر نفسه.
ينكرها  من   aلنا� من  تجد  �لحقائق  هذ|  ��غم 
�لنعم �لتي  [� يكو� في غفلة عنها، لذلك نر�هم ال يقّد��� 
تعو<�� على �جو< هذ|  [نعمها �هللا عليهم، �ّبما يكو� +لك ألنهم 
�لمالبس منذ �لوال<M فنسو� [ّ� تلك �لثيا� هي في �لحقيقة نعمة 

من نعم �هللا تعالى، �بالتالي ال بّد من شكر| عليها. 
�لّنعم فى �أل�U من [جل  لقد خلق �هللا سبحانه �تعالى 

لذلك  عليها،  يشكر|  حّتى  فقط  �إلنسا� 
من  �هللا  حكمة  فى  �لنظر  علينا 

�لجّمة  ��لفو�ئد  للثيا�  خلقه 
�إلنسا�  على  تعو<  �لتي 

�لجسم  يقي  ��لثو�  منها. 
حر   � �لبر<  صّر  من 
من  +لك  �غير  �لّشمس 

�عد�  �لخا�جّية.  �ألخطا� 
سلبيا  تأثير�  يؤثر  �لثيا�  لبس 
 aلحّسا� �إلنسا�  جلد  على 
باأللم � يصبح مهّد<�  فيصا� 



عند �'تد�� �لمالبس 
يختا� �لمؤمن ما يرتديه كّل يو�، 
فى  تتجّد<  يرتدk مالبسه  �عندما 
في  تتمثل  مهمة  حقيقة  +هنه 
�هللا  نعم  من  نعمة  �لّثيا�   �]
على  بها  [نعم  �لتي   Mلكثير�
�إلنسا� �له فى +لك حكم 
 aلّنا� كل  �يستفيد   ،Mكثير
يعيشو�  �ّلذين  �لمؤمنين  لكّن  �لّنعمة.  هذ|  من 
[ّ� +لك لطف  يعرفو�  فقط  �لقرIنّية هم   dفى �حا� �ألخال
كساهم.   �] على  �يحمد�نه  فيشكر�نه  بعبا<|  �هللا  من  ��حمة 
 cلثيا� عند �لمؤمن تعنى �لمالبس �لتي تستخر� من �لصو��
فى  تصنع  �لتي  �لمالبس   �ّ] كما  �لحرير،   �] �لقطن   �]

Lلى  [بسطها  من  �إلنسا�  يلبسها  لحظة  كّل 
�لحية   Eلمخلوقا� مصد�ها  [فخرها 



 � تعالى  �هللا  من  �لّتقر�  �سائل  من  �سيلة  �تلك 
شكر| على نعمه �لجّمة. 

�ال   cيسر ال  لمالبسه-  �ختيا�|  –عند  �نه  �لمؤمن  يميز  ما 
يصل حتى �لبذ� بل يشترh �لمالبس �لمحترمة معقولة �لثمن �+لك �ستجابة 

ألمر �هللا تعالى حيث قا&: 
 " َقَو�ًما  Kَِلَك  َبْيَن   Dَ1ََكا َيْقُتُر�1  َلْم   1َ ُيْسِرُفو�  َلْم  َ]ْنَفُقو�   �Kَ�ِ �1َّلِذيَن   "

(�لفرقا� 67).
��لمؤمن �لذh يعيش �فق [خالd �إلسال� يحرl على نظافة هند�مه أل� 
َفاْهُجْر "     ( �لمدثر  ِثَياَبَك َفَطهِّر 1َ �لرِّْجَز  �هللا تعالى يأمرنا بالقو&: " 1َ 
4-5 ). ��لمؤمن �لصا<d هو �لذh ينز& عند [��مر �لقر�I �لكريم، فهو ال 

يكتفي باختيا� مالبس للستر كيفما كانت بل هو مطالب [� 
يأخذ  �لمؤمن  [مر مطلو� أل�  فالزينة  �لمظهر.  يكو� حسن 
�لو�حد  [��مر �هللا كلها �ال يد] منها شيئا. فال يستقيم [� يلبس 

منا لباسا غريبا شا+� ينفر منه �لناa [� يثير 
سخريتهم، قا& تعالى: 

َقْد َ]ْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا ُيَو�ِ'2 َسْو�ِتُكْم 

.( 26 ،cألعر�� ) "...1َ ِ'يًشا



باألمر�U، `يا<M على �لتشوهاE �لتي قد تلحق بالجسم فتفسد منظر| 
�لجميل.

لقد +كرنا �هللا سبحانه �تعالى بأهمية �لثو� ��لحكمة منه في ستر 
�لعو�M �حماية �لبد� فقا& تعالى: 

"َيا َبِني �Uََ� َقْد َ]ْنَزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباَسا ُيَو�'2ِِ َسْو�ِتُكْم 1َ ِ'يًشا 1َِلَباoَ �لتَّْقَو2 

.(26 cألعر�� ) "Dَ1ُر كَّ Kَِلَك َخْيٌر Kَلَِِك ِمْن �َياِ+ �ِهللا َلَعلَُّهْم َيذَّ

 فإ+�، �لثيا� تمنح �إلنسا� �حتر�ما �تزيد جسمه جماال �جا+بية. �الشّك 
 Gمن [هّم �لّنعم �لتي [نعمها �هللا علينا �هو حاجة ملّحة ال يمكن �الستغنا aلّلبا� �]
عنها، لذلك نرk �لمؤمن �لحّق يحرl <�ئما على �ختيا� �لّلباa �لّالئق �لّنظيف، 



اِلَحاِ+ َجنَّاٍ+ َتْجِر2 ِمْن َتْحِتَها  "D�َِّ �هللا ُيْدِخُل �لَِّذيَن �َمُنو� 1َ َعِمُلو� �لصَّ

�َألْنَهاُ' ُيَحلَّْوDَ ِفيَها ِمْن َ]َسا1َِ' ِمْن Kََهٍب 1َ ُلْؤُلًؤ� 1َ ِلَباُسُهْم ِفيَها َحِريٌر" 

( �لحج، 23 ).
�قا& تعالى: "َيْلَبُسوDَ ِمْن ُسْنُدoٍ �1َْستْبَرٍ� ُمَتَقاِبِليَن " ( �لدخا�، 53 ) .

�يقـو& [يضا: "َعاِلَيُهْم ِثَياُ; ُسْنُدoٍ ُخْضٌر �1َْسَتْبَرٌ� 1َُحلُّو� �َسا1َِ' ِمْن 
ٍة... " (�إلنسا�، 21 ). ِفضَّ

هكذ� نالحظ [ّ� �هللا تعالى [نز& لإلنسا� لباسا من �لحرير ��لّصوc �[نز& 
�لّذهب ��لفضة لتكو� `ينة لإلنسا� في �لّدنيا �ليجد مثلها في �آلخرM. ��لمؤمن 
�لجّنة  فى  يفكر  يجعله  فهو حافز  يمتلكها  لم   �] �لزينة  تلك  �متلك   Gلحق سو��
لتلك  �هللا  خلق  من  �لحكمة  عن  <�ئما  يبحث  ��لمؤمن  بها.  �لفو`  Lلى  �يسعي 
�ألشياG ��لنعم �لتي هي متا] �لحياM �لدنيا. [ّما غايته فهي نعم �آلخرM �ألبدية �لتي 

ال `��& لها.



كما [ّ� لنا فى [حا<يث �لرسو& – صلى �هللا عليه � سلم – [سوM حسنة 
قاله  ما  +لك  على  مثالنا   ،aلّلبا� نظا�   lفي خصو بها  �ألخذ  يجب  �صايا   �
 k�� +L aلسال� سيدنا �لحسن فى ما يخّص �لّلبا� � Mحفيد �لرسو& عليه �لصال
[� �سو& �هللا عليه �لصالM ��لسال� [مر [صحابه [� يلبسو� [حسن ما عندهم من 
�لثيا�. �قد �صف �لصحابة  �لرسو& عليه �لسال� بأنه كا� يلبس [حسن كا� 

  .aعند| من �للبا
�[k �سو& �هللا صّلى �هللا عليه � سّلم [حد [صحابه �قد [همل نفسه، �عليه 
عالماE �لبؤa عما L+� كا� عند| شيG من متا] �لدنيا. فأجابه بأ� �هللا قد �هبه 
من �لخير �لكثير. فر< عليه �سو& �هللا صلى �هللا عليه �سلم ناصحا Lيا| بأ� بظهر 

نعمة �هللا عليه، أل� �هللا تعالى يحب [� يرk  [ثر نعمته على عبا<|.
�قد بينت �لعديد من �آلياE �لقرIنية [� �للباa ��لحلي من نعم �لجنة، قا& 

تعالى:



�L للمؤمن �لصا<d ميزM ال نجدها عند غير|، �هي [� لباسه 
�لمقابل،   cللطر �لنفسية  �لحالة  مهما كانت  �لطمأنينة  على  يبعث 
�لظاهر  بشكله  فهو  �لحالة،  تلك  حسب  حينها  �لمؤمن   cيتصر�
من  عند|  ما  �يزيل  مخاطبه،  �بين  بينه  �لحو�جز  يرفع  �لمتو�ضع 

هو�جس منذ �لوهلة �أل�لى.
خالصة �لقو&، Lّ� �لمؤمن يّتخذ من �لّرسو& صّلى 
�مرتب  نظيف  <�ئما  فهو   ،Mلقد�� �سلم  عليه  سو�G �هللا 

في بيته [� في مجتمعه، 
 aمعتنيا بنفسه، محترَ� �لّلبا

 Mغايته من +لك كسب مرضا
�هللا تعالى.



يقو& تعالى:
َمْن  َ]ْجَر  ُنِضيُع  َال  ِ�نَّا  اِلَحاِ+  �لصَّ 1َعِمُلو�  �َمنو�  �لَِّذيَن   َّD�ِ  "

َ]ْحَسَن َعَمًال ُ]1َلِئَك َلُهْم َجنَّاٌ+ َعْدDٍ َتْجِر2 ِمْن َتْحِتهْم �َألْنَهاُ' 

ِمْن  ُخْضًر�  ِثَياًبا   Dَ1َيْلَبُسو Kََهٍب  ِمْن  َ]َسا1َِ'  ِمْن  ِفيَها   Dَُيَحلَّْو

 1َ �لثَّو�ُ;  ِنْعَم  �َألَ'�ِئِك  َعَلى  ِفيَها  ُمتَِّكئيَن  �1َْسَتْبَرٍ�   oٍُسْنُد

َحُسَنْت ُمْرَتَفًقا"  ( �لكهف 31-30 ) .

Lّ� �لمؤمن �لذh يعيش فى �حا� �ألخالd �لقرIنية يسعى 
من خال& �الهتما� بمظهر| Lلى تحقيق غاياE منها: عند �بط 
عالقاE مع �آلخرين ألّ�& مّرM يحصل �نطبا] �يجابي عند �[يته 
�لقرIنية   dعية لإلسال� ��ألخال�> L+� كا�  بمظهر الئق خاّصة 
 aلّلبا� Gعلى [� يكو� نظيفا بشوشا، �ال ُيفر� في ��تد� lفيحر
تد&  يقد� �سالة لآلخرين من خال& مظهر|  هنا  فهو  �لفاخر. 
�إللهّية  �أل��مر  تطبيق  على  حرصه  على 

تقديرهم  فيكسب 
��حتر�مهم.



فى بعض �آليا�:
"َيْوَ� ُهْم َعَلى �لنَّاِ� ُيْفَتُنوَ� " ( �لذ��يا�، 19 ) 

"َتْلَفُح ُ�ُجوَهُهم �لنَّاُ� َ�ُهْم ِفيَها َكاِلُحوَ�"( �لمؤمنو�، 104 ) 

"َ�َمْن َلْم ُيْؤِمْن ِباِهللا َ�َ�ُسوِلِه َفِإنَّا َ(ْعَتْدَنا ِلْلَكاِفِريَن َسِعيًر�" ( �لفتح 13 )

�لمؤمن �لّصا*, من يز*�* خوفا من �هللا كّلما فّكر فى عظمة نا� جهنم.
�6لحليب  �6لعسل  كالخبز  بها،  خاصة  فائد<  لها  �ألطعمة  من   Cنو كّل 
طعمها  لها  مو�ّ*  كّلها  �6لقهو<.   E�6لشا �6لبيض  �6لزيتو�  �6لفلفل  �6لطماطم 
6��ئحتها 6قيمتها �لغذ�ئية 6لونها �لخاIّ بها. 6كّل نوC منها هو نعمة كبير< 
6كربوهيد���  M6مينوسيتا�  بر6تينا�  من  يحتاجه  بما  �لجسم   Eيغّذ ألّنه 
ننّظم   �M يو� 6فيتامينا� 6معا*� 6سو�ئل. 6لكي نعيش حيا< سليمة عليناT6
غذ�Xنا من خالV تناV6 �ألطعمة �6لغالV �6لخضر��6 �6لمرطبا� �6لحلوّيا� 
6كّل Mنو�C �ألطعمة �لتي نحّبها بشكل منتظم لكي نسد حاجتنا �لغذ�ئية 6نشعر 

بلذ< هذZ �لنعم. 
في �لحقيقة ^ّ� ما [كرناZ معر6\ لد] كل �6حد منا، فمنذ �للحظة �لتي 



عند فطو� �لصبا1
�لمؤمن �لذE منحه �هللا ملكة �لّتفكير �6لتأمل يعر\ جّيد� عندما يدخل ^لى 
�لمطبخ لتناV6 فطو� �لّصباM aّ� كّل �لنعم �6لمأكوال� �لّتي خلقها �هللا هي فى 

�ألصل ^شا��� لدعو< �لناc للحمد �6لشكر. 
لنأخذ مثاال على [لك، �لنا� �لتي نستعملها لطبخ �لّطعاe يمكن �M تكو� 
سببا للعديد من �ألضر�� فيمكنها �M تلتهم كّل شيX، لكّنها فى �لوقت نفسه 
ضر6�ّية لطبخ �لطعاe كي يصبح صالحا لألكل، 6هي ضر6�ية لصنع �لعديد من 

�لمنتوجا� �الستهالكية، فهي لذلك نعمة كبير<.
ليستخدمها  �ألخر] جعلت  �لنعم  بقية  شأ�  شأنها  فالنا�  Mخر]  6بعبا�< 

�إلنسا�، قاV تعالى: 
َماَ��ِ; َ�َمـا ِفي �َألْ�9ِ َجِميًعا ِمْنُه �7َِّّ ِفـي  َر َلُكـْم َما ِفي �لسَّ "َ�َسخَّ

ُر�َ�" ( �لجاثية، 13).  Cَِلَك آلَياٍ; ِلَقْوٍ� َيَتَفكَّ

�6لنّا� كذلك مصد� تذكير للمؤمن بعذ�n جهّنم Mعّد� للكافرين 6هي 
 Xبأّنها نا� شديد< سُيرمى فيها �لمنكر�6 �لكافر�6 كما جا �pلتي 6صفها �لقر�



ا َيْعِرُشوَ� ُثمَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ  َجِر َ�ِممَّ �ْلِجَباIِ ُبُيوًتا َ�ِمَن �لشَّ

�لثََّمَر�ِ; َفْاسُلِكي ُسُبَل َ�بِِّك Cَُلًال َيْخُرJُ ِمْن ُبُطوِنَها 

Cَِلَك  ِفي   َّ�7ِ  Nِِللنَّا  Pٌِشَفا ِفيِه  َ(ْلَو�ُنُه  ُمْخَتِلٌف   Rٌَشَر�

ُر�َ�" ( �لنحل، 69-68 ). آلَيًة ِلَقْوٍ� َيَتَفكَّ

^[� تفّكر �لمؤمن في كيفّية صنع �لعسل، �كتشف معجز< 
ما   Vيتحّو  �M �لمستحيل  من  Mّنه  شّك  بال  �6قتنع  خلقه، 

تأكله �لّنحلة من �حيق �ألTها� �6لغالV ^لى عسل 
6بذلك   ،Xلعميا� �لمصا*فة  بمجر*  له  مثيل  ال 
يقين   Zعند 6يحصل  تعالى  �هللا  من  تقّربا  يز*�* 

بأّ� �لّنحلة �لصغير< ^نما تطيع �هللا في عملها، 6هي 
�هللا  يلهمها  ما  تنجز  عملها  على  6مثابرتها  ^تقانها  في 

^ياها. تعالى 
كل [لك 6غير6M ZجدZ �هللا تعالى لفائد< �إلنسا�، فاألغذية �لمختلفة مثل 



6تحت  متنا6له  في  �لنعم   Zهذ جميع  تصبح  �لحيا<  �إلنسا�  فيها  يستقبل 
تصرفه، غير M �Mكثر �لناc ينسو� حقيقة هذZ �لنعم فيتعاملو� معها تعامل 
عا*يا خاليا من a6� EM �غم ما فيها من جماV 6نفع، 6بالتالي تغيب عن 
M[هانهم �لقيمة �لحقيقية لهذZ �لمخلوقا�. 6لو تاملو� فيها تأمال ممتزجا 
فو�ئد  لها  �للذيذ<  �6لمشر6با�  �لمأكوال�  تلك   �M أل*�كو�  باإليما� 
مختلفة 6عظيمة، 6كل �6حد< من هذZ �لمخلوقا� تعد بحد [�تها معجز< 
من �لمعجز��. 6لنأخذ كمثاV على [لك �لعسل، فهذZ �لما*< عظيمة �لنفع 
فو�ئد  6للعسل  غر�ما�.  بضع  يتعد] حجمها  ال  صغير<  تصنعها حشر< 
�ألخر].  �لمو�*  من  6غيرها  �6لمعا*�  �لفيتامينا�  ففيه  6طبية،  غذ�شية 

 :Vلكريم فو�ئد �لعسل فقا� �p6قد [كر �لقر
"َ�َ(ْ�َحى َ�بَُّك 7َِلى �لنَّْحِل َ(ْ� �تِِّخِذT ِمَن 
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�لمو�ّ*  Mنفع  من   يتكّو�  �لحليب   �ّ^
كل  6سع  �هللا  فعلم  �إلنسا�.  لصّحة 
�ألخضر  �لمرعى  من   vخرM  ،Xشي

�لالمتناهي   eلّنظا� بفضل  ناصعا  Mبيض  حليبا 
في �لّدّقة �ّلذE 6ضعه في جسم �لبقر< فيتحوV �لحشيش �ألخضر 

^لى سائل Mبيض. يقوV تعالى في هذ� �لشأ�: 
ا ِفي ُبُطوِنِه ِمْن َبْيِن َفْرWَ�َ Xٍٍ� َلَبًنا  "�7ِ�ََّ َلُكْم ِفي �َألْنَعاِ� َلِعْبَرYً ٌنْسِقيُكْم ِممَّ

اِ�بيَن" ( �لنحل، 66 ). َخاِلًصا َساِئًغا ِللشَّ

ماّ*<  �لحليب  فإّ�   eمعلو هو  6هي كما  بالفيتامينا�  غنية  غذ�ئية 
عنصر غذ�ئي يحتاv ^ليه �لصغا� 
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�للحم �6لحليب �6لجبن 6غيرها من �ألغذية �لحيو�نية نعمة من عند �هللا عز 
6جل، 6تنبهنا pيا� �لقر�p �لكريم ^لى [لك: 

َمَناِفُع  ِفيَها  َ�َلُكْم  ُبُطوِنَها  ِفي  ا  ِممَّ ُنْسِقيُكْم   Yًَلِعْبَر �َألْنَعاِ�  ِفي  َلُكْم   َّ�7ِ"
َكِثيـَرYٌ َ�ِمْنَها َتـْأُكُلوَ�" (�لمؤمنو�، 21).

هذZ �آلية تتحّدz عن فو�ئد ما تحمله �لحيو�نا� في بطونها، فمثال: ما 
تأكله �لبقر< من حشائش 6ما تشربه من ماX بعضه يذهب ^لى �أل6عية �لّدموية 
 vلّد�خلية 6يخر� X6بعضه يذهب ^لى �ألعضا
هذ�  كّل  من  فضال�.  منه  تبّقي  ما 
ناصع،  Mبيض  سائل   vيخر �لخليط 
نظيف، له ��ئحة طّيبة 6فو�ئد 
6هو  Mال  لإلنسا�  جّمة 
يعتبر  Mال  �لحليب. 
حقيقية؟  معجز<  هذ� 



نباتي، تمر #
��قه بمر�حل مختلفة ليصبح على هيئته �ألخير� �لمعر
فة. له ��ئحة 
طيبة، يبعث �لنشا7 في �إلنسا3 بعد #3 يتحو0 /لى مشر
- سائغ للشا�بين. 
كما تخرC من �أل�B مئاA �ألنو�@ من �ألعشا- خلقها �هللا �حمة بعبا=> فيها 


فيها �لشفاG، قا0 تعـالى:  Gلغذ��
 �َ 
	لزَّ�َْْ 
	لنَّْخَل َ َمْعُر
َشاٍ�  
َغْيَر َ َمْعُر
َشاٍ�  َجنَّاٍ�  �ْنَشَأ َ  �	ّلِذ 
ُهَو َ"

ُمْخَتِلًفا ُ	ُكُلُه َ
	لّزْيُتوَ+ َ
	لرُّمَّاَ+ ُمَتَشاِبًها 
َغْيـَر ُمَتَشاِبٍه" 

. (141 ،Mألنعا�)
 �=
�لذU نريد #3 نؤكد عليه هنا هو #3 �هللا تعالى خلق �لنعم �لكثير� �لالمحد
�لمؤمنو3  هم  �لخلد  بجنة   3

�لفائز 
�لغنى.  بالفقر  لهم  
�ختبا��  للعبا=  �Xقا 
من   Yلنا� فمن  �لعالية.   Zالخال� #صحا-  �لصا=قو3 
شتى  مو�ئد>  على  تجد 
#ما  �ألطعمة،  #نو�@ 



�6لكبا� لتأمين حيا< خالية من �ألمر��. �لبيض Mيضا منتوv من منتجا� �لحيو�� 
للبر6تينا�  فهو مخز�  عالية  قيمة غذ�ئية  له  �لفو�ئد،  لكّنه كثير  �لحجم  صغير 
 �ّM لها 6ال قو< بالرغم Vجاجة ال حو* e�6لفيتامينا� �6لمعا*� تبيضه كّل يو
�لبيض ال يمّثل حاجة بيولوجّية بالنسبة ^لى [لك �لحيو��. 6عندما يفّكر �لمؤمن 
كيف تكّو� �لسائل �ّلذE بد�خل �لبيضة، 6عندما يمعن في *ّقة صنع �لبيضة يز*�* 

*هشة Mماe قد�< �هللا 6كماV عظمته.
عناصر  من   E�6ضر عنصر   Eلشا�

 aلصبا� فطو� 
 v منتو 6



سبيال  عليه  �هللا  Mنعمها  �لتي  �لنعم  من  يتخذ  �لقرpنية  �ألخال, 
�هللا  6يحمد  بإيمانه،  �6لتمّسك  �هللا  ^لى  Mكثر   nللتقر

على تلك �لنعم 6^� كانت قليلة ألّ� �هللا تعالى 6عد 
�لخير  من  بمزيد  �لشاكرين  �لصا*قين  �لمؤمنين 

فجز��هم  �لنعم   Zلهذ �لمنكر�6  Mمّا   ،,T�6لّر
�لعذ�n �لشديد في �آلخر<. قاV تعالى: 

َكَفْرُتْم  َ�َلِئْن  َألdِيَدنَُّكْم  َشَكْرُتْم  "َلِئْن 
�7َِّ َعَذ�ِبي َلَشِديٌد" ( ^بر�هيم، 7 ).

كّلما نظر �إلنسا� ^لى محيطه �كتشف 
من   Xبتد�� �لخلق،  في   V�6لكما �لّر6عة 

 Eلمأكوال� 6ما تحتويه من منافع لإلنسا� �لذ�
خلق �هللا فيه MعضاX مختّصة ألكل تلك �لمأكوال�. 

 V6جل تناM به من 6ظائف من eفانظر ^لى �لفم 6ما يقو



شكر  مظاهر  من   �� يعر\  فهو  �لصا*,  �لمؤمن 
كا�  مهما  �ألطعمة  في  يسر\  Mال  �لنعمة 
غنيا. فبد�M V يكدc �لمأكوال�، فيذهب 
 6M بصنف  يكتفي  �لزبالة  ^لى  بعضها 
صنفين شاكر� هللا على Mنعمه. فالمؤمن ال 
 6M cيبطر 6يتكبر ^� كا� غنيا 6ال ييأ
 �M يقنط ^� كا� فقير�. فهو يعي جيد�
هذZ �لدنيا هي �ختبا� له، 6كل ما عليها 

6من عليها فا�، يقوV تعالى: 
7ِ�ََلْيَنا  ِفْتَنًة  َ��لَخْيِر  رِّ  ِبالشََّ "َ�َنْبُلَوُكْم 

 .(35 ،Xألنبيا�) "�َُتْرَجُعو

 Xضو في  يعيش   Eلذ� �إلنسا�  فإّ�  لذلك 



بشكل يتو�فق مع *6�ها، كما 6ضعت في مكا� 
ثابت 6حجم ثابت مّما ييّسر لها �لعمل بشكل متكامل مع بعضها 

�لبعض. 
ال شك Mّ� تلك �ألعضاX ال تملك شعو�� 6ال عقال، 
6من �لمستحيل �M تقوe بتلك �ألعماV �لمشتركة بإ��*تها 
ألّ� ما شرحناZ هو عمل غاية في �لّدقة �6لّر6عة، ^ضافة 

^لى �M كّل عضو خلق لغاية 66ظيفة محّد*< 6*قيقة.
هو  �لمتكامل   eلنظا� 6[لك   Cإلبد�� [لك  ^� صانع 

�هللا تعالى �لذE له ملك �لسما��6 �6أل�� 6لم يتخذ 6لد� 



لى �لشفتين �6ألسنا� �6للسا� �6لحنكين �6لبصا,  �لطعاe، �6نظر̂ 
 �6* e�صا e�6حد في �نسجا �p 6ماليين �لخاليا، كّلها تعمل في
�لطعاe قطعا صغير< �6للسا�  EM تقصير من EّM عضو. فاألسنا� تقطع 
�ألسنا�  تحت  6مّر��  مّر��  �لقطع  تلك  يضع 
�لّصلبة  �لعضال�   6] �6لحنك  ليمضغها، 
 eلطعا� مضغ  على  Mيضا  يساعدها 
�لشفتا�  Mّما  �لّلسا�،  مع  بتنسيق 
 eلطعا� �لمنيع ضّد ^فال<  �لسّد  فهي 
كّل عضو   �ّM على  عال6<  �لفم،  من 
من تلك �ألعضاX له مكّوناته �لخاّصة 

�لتي تعمل بد�6 �نقطاC 6بكّل 
صّففت  فقد  �ألسنا�  Mّما  *قة. 



 ،eلطعا� من  �6حد  صنف  كأّنها  �6لحلويا� 
6ال تكو� لها EM لذ<، بل 6تسبب �ألمر�� 

6تضر بالصحة.
تعالى  �هللا  خلقه  �لتذ6,   eنظا  �M ال شك 

�لنعمة   Zهذ عن  �6لتغافل  لإلنسا�،  نعمة  6جعله 
�ألنظمة   Zهذ �إلنسا�  في  خلق  فاهللا  كبير.  خطأ 

بمتعة   Zيشعر 6حتى  6سالمته،  صحته  على  للحفا� 
�ألشياX، قاV تعالى: 

 �َ Pًِبَنا Pََما "�هللا �ّلِذT َجَعَل َلُكْم �َألْ�9َ َقَر�ً�� َ� �لسَّ

َ�ُكْم َفَأْحَسَن ُصَوَ�ُكْم َ�َ�dَقُكْم ِمَن �لّطيَِّباِ;  َصوََّ

�لَعاَلِميَن"(   ُّR�َ �ُهللا   gَ�ََفَتَبا َ�بُُّكْم  �ُهللا  Cَِلُكْم 

�لمؤمنو�، 64 ). 
يدفع  �لتذ6,   Cموضو في  �لتفكير   �M الشك 

6يجعله  عز 6جل  �لخالق  يد�� عظمة  لكي  �لعاقل  باإلنسا� 
فعلى  عليها.   Zفيشكر عليه  فضله  6جميل  بنعمه  يعتر\ 
�لمؤمن �M يفكر عند جلوسه على مائد< �لطعا�M e جميع 
�لخير�� من مأكل 6مشرn من عند �هللا تعالى، يقوV �هللا 

سبحانه 6تعالى: 
"h�ََيٌة َلُهْم �ألْ�9ُ �لَمْيتُة َ(ْحَيْيَناَها َ�َ(ْخَرْجَنا ِمْنَها َحبًّا 

 Rٍْعَنا)َ�َ َنِخيٍل  ِمْن  َجنَّاٍ;  ِفيَها  َ�َجَعْلَنا  َيْأُكُلوَ�  َفِمْنُه 



6لم يكن له شريك في �لملك: 
َ�iُ َتْقِديًر�"  " َ�َخَلَق ُكلَّ َشْيPٍ َفَقدَّ

( �لفرقا�، 2 ). 
�إلنسا�  يتمتع   �M Mجل  6من  �إلنسا�،  Mجل  من  [لك  �هللا كل  لقد خلق 
6طعم  ��ئحة  في  �لتفكير  �لمؤمن  [هن  ^لى  يتبا*�  6قد  �لدنيا.  �لحيا<  بطيبا� 
مختلف �ألطعمة، ^[ يمكنه �لتمييز بينها بكّل سهولة 6[لك 

بفضل نظاe متكامل خا�,.
�إلنسا�  �لشّم �6لتذ6ّ, تصاحبا�  ^ّ� حاّسة 
 6M  X�*أل� في  تقصير   6M توقف   �6* �لعمر   Vطو�
�نتظا� لمكافأ<، 6هذZ �لملكا� �كتسبها �إلنسا� 
عليها.   Vللحصو جهد   Eبأ يقم  6لم  بالغريز< 
(لمزيد من �لتفصيل �نظر: ها��6 يحيى، معجز< 
�لتذ6ّ, عند   eنظا nلتذ6ّ, �6لشّم ). 6تخّيل غيا�
شّك  ال  تر]؟  يا  سيحصل   Eلذ� فما  �إلنسا�، 
�ألطعمة   Cألنو� معنى   EM يبقى  لن  Mّنه 
�لحلّويا�  6تصبح  �6ألشربة، 
�6لخضر��6  �6ألسما�   e�6لّلحو
 V�6لغال �6لفطائر  �6لكعك 
�6لمرّبيا�  �6لمشر6با� 
 � لمثّلجا � 6



�لمؤمن مكّلف بأمانة �لحفا� على   �M نتوقف هنا عند نقطة مهمة 6هي
عليه  فيحافظ  نعم  من  �هللا  �Tقه  بما  به  �لعناية  مسؤ6لية  6عليه  �لبد�  هذ�  نعمة 
من �ألمر�� 6يغّذيه تغذية سليمة، ألّ� �لقياe باألعماV �لصالحة يتطلب جسما 
سليما، لذلك يجب على �لمؤمن �ّتباC نظاe تغذية متكامل. فالجسم �لمتكو� 
من 100 تريليو� خلّية يحتاv ^لى تغذية سليمة حّتى يقوe بدZ�6 على Mحسن 
6جه. لذلك، على �إلنسا� �M يحافظ على كّل MشكاV �لنظافة 6 يأكل �ألطعمة 

�لنظيفة �6لطبيعّية سو�X عند فطو� �لصباM 6M aثناX �ليوe، كما 
يجب عليه �M يتجّنب �لمأكوال� �لمضّر< 



َ(َفَال  َ(ْيِديِهْم  َعِمَلْتُه  َ�َما   iَِثَمِر ِمْن  ِلَيْأُكُلو�  �لُعُيوِ�  ِمَن  ِفيَها  ْرَنا  َ�َفجَّ

َيْشُكُر�َ�" ( يس 35-33).

�غباتهم،  جميع  فيشبعو�  �لّرفاهّية  في  حياتهم   Vطو�  cلنا� بعض  يعيش 
6�غم Mّنهم يأكلو� ما لّذ 6طاn من �لمأكوال� فإّنهم يغفلو� عن �لتفكير في 
MشياX مهّمة، منها بالخصوM Iّ� �هللا خلق تلك �لّنعم من Mجل سعا*< �إلنسا�، 
فال ينتبهو� ^لى ضر6�< شكر �هللا على تلك �لنعم 6هذ� خطأ كبير ألّ� �إلنسا� 
سو\ يحاسب في �آلخر< 6 سو\ يسأV عّما ^[� كا� من �لشّاكرين 6M من 

�لّناكرين لنعم �هللا في �لدنيا. 



 Xهّمية �لماM صّلى �هللا عليه 6 سّلم في كثير من �ألحا*يث ^لى
نو�* منها ما يلي: 

صلى  �لنبي  توقف  غز�6ته  ^حد]   Vخال
6بعد   ،Xما Mصحابه  من  6طلب  6سلم  عليه  �هللا 
^لى  �لتفت   Xلما� من  نصيبا   n6شر يديه  غسل   �M
 �M6 6جوههم  يغسلو�   �M منهم  6طلب  Mصحابه 
 nشر  �M 6بعد  منه.  شيئا  Mنفسهم  على  يصّبو� 
�لنبي صلى �هللا عليه 6سلم *عا بما معناZ: �لحمد 
هللا �لذE جعل هذ� �لماX  عذبا Tالال 6لم يجعله 

مالحا Mجاًجا. 



 6 تها�6  ال   ]^ 6لذيذ<،  جّذ�بة  كانت  مهما 
تساهل في هذ� �ألمر. 

ماّ*<  ^لى   vيحتا  Xألعضا� تنشيط 
في  غيابها  يتسبب  �لتي  �لتوكسيت 
من  6تأتي  �6إل�ها,  �لجسم  نحافة 
 nشر  cلنا� بعض  يهمل   )  Xلما�
على  لذلك  منتظم)،  بشكل   Xلما�
 Xلما�  nبشر يعتني   �M �إلنسا� 
بصفة منتظمة خالV �ليوe. 6في 
 Vلّرسو� نّبه   Iلخصو� هذ� 



ْنَعْمَت َعَليَّ َ�َعَلى َ ِنْعَمَتَك �لِتي  ْشُكَر َ  �َْ ْ�ِ�ْعِني َ  ِّ��َ �لسا� سليما�: "َ�َقاَ
اِلِحيَن"  �لصَّ ِعَباِ'َ&  ِفي  ِبَرْحَمِتَك  ْ'ِخْلِني َ�َ َتْرَضاُ-  َصاِلًحا  ْعَمَل َ  �َْ�َ َ��ِلَد3َّ 

(�لنمل، 19 ).
+عندما يخر� كل فر$ من بيته يو�جه �لكثير من �ألحد�� �لتي تحتا� �لى 
هذ�  في  +2�0 كل حركة  ثمة حكما   �4 يعلم   �4 �لمؤمن  +على  +�لتأمل.  �لنظر 
�لكو�، +كل شي0 هو بتقدير من �هللا تعالى. هذ? �لحقيقة ينبغي �� تكو� 2�سخة 

عظمة   Bفير �لسما0  �لى  42سه  يرفع  +�لمؤمن  مؤمن.  كل  Dهن  في 
َما5َ  �لسَّ "َ�َجَعْلَنا  تعالى:  قوله  فيتذكر  �إللهي،  �لخلق 

َسْقًفا َمْحُفوًظا" ( �ألنبيا0، 32 ). 



في �لطريق
�لى 4عمالهم +مد�2سهم  +مختلف   Mلنا� يتوجه   Nلصبا� تنا+Q فطو2  بعد 
َطِويًال"   َسْبًحا   ��لنََّهاِ ِفي  َلَك   ََّ�Dِ" تعالى:   Qيقو في حياتهم،   Bألخر� �لمشاغل 
( �لمزّمل، 7 ).  +يقوQ 4يضا" َ�ُهَو �لَِّذ3 َجَعَل َلُكم �للَّْيَل ِلَباًسا َ��لنَّْوEَ ُسَباًتا 
َ�َجَعَل �لنََّهاَ� ُنُشوً��" ( �لفرقا�، 47 ). +كل يوZ جديد هو فرصة للمؤمن حتى 

يجد$ �يمانه +يقوZ بخير �ألعماQ في سبيل نيل مرضا` �هللا +�لفو_ بجنته. +ال يغفل 
+جل، +نبي �هللا هو مثاQ �لعبد �لصالح �لمؤمن +لو للحظة للتقرb �لى �هللا عز 

�لذd كا� يدعو �هللا �4 يسد$ 
على  تعالى   Qيقو 4عماله. 



تعالى: 
 Kٍَما5ِ َفْوَقُهْم َكْيَف َبَنْيَناَها َ�َ�يَّنَّاَها َ�َما َلَها ِمْن ُفُر� َفَلْم َيْنُظُر�� Dَِلى �لسََّ"

َ��َألْ�Qَ َمَدْ'َناَها َ�َْلَقْيَنا ِفيَها َ�َ��ِسَي َ�َْنَبْتَنا ِفيَها ِمْن ُكلّْ ُكلِّ Kٍ�ْ�َ َبِهيٍج 

 .(8-6 ، h) ."ِلُكلِّ َعْبٍد ُمِنيٍب TْكَرUِ�َ Vًَتْبِصَر

�لتي   i2أل� �لى  �لسما0  من  �لنظر  نقل  ما   �D�  B4خر 4$ّلة  �لمؤمن  يقابل 
يمشي عليها، يجد نفسه يمشي على طبقة من �لبر�كين 2غم 4ّ� �لطبقة �أل2ضية 

�لنا2ّية قريبة جّد�  �لتفاحة، بمعنى 4ّ� �لطبقة  لّينة جّد� كقشر` 



+يضمن  �لخا2جّية  �ألخطا2  من  كوكبنا  يحمي  �لّسما0  سقف  هو  �لفضا0 
+يذيب  �لسما0  من  �لقا$مة  �لضا2ّ`  �ألشّعة  يصّفي  فهو  عليها،  �لحيا`  �ستمر�2 
 i2لأل حاميا  حاجز�  يكو�  +بذلك   ،i2أل� �لى  �لمّتجهة   n_لنيا�+ �ألحجا2 
+�لحيا` �إلنسانية، كما يحمي �لفضا0 �ألi2 من �لّتّجمد �ّلذd يمكن �4 تصل 
$2جة �لبر+$` فيها �� لم يوجد �لفضا0 �لى 270 $2جة تحت �لصفر. +�إلنسا� 
بالقسط  �لكو�  تعالى خلق  �هللا  �لعظيمة، لكن  �لقد2`  �� يدn2 هذ?  ال يستطيع 
�الخطا2  عن  بعيد�  4من  في  في  �لعيش  4سبابا  لإلنسا�  يهي0  حتى  +�لميز�� 

�لخا2جية، يقوQ تعالى: 
 Wٍ�َُتَفا ِمْن  �لرَّْحَمِن  َخْلِق  ِفي   Tَتَر َما  ِطَباًقا   Wٍَسَما�� َسْبَع  َخَلَق  "�ّلِذ3 

َتْيِن َيْنَقِلْب Dَِلْيَك �لَبَصُر  َفاْ�ِجع �ْلَبَصَر َهْل َتَرT ِمْن ُفُتوٍ� ٌثمَّ �ْ�ِجع �ْلَبَصَر َكرَّ

َخاِسًئا َ� ُهَو َحِسيٌر" ( �لملك، 4-3 ).

�لد�مغة على  �أل$لة  �� يكتشف  �لمؤمن يستطيع   �� �لقرtنية   uآليا� تخبرنا 
�4 �هللا خالق كل شيD� 0� ما نظر �لى �ألشيا0 بإيما� عميق، +Dلك تأييد� لقوله 



َما5َ َسْقًفا َمْحُفوًظا"   َما5َ َسْقًفا َمْحُفوًظا""َ�َجَعْلَنا �لسَّ "َ�َجَعْلَنا �لسَّ

( �ألنبيا5، ( �ألنبيا5، 3232 ) )





تعالى +�كتشف منها من �لمعاني �لتي ال يمكن لإلنسا� �لعا$dّ �كتشافها.
�� �لمؤمن �لحكيم يكتشف 4ثنا0 �لسير في طريقه 4$لة ال تحصى عند �لنظر 
 �4 بافتخا2 +خيال0 أل� �هللا علمه  فيها، +�لمؤمن ال يمشي  �لى �ألشيا0 +�لتأمل 

يكو� متو�ضعا، يقوQ تعالى:
 َّ�Dِ َصْوِتَك  ِمْن  َ��ْغُضْض  مْشِيَك  ِفي  "َ��ْقِصْد   

ْنَكَر �َألْصَو�Wِ َلَصْوWُ �ْلَحِميِر" َ

( لقما�،19). 
مشيته  في  بالتو�ضع  لقما�  �هللا  �مر  هكذ� 
+�لوسطية في تصرفاته +�� يتمسك $�ئما بالطريق 

�لقويم +�4 يضع نصب عينيه مرضا` �هللا تعالى. لكن 
�لذين ينحرفو� عن �ألخالh �لقرtنية +ال يلتزمو� بها 
يتوهمو�  �لحقيقة +2�0 ظهو2هم +هم  يضعو� هذ? 

بأنفسهم  �إلنسانية   u�لميز� تلك  �كتسبو�  4نهم 
يتكبر+�  تر�هم  عليهم.+لذلك  هللا  فضل  +ال 
+4شكالهم  �لجميلة  فصو2هم  +يتفاخر+�. 



�لبسيطة. +جه  على  باطمئنا�  �إلنسا�  يعيش  Dلك  مع   +  ،i2أل� سطح  من 
+قد2ته �هللا  بفضل  يعيش   i2أل� على  من  كّل  بأّ�  �يمانا  �لمؤمن  يز$�$  هكذ� 
بقائها في �لمخلوقاu على  �لوجو$ بحيث تحافظ  �لتكامل +�لتناسق في  بفضل 
Qفي كل شي0 عظمة خلق �هللا +جما n22�حة +�طمئنا�. +�لحكيم هو من يد
مخلوقاته، فإD� شاهد �لعصافير �لمز2كشة +هي تطير في �لسماD�+ ،0� نظر �لى
$ّكا� �لخّضا2 تزّين حانوته مختلف �لغالQ بألو�نها
تمأل  uلمرّطبا� 2�ئحة  �شتّم   �D�+ �لجّذ�بة، 
فضا0 $ّكا� �لحلويّاn2$4 ...u نعم �هللا



يضا: "َ�َال َتْمِش ِفي �َألْ�Qِ َمَرًحا Dِنََّك َلْن َتْخِرeَ �َألْ�Qَ َ� َلْن  ��يقو

َتْبُلَغ �لِجَباَ� ُطوًال"  ( �إلسر�0، 37 ).

�ّ� �إلنسا� �لذd يهتدd باألخالh �لقرtنية $�ئما يمأل عجز? بالّدعا0 �لى �هللا 
صاحب �لقد2` على كل شي0 ++�هب �لكائناu كّل قد2`. بهذ? �لحقيقة يعيش 

�لمؤمن +يقّيم �ألحد�� حسب �لتعاليم �لقرtنية. 
 Z4ما+  ،Z�ألقد� على  مشيا  �لطويلة   uلمسافا� قطع  على  �إلنسا�  يعجز 
ضعف �إلنسا� +4ماZ سرعة �صابة �لجسم بالتعب +�إل2هاh جعل �هللا لإلنسا� 

 uسائل للتنقل +هي نعمة كبير`. +من هذ? �لوسائل �لحيو�نا+
بعبا$?  �هللا  2حمة  +جو?  من  tخر  +جه  +هذ�   ،u�2لسيا�+

+خلقه، يقوQ تعالى:
َباِلِغيِه  َتُكوُنو�  َلْم  َبَلٍد  Dَِلى  ْثَقاَلُكْم َ "َ�َتْحِمُل 

 َّ�Dِ �َألْنُفِس  ِبِشقِّ  Dِالَّ 

�ِحيٌم َ  oٌ�pَُلَر �بَُّكْم َ

 �َ��لِبَغاَ َ��لَخْيَل 

ِلَتْرَكُبوَها  َ��ْلَحِميَر 

َ�َيْخُلُق  َ�ِ�يَنًة 

 ) َتْعَلُموَ�"  َال  َما 

�لنحل 8-7 ). 
�يقو� تعالى: 

َخَلَق  "َ��ّلِذ3 

ُكلََّها   Kَ��َ�َْأل�



�لمتناسقة +4مو�لهم +نجاحاتهم هي من عند 4نفسهم بزعمهم، +هذ� هو مصد2 
تكبرهم +سبب �ستعالئهم على عبا$ �هللا �آلخرين. 

هذ? �ألفكا2 +�لقناعاu  تعكس لنا 4قو�لهم +تصرفاتهم تجا? �آلخرين. غير 
�4 �إلنسا� يعجز 4ماZ قد2` �هللا +عظمة علمه، فهو محتا� �لى �هللا في كل لحظة 
هذ?  �لى  �إلنسا�  �لقرtنية   uآليا� نبهت   u�بالذ �لسبب  +لهذ�  َنَفس.  +في كل 

�لحقائق +نهت عن �لتكبر، قاQ تعالى: 
َ& ِللنَّاtِ َ�َال َتْمِش ِفي �َألْ�Qِ َمَرًحا �Dَِّ �َهللا َال ُيِحبُّ ُكلَّ  "َ�َال ُتَصعِّْر َخدَّ

ُمْخَتاٍ� َفُخوٍ�" ( لقما�، 18 )، 



َ�َتُقوُلو�  َعَلْيِه  �ْسَتَوْيُتْم   �UَDِ �بُِّكْم َ ِنْعَمَة  َتْذُكُر��  ُثمَّ   -ِ�ُظُهوِ َعَلى  "ِلَتْسَتُو�� 

َر َلَنا َهَذ� َ�َما ُكنَّا َلُه ُمْقِرِنيَن" ( �لزخر�، 13 ) . ُسْبَحاَ� �لَِّذ3 َسخَّ

�لمؤمن  +2�حة، +على  تطّو2�  4كثر  بالسابق  مقا2نة   Zليو� �لتنقل  4صبح  لقد 
�لصّا$h �4 يفكر في Dلك +يز$�$ تقّربا �لى �هللا تعالى +يخلص في عبا$ته + شكر? 

على نعمه.
�لمؤمن يستغل فرصة �لّسفر للتفّكر في خلق �هللا �D� ما نظر �لى سائق �لسيا2` 
 Qلمصففة على طو� uلنباتا�+ Mبجانبه +لو� �لسيا2` +نوعها +حركة �لنا dلذ�
�لطريق، +شكل �لبناياu +شكل �لنو�فذ +لوحاu �شا2` �لمر+2 بما تحتويه من 
كتاباu... كّل Dلك 4شيا0 +جدu بقد2` �هللا +4مر? +كّل هذ? �لحقائق 4خبرنا 
�لقمر،   )  "�ِبَقَدٍ َخَلْقَناُ-  َشْي5ٍ  "Dِنَّا ُكلَّ  تعالي  قوله  �لعزيز مثل  بها �هللا في كتابه 

 .( 49
خلقها  �لتي  �ألشيا0   �ّ4 جّيد�  يعي  �لقرtنية   hباألخال  Zلملتز� �لمؤمن   �ّ�



َ�َجَعَل َلُكْم ِمَن �لُفْلِك َ��َألْنَعاEِ َما َتْرَكُبوَ�" ( �لزخر� 12 ). 

Qِ َ��لُفْلَك َتْجِر3  َْ�َر َلُكْم َما ِفي �َأل يضا: "ََلْم َتَر َ�َّ �َهللا َسخَّ �كما يقو

�َهللا   َّ�Dِ ِبِإUِْنِه  Dِالَّ   Qِ��َألْ َعَلى  َتَقَع   �َْ َما5َ  �لسَّ َ�ُيْمِسُك  ِبَأْمِرِ-  �لَبْحِر  ِفي 

�ِحيٌم"  ( �لحج 65 ).َ oٌ�pَُلَر tِِبالنَّا

+غيرها،   Dلفوال�+ +�لصلب  كالحديد  �لمعا$�  من  4نو�عا  �هللا  خلق  لقد   
+حد?  �هللا   �Dبإ+ �لنقل،  +سائل  من  4نو��  صنع  على  �لقد2`  �إلنسا�  ++هب 
من  +غيرها  +�لطائر`  +�لسفينة  +�لقطا2  +�لحافلة  �لسيا2`  �إلنسا� صنع  �ستطا� 
 uلمسافا �لسفر  �إلنسا� +تمّكنه من  لتسّد عجز  �هللا  �لتي خلقها  �لتنقل  +سائل 
بعيد`. لذلك يتذّكر �لمؤمن 2به +يحمد? كّلما 2كب +سيلة من هذ? �لوسائل، 

يقوQ �هللا تعالى: 



�آلخر`.
هو  فيه  �لتفكير  يجب   dّلذ� �لحقيقي  �لموضو�    �ّ4  Mلنا� بعض  يّدعي 
�لمأكل  من   uلحاجا� تأمين  في  �لوقت  معضم  فيقّضو�  �لحيا`،  مع  �لّصر�� 
+�لمشرb +�لمسكن +�لصّحة، +ال يخّصصو� _منا للتفكير في �لموجو$�u �لتي 
خلقها �هللا تعالى +�لتفّكر في �أل$ّلة �لد�مغة على +جو$ �هللا، فال توجد عالقة بين 
عو�  في  �هللا  فيه.  يعيشو�   dلذ� +�لمحيط  �إلنسا�  بها  �هللا  كّلف  �لتي  �لرسالة 
�إلنسا� �لذd يفكر في ملكوته +مخلوقاته +قد2? +�آلخر` +�لموu +�لنعم �لتي 
4نعمها �هللا في �لدنيا، + بذلك يجد �لمؤمن نفسه يحّل �لمشاكل �لحياتية بسهولة 

+ $+� �4 تتطلب منه +قتا طويال. 
�لمؤمن ال ينسى 4بد� �4 �لمشاكل �ليومية هي قد2 �هللا �لذd يمتحن به صبر? 
+يمتحن سعيه على حّل مشاكل �_$حاZ �لمر+D� 2� كانت له �إلمكانياu لفعل 
Dلك. 4ّما �لمشاكل �لتي ال يستطيع حّلها بنفسه فعليه �لتحّلى بالّصبر لمو�جهتها 
�لحاّ$ فيضّر نفسه +   Q�لجد�+ Nبالعصبية +�لصيا  Mلنا� +ال يتصّر� مثل بعض 

يضر �آلخرين 4يضا ألّنه تصّر� خاطئ +غير عقالنّي.
�لصبر  �لى  �لّدعو`   �ّ4 نظن   �4 �لخطأ  من 
+�ألحد��  �آلحز��  عند  �ّال  تكو�  ال  +�لتجّلد 



�هللا هي لصالح �لماليين من �لناM على +جه �ألi2 +ليست حكر� على �نسا� 
+�حد، + هي حقيقة تجعل �لمؤمن يعلم بأ� �هللا ير�قب كّل حركاته +تصرفاته في 
�ليوZ على 4ساM هذ?  كّل لحظة فيحّد$ بذلك حركاته +تصرفاته خالQ كامل 
�لحقيقة، فال مجاQ لال_$حاZ في �لطريق +ال �لى خر+� مفاجئ للسيا2` 
+ال ألdّ نو� من �لصعوباu ما$�Z �لمؤمن متمّسكا بأ+�مر �هللا تعالى. 

يفقد+� صبرهم  �لذين   Mلنا� بعض  على عكس 
ألبسط �ألحد�� فينهجو� سلوكا غير 
قي  خال 4

+يغضبو� 
حركة   Zال_$حا
يتحّملو�  ال  ألّنهم  +يصرخو�  فيصيحو�  �لسائقين  بعض  �نتبا?  لقّلة   +4 �لمر+2 
�النتظا2 +يحتّجو� بالد+M على منبه �لسيا2` باستمر�2، + يقلقو� 2�حة �آلخرين 

+ ينسو� تماما 4ّ� كّل شي0 مقّد2 من عند �هللا تعالى. 
�ّ� �ّلذين يدير+� ظهو2هم عن �ألخالh �لقرtنية تتحّوQ +سيلة �لنقل عندهم 
من نعمة �لى نقمة، فتصبح عقولهم مشغولة فقط بُحَفر �لطريق +�_$حاZ حركة 
 Q�لك من �ألشيا0 �لتي تشغل �لفكر طوD فجأ` +غير Qينز dلمر+2 +�لمطر �لذ�
في  +ال  �لدنيا  �لحيا`  في  ال  �لنفع  لصاحبه  يجّر  ال   dلفكر� �لخو�0  هذ�   .Zليو�



+�يما� بأّ� Dلك �لحا$� هو قد2 من عند �هللا تعالى فيتصر� 
�لنجد`  +يطلب  �لجرحى   Dنقا� �لى  يسعى   + عقالنّية  بكّل 

 .uمكانيا�+ قّو`  من  4+تي  بما  �لحا$�  عن  �لناجمة  �ألضر�2   Nصال�  Q+يحا+
هذ�   M4سا على  تصّرفاته  +يختا2  تعالى  �هللا  مرضا`  �لى  $�ئما  يسعى  فالمؤمن 
تكليفه  �هللا لإلنسا� +  �لهد� من خلق  �لملك عن  �لمبد�. هكذ� عّبرu سو2` 

بالرسالة �إللهية فقد قاQ تعالى:
�ْلَعِزيُز  َ�ُهَو  َعَمًال  ْحَسُن َ يُُّكْم َ ِلَيْبُلَوُكْم   Vََ��ْلَحَيا  Wَلَمْو� َخَلَق  "�لَِّذ3   

 "��ْلَغُفوُ



عن  كالّتأخر  صغير`  بأحد��   Zليو�  Qخال �إلنسا�  يمتحن  �هللا  ألّ�  �لتر�جيدية 
�لعمل نتيجة �_حاZ حركة �لمر+2 4+ ما شابه Dلك من �ألحد�� �ليومية �لمزعجة 
لإلنسا�، لذلك نرB �لمؤمن �لملتزZ باألخالh �لقرtنية ينأB بنفسه عن �لمشاكل 
�لقرtنية   hباألخال  Zلملتز� �لمؤمن  �لصبر، +هذ? صفة   Zيلتز+  Bلشكو� +يتجنب 

�لتي عّبر عنها �هللا في كتابه بقوله تعالى: 
اِبِريَن َعَلى َما ََصاَبُهْم َ��لُمِقيِمي  "�لَِّذين Uُ �UَDِِكَر �ُهللا َ�ِجَلْت ُقُلوُبُهْم َ��لصَّ

ا َ�َ�ْقَناُهْم ُيْنِفُقوَ�"  َالV َ�ِممَّ �لصَّ

( �لحج، 35 ). 
4ّما حو�$� �لطرقاu فيقابلها �لمؤمن �لّصا$h بكّل �عتد�Q +توّكل +تجّلد 



2يشها  +تركيبة  �ألنظمة 
4عشاشها  بنا0  �لمعقد` +طريقة 

فريستها  صيد   hطر+ �لسمعية  +4عضائها 
 u�ألصو� +مختلف  +تناسلها  +تحّركاتها  +4كلها 

�لتي تصد2ها عند كّل عمل تقوZ به، هذ� �لّنظاZ �لعجيب 
في خلق �لعصافير $ليل على علم �هللا �لو�سع +قد2ته �لّالمحد+$` 

َما  َ�َيْقِبْضَن   Wٍَصافَّا َفْوَقُهْم  ْيِر  �لطَّ Dَِلى  َيَرْ��  َلْم   �ََ" تعالى:  لقوله  مصد�قا 
ُيْمِسُكُهنَّ Dِالَّ �لرَّْحَمن..." ( �لملك 19، ). �لمؤمن +هو في طريق 2حلته يالحظ 

مثل هذ? �لحقائق +يشهد في كّل لحظة على قد2` �هللا �لّالمتناهية. 



( �لملك، 2 ).
 Q�نية يتجّنب طوtلقر� hلمؤمن �لمتشبث باألخال� �ّ�
2حلته �شغاD Qهنه بالمو�ضيع �لتافهة            +يحر� 
 �ّ� �لنافعة.  �لمهمة  �لمو�ضيع  في  �لتفكير  على  $�ئما 
بالنسبة  عابر  حد�  هو  �لّسما0  في  يحّلق   dلذ� �لّطير 
فهو  �لمخلص  �لمؤمن  �لى  بالنسبة  �لعا$d،4ما  لإلنسا� 
يستحّق �لتفكير فيه بعمق، فالعصافير �لمعّلقة في �لهو�0 ال 
 ،Q4جنحة حّساسة مصّممة بكّل $ّقة +جما Bيشّدها سو
طير��  كذلك  �لهو�0.  في  مختلفة   uبحركا  Zتقو +هي 
�لعصافير +طريقة غذ�ئها +شكل مناقيرها +هيكلها �لعظمي 
من  +غيرها  لديها  �لهضم   Zنظا+ تنفسها   Zنظا+ �لخا� 
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$نيوية منها تحقيق حيا� مرّفهة، بأ� يكو� غنيا �صاحب سلطة �جا� �موقع 
-جتماعي مرمو>، ;� يكو� هدفه من -لز�-3 1نجا/ -أل�ال$ لإلفتخا' بهم... ال 
شك ;� كل هذ� -ألشياI تحقق 'ضا -هللا �هي نعم مشر�عة من حّق كّل 1نسا� 
-لسعي 1لى -كتسابها، لكن ما يفصل -لمؤمن عن 1نسا� -لجاهلية خصوصّية هاّمة 
-هللا،   �لمرضا بل سعيا  $نيوية   U-ليس ألغر  Iألشيا- تحقيق كّل هذ�   �ّ; �هي 
فالمؤمن ينفق ;مو-له �فقا أل�-مر -هللا �يحرY حرصا كبير- على -لقياW بأعماله 
ملتزما بتعاليم $ينه �قيمه. 1ّ� -لقوW -لفاسقين هدفهم -لربح -لدنيوZ ال غير، �ال 

يفكر�� في ثو-/ ;� عقا/ �هم -لذين عنتهم -آلية -لكريمة: 
"ُقْل ِ�ْ� َكاَ� �َباُ�ُكْم َ	�ْبَناُ�ُكْم َ	ِ�ْخَو�ُنُكْم َ	َ�ْ�َ	�ُجُكْم َ	َعِشيَرُتُكْم َ	َ�ْمَو�ٌ� 
ِ�َلْيُكْم  َ�َحبََّ  َتْرَضْوَنَها  َ	َمَساِكُن  َكَساَ,َها  َتْخَشْوَ�  َ	ِتَجاَ/ٌ.  �ْقَتَرْفُتُموَها 

ِمَن �ِهللا َ	َ/ُسوِلِه َ	ِجَهاٍ, ِفي 

َسِبيِلِه َفَتَربَُّصو� َحتَّى َيْأِتَي 

َيْهِد?  َال  َ	�ُهللا   Bِِبَأْمِر �ُهللا 

�لَقْوFَ �لَفاِسِقيَن " 

( -لتوبة، 24 ).
-لصا$>  -لمؤمن   �ّ1
في   cلّسقو- يتحاشي 

 dلصفا- هذ�  مثل 
-لتحّلي  1لى  �يسعى 
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�لحيا. �لعملّية
يتبع   Zلذ- -إلنسا�  لكن  -لعمل،  في  �قته  معظم  -لر-شد  -إلنسا�  يقضي 
نقطة  في  -لجاهلية  -ألخال>  في  -لغا'>  -إلنسا�  يختلف عن  -لقرzنية  -ألخال> 
 Zّفهو ال يهمل أل Wمعّينة �هي ;� -لمؤمن مهما تكن كثافة ;شغاله خال} -ليو

سبب من -ألسبا/ -لقياW بو-جباته -لدينية تطبيقا لقوله تعالى:
�ِ�ِقيَن"  "...َما ِعْنَد �ِهللا َخْيٌر ِمَن �للَّْهِو َ	 ِمَن �لتَِّجاَ/ِ. َ	�ُهللا َخْيُر �لرَّ

( -لجمعة، 11 ) .
�-لمؤمن يعي جّيد- {لك -لمعنى �ال يلهيه ;Zّ شيI عن عبا$� -هللا ;� تأخير 
-لصال� عن �قتها مهما كانت -أل'با~ -لماّ$ية. هذ� -لصفاd  -لتي يتحّلى بها 

-لمؤمن -لملتزW باألخال> -لقرzنية �'$d في -لقر�z -لكريم في قوله تعالى: 
َالِ. َ	ِ�يَتاِ� �لزََّكاِ.  "ِ/َجاٌ� َال ُتْلِهيِهْم ِتَجاَ/ٌ. َ	َال َبْيٌع َعْن Oِْكِر �ِهللا َ	ِ�َقاFِ �لصَّ

َيَخاُفوَ� َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه �ْلُقُلوRُ َ	�َألْبَصاُ/" (-لنو'، 37 ).

 � تؤّكد هذ� -آلية ;� -لمنافع -لما$ية كالتجا'
 W-لتي تلهي -لمؤمن عن -اللتز- �هي -ألشياI -لكبير
بأ�-مر -هللا تعالى، 1{ يسعى -إلنسا� لكسب -لما} 
 �; ��جمع -لثر�� �حشد -لقو� فيغفل عن  -لصال

 .�zتطبيق تعاليم -لقر
 U-1ّ� 1نسا� -لجاهلية مولع بالعمل لتحقيق ;غر



-لحقو> �تحصل خالفاd �خصوماd، 1ضافة 1لى -الستعانة بشاهدين عند عقد 
.( 282 ،�-لصفقاd -لتجا'ية ( -لبقر

هنا� شيI مهم على -لمؤمن ;� يلتزW به في حياته -لعملية، فإ{- ;'-$ ;� يتخذ 
قر-'- ;� يقوW بعمل جديد فعليه باالستشا'� ;Z -الستفا$� من خبر-d �;فكا' 

-آلخرين، �هذ� صفاd خاصة بالمؤمنين -لذين يطبقو� -لتعاليم -لقرzنية. 
بميا$ين  -هتم  مثلما   Z'لتجا- بالميد-�  -هتم   �zلقر-  �ّ; -لقو}  خالصة 
 �  dلتعامال- لطريقة  حقيقيا   � سهال  جميال،  نمو{جا   Wفقّد -ألخر�   �-لحيا
�-لعصبية  -لنفسية   dلضغوطا- عن  -إلنسا�  يبتعد  فقط  �بذلك   ،I-لشر-  � -لبيع 

-لر-حة  -لقر-'-d �يحقق  -تخا{  �يستطيع  �-لطمأنينة 
عمل  ظر��  �يهّيأ  -لصائبة 
تساعد على -لنجا~. كل {لك 



-هللا  -'تآها  -لتي  -لربانية  باألخال> 
مهما  عنها  يحيد  �ال  للمؤمنين 
يعتمد  فهو  مشاغله،  كانت 
�يجتهد   �-لتجا' في  -لصد> 
في ;عماله �يوفي -لميز-�، �هو 
متو-ضع مع -لنا�، هدفه -ألسمى 
�-لكسب  تعالى  -هللا   �مرضا كسب 
-لحال}. لقد ;مر -هللا -لمؤمنين بأ� ال يتعّد�- 
يعطو- كّل صاحب  �-لميز-� �;�  -لكيل  ينقصو- في  على حقو> -آلخرين �ال 
بضاعة حّقه ( سو'� هو$ 85 ) كما �'$d في بعض -آلياd توصياd تأمر بأ� 
بالباطل �يتحّلى باألخال>  -لّنا�  ;مينا، صد�قا، ال يأكل حقو>  -لتاجر  يكو� 

-لسامية. يقو} تعالى: 
"َ	َ�ْ	ُفو� �لَكْيَل �Oَ�ِ ِكْلُتْم َ	ِ�ُنو� ِبالِقْسَطاUِ �لُمْسَتِقيِم Oَلَِْك َخْيٌر َ	َ�ْحَسُن 

َ	َال  ِبالِقْسِط  �ْلَوْ�َ�  "َ	َ�ِقيُمو�  تعالى:  �قو}   .(  35  ،I-إلسر-  ) َتْأِ	يًال" 

ُتْخِسُر	� �لِميَز�َ� " ( -لرحمن، 9 ) .

يلفت  ما   {�ّ;�  ،I-لشر-� -لبيع   dتعامال�  �-لتجا' ;خال>   �zلقر- بين 
-النتبا� ;مر -هللا بالكسب -لحال} �تجنب -لربا مثل قوله تعالى: "...َ	 َ�َحلَّ �ُهللا 
َبا ..." ( �لبقر.، 275 ). �قد ;مر -هللا -لمؤمنين بكتابة -لديو�  �ْلَبْيَع َ	َحرFََّ �لرِّ

فتضيع  له �ما عليه  ما  -إلنسا�  ينسى  -لبيع �-لشر-I حّتى ال  -لمتد-�لة �مقا$ير 



مثل ظهو' -لحاسو/ �-إلنترنيت �هو ما مكن -ألفر-$ -لقاطنين في بقا� مختلفة 
 dتكوين عالقا� I-'آل-� dمن -لتحد� �-لتو-صل �تبا$} -لمعلوما U'من -أل
لنا  بعث  -هللا  بعمق كبير ألّ�  -لنعم  -لتفكير في هذ�  علينا  1نه البد  بينهم.  فيما 
-ألنبياI ليكونو- قد�� لنا، فقد كانو- يذكر�� -هللا في -لسر �-لعالنية � يذكر�� 
-هللا كثير- كّلما قامو- بعمل فال يعبد�� � اليحمد�� ;حد- سو-� مصد-قا لقوله 

تعالى: 
َ	ُقُد	ٍ/   Rَِكالَجَو� َ	ِجَفاٍ�  َتَماِثيَل   	َ َمَحاِ/يَب  ِمْن   �َيَشاُ َما  َلُه  "َيْعَمُلوَ� 

ُكوُ/"  ٍ̀ �ْعَمُلو� �َ� َ,�ُ	َ, ُشْكًر� َ	َقِليٌل ِمْن ِعَباِ,? �لشَّ َ/�ِسَيا

( سبأ، 13 ) .



 d-من خبر �يتحقق باتبا� طريق -لحق �-اليما� �-الستعانة بالمشو'� �-الستفا$
-آلخرين. 

على  خططا  فيضع  �-سع  بفكر  -لعملية  حياته  يخطط  -لعاقل  -لمؤمن   �ّ1
�-لمربحة،  -لدقيقة   dلحسابا- بوضع  -لنتائج  �يتجا��  �-لقريب،  -لبعيد  -لمد� 
كما يأخذ -لتد-بير -لال�مة لمنع حصو} -لضر' �يختا' -لحلو} -لتي -'تآها -هللا 

لعبا$� في -لقر�z -لكريم. �-لمؤمن يستعين باهللا عند كّل عمل يقوW به. 
1ننا نعيش حيا� متطو'� لم تكن موجو$� حتى في خيا} -إلنسا� -لقديم، 
حيا� فيها 1مكانياd كبير� نحمد -هللا -لذZ سّخرها لنا �علينا ;� نستعملها �فقا 
 Wمن تطو' تكنولوجي � ما نر-� من تقد Wنية. مثال، ما نعيشه -ليوzلألخال> -لقر
-لعملية من تقدW كبير   �-لحيا في �سائل -التصاالd �-لمو-صالd �ما تشهد� 



-ألحد-�.  كّل  من  �-لحكم  -لعبر 
للمؤمن-  -بالنسبة  فالتسو>  لذلك 

ليس سو� �سيلة لتلبية حاجياته �-لتقر/ من -هللا تعالى تطبيقا ألمر -هللا تعالى 
في -لقر�z -لكريم: 

ُيِريُد	َ� َ	ْجَهُه  ِبالَغدَ�ِ. َ	�لَعِشيِّ  َيْدُعوَ� َ/بَُّهْم  َنْفَسَك َمَع �لَِّذيَن  "َ	�ْصِبْر 
ْنَيا َ	َال ُتِطْع َمْن َ�ْغَفْلَنا َقْلَبُه َعْن  َ	َال َتْعُد َعْيَناfَ َعْنُهْم ُتِريُد ِ�يَنَة �ْلَحَياِ. �لدُّ

Oِْكِرَنا َ	�تََّبَع َهَو�Bُ َ	َكاَ� َ�ْمُرBُ ُفُرًطا"   ( -لكهف، 28 ).

{هنه  1لى  تتبا$'   dلحاجا- بعض   I-لشر -لسو>  1لى  -لمؤمن  خر3  كّلما 
 dلمأكوال- من   �كثير ;نو-عا  لعبا$�  خلق  -هللا   �; �هي  ينساها  ال  حقائق 

�-لمشر�باd �نعما ال حصر لها، لكن بعض -لد�}  تعيش حالة من 
فال  -لحر�/  مشاكل  في  �تتخبط  �-لبطالة  �-لفقر  -لجو� 

تجد  -لد�}  بعض  في   � يأكله،  ما  -إلنسا�  يجد 
-لنا� شر-Iها  -لخير-d �ال يستطيع  -لكثير من 
نظر- للفقر -لمنتشر في تلك -ألصقا�. �1 -هللا 

ير�> من يشاI بغير حسا/ �له حكم في {لك 



 �عند �لبيع 	�لشر�
هذ�  في  -لنا�  بعض  يهتّم 
فيقضو�  كثير-،  بالتسو>   Wأليا-
-لساعاd بل -ألياW في -لتجو} بين -لمغا�-d الختيا' 
من  -لكثير  -لما}  فيصرفو�  ;قر-نهم،  بين  بها  يتفاخر��  مالبس 
;جل مالبس قد يلبسونها بضعة مر-d 'غم ;� خز-ئنهم مليئة بالمالبس، فهم 
مولعو� بشر-I -لمالبس -لجديد�.  -لتسو> عند هؤالI تجا�� كونه �سيلة لتلبية 
;نفسهم  -لتحكم في  -لحاجة ليصبح غاية في حياتهم يتمسكو� بها، فيفقد�� 
كّلما خرجو- للتسو> ثم يندمو� على -ختيا'هم بعد مد� قصير� من -لزمن، � 

هذ� صفة من صفاd -لمجتمع -لجاهلي.
متعة  فيه  �هو عمل  1نسا�  لكّل  هو حاجة ضر�'ية  -لتسو>   �; ال شك 
�{�>، لكن -لخطأ يكمن في  نسيا� -إلنسا� zخرته � يقضي حياته في -لبيع � 
-لشر-I � يركز تفكير� � خطط حياته على هذ- -ألسا� فيغفل عن مرضا� -هللا 

-لذZ خلقه �يشغل نفسه بأشياI تافهة ال قيمة لها. 
في كّل   Yفهو يحر -لقرzنية  -ألخال>   Iيعيش في ضو  Zلذ- -لمؤمن  ;ما 
-كتشا�  على  -لتسو>  مناسبة  �منها   ،dلمناسبا-
1لى  �يسعى  خلقه  في  -إللهي  -لجما} 
 Y ستخال -



-لمالبس  -ختيا'  في  1ال  -لمالبس   I-شر
 Iمثل هؤال ;صدقائه.   Wما; بها  يتفاخر  -لتي 

 �-لجديد  dبالموضا 1ّال  فكرهم  يشغلو�  ال 
 �-لفاخر -لجميلة  -لمالبس  بيع  ;ماكن  عن  �-لبحث 

في  1ال  حديثهم  محا�'  تكو�  �ال  -لرفيعة،   �-لجو$  d-}
ما -شتر-� -آلخر�� فيغبطونهم. هؤالI -لنا� ال يتحملو� 
;صحا/  من  يكونو-   �; على   �بشد �يحرصو�  -لفقر 
-ألمو-} �-ألمال� فيقيسو� ما �هبهم -هللا من '�> على ما 

يكسبه -آلخر�� من نعم فيشعر�� بالظلم �ال يصبر�� �ال 
-لمزيد  في  $-ئما  �يرغبو�  ;بد-  يشبعو�  ال  1نهم  يشكر��. 

فينكر�� نعم -هللا عليهم كما قا} تعالى: 
"َ	ِ��َّ َ/بََّك َلُذ	 َفْضٍل َعَلى �لنَِّاU َ	َلِكنَّ َ�ْكَثَرُهْم 

َال َيْشُكُر	َ�" 

( -لنمل، 73 ) .
-لمتيقن  يحرY -لمؤمن -لصا$> 

بأ� كّل -لنعم هي هبة من -هللا على 
;� ينفق ;مو-له ��قته فيما هو نافع، 
 Wفال يسر� عند -لتسو> ألنه يلتز



كما جاI في قوله تعالى: 
" َ�َ	 َلْم َيْعَلُمو� َ��َّ �َهللا َيْبُسُط �لرjَ�ِّْ ِلَمْن 

 Fٍِلَقْو  ٍ̀ آلَيا Oَِلَك  ِفي   َّ��ِ َ	َيْقِدُ/   �َيَشاُ

ُيْؤِمُنوَ�"  ( -لزمر، 52 ) .

في  -إلنسا�  تعالى  -هللا  يمتحن 
 � مختلفة،  �ظر��  مختلفة  مو-ضع 
مهما  -هللا  يحمد   Zلذ- هو  -لحق  -لمؤمن 
-لتي  -لظر��   �;  � يمتحنه  -هللا   �; يعر�  ألنه  بها  يمر  -لتي  -لظر��  كانت 
يمّر بها �-ئلة ال محالة، لذلك فهو يسعى 1لى فعل ما يرضي -هللا فيحمد� من 
صميم قلبه. �كّلما عا� -لمؤمن ضائقة يو-جهها بالصبر �-لدعاI فيعلم ;� -هللا 
يمتحنه بالفقر فيتسلح بالدعاI هللا بأ� يمد� بالصبر �-لقو�. غاية -لمؤمن في كل 
-ألحو-} �-لظر�� كسب مرضا� -هللا تعالى، على عكس -لمنكرين -لجاحدين 
-لتمر$ �-لكفر بنعم -هللا ألقل -متحا� يمر�� به في  فهم يعصو� -هللا �يظهر�� 

-لحيا�، هؤالI {كرهم -هللا في كتابه -لعزيز بقوله تعالى: 
 �Oَ�ِ َ�مَّا	نعََّمُه َفَيُقوُ� َ/بِّي َ�ْكَرَمِن َ	بُُّه َفَأْكَرَمُه َ/َ Bَُما �ْبَتَال �Oَ�ِ �َُفَأمَّا �ِإلْنَسا"

َما �ْبَتَالBُ َفَقَدَ/ َعَلْيِه ِ/ْ�َقُه َفَيُقوُ� َ/بِّي َ�َهاَنِن" ( -لفجر 16-15 ) .

1ّ� -هللا خالق كل -لنعم -لتي َنْنعم بها في -لدنيا، لكن من -لنا� من يتناسي 
بإ{نه  1ليه  �صلت  -شتر-ها  -لتي   d-لخير-  �;
بأنانية  $-ئما  �يتصر�  يحمد�،  فال  تعالى 
عند  يفكر  �ال  فقط،  لنفسه  -لمزيد  �حّب 



بقوله تعالي: "
َ	َال  َ	�ْشَرُبو�  ...ُكُلو� 

ُتْسِرُفو� �ِنَُّه َال ُيِحبُّ 

�ْلُمْسِرِفيَن" 

  . ( 31 ،pألعر�� )

الينسى  �-لمؤمن 
"ِ�ْخَو��  -لمسرفين   �; ;بد- 

-هللا  �صفهم  مثلما   " َياِطيِن  �لشَّ

 . I-إلسر- �تعالى في سو'
عند  -إلسر-�  عن  -البتعا$  مثل  -لبخل  عن  -البتعا$   �ّ1 -لقو}  خالصة 
-لتسو> هو حقيقة من حقائق -ألخال> -لقرzنية، �-لمؤمن مطالب باتبا� -لتعقل 

من �-لحكمة في -لبيع �-لشر-I �هي حقيقة تلّخصها -آلية 67 
سو'� -لفرقا� في قوله تعالى: 
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�تؤّمن   ،dلميكر�با- لمجابهة  للجسم   �قو -لرياضة  مما'سة 
 Wلعظا- �تمنح  �-لشر-يين  �-لقلب   dللهرمونا -لمنتظم  -لعمل 
�-لمفاصل نشاطا �قّو� �تنظم مقد-' -لسكر في -لدW، �تساهم 
-لفو-ئد  من  {لك  غير  1لى  "-لكولوستير�}"،   Uنخفا- في 

-لجّمة.  
�-لمؤمنو� يتفانو� في هذ- -لخصوY أل� -هللا نبه بأّ� 
 $'�; �قد  -لمؤمن  من خصائص  هامة  خاصية  -لجسم   �قو
سيدنا  قصة   144 -آلية  -ألعر-�   �سو' في  -لكريم   �zلقر-
-آلياd عن  تخبرنا بعض   � ،Zلقو- -لجسم  موسى صاحب 

-لنبي طالوd -لذZ ;'سله -هللا ليحكم قومه، �قا}  قو� جسم 
 :Yتعالى في هذ- -لخصو

َقاُلَوْ�  َمِلكًا   َ̀ َطاُلو َلُكْم  َبَعَث  َقْد  ِ��َّ �هللاَّ  َنِبيُُّهْم  َلُهْم  "َ	َقاَ� 

َسَعًة مَِّن   َ̀ ُيْؤ َ	َلْم  ِمْنُه  ِباْلُمْلِك  َ�َحقُّ  َ	َنْحُن  َعَلْيَنا  �ْلُمْلُك  َلُه  َيُكوُ�  َ�نَّى 

�ْلِعْلِم  َبْسَطًة ِفي   Bُ,َ��َ	َ َعَلْيُكْم   Bُْصَطَفا� ِ��َّ �هللاَّ  َقاَ�  ْلِجْسِم �ْلَماِ�  � 	َ

َ	�هللاُّ ُيْؤِتي ُمْلَكُه َمن َيَشاُ� َ	�هللاُّ َ	�ِسٌع 

. (247 �َعِليٌم"  (-لبقر

هذ�  كل  مع 
تحّفز  -لتي  -ألسبا/ 

يوجد  -لرياضة  مما'سة  على  -لمؤمن 
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"َ	�لَِّذيَن �Oَ�ِ َ�ْنَفُقو� َلْم ُيْسِرُفو� َ	َلْم ُيْقِتُر	� َ	َكاَ� َبْيَن Oَِلَك ِقَو�ًما" 

( -لفرقا�، 67 ) .

عند مما/سة �لرياضة
�هو  -لدنيا،   �-لحيا في  منها   �لالستفا$ لإلنسا�  -هللا  �هبها  ;مانة  -لجسم 

مسؤ�} ;ماW -هللا للعناية به على 
من  عليه  فيحافظ  �جه،  ;حسن 

-لمؤمن  على  لذلك   .U-ألمر-
لمما'سة   Wيو كّل  معّين  �من  تخصيص 
على   Yيحر  �; �عليه  -لرياضية  -لتما'ين 
كما  للجسم،   �-لقو تعطى  فالرياضة  {لك.  
تمنحه شحنة لمقا�مة -ألمر-U �تساعد� على 
جاهز-  فيكو�  �صّحي  منتظم  بشكل  -لعمل 

للقياW بأعما} يكسب بها مرضا� -هللا . 
ليست  -إلنسا�  -لحيوية عند  -لخاليا   �1
تنشط  �-لرياضة  متحركة،  هي  بل   �جامد
�-لجها�   Z'لد�- �-لجها�  -لدفاعية  -لخاليا 
تعطي  كما  -لتنفسي،  �-لجها�  -لعصبي 
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سبب zخر مهّم جّد- �هو ;� -لمؤمن -لحامل لرسالة -لتبليغ ;Z -لمكلف بمّهة 
نشر -إلسالW في -لعالم عليه ;� يكو� صاحب جسم قوZ �سليم حتى يستطيع 
-الضطال� بمهمته �جلب -حتر-W -آلخرين، �هذ- يساعد� على -لحو-' �-إلقنا� 

.
-نطباعا  يعطي  �-لوقا'  بالهيبة  -لمتميز  -لخا'جي  -لمنظر   �}1
1لى  $-ئما  -لمؤمن  يسعى  لذلك  �-لمسلمين،   Wإلسال- على  1يجابيا 
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َ	ُنُسِكي  ِ��َّ َصَالِتي  ُقْل  -لتز-ما بقوله تعالى:"  -نتهى من عمل  zخر مفيد كلما 
. ( 162 ،Wألنعا- ) "ْلَعاَلِميَن� ِّR/َ َمَماِتي ِهللا	َمْحَياَ? َ	َ

-نقطا� �ال توقف،     -لمؤمن 1{� $-ئما �'-I خير -ألعما} �;حسنها $�� 
حياته � -لمؤمن -لحق هو من  1{- ;نهى عمال بد; في غير� أل� كل  من  لحظة 

ينبغي ;� تكو� في عبا$� -هللا �كسب مرضاته ألنه 
 ،�-آلخر في  عسير  على حسا/   Wسيقد ;نه  يعلم 
من  لحظة  كل   Iقضا على   Yيحر تر-�  لذلك 
-لصالحة طمعا في  -ألعما}  لحظاd حياته في 

 Iهللا �تطبيق ;�-مر� كما جا- �كسب مرضا
في قوله تعالى: 

"َفِإ�Oَ َفَرْغَت َفاْنَصْب "

( -إلنشر-~، 7 )  
 ُ̀ "...َ	�لَباِقَيا تعالى:  يقو}  كما 
ُ̀ َخْيٌر ِعْنَد َ/بَِّك َثَو�ًبا َ	َخْيٌر َمَر,ָד�"  اِلَحا �لصَّ

-ألخر�   dآليا- بعض  �في   .(  76 مريم،   )
يدعو -هللا -لمؤمنين 1لى -الستقر-' �-لثباd على 

-لعبا$-d �-ألخال> -لتي يحبها فيقو}: 



-لجسمية  �-لصحة   �-لقو ;سبا/  -كتسا/ 
�ال  �هيئته،  -لخا'جي  مظهر�  على   Yيحر�
مجا} للكسل �-لتها��  ;� -لالمباال� في هذ- 

-لخصوY 1طالقا.

عند �لقياF بالو�جبا` 

�لدينية 
ِ�الَّ  َ	�ْلِجنَّ  �ِإلْنَس  َخَلْقُت  "َ	َما  تعالى:  -هللا  يقو} 
ِلَيْعُبُد	ِ�" ( -لذ-'ياd، 56 ) . يعلمنا -هللا في هذ� -آلية 

;ّنه خلق -إلنسا� ليعبد� في -أل'U، �ليس -إلنسا� فقط 
تسبيحه،   � عبا$ته  منه  -لهد�  -هللا  خلقه   Iكّل شي بل 
لذلك فإ� عبا$� -هللا هي بالنسبة لمن يتخذ -لقر�z $ليال 
في حياته هي فو> كل شيI، لذلك يكو� خال} -لعمر 
-لقصير مستعد- لآلخر� فيسعى 1لى كسب مرضا� -هللا في 

كل لحظة من لحظاd يومه. 
من  جانب  في  ليس  -لقرzنية  -ألخال>  �فق  -لعيش   �; جيد-  يعي  -لمؤمن 
 Yكلها، فيحر �-لحيا� -لدنيا �ال مرحلة معينة من مر-حل -لحيا� بل تشمل -لحيا
$-ئما على تطبيق ;�-مر -هللا تعالى �يسعى 1لى فعل -لخير �-لعمل -لصالح ;كثر 
فأكثر، كما يقوW بو-جباته -لدينية في ;�قاتها -لمحد$� �يعمل على -لقياW بعمل 



KuranKuran  Ahlak›naAhlak›na  GGöörere  MümininMüminin  2424  SaatiSaati

9090

َسْعُيُهْم  َكاَ�  َفُأ	َلِئَك  ُمْؤِمٌن  َ	ُهَو  َسْعَيَها  َلَها  َ	َسَعى  �آلِخَرَ.   ,َ�/َ�َ َ	َمْن   "

. ( 19 ،I-إلسر-)  "�/ًَمْشُكو

-لمؤمن -لحق هو من يقضي يومه جاهد- لكسب مرضا� -هللا �يقوW بو-جباته 
-لدينية على -لوجه -ألكمل، � كّل ;فكا'� �تصّرفاته هي في سبيل -هللا تعالى، فهو 
 dعلمه -لو-سع �جما} خلقه �غيرها من صفا�  �يفّكر في قد'� -هللا -لّالمحد�$
 {z ) "/ِِإلْبَكا�	َسبِّْح ِبالَعِشيِّ َ	ُكْر َ/بََّك َكِثيًر� َOْ�	َ.." :هللا تعالى، قا} -هللا تعالى-

عمر-�، 41 ). كما يقو} تعالى: "�ّلِذيَن �َمُنو� َ	َتْطَمِئنُّ 
 " Rُُقُلوُبُهْم ِبِذْكِر �ِهللا َ�َال ِبِذْكِر �ِهللا َتْطَمِئنُّ �لُقُلو

( -لّرعد، 28 ). 
-ألخال>  من  يتخذ   Zلذ- -لمؤمن   �ّ1
 I-$; على  جّد-  حريصا  يكو�  طريقا  -لقرzنية 
-لدنيا  لمشاغل  يسمح  �ال  ;�قاتها  في   �-لصال

;� تلهيه عن ;$-I عبا$-ته في ;�قاتها، �هو 
ألّنها  �خشو�  فر~  بكّل  يؤّ$يها 

�سيلة تقّربه من -هللا . ;ّما -ّلذين 
يؤّ$�� -لصال� 'ياI ;� خشية 

يعيشو�  فال  -لّنا�  من 
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ِ̀ َ	�َألْ/yِ َ	َما َبْيَنُهَما َفاْعُبْدBُ َ	�ْصَطِبْر ِلِعَباَ,ِتِه َهْل َتْعَلُم  َماَ	� "َ/Rُّ �لسَّ

َلُه َسِميָדا" ( مريم، 65 ). 

في  -لشك  مثل  ظاّ}  بمنطق  -لموضو�  هذ-  مع  يتعامل  -لجاهلي  -إلنسا� 
-ألحيا�  بعض  في   Wيقو لكّنه  -لمنحرفة،  -ألفكا'  من  {لك  �غير  -آلخر   Wليو-

بالعبا$-d بشكل عرضّي.
بعض -لنا� هدفهم -لوحيد 1صابة ما 
لّذ � طا/ من -لدنيا، لذلك يظهر�� 
1لى  جاهد-  فيسعى  شديد-  حرصا 
;� يكو� غنيا ;� صاحب منصب 
-آلخرين.  من  منافع  تحقيق   �;
 �كّل {لك سيذهب هباIً بعد مّد
َقِليًال" ( �لتوبة، 9 )،  قصير� "َثَمًنا 
كبير  سبا>  في  يدخلو�  -لنا�   Iهؤال�
-لمؤمنو�  ;ّما  -لقليل.  -لمتا�  {لك  ;جل  من 
 �مرضا لكسب  فقط  -لساعو�  -لجنة  في  -لر-غبو� 

-هللا فقد عّر� -لقر�z -لكريم خصائصهم في قوله تعالى:
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 d-$فيظنو� ;� -لعبا ��هي ;� بعض -لنا� يحصر�� -لعبا$-d في ;شياI محد�$
 �هي مجر$ تطبيق بعض ;�-مر -هللا فقط، غير ;ّ� -لعبا$-d ال تقف عند ;$-I -لصال
�-لصياW �-لحّج �-لّزكا� �جملة -لفر-ئض فقط، -لعبا$� بمعنى -لتعبد ;Z ;� يكو� 
 �-إلنسا� عبد- هللا في كّل حركاته �سكناته �تصّرفاته، � بقد' ما تكو� -لصال
فرضا �-جبا على -إلنسا� كذلك -البتعا$ عن -لغضب �-اللتز-W بالقو} -لحسن 
�-ألمر بالمعر�� �-لنهي عن -لمنكر �تجنب -لظّن �-البتعا$ عن -لجد-}، كّل 
هذ- من صميم -لعبا$�. ( لمزيد من -لتفاصيل ;نظر كتا/ ها'�� يحيى ";سر-' 

Y -ألحكاW -لقرzنية")، لذلك يجب -اللتز-W بكّل  حر
 d-$لعبا-� -لفعلية   d-$بالعبا  dثبا�

على  �باختصا'  معا.  -ألخالقية 
 Wألحكا- كّل  تطبيق  -لمؤمنين 
ميا$ين  كّل  في  -لقرzنية 
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�ال   �-لصال  I-$;  Uعو ;خر�   Iشيا; 1لى  ;{هانهم  يصرفو�   �;  ،�-لعبا$  �لّذ
يفّكر�� في -ألعما} -لتي تقّربهم من -هللا تعالى فتتشتت ;فكا'هم في -لمشاكل 

-ليومية, لذلك نبه -هللا تعالى هؤالI في قوله تعالى: 
"�لََِذيَن ُهْم َعْن َصَالِتِهْم َساُهوَ� �لَِّذيَن ُهْم ُيَر�ُ�	َ� َ	َيْمَنُعوَ� �ْلَماُعوَ�" 

( -لماعو�، 6-4 ).
�1 مثل هؤالI يظنو� ;ّنهم يتعّبد�� من ;جل مرضا� -هللا $�� -لخو� من 
1ليه، فهم في غفلة من  فيه �$�� -إلحسا� بوجو$� �-لتقّر/  -لتفكير  -هللا �ال 

;نفسهم. فالتقو� هي -لطريق -لوحيد للتقر/ 1لى -هللا تعالى.
�لمن  -لجاهلية،  في   d-$لعبا- منطق  -لكتا/  هذ-  في  نتنا�}  لن  سو� 
;'-$ -لمزيد من -لمعلوماd في هذ- -لخصوY يمكنه -لرجو� 1لى كتابنا "تأليه 

-لدنيا" .
موضوعنا  في  مهمة  نقطة  عند  -لتوقف  نوّ$ 



ُ�	َلِئَك  َ	َ/ُسوَلُه  �هللا  َ	ُيِطيُعوَ�  �لزََّكاَ.  َ	ُيْؤُتوَ�  َالَ.  �لصَّ َ	ُيِقيُموَ�  �لُمْنَكِر 

َسَيْرَحُمُهْم �ُهللا ِ��َّ �َهللا َعِزيٌز َحِكيٌم"  ( -لتوبة، 71 ). 

على -لمؤمنين -تبا� كّل -لوسائل لدعو� -لنا� 1لى -ألخال> -لقرzنية فيقنعهم 
بأ� -هللا �-حد ;حد له -لصفاd -لحسنى خلق -إلنسا� ليعبد� في -أل'U، � يعّلم 
-لنا� -لسلو� -لذZ يحبه -هللا �-لعيش ضمن -ألخال> -لقرzنية �ينير لهم طريق 

-لحق �يتبا$} معهم -لحديث عن -لجنة �-لنا' �يوW -لقيامة. 
بتطبيق  -لتو-صي  على  يتركز   �; ينبغي  بينهم  فيما  -لمؤمنين  حديث   �1
بكل   �zلقر- بأخال>  -لتخلق  1لى  -لبعض  بعضهم   ��$عو -لشرعية   Wألحكا-
-لمقبو}  -ألخالقي  -لسلو�  1لى  -لنا�  هد-ية  هو  -لتبليغ  �باختصا'   .Y1خال
 �عند -هللا. �-لمؤمن يعتمد -لحو-' �-لعلم �سائل للتبليغ، �يمكننا -ليوW -الستفا$
�-لتلفزيو�  -لر-$يو  -ستعما}  فيمكن   ،Yلخصو- في هذ-  -لعلمية   d-'لتطو- من 

 .��-لكتب �-لمجالd �-لجر-ئد �-لرسائل �غيرها �سائل لتبليغ -لدعو
1ّ� -لمؤمن -لملتزW باألخال> -لقرzنية يجب عليه ;� يتهّيأ لالضطال� بمهّمة 
-لدعو� �{لك من خال} كسب -لمعرفة �-إللماW بكّل -لميا$ين �-لتسلح بالعلم 
حتى يشر~ لآلخرين -لدين على -لوجه -لصحيح، بمعنى على -لمؤمن ;� يستعّد 
معنوّيا �علميا فيكو� قا$'- على -إلقنا� �ُمشبعا لحاجة -لمتلّقي للمعرفة �مؤثر- 
في -لسامع... � -ألسا� في كّل {لك ;� يكو� حافظا للقر�z عا'فا باألحا$يث 

-لنبوية. 
هكذ- تشغل كّل هذ� -الستعد-$-d �-ألعما} حّيز- هاّما في -لحيا� -ليومية 

للمسلم. 



-لحيا� بكّل $ّقة �عناية.
يعتبر -لتبليغ ;Z $عو� -لنا� 1لى -لطريق -لحّق �فعل -لخير �تجنب -لشّك 
-ليومية.  حياتهم  من   Iجز �هي  -لمؤمنو�،  به  كّلف  -لتي   d-$لعبا- ;هّم  من 
فالمؤمن بحديثه �تصّرفاته �نشاطه في كّل -لميا$ين -لحياتية مطالٌب بالحديث 
 Wما; ليس  -لتكليف  �هذ-  به،  يحتذ�  نمو{جا  يكو�  بأ�  �مطالٌب  -لدين  عن 
-لذين ال يعرفو� -لّدين فقط بل هو مطالب بنفس -لُخلق في محيطه �مع 1خو-نه 

-لمؤمنين، فيكو� مثاال لألخال> -لعالية عمال بقوله تعالى:
 �ُ̀ َبْعُضُهْم َ�ْ	ِلَياُ  "َ	�لُمْؤِمُنوَ� َ	�لُمْؤِمَنا
َعِن  َ	َيْنَهْوَ�   pِ	ِباْلَمْعُر َيْأُمُر	َ�  َبْعٍض 



	لليل �	لنها� بشكل يساعد على 	لحيا� فو�  � 	هللا تعالى خلق �ال �يب 
	أل�, �حمة �شفقة بعبا%$ فيقو" تعالى: 

َفْضِلِه  ِمْن   
َ�ِلَتْبَتُغو ِفيِه   
ِلَتْسُكُنو َ�
لنََّهاَ�  
للَّْيَل  َلُكْم  َجَعَل  َ�ْحَمِتِه  "َ�ِمْن 
َ�َلَعلَُّكْم َتْشُكُر�َ!" ( 	لقصص، 73 ). 

� 	إلنسا� 	لعاقل �حد$ يستطيع 	كتشا8 	لحكمة من خلق 	لليل �	لنها� ّB
�تعاقبهما بنظاJ �%ّقة، �	إلنسا� 	لذH يخا8 	هللا �يعيش �فق 	ألخال� 	لقرCنية 

 L%�� �قد  Nلك،  من  	لحكمة  في  يفّكر   Hلذ	 هو 
CياL عديد� في هذ	 	لخصوR نو�% 	لبعض منها: 

قا" تعالى: 
َ�
ْخِتَالِ&  َ�
َألْ�ِ(   +ِ
َماَ� 
لسَّ َخْلِق  ِفي   َّ!0ِ"


للَّْيِل َ�
لنََّهاِ� آلَياٍ+ ألُِ�ِلـي 
َألْلَبـا1ِ" 

 .(190  �عمر	  "C  )
�قد ��% في سو�� 	لبقر� 

قوله تعالى: 



عند 
لنو6 ليال 
�خبرنا  	لليل حكما عديد�، �هي حقيقة  ��	X خلق   ��  Yلنا	 يعتقد كّل 
	هللا عنها في قوله تعالى: "A�ََيٌة َلُهْم 
للَّْيُل َنْسَلُخ ِمْنُه 
لنََّهاَ� َفِإَ;
 ُهْم ُمْظِلُموَ!"       
( يس، 37) . ��هم 	لحكم من غر�\ 	لشمس شيئا فشيئا �حلو" 	لظالJ ��يد	 
�	لنها�  	لليل  بين  	لحر	��  %�جة  	ختال8  �بفضل  	لتعاقب  هذ	  بفضل  ��يد	 
من  �حمة  Bّنها  منه.  تتضّر�  فال  	الختال8  هذ	  على  	لحّية   Lلمخلوقا	 تتعّو% 
مّر� �	حد�  يفّكر�	  لم  	لذين   Yللنا تذكر�  �ليكو� Nلك  بعبا%$،  	لقدير  	لعلي 

في تلك 	لنعم.
	لحقائق  يعر8   �� بعد  	قتناعا  يز%	%  	لقرCنية  	ألخال�  صاحب  	لمؤمن 
بأ� 	هللا �8�j بعبا%$ تأييد	 لما �خبرتنا به 	آلية 92 من سو�� يوسف في قوله 

تعالى"...َ�ُهَو Bَْ�َحُم 
لرَّ
ِحِميَن" ( يوسف، 92 ) . 
	لتي خلقها من  	لعديد�  	هللا  نعم  نعمة من  	لليل �	لنها�  فتعاقب  بال شك 

�جل 	إلنسا� �Nلك مصد	قا لقوله تعالى:
"ُقْل Bَ�َBَْيُتْم 0ِ! َجَعَل 
هللاَُّ َعَلْيُكُم 
للَّْيَل َسْرَمدً
 0َِلى َيْو6ِ 
ْلِقَياَمِة َمْن 0َِلٌه َغْيُر 


لنََّهاَ�  َعَلْيُكُم  
هللاَُّ  َجَعَل   !0ِ Bَ�َBَْيُتْم  ُقْل  َتْسَمُعوَ!  Bََفَال   Jِبِضَيا َيْأِتيُكم  
هللاَِّ 

Bََفَال  ِفيِه  َتْسُكُنوَ!  ِبَلْيٍل  َيْأِتيُكم  
هللاَِّ  َغْيُر  0َِلٌه  َمْن  
ْلِقَياَمِة  َيْو6ِ  0َِلى   
َسْرَمدً

ُتْبِصُر�َ!"  ( 	لقصص، 72-71 ). 

� 	هللا خالق 	لليل �	لنها� �هو 	لذH نظم تعاقبهما �هو 	لوحيد باستطاعته ّB
لكن  	ألبد،  Bلى  	لنها�   �� 	لليل  لجعل   Xشا �لو  	لعتمة،  من   �	إلنسا  NنقاB

	لمخلوقاL 	لحية ال تتحمل Nلك، �بالتالي تنعدJ 	لحيا� على �جه 	أل�,.



�بالليل �يضا يستطيع 	لمؤمن تقييم نشاm يومه فيستحضر �خطاX$ 	لتي 	�تكبها 
في يومه �يتفّرB oلى 	هللا بالتوبة �	لمغفر� �يسعى Bلى قضاX �قته في 	ألعما" 	لتي 
 Lّال في ملكوB ليه �ال يهتّم بالتفكيرB \يتقّر� 	هللا تعالى فيذكر$ كثير	يرضاها 
	هللا �Cياته �نظاJ 	لكو� �	لمخلوقاL 	لحية �في هذ	 	لنظاJ 	لمتكامل �	لنعم 	لتي 

خلقها 	هللا �	لجّنة � 	لنا� ...
 �Cلقر	هللا في 	كرهم N �%لليل للعبا	من  	Xجز �	لمؤمنو� 	لذين يخصصو

بقوله تعالى: 
 .(64 ،�ًد
 َ�ِقَياًما" ( 	لفرقا َ�
لَِّذيَن َيِبيُتوَ! ِلَربِِّهْم ُسجَّ"

�يقو" تعالى: 
ا Qَ�َْقَناُهْم  "َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن 
لَمَضاِجِع َيْدُعوَ! َ�بَُّهْم َخْوًفا َ�َطَمًعا َ�ِممَّ

ُيْنِفُقوَ!" (	لسجد�، 16)،

 �يقو" تعالى: 

َيْحَذُ�  َ�َقاِئًما   
َساِجًد 
للَّْيِل   JََناA َقاِنٌت  ُهَو  "Bَمََّْن 

 Yَيْسَتِو َهْل  ُقْل  َ�بِِّه  َ�ْحَمَة  َ�َيْرُجو   Zَآلِخَر


َيْعَلُموَ!  َال  َ�
لَِّذيَن  َيْعَلُموَ!  
لَِّذيَن 



َ�
َألْ�ِ( َ�
ْخِتَالِ& 
للَّْيِل َ�
لنََّهاِ� َ�
ْلُفْلِك 
لَِّتي  +ِ
َماَ� " 0ِ!َّ ِفي َخْلِق 
لسَّ

َفَأْحَيا   Jِمن مَّا Jَِما 
هللاُّ ِمَن 
لسَّ َ̂ Bَنَز َ̀ َ�َما  َينَفُع 
لنَّا ِبَما  
ْلَبْحِر  َتْجِرa ِفي 

َحا1ِ  َ�
لسَّ bِلرَِّيا
ِبِه 
ألْ�َ( َبْعَد َمْوِتَها َ�َبثَّ ِفيَها ِمن ُكلِّ Adَبٍَّة َ�َتْصِريِف 

َ�
َألْ�ِ( آلَياٍ+ لَِّقْو6ٍ َيْعِقُلوَ! ( 	لبقر�، 164 )، Jَما ِر َبْيَن 
لسَّ 
ْلُمَسخِّ

 �قا" تعالى: 

َ�
َألْ�ِ(   +ِ
َماَ� 
لسَّ ِفي  
هللا  َخَلَق  َ�َما  َ�
لنََّهاِ�  
للَّْيِل  
ْخِتَالِ&  ِفي   َّّ!0ِ"

آلَياٍ+ ِلَقْو6ٍ َيتَُّقـوَ!" (يونس، 6).

لقد خلق 	هللا في 	إلنسا� خاليا حيوية تساعد على 	لنوJ �	السترخاX بالليل 
�في هذ	 	لخصوR يقو" 	هللا تعالى: 

َ;ِلَك  ِفي   َّ!0ِ  
ُمْبِصًر َ�
لنََّهاَ�  ِفيِه    
ِلَتْسُكُنو 
للَّْيَل  َلُكْم  َجَعَل   aلَِّذ
 "ُهَو 

آلَياٍ+ ِلَقْو6ٍ َيْسَمُعوَ!" ( يونس، 67 )، 

�كذلك قوله تعالى: 

ِلُكْم 
ُهللا َ�بَُّكْم َخِالُق ُكلِّ َشْيJٍ َال 0َِلَه 0ِالَّ ُهَو َفَأنَّي ُتْؤَفُكوَ!" ;َ"

( 	لمؤمن، 61 ). 
 tخر�� 	لليل يمثل فرصة للر	حة �	السترخاX فإ� له خصوصية �بالرغم من 
�هي 	لسكو� 	لذH يخيم على 	لدنيا فيكو� �قتا مناسبا للعبا%�، فسكو� 	لليل 
	لعبا%� �	لدعاX مصد	قا لقوله  	لّذهن � تحلو  	لنها� فيصفو  يختلف عن حركة 

تعالى: 
"0ِ!َّ َناِشَئَة 
للَّْيِل ِهَي Bََشدُّ َ�ْطأًً Bَ�َْقَو6ُ ِقيًال 0ِ!َّ َلَك ِفي 
لنََّهاِ� َسْبًحا َطِويًال 

َ�
ْ;ُكْر 
ْسَم َ�بَِّك َ�َتَبتَّْل 0َِلْيِه َتْبِتيًال" ( 	لمزمل، 8-6 ).

ليال،   Xبالدعا 	جتهد   	NB Bّال  تلّبى  لن  �حاجاته  تغفر  لن   �	إلنسا  Xفأخطا




َألْلَبا1ِ"  
ُر �Bُُلو 0ِنََّما َيَتَذكَّ

( 	لزمر، 9).
�	لعبا%�   Xلدعا	� للذكر  	لليل  من  قسما   �	لمؤمنو يخصص  	لشكل  بهذ	 
 Xهللا تعالى هؤال	كر N هللا عليه �سلم، �قد	لرسو" صلى 	سّنة  	قد طّبقو �فيكونو

في قوله:
 "0ِ!َّّ َ�بََّك َيْعَلُم Bَنََّك َتُقوdْBَ 6َُنى ِمْن ُثُلَثْي 
للَّْيِل َ�ِنْصفُه َ�ُثلَثُه َ�َطاِئَفٌة ِمَن 


لَِّذيَن َمَعَك..." ( 	لمزّمل، 20).

 �� 	لرسو" صلى 	هللا عليه � سلم كا� يدعو 	هللا بأّ�تتحدx 	لر�	ياL عن 
يجعله حسن 	الخال�، �من بين تلك 	أل%عية  قوله صلى 	هللا عليه �سلم: "
للهم  
 Jلي، 0حيا

إلما6 
لغز ) "aللهم باعد بيني �بين خطايا
حّسن خلقي �خلقي، 

علو6 
لدين ، 
لمجلد 
لثاني). 

� Nكرنا فإّ� 	لنوJ هو عبا�� عن موL مؤقت NB	 شاX 	هللا لن �كما سبق 
� يتضرz بالدعاX هللا قبل 	لركو� Bلى � �يفيق 	إلنسا� بعد$، لذلك على 	إلنسا
	لنوJ لعّلها تكو� فرصته 	ألخير�. هذ$ 	لحقيقة �خبرنا بها 	هللا في قوله تعالى: 


ُهللا َيَتَوفَّي 
َألْنُفَس ِحيَن َمْوِتَها َ�
لَِّتي َلْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها َفُيِمِسُك 
لَِّتي "
َقَضى َعَلْيَها 
لَمْوَ+ َ�ُيْرِسُل 
ُألْخَرY 0َِلى Bََجٍل ُمَسمָדى 0ِ!َّ ِفي َ;ِلَك آلَياٍ+ 

ُر�َ!" ( 	لزمر،42).  ِلَقْو6ٍ َيَتَفكَّ

� 	لمؤمن 	لذH يعيش في �حا\ 	ألخال� 	لقرCنية يستغل �خالصة 	لقو" 
�عيننا  � تكو� نصب �	لنوJ، �هي حقيقة يجب  قبل  فرصة قد تكو� 	ألخير� 
فندعو 	هللا من صميم 	لفؤ	% بأ� يغفر Nنوبنا �يعيننا في �عمالنا، �ال نستجير Bّال 

به سبحانه �تعالى.
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�هللا خالق �ألمها� 	�آلبا� 	هو �لذ� بعث فيهم شعو� �لرحمة 	جعل بينهم 
ميثاقا غليظا يجعل �لو�لدين يصرفو" �لليالي 	�لسنو�� في تنشأ' &طفالهما #	" 
كلل &	 ملل 	بكل حب 	سعا#'. يقو? �هللا تعالى في كتابه �لعزيز متحدثا عن 

&همية �لعائلة في حيا' �إلنسا" :
ْيَنا �ِإلْنَساَ! ِبَو�ِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُ�مُُّه َ�ْهًنا َعَلى َ�ْهٍن َ�ِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن  "َ�َ�صَّ

�ْشُكْر ِلي َ�ِلَو�ِلَدْيَك ِ(َليَّ �ْلَمِصيُر" ( لقما"، 14).  !ْ�ِ

كما بين �هللا تعالى في �لقرQ" �لكريم 	�جبا� �ألبنا� تجاO �لو�لدين 	&مرهم 
بمعاملتهم معاملة حسنة فقا? تعالى: 

"ُقْل َتَعاَلْو� َ�ْتُل َما َحر5ََّ 4َبُُّكْم َعَلْيُكْم َ�ْ! َال ُتْشِرُكو� ِبِه َشْيًئا َ�ِبالَو�ِلَدْيِن 

 ،( 151 ،Sألنعا� ) "...ْحَساًنا)ِ

	قا? تعالى &يضا: 
 .( 15 Uألحقا� ) "...ِلَدْيِه ِ(ْحَساًنا�ْيَنا �ِإلْنَساَ! ِبَو َ"َ�َ�صَّ

هكذ� ترشد هذO �آليا� Vلى طريقة معاملة �لو�#ين 	تبين �ألحكاS �لشرعية 
في هذ� �لخصوY 	&هّمها �لّرحمة 	�الحتر�S 	�لحب 	�لمعاملة �لحسنة 	�لقو? 

�لحسن، يقو? تعالى: 
"َ�َقَضى 4َبَُّك َ�ْ! َال َتْعُبُد�� ِ(الَّ ِ(يَّاُ> َ�ِبالَو�ِلَدْيِن ِ(ْحَساًنا ِ(مَّا َيْبُلَغنَّ ِعْنَد9َ 
�لِكَبَر َ�ُحُدُهَما َ�ْ� ِكَالُهَما َفَال َتُقْل َلُهَما A�ٍُّ َ�َال َتْنَهْرُهَما َ�ُقْل َلُهَما َقْوًال 

َكِريًما" ( �إلسر��، 23 ). 

	قد حّرS �هللا تعالى معصية �لو�لدين 	معاملتهما بشّد' 	قسو'، 	&مر بالرفق 
 Sعلى �لمؤمن &#نى #�جا� �لسلو[ �لذ� ينم عن عد Sحر	لرحمة بهما، بل �	
قوال  لهما  يقو?  بأ"   Oمر&	 ينهرهما،   	&  Uّ& لهما  يقو?   "& لهما 	هو   Sحتر��
معر	فا. فالو�لد�" #�ئما في مقاV Sجال? 	�حتر�S عند �لمؤمن 	يسعي #�ئما Vلى 
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معاملته للعائلة 

�ألقربين�
لحظة  عينيه  �إلنسا"  يفتح 
	ال#ته فيجد حوله &با 	&ّما يرعيانه 
Vلى &" يصبح Vنسانا كامال ��شد�. 
هذ� �ألمر على كل مؤمن &" يقف 
نعمة  على   Oيشكر	هللا � فيحمد   Oعند
عصيبة  &	قاتا  يعيشا"  �لذين  �لو�لدين 
لتنشأته. 	�لمؤمن �لذ� يعيش في ضو� 
�ألخالe �لقرQنية يضع #�ئما نصب عينه 

هذO �لحقيقة.

�لثاني  Hلجز�

�لمؤمن يعيش 

�لقرMنية  Nألخال��فق 

Q�في كل �ألحو



	مساعد'، 	يمكننا في هذO �ألياi� Sية &مثلة عديد' على hلك، فنحن نرQ fبا� 
	&مها� في 	ضعية ما#ية 	معنوية غاية في �لصعوبة فتر�هم 	هم في &�h? �لعمر 
 jسقو kبحثنا عن &سبا �h&نيس، فإ 	" معين &	حيدين في منزلهما #	يعيشا" 
بعض �لناn في هذO �لوضعية 	جدنا &نهم &ناn لم يتخذ	 من �ألخالe �لقرQنية 

منهجا لحياتهم، لذلك تر�هم ال يأبهو" بو�لديهم. 
في  &بد�  اليقصر  فهو  منهجا  �لكريم   "Qلقر� من  يتخذ  �لذ�  �إلنسا"  &ّما 
معاملة 	�لديه 	بقية �لعائلة بكّل �حمة 	شفقة 	يدعو &قا�به 	&صدقا�V Oلى �لدين 
�لحّق 	Vلى �تباq طريق �لقرQ" أل" �هللا &مر �لمؤمنين بالبد� باألقا�k عند �لدعو' 

. ( 214 ،fلشو�� ) "َألْقَرِبيَن�Vلى �هللا، يقو? تعالى: "َ�َ�ْنِذ4ْ َعِشيَرَتَك 
�لقرQنية   eلألخال �لحقيقية  �لمعاني  تطبق  �لتي  �لعائلة   "V �لقو?  خالصة 
تعيش حيا' سعيد' مطمئنة على عكس ما &صبح مألوفا �ليوS في بعض �لعائال�، 
فال ترV fّال صياحا 	هرجا 	مرجا، 	ال تسمع Vال كالما بذيئا. 	هذ� �لسلو[ ال 
 qبد� بين &فر�# �لمجتمع �لمؤمن. فالمؤمن يعيش قمة �لسعا#' عند �جتما& Oتجد
&فر�# �لعائلة 	يحترS �ألطفا? 	�لديهم 	يحبونهم حبا صا#قا. 	�آلبا� 	�ألمها� 
hكر�   �hفإ 	يرعونهم،  فيحمونهم   لهم  �هللا  	هبها  &مانة  �ألطفا?  في  ير	" 
�لعائلة، يتبا#� Vلى hهنك �لحب 	�لثقة 	�لد�U 	�لتكافل 	حر��' �لعالقا� بين 
 eألخال� qّال باتباV "لك ال يكوh uفر�#ها. لكن يجد� بنا �لتذكير هنا &" بلو&
�لّدينية بكّل صد e	VخالY، 	ال نبلغ hلك �لهدV Uّال بالخوU من �هللا 	�لسعي 

Vلى مرضاته.



 .Sالحتر��	ال يبخل عنهما بالرحمة 	توفير �لر�حة لهما 
تلبية حاجياتهما  �لكبر 	يحرY على  يفهم جيد� مشقتهما عند  	�لمؤمن 
قبل &" ينطقا بها �حمة 	شفقة بهما. 	�لمؤمن �لصا#e يسّخر كّل �إلمكانيا� 
 U	لظر� كانت  -مهما  	يعاملهما  لو�لديه  �لر�حة  ليوفر  	�لمعنوية  �لما#ية 
-بأسلوk ملي� باإلجال? 	�الحتر�S. مع كّل hلك قد يو�جه �لمؤمن &مر� Qخر 
 Oكالهما في غفلة عن �هللا تعالى، في هذ 	هو &" يكو" &حدهما &	لديه �	مع 
�لحالة يّتبع �لمؤمن كعا#ته طريق �لشفقة 	�لرحمة 	�لمعاملة �لحسنة بأسلوk لّين 
يكسب به �ضاهما فيدعوهما Vلى طريق �اليما" �قتد�� بأسلوk سيدنا �بر�هيم 
 :Sبر�هيم عليه �لسالV "لى طريق �اليما" فيقو? تعالى على لساV Oهو يدعو &با	
"َيا َ�َبِت ِ(نِّي َقْد َجاHِني ِمَن �ْلِعْلِم َما 
ِصَر�طًا  َ�ْهِد9َ  َفاتَِّبْعِني  َيْأِتَك  َلْم 

ْيَطاَ!  �لشَّ َتْعُبِد  َال  َ�َبِت  َيا  َسِوّيًا 

ْحَمِن  ِللرَّ َكاَ!  ْيَطاَ!  �لشَّ  َّ!)ِ

 !�َ  Aَُ�َخا ِ(نِّي  َ�َبِت  َيا  َعِصّيًا 

َك َعَذ�ٌ] مَِّن �لرَّْحَمن  َيَمسَّ

 ) َ�ِلّيًا"  ْيَطاِ!  ِللشَّ َفَتُكوَ! 

مريم، 45-43 ) .
 fنر Qخر  جانب  من 
	جهه  يوّلي   nلنا� بعض 
&صابهما   �hV 	�لديه  عن 
قو�هما  	خا��  �لكبر 
	يصبحا" في حاجة Vلى عناية 



	ال  يغتّر  	ال  يكسل  &ّال  عليه   (  hلنفو� �ألمو�?،  �ألّبهة،  �لثر	'،   ) �إلمكانيا� 
 eلألخال �لمؤمن  تر[  في  سببا  �إلمكانيا�   Oهذ تكو"  ال  باختصا�  يتكّبر. 
&ّ" �هللا لو شا� ألخذها منه،  &نعمها �هللا عليه. 	�لمؤمن يعي  �لقرQنية ألّنها نعم 

	نعم �لدنيا }�ئلة حتما 	&ّ" �لنعم �لباقية ال توجد Vّال في �لجنة. 
Vّ" �إلنسا" �لملتزS باألخالe �لقرQنية يكو" �لما? 	�لملك 	�لنفوh 	جميع 
 Uهو يعر	لتمّسك بعبا#ته، �	من �هللا تعالى  kسائل للتقّر	لنعم �لّدنيوية مجّر# �
&" تلك �لنعم �لدنيوية بالنسبة Vليه تصلح للتمّتع بها لمّد' معيّنة 	ليست هدفا في 
حّد �hتها، فمعّد? &مل �لحيا' عند �إلنسا" يتر�	� بين V 60لى 70 سنة 	هي 
&طو? فتر' يمكن لإلنسا" �لتمّتع خاللها بالنعم �لدنيوية ثّم يمو� 
	يتر[ بيته �لذ� &حّبه كبير� 	&فنى فيه عمرO، بمعنى &ّنه ال بّد 

من يوS يفا�e فيه �إلنسا" نعم �لدنيا. 
�إلنسا"  �لمنعم على   Oحد	هللا � "ّ&  Uيعر �لمؤمن 
فيبذ? ما بوسعه إلظها� �لّرضا 	�لمّنة 	يشكر �هللا 

على  تعالى 
�لنعم،  تلك 

	يكو" hلك بالقو? 	�لفعل، فيذكر نعم 
�هللا hكر� متو�صال، يقو? تعالى: 

َيِجْد9َ  َ�َلْم  َفَتْرَضى  4َبَُّك  ُيْعِطيَك   Aََ�َلَسْو"



موقفه �ما5 �لنعم
�لتي  �ألشيا�  من  �لحكم  �لمؤمن  �ستخلص  ما   �hV

�عتا#� عيناi� Oيتها خلص Vلى &ّ" كّل شي� خلقه �هللا هو نعمة، 
بمعنى &ّ" عينيه �للتين يرf بهما 	&hنيه �للتين يسمع بهما 	جسمه 

	Vمكاناته  	&مو�له  يتنفسه  �لذ�  	�لهو��  به   fيتغذ ما  	كّل  يأكله  	ما 
	نظامه �لحيو� 	صوال Vلى �لنجوS في �لسما�، كّلها نعم 	هبها �هللا لإلنسا"، 
� ِنْعَمَة �ِهللا � 	هذO �لنعم من �لعد# ما ال يمكن حصرها يقو? تعالى: "َ�ِ(َ! َتُعدُّ
َال ُتْحُصوَها ِ(!َّ �َهللا َلَغُفو4ٌ 4َِحيٌم" ( �لنحل، 18 ) . يحق للمؤمن �لتمتع بنعم 

�لدنيا كّلها لكن حذ�� &" تغرO &هو�iها �لدنيا فينسى �آلخر'. مهما توّفر� له 
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فيحمد��  لمؤمنو�  �ّما 
على  �ليل  ألنها  نعمه  على  هللا 
إللهية   �لقد� �ما"  إلنسا�  عجز 
لمطلقة، �لمؤمنو� ال يشكر�� هللا 
فحسب  لملك � لما/ � لغنى  نعمة  على 
بل يشكر�نه على كّل لنعم ظاهرها �باطنها �يحمد�� هللا على نعمة لصحة 
لجما/ �لعلم �لعقل �حبهم لإليما� �معرفتهم لقبيح من لطيب، �يحمد�� �
هللا على �جو�هم مع ?خونهم لمؤمنين، �على نعمة لتعقل �لبصير� �على �نهم 
لمؤمن منظر جميال �� حقق  E�� بدنية �عزيمة نفسية. �كّلما ��صحاI قو
شيئا تمناO ��سمع كالما �ئقا �� قابله لناL بالحب �الحتر" �غيرها من لنعم 

ألخرE شكر هللا كثير على �حمته لوسعة. 
 توضع هللا كّلما �نعم عليه بنعمة �بتعد عن لغر�� �لتكبر U? لمؤمن �?

هللا من نعمه، يقو/ تعالى:  O�W ضعا في حديثه �سلوكه��بدE تو
َ� َ!بُُّكْم َلِئْن َشَكْرُتْم َألِ�يَدنَُّكْم َ�َلِئْن َكَفْرُتْم ِ��َّ َعَذ
ِبي َلَشِديٌد"  "َ�ِ�ْ# َتَأ#َّ

( ?برهيم، 7 ) . 
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َيِتيمًا َفآc�َ َ�َ�َجَد9َ َضاالָד َفَهَدc َ�َ�َجَد9َ َعاِئًال َفَأْغَنى َفَأمَّا 

 "fِّْاِئَل َفَال َتْنَهْر َ�َ�مَّا ِبِنْعَمِة 4َبَِّك َفَحد �ْلَيِتيَم َفَال َتْقَهْر َ�َ�مَّا �لسَّ

( �لضحى، 11-5)، 
مِّنُكْم  4َُجٍل  َعَلى  4َّبُِّكْم  مِّن  aِْكٌر  َجاHُكْم   !�َ "َ�َ�َعِجْبُتْم  تعالى:  	يقو? 
�iَُكْم ِفي �ْلَخْلِق  َ̀ �َ jٍِمن َبْعِد َقْو5ِ ُنو Hَجَعَلُكْم ُخَلَفا aْ)ِ �ِلُينِذ4َُكْم َ��aُكُر�ْ

.( 69 ،Uألعر�� ) "!َهللاِّ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحو� HالM �َبْسَطًة َفاaُْكُر�ْ

مصيبة  عنهم  ُترفع   "&  	& كبير'  نعمة  عليهم  تنز?   "&  nلنا� بعض  ينتظر 
ثقيلة ليشكر	� �هللا عليها، غير &ننا �hV �نتبهنا قليال �كتشفنا &ّ" �إلنسا" يعيش كّل 
لحظة في }خم هذO �لنعم، فالحيا' 	�لصّحة 	�لعقل 	�لحو�n �لخمس 	�لتنفس 
	�لهو�� 	ما شابه hلك هي من �لنعم �لتي 	هبها �هللا لإلنسا" 
في كّل لحظة من لحظا� �لحيا'. فكّل نعمة من 
	�لشكر.  �لحمد  توجب  �لنعم  تلك 
	بعض �لناn في غفلة من &مرهم ال 
يشكر	" �هللا على تلك �لنعم �لتي 
هي في &يديهم ألنهم ال يعرفو" 

قيمتها Vّال �hV فقد	ها. 
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بقوله  	�لمحتاجين  �لفقر��  على   eباإلنفا �هللا  &مر  	قد 
� ُيْنِفُقوَ! ُقْل �لَعْفَو ..." ( �لبقر'، 219 )، aَتعالى: "...َ�َيَسَأُلوَنَك َما

	هي حاجة &خالقية يتصف بها �لمؤمن �لذ� ينفق ما }�# عن حاجته في 
&عما? �لخير طمعا في مرضا' �هللا تعالى. 

ال شّك &ّ" مقابل �لعطا� هو �لحمد 	�لشكر، 	ال بّد من �ستعما? تلك 
 Uفيصر تعالى  �هللا  &	�مر  بتطبيق  مكّلف  	�لمؤمن  تعالى.  �هللا  مرضا'  في  �لنعم 
�لماّ#ية  	�إلمكانيا�  �لبدنية  �لصّحة  نعمة  	يستعمل  �لخير  &عما?  في  &مو�له 
لكسب مرضا' �هللا 	�لفو} برحمته 	#	�S �لنعمة عليه بالفو} بالجّنة في �آلخر'، 

قا? تعالى: 
�َهللا �ْشَتَرc ِمـَن �لُمْؤِمنيـَن َ�ْنُفَسُهْم َ�َ�ْمَو�َلُهْم ِبَأ!َّ َلُهْم �لَجنََّة ..."  َّ!)ِ"

( �لتوبة، 111).
خالصة �لقو? Vّ" �لمجتمع �لذ� يعيش &فر�#O في �حاk �ألخالe �لقرQنية 
�hV &صابه شي� من �لفقر 	�لجوq 	�لفتنة 	غيرها من �لمشاكل ينأ	" بأنفسهم 

من من �لوقوq في �لعنف 	�لفوضي 	�لقتل 	ما شابه  hلك 
�ألعما? �لُمشينة.
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جميع �لنعم �لدنوية هي في �لوقت نفسه 	سائل �متحا" لإلنسا"، لذلك 
ترf �لمؤمنين يشكر	" �هللا 	يحمد	نه 	يحرصو" على بذ? تلك �لنعم في خير 
�ألعما?، فال مجا? للبخل 	جمع �ألمو�? ألّ" �لبخل 	جمع �لما? صفة &هل 

جهّنم 	هذ� ما حّذ� منه �هللا تعالى في قوله:
َوc َتْدُعو َمْن iْ�ََبَر َ� َتَولَّى َ�َجَمَع َفْأْ�َعى ِ(!َّ   "َكالَّ ِ(نََّها َلًظى َنزَّ�َعة ِللشَّ
رُّ  �لشَّ ُه  َمسَّ  �aَ)ِ َهُلوًعا  ُخِلَق  �ِإلْنَساَ! 

ُه  � َمسَّaَ)ِ�َ َجُز�ًعا

َمُنوًعا"  �لَخْيُر 

�لمعر��،   )
 .( 21-15



�لدنيا  �لحيا'  في  يشبهها  ما  لها  �آلخر'  نعم   "ّ& �غم 
Vال &ّ" �لمقا�نة من منطلق �لو�قع، فإّ" �لنعم �ألخر	ية &سمى 
فقد  �لدنيا.  �لحيا'  في  �لموجو#'  �لّنعم  من  شأنا  	&�فع 
�لجما?،  �لجنة كاملة 	مثلها &ضعافا مضاعفة من  خلق �هللا 
�لقرQنية كّلما �&f شيئا جميال   eباألخال Sلملتز� 	�إلنسا" 
في �لجما? �ألبد� �لر�ئع في �لجنة نظر Vلى �لسما� 	تصّو� 
َ��َألQ ) "nُ4ْ?، عمر�"  oُ�َماَ� &" هنا[: "َجّنة َعْرُضَها �لسَّ



Qلجما�موقفه (`�H مظاهر 
 kلذلك فحتى  يقّر	لجما? هي من مميز�� �لجنة، �	ألبهة �	لغنى � "ّV
�هللا صو�' �لجنة من &hها" �لمؤمنين لكي يز#�#	� بها يقينا 	تز#�# �غبتهم للفو} 
بها 	هبهم �هللا في �لدنيا نعًما مشابهة لنعم �آلخر'، &نها� عظيمة تجرf، 	حد�ئق 
تشّد �لناظرين، 	&جساS جميلة، 	عيو" ساحر'، 	هذO كّلها نعم من �هللا 	هبها 
	قد  يعلمها،  لحكمة  �هللا  خلقها  نعمة  	كّل  عليه.  	شفقة  به  �حمة  لإلنسا" 
بشر �لمؤمنين �لصا#قين بأّ" نعم �لحيا' �لدنيا ما هي Vّال نما�h من نعم �آلخر' 

�لخالد' فقا? عّز 	جّل: 
اِلَحاoِ َ�!َّ َلُهْم َجنَّاoٍ َتْجِرp ِمن َتْحِتَها  �لصَّ�ِر �لَِّذين Mَمُنوْ� َ�َعِمُلوْ " َ�َبشِّ

ْقَنا ِمن َقْبُل  ِ̀ 4ُ pلَِّذ� �قًا َقاُلوْ� َهـَذ ْ̀ ِّ4 qٍِمْنَها ِمن َثَمَر �ُقوْ ِ̀ �َألْنَها4ُ ُكلََّما 4ُ

َخـاِلُد�َ!"  ِفيـَها  َ�ُهْم   qٌمَُّطهََّر  sٌ��َ ْ̀ �َ ِفيَها  َ�َلُهـْم  ُمَتَشاِبهًا  ِبِه   �َ�ُ�ُتوْ

(�لبقر'، 25 ).
 



 Oغير f&� ما �hV ال يغضب	نية ال يحسد Qلقر� eباألخال Sلمؤمن �لملتز� "ّV
�لحيا'  &كثر منه ماال &	 جاها، 	اليحز" V" لم يكن صاحب منز? فاخر ألّ" 
�لّدنيا ليست غاية �لمؤمن بل غايته �لفو} بالجما? �ألبد� في �آلخر'، 	في هذ� 
ُرُهْم 4َبُُّهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه 4ِ�َْضَو�! َ�َجنِّاoٍ َلُهْم  �لخصوY يقو? �هللا تعالى: "ُيَبشِّ

ِفيَها َنِعيٌم ُمِقيٌم" ( �لتوبة، 21 ).

 Uلطر� �لقرQنية فيغضو"   e" عن �ألخال	بعيد �لذين هم  &ّما 
�لشهر'  فهدفهم  �لدنيا،  ملّذ��  على  	يتكالبو"  �آلخر'  نعم  عن 
	&" يكونو� &صحاk مكانة مرموقة 	&" تتسع Vمكانياتهم �لماّ#ية  

ليعيشو� حيا' �غد'. هؤال� هّمهم �لوحيد �لجر� 	��� �لحيا' �لدنيا 
�لفانية، فيز#�#	" عليها Vقباال 	يكبر عندهم �لحسد 	�لحز" 	�لحرY على �لدنيا 
كّلما �&	� �لخير عند �آلخرين. مثال، V" لم يكونو� &صحاk منز? فاخر يشد 



�ألْنَها4ُ"  َتْحِتَها  ِمْن   cَتْجِر "ُغَرًفا  	�hV شاهد مسكنا جميال تصّو�:   ،( 133
�لجّنة:  في  �هللا  	عد  تذّكر  خّالبة  مجوهر��   f&� 	كّلما   ،(58 (�لعنكبو�، 
 nلباسا فاخر� تذكر لبا f&� كّلما	( فاطر، 39)،  "�"َ�َسا4َ�ِ ِمْن aََهٍب َ�لُُْؤُلًؤ

�لجّنة:  يتصّو� &كل  يتذ	e &كال شهيا  �لجّنة "من سندn 	�ستبرe"، 	 عندما 
"ِفيَها َ�ْنَها4ٌ ِمْن َماHٍ َغْيِر Mِسنٍّ َ��ْنَها4ٌ ِمْن َلَبٍن َلْم َيَتَغّيْر َطْعُمُه َ�َ�ْنَها4 ِمْن َخْمٍر 
ا4ِِبيَن َ�َ�ْنَها4ٌ ِمْن َعَسٍل ُمَصفָדي" ( محّمد، 15 )، 	كّلما شاهد حديقة  q ِللشَّ َلذَّ

غّنا� hّكرته بجنا" �لجّنة: "ُمْدَهامََّتا!" ( �لرحمن، 64 )، 	f&� �hV &ثاثا جميال 
تذكر &ثا� �لجّنة: "َعَلى ُسُر4ٍ َمْوُضوَنٍة" ( �لو�قعة، 15). 

فالمهّم عند  تتحقق،  لم   S& �لدنيا  في  �لتصّو��� سو�� تحققت   Oكّل هذ
 Yلحر�	هي تشويق �لمؤمن لالجتها# 	لى �هللا V kسائل للتقر	لمؤمن &" تكو" �

على �لفو} بالجّنة.



يفلت عن �لتصو���، مكا" فيه ما ال عين �&� 	ال &h" سمعت، 	جما? لم 
يخطر على با? &حد. لكن �لمسلم �لصا#e يبذ? ما بوسعه ليجعل مكا" عيشه 
تمتعا  �لجما?  من  فّنّية  تحفة  Vلى   Oقصر حّو?  �لذ�  سليما"  �لنبي  غر��  على 
�لكريم قّصة سليما"   "Qلقر� &	�# �هللا في  له. 	قد  �لتى 	هبها �هللا  �لغنى  بنعمة 

عليه �لسالS فقا?: 
 32 ،Y ) "...ْكِر 4ِبِّيaِ لَخْيِر َعْن�"َفَقاQَ ِ(نِّي َ�ْحَبْبُت ُحبَّ 

 .(
hلك  	�غم  عظيمين،  	مقاما  ملكا  سليما"  �هللا  	هب  لقد 

�هللا  مدحه  لذلك  �هللا،  Vلى  للّدعو'  كّله  ملكه  	سّخر  �هللا  �ختا�  في فقد 
�ألنبيا�  من   Oغير	 سليما"  �لنبي  يّتخذ	�   "& �لمؤمنين  	&مر  �لكريم   "Qلقر�
 Oبعفو 	�لفو}  �هللا  سبيل  في  نعم  من  �هللا  �}قهم  ما  فينفقو�  قد	'  	�لمرسلين 

	مغفرته. 



&سئلة  عن  �إلجابة  عن  بالبحث  &hهانهم  	يشغلو"   jباإلحبا يصابو"  �لناظرين 
من نوq "لما�h &نا لست غنيا؟"، &	 "لما�h ال &ملك مثل هذ� �لمنز? �لفاخر؟". 
	باختصا� نعم �لدنيا عند هؤال� �لناn مصد� للقلق ألّ" سعا#تهم ال تتحقق Vّال 

�hV حصلو� على تلك �لنعم. 
&ّما �لذين يعيشو" في كنف �ألخالe �لقرQنية فيعرفو" كيف يتمّتعو" بنعم 
�لّدنيا سو�� &كانو� هم &صحابها &S  لم يكونو�. فمثال، قد يمتحن �لمؤمن فال 
يعرU &جو�� �ألغنيا� 	ال �لعيش في محيطهم، فيعرU �لمؤمن ساعتها &" 	��� 
hلك حكمة Vلهية ألّنه ليس من �لضر	�� &" يعيش �لمؤمن في �ألماكن �لغنية 
حتى يكتشف جما? مخلوقا� �هللا  أل" �لمؤمن بفر�سته 	تفتح بصيرته يتمّتع 
بمخلوقا� �هللا في كّل مكا" 	 }ما"، فمنظر �لنجوS في كبد �لسما� �	عة، 
يومية كثير'  له، 	&مثلة  �لطّيبة جما?  ال نظير  �لزهو� 	��ئحتها  	جما? منظر 
يمكن أل� شخص مالحظتها فتبعث �لسعا#' 	�لطمأنينة في نفس �لمؤمن 	ترفع 

Vيمانه. 
�لمؤمن   eشتيا� فإّ"  &" hكرنا  كما سبق 
لجنة �لخلد 	ملك ال يبلى يجعله يحّو? 
كّل مكا" في �أل�� Vلى جّنة تسكن ال 
مكا"  	هو  Vنسا"  كّل  خيا?  محالة 



شك 	���ها خير ما. هكذ� يرf �لمؤمن �لصا#e �لحيا' عموما ( للمزيد من 
�لمعلوما� &نظر كتاk ها�	" يحيى: توسم �لخير في كّل شي�). 

	كمثا? على hلك &" يفقد �إلنسا" &شيا� &حبها كثير�، هذ� �لحا#� في 
ظاهرO سي�، 	لكنه في باطنه يحمل حكما كبير' ألنه يفتح بصر �لمؤمن عن 

&خطائه 	هو 	سيلة لير�جع �لمؤمن نفسه 	ينتبه &كثر في �لمستقبل. 
 "ّ&	 تعالى،  هللا  شي�  كّل   "& �لمؤمن  يذّكر  �لحا#�  هذ�  مثل   "ّ& كما 
تنسحب  �لحا#�  هذ�  من  	�لعبر'  �لدنيا،  �لحيا'  في  شيئا  يملك  ال  �إلنسا" 
&حدهم   Sيقو كأ"  	&هّميتها،  كا" حجمها  مهما  �ليومية  �لحو�#�  كّل  على 
يقّضي ساعا�   "&  	& غير محّلها،  في  &مو�?  بدفع   Oنتبا� قّلة   	& Vهما?  نتيجة 
�لكهربا� فجأ' فينمحي كّل  فينقطع  �لمد�سية  �لحاسوk إلعد�# 	�جباته   Sما&
بالمر� يوS �المتحا" فيخسر   kلطالب كثير� فيصا� ما كتبته، &	 &" يجتهد 
فرصة �لدخو? Vلى �لجامعة، &	 تتعطل &عماله نتيجة �لبير	قر�طية �لز�ئد' &	 نتيجة 
نقص في �لوثائق فيقضي �ألياS في �لذهاk 	�إلياk 	�نتظا� #	�O، &	 &" تضّيع 
Vليه على عجل...  �لوصو?  تريد  Vلى مكا"   kللذها �لحافلة   	& �لطائر'  موعد 
كّل Vنسا" يمكنه &" يعيش مثل هذO �لحو�#� �لسلبية.  لكن بالنسبة للمؤمن 
�لصا#e  ينطو� كّل حا#� من هذO �لحو�#� على خير كثير، أل" �لمؤمن 

 .Oصبر 	ال في &ّ" �هللا يمتحن سلوكه 	يفكر &
يضيع  	ال  نفسه  يشغل  ال   kلحسا�	 �لمو�  في  يفكر  �لذ�  	�لمؤمن 
 "hخير بإ O���	 �#ألحد�� ألّنه يعلم &" كّل حا� Oقته في �لحز" لمثل هذ	



 Qلمؤمن حيا�موقف 

�لتي تبد� سلبية f��ألحد
�لمؤمنين  لكن  مختلفة،  مصاعب  Vلى   Sليو� خال?  �إلنسا"  يتعر�  قد 
�هللا  على  يتوّكلو"  	هم  مصاعب،  من  	�جهو�  مهما  �هللا  Vلى  &مرهم  يسلمو" 
	يعتبر	" �" hلك �متحا" يمتحن �هللا به �لمؤمن في �لحيا' �لدنيا. Vّنها حقيقة 
ال يجب &" تغيب عّنا &بد�، 	�hV ما قابلتنا صعوبا� في &عمالنا &	 &ّنها ال تسير 

كما خططنا لها فال ننسى &نه �بتال� يختبر به �هللا سلوكنا. 
	من �آليا� �لتي تفيد بأ" جميع �ألحد�� �لتي يعيشها �إلنسا" هي قد� 

�هللا 	مشيئته قوله تعالى: 
"ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا ِ(الَّ َما َكَتَب �ُهللا َلَنا ُهَو 
ل �لُمْؤِمُنوَ!"  َمْوَالَنا َ�َعَلى �ِهللا َفْلَيَتَوكَّ

( �لتوبة، 51). 

Vّ" كّل ما يعيشه �إلنسا" في حياته هو بعلم من �هللا 	قد�O، 	ال 



بأنه يمكن &" يكو" قد منع &ضر��� &كبر �hV &تّم &عماله بهذ� �لشكل. 
�hV &ضاq �لمؤمن موعد �نطالe �لحافلة �لتي ستقّله Vلى مكا" يقصدO يقو? 
من حا#�  نجو�  قد  &كو"  �لحافلة  �كوبي   Sعد  	 بتأّخر�  "لعّل  نفسه  في 

سي�".
هذO مجر# &مثلة فقط، 	توجد حكم &خرf كثير' قد ال نكتشفها لحظة 
�لمهم  لكن  �إلنسا"  حيا'  في  تكثر  قد  �لحو�#�   Oهذ مثل  �لحا#�.   qقو	

 ���	 �لخير  عن  يبحث  �لذ�  �لشخص  هو  �لفائز  تلك &" 
بقوله  Qياته  في  �إلنسا"  يعلم  �هللا  �لحو�#� ألّ" 

تعالى: 
َ�ُهَو  َشْيًئا   �َتْكَرُهو  !ْ�َ "َ�َعَسى 



يتجنب   Oتر� لذلك  تعالى،  �هللا 
حا#�  كّل  بعد   fلشكو�
يعينه   "& �هللا  يدعو  بل 
حاجاته  قضا�  على 
&عماله.  عليه  	يسّهل 
عمل  له  تيسر  	كّلما 
	قضيت له حاجة تيقن 
&ّ" �هللا �ستجاk لدعائه 
على   Oيشكر  	  Oفيحمد
فالذ�  	بالتالي  hلك. 
 nال ييأ kيفكر بهذ� �ألسلو
	ال يحز" 	 ال يخاU 	ال يفقد 
�ألحد��   Oهذ مثل  ألّ"  &بد�  �ألمل 

شي� طبيعي في حيا' كل فر#. 
تخيل &" Vنسانا على 	شك VتماS �ألمر �لذ� 
خطط له، 	فجأ' يتعّر� لمشكل يفسد عليه كل ما خطط، هذ� 
�إلنسا" سيغضب 	يحز" كثير� 	يعيش لحظا� عصيبة، غير &" �إلنسا" �لذ� 
يفكر في &" 	��� hلك خير� سوU يسعى Vلى �ستخالY �لعبر' من هذ� �لحا#� 
	سيخلص Vلى نتيجة مفا#ها &" عليه �تخاh �الحتياطا� �لضر	�ية 	يشكر �هللا 



 �hV kلثو�� 	بالخير  Oبشر	لحو�#� � Oهكذ� يختبر �هللا �إلنسا" بمثل هذ
 Oمر& على   kلمغلو� ليس صبر  �آلية   Oهذ في  �لمقصو#  	�لصبر  	ثابر.  ما صبر 
�لمجبر على قبو? �لحا#� بل صبر �لمتوكل �لمسّلم &مرO هللا منذ لحظة تلقيه 
�لخبر &	 معايشته للحا#�، فيحافظ على �صانته 	ال ينسى &بد� &ّ" كّل شي� 

 .kمقّد� بحسا
يعيش  �لذ�  عمله  يفقد  	&عظم كأ"  &هّم  &شيا�  يوما  �إلنسا"  يخسر  قد 
منه ، Vّنه حد� جلل بالنسبة لإلنسا" �لذ� يؤمن بأّ" مستقبله 	حياته مرتبطا" 
�لحصو? على  �لحيا'  �لوحيد في  &" يكو" هدفه  ترّبي على  �لعمل ألّنه  بذلك 

فقد�نه  فإّ"   لذلك  �الجتماعي،  �لسّلم  به  يعلو  جّيد  له عمل  يسبب  عمله 
�إلحباj 	 �ليأn، 	تنقلب حياته �&سا على 

عقب. &ّما �لمؤمن فيعلم &" �لّر�}e هو 
	سيلة  Vّال  �لعمل  	ما  تعالى،  �هللا 

�لنعم  على  �إلنسا"  بها  يحصل 
يو�جه  لذلك  �هللا.  خلقها  �لتي 
عن  �نفصالهم  خبر  �لمؤمنو" 
�لعمل بكّل صبر 	ثبا� 	تعقل 

	ال  هللا،   qلتذ��	 	بالدعا� 
�لمعطى   "& &بد�  ينسو" 

 e{ير 	هو  �هللا  هو 



َال  َ��ْنُتْم  َيْعَلُم  َ��ُهللا  َلُكْم  َشرٌّ  َ�ُهَو  َشْيًئا   �ُتِحبُّو  !ْ�َ َ�َعَسى  َلُكْم  َخْيٌر 

َتْعَلُموَ!" ( �لبقر'، 216 ). 

هكذ� يعّلمنا �هللا &" �لشي� �لذ� نر�O شّر� يمكن &" يكو" خير�، 	�لشي� 
�لذ�  يتر��f لنا خير� يمكن &" يكو" شّر� من حيث ال ند��. لكن �هللا يعلم 

hلك، 	 ما على �إلنسا" Vّال &" يسّلم &مرO هللا �لرحمن �لرحيم. 
�إلنسا" يمكنه &" يخسر كّل شي� في لحظة 	�حد' كأ" يحترe منزله 
&	 تحل به &}مة �قتصا#ية يخسر فيها جميع &مو�له &	 &ّ� حا#� يخسر فيه ما 
&حّب من �ألشيا�. مثل هذO �لحو�#� �لكبير' يمكن &" يمتحن بها �إلنسا" في 

�لدنيا، 	في هذ� �لخصوY يقو? �هللا تعالى: 
َ��َألْنُفِس   Qِ��ألْمَو ِمَن  َ�َنْقٍص   yِلُجو��َ  Aِلَخْو� ِمَن   Hٍِبَشْي "َ�َلَنْبُلَونَُّكْم 

اِبِريَن"  ( �لبقر'، 155 ).  ْر �لصَّ َ��لثََّمَر�oِ َ�َبشِّ

ًا ِبَغ�ٍّ لَِّكْيَال َتْحَ�ُن	ْ� َعَلى َما  "...َفَأَثاَبُكْ� َغمَّ
َفاَتُكْ� َ	َال َما َ(َصاَبُكْ� َ	�هللاُّ َخِبيٌ$ ِبَما َتْعَمُل	َ�" 

( �ل عم��� 153 )



	�Vضا� لنز	�تي؟ ". 
 e? �إلجابة عليها بكّل صد	يحا	ألسئلة، � Oيطر� �إلنسا" على نفسه هذ
 ،Yبإخال بالّدعا�  �هللا  مرضا'  Vلى  	يسعى  Vصال� سلوكه  فيحا	?  نفسه،  مع 
 Oلّدعا� في مثل هذ� "Qقد عّلمنا �لقر	به عن جهل.  Sنب قاh على كّل Oيستغفر	
ًا ِبَغمٍّ لَِّكْيَال َتْحَزُنوْ� َعَلى َما َفاَتُكْم َ�َال َما َ�َصاَبُكْم  �لمو�ضع: "...َفَأَثاَبُكْم َغمَّ
ِمْن  َ�َصاَ]  "َما  تعالى:  	يقو?  ( Q? عمر�" 153 )،  َتْعَمُلوَ!"  ِبَما  َخِبيٌر  َ��هللاُّ 

ُمِصيَبٍة ِفي �َألnِ4ْ َ�َال ِفي َ�ْنُفِسُكْم ِ(الَّ ِفي ِكَتاٍ] ِمْن َقْبِل َ�ْ!  َنْبَر�َها ِ(!َّ aَِلَك 

َعَلى �هللا َيِسير ِلَكْيَال َتْأَسْو� َعَلى َما َفاَتُكْم َ�َال َتْفَرُحو� ِبَما Mَتاُكْم َ��ُهللا َال ُيِحبُّ 

ُكلَّ  ُمْخَتاQٍ َفُخو4ٍ" ( �لحديد، 23-22 ).

تعد	 كونها  متعاقبة ال  �لمؤمن من مصاعب  يعيشه  ما   "& �لقو?  خالصة 
�متحانا من �هللا تعالى فيز#�# تقّربا هللا، 	يتمسك &كثر باألخالe �لقرQنية . هكذ� 
يعى �لمؤمن &ّ" �هللا &عدO بهذ� �لشكل ليفو} بالنعم �لتي ال تبلى عند �هللا تعالى.



.kمن يشا� بغير حسا
في  	يّتز"  Vعصابه  في  يتحّكم  �لقرQنية   eباألخال  Sيلتز �لذ�  �إلنسا"   "ّV
�لمد�سة  في  #��سته   SتماV في  فشله   	& �لعمل  عن  �نفصاله  &ماS خبر  تصّرفاته 
�لتي يحّبها، 	ال يشغل عقله Vّال باالحتماال� �لتالية: "&ال يكو" فقد�ني ألمو�لي 
	&مالكي &	 &شيائي نتيجة تقصير� في شكر �هللا؟" "، &ال يكو" �لسبب بخلي 
بالجمع قد  بها علّي؟"، " &ال يكو" 	لعي  &نعمها �هللا  �لتي  بالنعم  &	 جحو#� 
	�بتعا#� عن  	�لغر	�  �لكْبر  &صابني  قد  يكو"  &ال   "  ،" 	�آلخر'؟  �هللا  &نساني 
�ألخالe �لقرQنية؟"، " &ال يكو" عملي ليس �لهدU منه �Vضا� �هللا بل كسب 
نفسي  لغر	�  �Vضا�   	& بتقديرهم  	�لفو}  Vعجابهم  	جلب  �آلخرين  مرضا' 



�لمر�  من  ليرحمه  �هللا  يدعو  �لذ�  �يو�  بسيدنا  �قتد��  عّلته  من  ليشفيه  �هللا 
فيقو# تعالى: 

رُّ َ��ْنَت َ�ْ�َحُم �لرَّ�ِحِميَن"  ِنَي �لضُّ � َ�بَُّه َ�نِّي َمسَّ�"َ�َ�يُّوَ# ِ!ْ� َناَ
(�ألنبيا� 83 ) . 

2ّال 0سائل،  ما هي  للعال6  �لمستعملة  �أل;0ية   <ّ� 2لى  هنا  �إلشا?<  ينبغي 
�;0ية كّلها  �لطّبّية من   Fإلمكانيا� تعالى ألّ>  �هللا   <Hبإ 2ّال  �لمريض  0ال تشفي 

مستخرجة من �لحيو�> �0لنباتاF �لتي خلقها �هللا تعالى.
باختصا?، 2> �لشافي هو �هللا 0حدQ ال شريك له كما قا# سيدنا �بر�هيم 

في قوله تعالى: "َ�ِ!َ�� َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفيِن" ( �لشعر��، 80 ). 
بالمر�  2صابتهم  فبمجر;  �لجاهلية  �ألفكا?  تسكنهم  �Wلت  ما  �لذين  �ّما 
على  فيتمر;0>  �لمصيبة؟"،   Qبهذ �صبت   �Hلما" متسائلين:  0يضجر0>  يثو?0> 
بطريقة  �لحد]  مو�جهة  على  �لقد?<  صاحبه  يفقد  خاطئ  تصر^  2نه  �لقد?، 

سليمة. 
�لنفس  لمحاسبة  يستغّلونها  هاّمة  فرصة  للمؤمنين  بالنسبة  �لمر�   <ّ� غير 
�0لتقر� من �هللا �كثر 0يفّكر0> في �لحكم �لخفية 0?�� هذ� �لحد]، 0يتذكر0> 
 bتلز  <� نزلة صد?ية يمكن  فبمجر;  �إلنسا>.  �لصحة 0عجز  نعمة   dمّر< �خر
�إلنسا> �لفر�f. في مثل هذQ �لظر0^ مهما كا> �إلنسا> قوّيا  �0 غنّيا فهو 

عاجز، 0عليه �> يشر� �لد��0 0 يلزb �لّر�حة.
�لدعا�  في   gلإلخال طريق  0هو  هللا  �إلنسا>  فيها  يحتا6  �لظر0^   Qهذ
عال0< على �> كّل مر� ينبه �لمؤمن 2لى �ّ> �لحيا< فانية �0> �لموF �0آلخر< 

�قر� 2ليه مّما يتصّو?.



عند �لمر+
�لمر�  �لحق يكو> �شّد صبر� 20يمانا 0توّكال على �هللا عند  �لمؤمن   <ّ2
ألّنه يعلم �> �لمر� هو �ختبا? من �هللا في �لدنيا، لذلك تر�Q صبو?� مهما كانت 
شد< مرضه، 0يدعو �هللا بكّل 2خالg ألّ> خالق �لمر� هو �هللا 0خالق �لد��0 

هو �هللا. 0 قد نوQ �هللا في �لقرl> �لكريم بصبر �لمؤمن عند �لمر� فقا#
�ْلِبرَّ  َ�َلـِكنَّ  َ��ْلَمْغِرِ#  �ْلَمْشِر2ِ  ِقَبَل  ُ�ُجوَهُكْم  ُتَولُّوْ�   8�َ �ْلِبرَّ  "َلْيَس 
�ْلَماَ:  َ�>َتى  َ��لنَِّبيِّيَن  َ��ْلِكَتاِ#  َ��ْلَمآلِئَكِة  �آلِخِر   Dَِ��ْلَيْو ِباهللاِّ  >َمَن  َمْن 

آِئِليَن  َ��لسَّ ِبيِل  �لسَّ َ��ْبَن  َ��ْلَمَساِكيَن  َ��ْلَيَتاَمى  �ْلُقْرَبى   J�ِ�َ ُحبِِّه  َعَلى 

الLَ َ�>َتى �لزََّكاLَ َ��ْلُموُفو8َ ِبَعْهِدِهْم ِ!َ�� َعاَهُد�ْ�  َ�ِفي �لرَِّقاِ# َ�َ�َقاDَ �لصَّ

َصَدُقو�  �لَِّذيَن  ُ��َلـِئَك   Tِْلَبْأ� َ�ِحيَن   V�َّر ��لضَّ  Vْلَبْأَسا� ِفي  اِبِريَن  َ��لصَّ

َ�ُ��َلـِئَك ُهُم �ْلُمتَُّقو8َ" ( �لبقر< 177 )

�لمؤمن يو�جه �لمر� بالصبر 0يستعمل �لد��0 �لشافي ليتعافى من مرضه، 
 gفال يكو> حّساسا 0ال يتصر^ كالذ� يسعى 2لى جلب �ألنظا? 2ليه، 0يحر
على �ستعما# �;0يته بطريقة علمية منظمة ;0> �> ينسى �لّدعا� �0لتضرp 2لى 



للمؤمنين  بالنسبة  مطبخ كّله ?�0ئح كريهة، �0 مكا> ضيق �0 مكا> مظلم... 
فإّ> 0جو; مثل هذQ �ألماكن  تكمن Q��?0 حكم خفية، فهي تذّكر بعذ�� جهّنم 
�لذ� ال يقاt بأّ� عذ�� في �لدنيا، 0قد جا� 0صفها في �لقرl> �لكريم: "ِ!نََّها 

َساVَْ] ُمْسَتَقرָד� َ�ُمَقاًما" (�لفرقا>، 6).

كقوله   ،Fآليا� من  �لكثير  خال#  من   Qعرفنا 0ظلمتها  جهنم  قبح   <ّ2
تعالى: 

ِمْن  َ�ِظلٍّ  َ�َحِميٍم   Dٍَسُمو ِفي  َماِ:  �لشِّ َ�ْصَحاُ#  َما  َماِ:  �لشِّ "َ�َ�ْصَحاُ# 
َيْحُموDٍ َال َباِ�ٍ� َ�َال َكِريٍم" (�لو�قعة، 44-41 )، 

ِنيَن َ�َعْو� ُهَناِلَك ُثُبوً�� َال  0يقو# تعالى: "َ�ِ!َ�� ُ�ْلُقو� ِمْنَها َمَكاًنا َضيًِّقا ُمَقرَّ
َتْدُعو� �لَيْوDَ ُثُبوً�� َ��ِحًد� َ�َ�ْ�ُعو� ُثُبوً�� َكِثيًر�" ( �لفرقا>، 14-13 ) . 

2ّ> �إلنسا> �لمتذكر لهذQ �آلياF يسعى 2لى 2نقاH نفسه من عذ�� 
�لقرlني  �لوصف  0حسب  �لمغفر<.  0طلب  �هللا  2لى  بالدعا�  جهنم 
لجهنم فهي مكا> 0سخ، 0H ?�0ئح كريهة، ضيق، مظلم، به ;خا> 

كثيف، سخامي مخنق. 0هو مكا> غير lمن فيه نا? موقو;<. 
0توجد في جهنم �بشع �لمأكوالF �0لمشر0باF، 0فيها 
تحتر}  جهنم  �هل  له.  نهاية  ال  �بد�  0عذ��  نا?  من   tلبا
 dخر� مّر<  لهم   F;حترقت جلو;هم جّد� جلو;هم، 0كّلما 
�نهم  حتى  �لعذ��،  شّد<  من  0يستغيثو>  يتضرعو>  0هم 
يطلبو> �لموF كأننا �ماb مشاهد �لتقطت بعد حر� نو0ية. 
 bما� شيئا  يسا�0  ال  �لنفس  على  �لمشاهد  تلك  تأثير  لكن 



موقفه عند �جو�e في �ألماكن 

�لمزعجة ��لسّيئة
قد يجد �إلنسا> نفسه �حيانا في مكا> يبعث على �النزعا6 �0لنفو?، كأ> 

يجد نفسه في مكا> مغلق 
بالزبالة،  ملي� 

في   0�



من  جهنم  لصو?<  0تقريب  تشبيه   dسو هذ�  0ليس  �لقاتمة،  جهنم  �جو�� 
�ألHها> ألّنها �سو� ما عرفه �إلنسا>.

�لنفس به،  �لدنيا تضيق  �لمظلم �0لساخن في  �لمكا> �لضيق، �لوسخ، 
باستعما#  �لدنيا  في  �لحر�?<  تجنب  0يمكن  خانق،  فضا�  فهي   �ّما جهنم 
من   dقو� حر�?تها  ألّ>  لها  حّل  فال  جهّنم  حر�?<  �ّما  �لمتقدمة،   Fلتقنيا�

حر�?< �لصحر��، 0فيها ظلمة قاتمة، ال قد?< لإلنسا> على تحملها. 
ال نجا< 0ال ?�حة للمنكرين �لكافرين من عذ�� جهّنم، هذ� ما تخبرنا 
يمكن  ال  �لتي  جهنم  في  �لمختلفة  �لعذ��  صو?  من  �لقرlنية   Fآليا� به 
مقا?نتها بصو? �لعذ�� في �لدنيا ألنها �عظم �0شد. فاآلالb �لتي يحس بها 
�إلنسا> في �لدنيا تخف بعد مّد< قصير< 0تشفى �لجر�0 بمر0? �لزمن، �ما 

lالb جهنم فهي �بدية 0ال تخف 2ّال بإH> �هللا تعالى.
0هنا� حكمة �خرd من 0جو; هذQ �ألماكن �لوسخة يستطيع �لمؤمن 
�إلنسا>  يتر�   <� يمكن  �لتالي:  بالمثا#  نفهمها   <� 0يمكن  2ليها،  �لتوصل 
مكانا ما لم ينظفه سو�� ناسيا �0 مهمال، لكنه �H2 ما ?�d تلك �أل0سا� تبين 
?حمة �هللا 0لطفه، 0يتبين له كذلك مدd خطئه حين تر� Hلك �لمكا> 0لم 
يعتن بنظافته، ألّ> �هللا 0هبه مكانا طاهر� ليعيش فيه 0هو ضيٌف فيه �ال 0هو 
يقوb بخير  نعم �هللا �0>  �> يحافظ على  �إلنسا>  لذلك على  هذQ �أل?�. 
�ألعما# في �لدنيا حمد� 0شكر� هللا على تلك �لنعم. �ما �H2 فعل عكس Hلك 
جيد�،  Hلك  يفهم  �لعاقل  �0لمؤمن  تعالى.  �هللا  لغضب  مستحقا  يكو>  فهو 
فيحرg على �لنظافة 0يقوb بإصال� �خطائه 0يحرg على �> ال يعو; 2لى 

 .dهذ� �لخطإ مر< �خر





ْ�َناُكْم ُثمَّ ُقْلَنا ِلْلَمآلِئَكِة �ْسُجُد�ْ� آلَ�Dَ َفَسَجُد�ْ�  " َ�َلَقْد َخَلْقَناُكْم ُثمَّ َصوَّ
اِجِديَن  َقاَ: َما َمَنَعَك َ�الَّ َتْسُجَد ِ!ْ� َ�َمْرُتَك َقاَ:  ِ!الَّ ِ!ْبِليَس َلْم َيُكن مَِّن �لسَّ

َ�َنْا َخْيٌر مِّْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍ� َ�َخَلْقَتُه ِمن ِطيٍن َقاَ: َفاْهِبْط ِمْنَها َفَما َيُكو8ُ 

اِغِريَن" (�ألعر�^، 13-11 ). َلَك 8�َ َتَتَكبََّر ِفيَها َفاْخُرkْ ِ!نََّك ِمَن �لصَّ

 طلب �لشيطا> من �هللا 2مهاله 2لى يوb �لقيامة ليغو� �إلنسا> 0يبعدQ عن 

�اليما>، 0قد قا# تعالى: 
" َقاَ: َ�نِظْرِني ِ!َلى َيْوDِ ُيْبَعُثو8َ َقاَ: ِ!نََّك ِمَن �لُمنَظِريَن َقاَ: َفِبَما َ�ْغَوْيَتِني 
َألْقُعَد8َّ َلُهْم ِصَر�َطَك �ْلُمْسَتِقيَم ُثمَّ آلِتَينَُّهم مِّن َبْيِن َ�ْيِديِهْم َ�ِمْن َخْلِفِهْم 

َ�َعْن َ�ْيَماِنِهْم َ�َعن َشَمآِئِلِهْم َ�َال َتِجُد َ�ْكَثَرُهْم َشاِكِريَن َقاَ: �ْخُرkْ ِمْنَها 

َمْذ�oُمًا مَّْدُحو�ً� لََّمن َتِبَعَك ِمْنُهْم َألْمأل8َّ َجَهنَّـَم ِمنـُكْم َ�ْجَمِعيـَن" 

(�ألعر�^، 18-14 ) 
 هد^ �لشيطا> H2> 2غو�� جميع �لناt بمن فيهم �لمؤمنين �لصا;قين عسى 
�> يصحبه كثير من �لناt 2لى جهنم 0بئس �لمصير. 0يقف �لشيطا> حجر عثر< 
�ماb عبا;< �إلنسا> لربه بكّل 2خالg 0خشوp، 0هو يحرg على 2بعا; �لمؤمنين 

عن �لدين �0لقرl> 0جذبهم 2لى �لعذ�� �ألبد�.
 <0; يعمل  �0نه  �لشيطا>،  هو  �ألكبر  عد0هم   <� فيعلمو>  �لمؤمنو>  �ّما 
من  حذ?ين  تعالى  �هللا  ��0مر  تطبيق  على  جّد�  حريصين  تر�هم  لذلك  توقف، 
حيل �لشيطا> 0كيدQ، كما تر�هم يقظين من 0ساt0 �لشيطا> 00عو;Q �لفا?غة 
�لعمل  �20لهائه عن  �لقرlنية  �لقرl> 0?فض �ألخال}  في  �لشك  0تحريضه على 



يو�جه �سوسة �لشيطا8

بحذ� � يقظة
يعمل �لشيطا> ;�ئما على غو�ية �إلنسا> 20بعا;Q عن �لطريق �لحق، 0لقد 
�لعمل،  Hلك  2ّال   bليو� كامل  للشيطا> خال#  شغل  ال   بذلك،   <lلقر� �علمنا 
0ال يفر} بين فقير 0غني، �0 شا� 0 شيخ �0 جميل 0 قبيح ألنه يبغض كّل 

.tلنا�
 bعليه �لسال b;l عد�0< �لشيطا> لإلنسا> مع �0# بشر 0هو سيدنا Fبد�
غير<  بالسجو;  �هللا  �مر  �لشيطا>  فرفض   b;بالسجو; آل مالئكته  �هللا  �مر  حيث 

 :gهللا من �لجّنة. قا# تعالى في هذ� �لخصو� Q;لذلك طر ،b;l 0حسد� من

�لجزV �لثالث 

�لخصا: �لعالية �لتي يوفرها 

�لتخّلق باألخال2 �لقر>نية



�لشيطا> فقا# تعالى: 
 Tِلَخنَّا� Tِِمْن َشرِّ �لَوْسَو� Tَِلِه �لنَّا!ِ Tَِمِلِك �لنَّا Tِِبَر#ِّ �لنَّا �ُقْل َ�ُعوُ"
 .( 6-1 ،tلنا� ) "Tِِمَن �لِجنَِّة َ��لنَّا Tِِفي ُصُد�ِ� �لنَّا Tُُيَوْسِو Jلَِّذ�

2ّ> �لمؤمن �لملتزb باألخال} �لقرlنية يستعيذ باهللا من �لشيطا> �لرجيم 0ال 
لألخال}  طبقا  2ّال  يفكر  0ال  Hهنه،  2لى  تمر  �لشيطا>   t0لوسا �لطريق  يفسح 
�لقرlنية. �0لمؤمن ;�ئما يقظ 0ال يأبه لكالb �لشيطا> 0ال يسمح بتدخل �لشيطا> 
2ال  يتصّر^  فال  حياته  في  مصاعب  من  �0جهته  0مهما  �0عماله،   Q?فكا� في 
يفّكر 0يتحر� بكّل 0عي 0مسئولية. فهو في جميع  تعالى، بل  بما يرضي �هللا 
�ألحو�# �0لظر0^ يتكلم 0يتصر^ 0فقا لما جا� في �لقرl> �لكريم. هكذ� ال 
بالحقيقة فقا#  �لكريم   <lلقر� �لشيطا> 0قد �خبرنا �هللا في  بغو�ية  �لمؤمن  يتأثر 

عز 0جّل: 
ُلو8َ ِ!نََّما ُسْلَطاُنُه  "ِ!نَُّه َلْيَس َلُه ُسْلَطا8ٌ َعَلى �لَِّذيَن >َمُنو� َ�َعَلى َ�بِِّهْم َيَتَوكَّ

َعَلى �لَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه َ��لَِّذيَن ُهْم ِبِه ُمْشِرُكو8َ" 

( �لنحل، 100-99 ). 



 )  <l�0لقر �هللا  طريق  عن  �لمؤمنين  لشغل  �لشيطا>  يسعى  0باختصا?  بها. 
�لحقيقي  �لعد0  �لشيطا>:  يحيى:  ها?0>  �نظر كتا�   Fلمعلوما� من  لمزيد 

لإلنسا>). قا# تعالى في سو?< �لبقر<: 
ِمْنُه   Lًَمْغِفَر َيِعُدُكْم  َ��ُهللا   Vِِبالَفْحَشا َ�َيْأُمُرُكْم  �لَفْقَر  َيِعُدُكْم  ْيَطا8ُ  "�لشَّ

َ�َفْضًال َ��ُهللا َ��ِسٌع َعِليٌم" (�لبقر< 268) . 

  {Wتوضح �آلية �لكريمة سعي �لشيطا> 2لى جعل �إلنسا> ينسى �ّ> �هللا ير
�لجوp سو^ يصيبه 0لن يستطيع جمع  بأ>  �لحية 0يخيفه   Fلمخلوقا� جميع 
�لما#. بهذ� �لشكل يسعى �لشيطا> 2لى غو�ية �إلنسا> ليكو> من �تباعه، لذلك 

�نا? �هللا سبيل �إلنسا> ليو�جه 0ساt0 �لشيطا> في قوله تعالى: 
 َّ8!ِ َعِليٌم  َسِميٌع  ِ!نَُّه  ِباِهللا  َفاْسَتِعْذ   uٌَنْز ْيَطا8ِ  �لشَّ ِمَن  َيْنَزَغنََّك  "َ�ِ!ماَّ 
ُمْبِصُر�8َ"  ُهْم  َفِإَ��  ُر��  َتَذكَّ ْيَطا8ِ  �لشَّ ِمَن  َطِائٌف  ُهْم  ِ!َ�� َمسَّ �تََّقْو�  �لَِّذيَن 

(�ألعر�^، 201-200 ). 
�لشيطا>،   t00سا لمو�جهة  سال�  �كبر  هو  تعالى  �هللا  2لى  �للجو�   <2
 �ّ� فعل  يستطيع  0ال  تعالى  �هللا  سيطر<  تحت  �لشيطا>   <� ننسى  �ال  0ينبغي 
�هللا  �مرنا  0قد  �هللا.  بمشيئة  2ّال  شي� 
لمو�جهة  بالدعا�  به  باالستعانة 



�لسلو� �لّال�خالقّي.

2ّ> �لذين يتبعو> طريق �لعفو �0لتسامح 0ينير0> �ماb ��آلخرين 

طريق �لصو�� هم �صحا� �ألخال} �لسامية مصد�قا لقوله تعالى: "َ�َلَمْن 

َصَبَر َ�َغَفَر ِ!8َّ َ�ِلَك َلِمْن َعْزDِ �ُألُموِ�" (�لشو?d، 43 ). �مر �هللا �إلنسا> �> 

قا#   gلخصو� هذ�  0في  �إلنسا>،  �خيه   Qتجا عفّو�  متسامحا،  ?حيما،  يكو> 

تعالى: 

َعِة 8�َ ُيْؤُتو� ُ�ْ�ِلي �ْلُقْرَبى َ��ْلَمَساِكيَن  " َ�َال َيْأَتِل ُ�ْ�ُلو� �ْلَفْضِل ِمنُكْم َ��لسَّ

َ��ْلُمَهاِجِريَن ِفي َسِبيِل �هللاَِّ َ�ْلَيْعُفو� َ�ْلَيْصَفُحو� َ�َال ُتِحبُّو8َ 8�َ َيْغِفَر �هللاَُّ َلُكْم 

َ��هللاَُّ َغُفوٌ� �َِّحيٌم" ( �لنو�، 22)

  لذلك فإ> �لمؤمن عليه �> يكو> لينا 0متسامحا 0متفّهما لآلخرين عند 

يكو>   <� فعليه  �حدهم  ضوضا�  على  صباحا  �فا}   �H2 فمثال  معهم،  �لتعامل 

متسامحا مع Hلك �إلنسا>، 0ال ينس �ّنه يتصر^ بإH> �هللا تعالى ?غم �> مثل 

هذ� �لتصر^ يثير �لغضب 0هو سبب معقو# للخصاb 0 �لنقاf. 0لنذهب �بعد 

سببا  كا>   <20 حتى  معاملة حسنة  �إلنسا>  يعامل   <� �لمؤمن  على  Hلك،  من 

في �إلضر�? به بحا;] قد ينتج لقلة �نتباQ. فمهما كانت �لظر0^ �لتي يقابلها 

�لمؤمن ال يغضب 0ال يفقد سيطرته على �عصابه 0ال يفسد في �أل?�، 0عليه 



�لتفاهم ��لتسامح 

��لعفو 
َ��لَجاِ�  َ��لَمَساِكين  َ��لَيَتاَمى  �لُقْرَبى   Jَ�ِبِذ ِ!ْحَساًنا  تعالى"...َ�ِباْلَو�ِلَدْيِن  قا# 

َمَلَكْت  َ�َما  ِبيِل  �لسَّ َ��ْبن  ِبالَجْنِب  اِحِب  َ��لصَّ �لُجُنِب  َ��لَجاِ�  �ْلُقْرَبى   J�ِ

 tبمعاملة �لنا Fآليا� Qَ�ْيَماُنُكْم..." ( �لنسا�، 36 ). يأمرنا �هللا تعالى في هذ

 tلنا� يدعو   <� �إلنسا>  0على  �0لعنا;،  �0لجد�#   bلخصا� 0تجنب  بالحسنى 

2لى �ألخال} �لحسنة. 0أل> �لمؤمن يعيش باألخال} �لقرlنية فهو ;�ئما مسالم 

مصلح بين F�H �لبين مبا;?� بالعمل �لصالح. �ما �لذين هم �بعد ما يكو> عن 

من  Hلك  0غير  0جد#   F0نز�عا  Fخصوما كلها  فحياتهم  �لدينية  �ألخال} 



 .Qكما يحب �> يعاملو tيعامل �لنا <�

�لنو?  سو?<  من   22 �آلية  �0ضحت  كما 

فإ> �لمؤمن يأمل من �هللا �لرحمن �لرحيم �> يغفر له 

تطبيق صفة  على   gيحر ال  �لذ�  �لمؤمن  فإ>  لذلك   ،Qخطايا

محالة،  ال  �لقرlنية  �ألخال}  عن  ينحر^  حياته  في  "�لر�0^" 

يتمتع  �لقرlنية  �ألخال}  ضو�  في  يعيش  �لذ�  �إلنسا>  أل> 

�0لجد�#   bلخصا� يمنع  �لذ�  فهو  �ألخالقية،   Fلصفا� بأسمى 

في بيته 0عمله 0في �لطريق بفضل ما يظهرQ من 0عي 0?صانة 

 bفيكو> بذلك مثاال لألخال} �0لسلو� �لحسن �ما ،bطو�# �ليو

�آلخرين. �0هّم من Hلك يكو> قد طبق سلوكا محمو;� عند �هللا 

، فيكو> قد تصر^ بما يرضيه سبحانه 0تعالى.

عن   F;?0  Fمعلوما �لغز�لي   bإلما�  bإلسال� حجة  Hكر 

�لرسو#  �خال}  في  �لحديث  علما� 

عليه �لصال< �0لسالb في مجالسته 

 b�0لسال �لصال<  عليه  �نه   tللّنا

�حد  على  �حد�  يفضل  ال  كا> 





�لتحّلى بالصبر
 Fمجتمعا في   tلنا� بعض  يطبق 

�0صى  �لتي  �لحسنة  �ألخال}  بعض  مختلفة 
متصفو>   tلنا� 0هؤال�  �لعزيز،  كتابه  في  تعالى  �هللا  بها 

بالتضحية �0للين �0لرحمة �0لعد# 0حّب مساعد< �لغير، لكن مهما �ّ;عى هؤال� 
�لّصبر.  �H2 تحّلو� بصفة  2ّال  فلن تكتمل �خالقهم  بأنهم �صحا� �خال} عالية 
مثال، يمكن �> يستغر} �إلنسا> صباحا في �لنوb، 0لديه �متحا> مهم، 0فجأ< 

حركة  بتعطل  فيفاجأ  �المتحا>  بموعد  �للحا}  0يحا#0  نومه  من  يفيق 
لعدb 0جو;  بتأخرQ نظر�  �لمر0?، 0ال يمكنه 2خبا? مركز �إلمتحا> 
هاتف قريب من مقّر سكناQ. هكذ�، 0في خضم هذ� �لجو �لمتوتر 

 0� بغلظة  فيجيبه  معين  �مر  ما عن  يسأله شخص 
�نه ال يجيبه 0ينظر بشز? بالرغم من �> �لشخص 
لآلخرين  متفّهم  للخير  محّب  �نه  ;�ئما  يّدعى 

0متسامح معهم. 
2ّ> �لمؤمن �لحق ال يحيد مهما كانت �لظر0^ 

عن �ألخال} �لقرlنية، فال يتصر^ تصّرفاF خاطئة 
0ال تصد? عنه �لفا� بذيئة، 0يتعامل مع �آلخرين 
بصبر جميل( لمزيد من �لتفصيل �نظر: كتا� 

 . ( <lها?0> يحيى، �همية �لصبر في �لقر
�ثنا�  ما  �حد  يدفعه   <� Hلك  0مثا# 



فكل  بالنظر 2لى 0جهه �لكريم حتى بوجهه،  من يجالسه ينا# نصيبه 

كا>  نعم   .Qغير من  2ليه  �حب  �نه  �0حد  كل  يظن 

0مز�حه  0بكلماته  �لطيب  بمجلسه  ينعمو>  �لحاضر0> 

0سكينة...0كا>  0تو�ضع  حيا�  مجلس  مجلسه  0كا>  �للطيف.  

له كنية  تكن  لم  لخاطرهم، 0من  0تطييبا  لهم  2كر�ما  بكنيتهم  �لصحاية  ينا;� 

جعل له كنية 0نا;�Q بها. 0كا> �بعد شي� عن �لغضب. �0لشي� �لقليل يرضيه 

 tلنا� نفع  من   tلنا� فخير   ،tبالنا  tلنا� �?حم  0كا>  0سلم.  عليه  �هللا  صلى 

 .Q�0عطاهم من خير

علينا �> نتخذ �لرسو# صلى �هللا عليه 0سلم قد0تنا، 0نعم �لقد0< 

حيا<  يعيش  �لنبوية  �0لسنة  �لقرlنية  باألخال}   bلملتز� �0إلنسا>  هو. 

سعيد< بإH> �هللا، 0في �آلخر< يتلّقاQ برحمته �لو�سعة 0غفر�نه. 



�لكلمة �لطيبة
يرجح بعض �لناt �لرّ; على �إلسا�< باإلسا�< 0ال يسمح لهم مز�جهم بأ> 
بأسو�  �لسّيئة  �لكلمة  يقابلو>  بل  �لمقد?<  عافين عند  للغيض  يكونو� كاضمين 
منها، فيطقو> �لفاظا غير الئقة 0يستعملو> عبا?�F نابية تجر� �لطر^ �لمقابل، 

0يركبهم �لكْبر 0ينسو> �الحتر�b، 0هذ� ينم عن �الستعال� �0لتكبر.
 <� يؤكد   <lلقر� أل>  �لقرlنية  لألخال}  تماما  منافية   Fلتصرفا�  Qهذ  <2
�لكلمة �لطيبة بركة 0تعو; بالنفع على صاحبها، 0قد ضر� �هللا لنا مثال في قوله 

تعالى: 
َثاِبٌت  َ�ْصُلَها  َطيَِّبٍة   Lٍَكَشَجر َطيَِّبًة  َكِلَمًة  َمَثًال  �هللاُّ  َضَرَ#  َكْيَف  َتَر  "َ�َلْم 
َماV ُتْؤِتي ُ�ُكَلَها ُكلَّ ِحيٍن ِبِإْ�8ِ َ�بَِّها َ�َيْضِرُ# �هللاُّ �َألْمَثاَ:  َ�َفْرُعَها ِفي �لسَّ

ُر�8َ َ�َمثُل َكِلَمٍة َخِبيَثٍة َكَشَجَرLٍ َخِبيَثٍة �ْجُتثَّْت ِمن َفْو2ِ  ِللنَّاTِ َلَعلَُّهْم َيَتَذكَّ

 Lَِألْ�ِ+ َما َلَها ِمن َقَر�ٍ� ُيَثبُِّت �هللاُّ �لَِّذيَن >َمُنوْ� ِباْلَقْوِ: �لثَّاِبِت ِفي �ْلَحَيا�

 "Vُاِلِميَن َ�َيْفَعُل �هللاُّ َما َيَشا ْنَيا َ�ِفي �آلِخَرLِ َ�ُيِضلُّ �هللاُّ �لظَّ �لدُّ

( 2بر�هيم، 27-24 ).
 Wإلنسا> �لذ� يعتمد �لكلمة �لطيبة �سلوبا في حياته يفو� <� Fتؤكد �آليا 



صعو;Q �لحافلة �0 يسمعه كالما ال يحبه، �0 �> تمّر بجانبه سيا?< فتلطخ ثيابه 
�لمؤمن  فعل   ;ّ? يكو>  هنا  حياتنا.  في  بكثر<  موجو;<   6Hلنما�  Qهذ بالوحل. 
مقّد?<  �ألحد�]   Qهذ بأ>  يؤمن  �لمؤمن  كالتالي:  �لقرlنية  باألخال}   bلملتز�
0ال يمكنه منع حد0ثها، لذلك فهو يتحّلى بالصبر �لجميل 0يبتعد عن �لغضب 
بكّل  0يحا#0  �لمستقبل،  في  �ألحد�]   Qهذ مثل  تجنب  0يحا#0  �0النفعا# 
تطبيقا  �لخصاb 0يجيب بكلماF طيبة  �لتوتر 0تصعيد  قّو< تجنب  �0تي من  ما 
لألخال} �لقرlنية ألّ> �لمؤمن يتسلح بالصبر إلبعا; �لضر? عنه نز0ال عند قوله 

تعالى: 
يَِّئُة ِ�ْ�َفْع ِبالَِّتي ِهَي َ�ْحَسُن فَِإَ�� �لَِّذJ َبْيَنَك  "َ�َال َتْسَتِو� �لَحَسَنُة َ�َال �لسَّ
َ�َبْيَنُه َعَد�Lٌ�َ َكَأنَُّه َ�ِليٌّ َحِميٌم َ�َما ُيَلقَّاَها ِ!الَّ �لَِّذيَن َصَبُر�� َ�َما ُيَلقَّاَها ِ!الَّ 

ُ�� َحظٍّ َعِظيٍم" ( فّصلت، 35-34 ).



�مر �هللا تعالى. 0قد قا# �هللا تعالى: 
ْيَطا8َ  ْيَطا8َ َيْنِزuُ َبْيَنُهْم ِ!8َّ �لشَّ "َ�ُقْل ِلِعَباِ�J َيُقوُلو� �ّلِتي ِهَي َ�ْحَسُن ِ!8َّ �لشَّ

� ُمِبيًنا" (�إلسر��، 53 ).  َكا8َ ِلِإلْنَسا8ِ َعُد�ًّ

0يحا#0  �لجميل  �لقو#  عن  �إلنسا>  يبعد  �لشيطا>   <� �آلية  تبين  هكذ� 
بث �لفتنة بين �لناt بمجّر; �> يتلفظ �حد �لمتخاصمين بكلمة سيئة، فيتدخل 
�لشيطا> على �لفو? ليؤجج نا? �لفتنة، فيرّ; �إلنسا> بكلمة سيئة 0يسقط �لطرفا> 
في شبا� �لوسو�t �لذ� يوسوt في صد0? �لناt مّما يفسد �لعالقاF �إلنسانية 

0ينهي �لصد�قة بين �ألصدقا�. 
يتبا;لو�   <� �لمؤمنين  0على  �لشيطا>،  على  تنتصر  فهي  �لطيبة  �لكلمة  �ّما 
بذلك  بينهم.  �لفتنة  ببّث  للشيطا>  �لمجا#  يفسحو�  ال   <�0 �لطيبة   Fلكلما�
0قد   .tلنا� بين  �اللفة   d0تقو �لتقا?�  0يحصل   tلنا� بين   Fلعالقا� تتوطد 
�0صى �لرسو# عليه �لصال< 0 �لسالb �لمؤمنين، في كثير من �حا;يثه، بالتحابب 
�0لتحّلي باألخال} �لطيية، من Hلك قوله عليه �لصال< �0لّسالb: 2ّنما ُبعثت ألتّمم 

مكا?b �ألخال}.



بحسنة �لدنيا �0آلخر< 0تكو> له مقابل Hلك نعم ال مثيل لها، �ّما �لذين يعتمد0> 
�لكلمة �لخبيثة فعاقبتهم نا? جهنم 0يكونو> قد �ختا?�0 طريق �لظال#. 

معتمد�  �لحّق  �لطريق  2لى  لّين 0يدعوهم  بأسلو�   tلنا� �لمؤمن  يخاطب 
�لكريمة، 0يقو# لهم قوال   Fباآليا  tلنا� �لكريم منهجا لدعوته فيذّكر   <lلقر�
حسنا. كما يشر� �لمؤمن �ألخال} �لقرlنية بأسلو� سهل بسيط حّتى يحبب 
�ألخال} �لقرlنية ألصدقائه 0يهديهم 2لى �لطريق �لقويم 0يحّدثهم �حا;يث تبعث 
فيهم �لنشا� �0لحيوية �0ألمل في حيا< طيبة. �0لمؤمن بهذ� �ألسلو� هو عند 

�هللا مثل �لشجر< �لطيبة �لتي تعطي ثما?� طّيبة.
من  �لحّط  غايتهم  0نقائصهم   tلنا�  Fصفا ينقد0>   tلنا� بعض   <� غير 
قيمتهم 20هانتهم. 0هذ� �ألسلو� �لخطأ حذ? منه �هللا تعالى في �آلياF �لسابقة 
0شبه قولهم بالشجر< �لخبيثة �لتي ال تنفع �لناt 0ال تثمر ثما?� طيبة، ألّ> �لكلمة 
 .bالجتماعية 0تحبط �لعز�ئم 0تبعث على �لحز> �0لتشا�� Fلسيئة تفسد �لعالقا�
�ّما �لمؤمن �H2 تحد] مع شخص فهو يحا0# -بأسلو� لّين 0من خال# �ختيا? 
كلماF حسنة -�> يذكرQ بأخطائه فال يجر� شعو?Q 0يكو> بذلك قد طبق 



�لعو# فُيذهب عنهم �لهّم 
يبعث في قلوبهم �لمسر� 
 �ألمل 
حّب �لحيا�.
�لسهر على �2حة �آلخرين 
عد- ,+عاجهم صفة حميد� يتحّلى بها �لمسلم. 
4فر�3  مع  يستعملها  �لتي  �ألشيا6  نظافة  على  يحر:  �ألسر�   �3خل  
�إلنسا# 
�لعائلة 
يحافظ على ترتيب �لبيت فيكو# مثاال يحتذB به، فال يزعج �آلخرين 
4
 يفتح �لموسيقى فيزعج �آلخرين �لذين يستريحو#  Lعا Mبصو Oكأ# يتحد
من عنا6 �ليو-. 
هو ال يكو# سببا في تعطيل من يكو# في حاجة لقضا6 شأ# 

مستعجل، 
غير Uلك من �ألمو2 �لتي يقابلها �إلنسا# يومّيا.
 Oيتحد فعندما  �لنفس،  �لغير على  ,يثا2   Z4هّم مظاهر �لرصين من  �لتفكير 

من  ،Oليتحّد Lشخصا# في �لموضو[ نفسه يتر\ �لو�حد منهما لآلخر �لمجا
 Zلغير �لنفا3  �لذB شا2` على  �لطعا-  �لمر6 شيئا من  يتر\  �إليثا2 #4  مظاهر 
�لعميق. 
من  �لتفكير  معنى  لتوضيح  نضربها  4مثلة  يؤ�كلهم. 
هي  ,�U كا# 
عن   L+تتنا  
4 مز3حمة  حافلة  في  لغير\  مكانك  تتر\   #4 �إليثا2  مظاهر 
�لسلو\   Zهذ  ... شي6  ثمن  لدفع  فيه   eلنا� يز3حم  طابو2  �3خل   \2
3

تحاببهم، 
يمّتن �لعالقاM �الجتماعية  eلنا� g2لّلطيف يساهم في تقا�
فيعّم �لحّب 
�الحتر�- بين 4فر�3 �لمجتمع. 
في �لمقابل ,�U حر: كّل 

�لدسائس   Mلمؤ�مر�� �لشخصية 
حا\  منفعته 
مصلحته  على  شخص 

,�U حا
L كّل 
�حد �لتقّرg من �آلخر لتحقيق مصلحة شخصية  ،Zلغير



�لتفكير �لعميق

�لمؤمنو#  �الحتر�-.  
قّلة  
�لغلظة  بالفظاظة  �لجاهلي  �لمجتمع  يتمّيز 
نزيه  تفكير  �لمؤمن صاحب  �لتصّر` ألّ#  
هذ�  gألسلو� بشد� هذ�  يرفضو# 
 #lلقر� لنا  
قد Uكر  .m2هو خليفة �هللا في �أل

لّين 
صاحب تفكير سليم، 

�لكريم سيدنا موسى عليه �لسال- مثاال على �لعفة 
ُبعد �لنظر، يقوL تعالى: 
ا َ�َ*َ� َما( َمْدَيَن َ�َجَد َعَلْيِه ُ%مًَّة مَِّن �لنَّاِ� َيْسُقوَ� َ�َ�َجَد ِمن ُ��ِنِهُم  "َ�َلمَّ
�ْمَر%َتْيِن َتُذ�َ��ِ� َقا5َ َما َخْطُبُكَما َقاَلَتا َال َنْسِقي َحتَّى ُيْصِدَ* �لرَِّعا( َ�َ%ُبوَنا 

لِّ َفَقا5َ َ*;ِّ 8ِنِّي ِلَما َ%نَزْلَت 8َِليَّ  َشْيٌخ َكِبيٌر َفَسَقى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّى 8َِلى �لظِّ

ِمْن َخْيٍر َفِقيٌر" (�لقصص، 24-23 ).  

سيدنا موسى عليه �لسال- كا# ,نسانا Uكّيا ,U فهم 
فأسر[  مساعد�  ,لى  حاجة  في  �لفتاتين   #ّ4

�لمؤمن  مساعدتهما،  ,لى 
 Mصفا يتخذ  من  �لصالح 
�هللا  مدحه  �لتي  موسى  سيدنا 
بها نموUجا، 
يسير على طريقه 
,لى  فيسا2[  كلها،  حياته  في 
يد  
يمّد  �لمحتاجين  مساعد� 



8كر�G �لضيف
مثاال  �لكريم   #lلقر� لنا    gضر قد   
 خاصة،   g�3l �لضيف   Lالستقبا

�لشديد  تعالى حرصه  �هللا   wفقد مد �لخليل  ,بر�هيم  4ال 
هو سيدنا  به   xيحتذ

على ,كر�- �لضيف فيقوL تعالى: 

"َهْل َ%َتاNَ َحِديُث َضْيِف 8ِْبَر�ِهيَم �ْلُمْكَرِميَن Jْ8ِ َ�َخُلو� َعَلْيِه َفَقاُلو� َسَالمًا 

8َِلْيِهْم  َبُه  ِبِعْجٍل َسِميٍن َفَقرَّ َ%ْهِلِه َفَجا(  8َِلى   Pَمُّنَكُر�َ� َفَر� Gٌَقْو Gٌَقا5َ َسَال

( 27-24 Mلذ�2يا� )  "�ََقا5َ َ%َال َتْأُكُلو

بكّل  �لضيف  يستقبلو#  مثاال  ,بر�هيم  سيدنا   #
يتخذ �لذين  �لمؤمنين   #ّ,

 Mتلبية حاجيا يعمل على  ثّم  
�حتر�- 
محّبة،  zيقابلونه بوجه بشو
حر��2، 

�لضيف 3
# 4# يشعرZ بذلك، 
يحر: على ,2ضائه، كما يحر: على ,كر�مه 


�لمشر
باM عمال بمقتضياM �ألخال} �لقرlنية. Mبما تيسر من �لمأكوال

بعض �لناe في �لمجتمع �لجاهلي ال يقبلو# �لضيف حتى 
 ,# كا# 


,�U 4جبر
� على �ستقباL �لضيف يقومو# بو�جب �لضيافة  ،g2من �ألقا

3
# 2غبة حقيقية فقط ألنها 
�جب �جتماعي . 
على مضض 

,ضافة ,لى Uلك فإنهم يتصّرفو# مع �لضيف حسب مكانته 



.gحيا� �لمجتمع ,لى حيا� �لغا Lتتحو
تفسد �لعالقاM �الجتماعية 

�لثرثر�  متينة،   Mتكوين صد�قا تعو}  
�لنفا} خصائص  
�لكبريا6  �لريا6 

هذ� �لسلو\ �لذB ال  .eبين �لنا Mآلخرين يوتر �لعالقا� wجر

كثر� �لكال- 

يحبه �هللا تعالى ال 4حد يتمّنى 4# يتعرm له. 



�الجتماعية، فإ# كا# �لضيف من �لفقر�6 قّدمو� له ما تيسر من �لطعا-، 


 لّذ من  gفيقّدمو# له ما طا Uصاحب نفو 
4ّما ,�U كا# �لضيف غنيا 4

 .Zيحرصو# على كسب 2ضا
 Mبا
�ألطعمة 
�لمشر

,ّ# صاحب �لبيت ,�U ما 4ظهر تذمر� من �ستقباL �لضيف، فإ# Uلك 

يصبح  
بالتالي  للضيف  ممّلة  �لزيا�2  
تصبح  المحالة،  �لضيف  يزعج 

�نتها6 �لضيافة  �لعا- للضيف 
�لمضّيف ممالָד 
ينتظر كل طر`  �لوضع 

بفا�2 �لصبر. فالضيف يند- على قد
مه 
يحز# �لمضيف على ما قدمه 

.Mبا

�لمشر Mللضيف من �لمأكوال

بينهم  �لضيافة   L3تبا
 eلنا� �لممتع بين  �لحو�2   #ّ4  Lلقو� خالصة 

يساهم في �لتضامن 
�لوحد� �الجتماعية، 
كّل Uلك لن يتّم ,ّال بااللتز�- 

باألخال} �لقرlنية.

150150





تجنب �لغضب ��لجد�5
 ،eلتفرقة بين �لنا�
�لنقاz بين �لناe هو �لسبب �لحقيقي للتصا3- 
�لخصا- 

نقاz بسيط بين صديقين حميمين يمكن 4# يكبر فيحّل �لغضب محّل  مشاعر 

�لحّب 
�لتفاهم، 
 قد حذ2نا �هللا تعالي في سو�2 �لكهف �آلية 54 من �لتحّلي 

بهذZ �ألخال} �لسيئة 
نبهنا ,لى طبيعة �إلنسا#  بقوله: "...َ�َكاَ� �ِإلْنَساُ� َ%ْكَثَر 

َشْيٍ( َجَدًال "، لذلك حّر- �هللا كّل سلو\ من شأنه ,ضعا` 2
w �لمحبة 
�ألخو� 


�لتكافل بين �لمؤمنين، يقوL تعالى: 

"َ�َ%ِطيُعو� �هللا َ�َ*ُسوَلُه َ�َال َتَناَ\ُعو� َفَتْفَشُلو� َ�َتْذَهَب ِ*يُحُكْم..." 

 .( 46 ،Lألنفا� )

�آلية  تؤكد  كما  �لنز�[ 


ال  �لمؤمنين  قّو�   mيقّو

خال`،   Bّأل حالָד  يكو# 

 

ال تنتظر منه فائد� 
ال يعد

شبا\  في  سقوطا  يكو#   #4

�لشيطا# فيدفع �لناe ,لى �لتخاصم 

�إلنسا#  فإّ#  لذلك  
�لتصا3-، 

�لذB يتخذ من �لقرl# منهجا 



Gتبا�5 �لتحية � �إلحتر�
�لتحية  4+كى  �لبعض  لبعضهم  قدمو�  �ليو-   Lخال �لمؤمنو#  تقابل  كّلما 


4طيب �لسال-، بمعنى 4ّنهم يتبا3لو# �لّسال- تطبيقا ألمر �هللا تعالى في قوله:
ُمَباَ*َكًة  �هللا  ِعْنِد  ِمْن  َتِحيًَّة  َ%ْنُفِسُكْم  َعَلى  َفَسلُِّمو�  ُبُيوًتا  َ�َخْلُتْم   �Jََفِإ..."

ًطيَِّبًة َكَذِلَك ُيَبيُِّن �هللا َلُكْم �آلياbِ َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَ�" 

( �لنو2، 61 ). 
,�U ما خر� �لمؤمن من بيته تباL3 �لتحية 
�لّسال- مع جير�نه 
تمّنى لهم 

كذلك يفعل نفس �لشي6 مع �لذين يقابلهم  ،Lيوما مبا2كا مليئا بخير �ألعما
في �لطريق، 
مع 4صدقائه في �لعمل 
غيرهم من �لّناe، فيكو# �لمؤمن قد طبق 


�جبا �جتماعيا مهّما حّث عليه �لقرl#  �لكريم. 
تقوية  في  تساهم  �لبعض  بعضهم  يعرفو#  ال   e4نا بين  
�لسال-  �لتحية 
�لبعض  بعضهم  من   eلنا�  gفيقتر �لو�حد  �لمجتمع  في  �الجتماعية   Mلعالقا�


يحصل بينهم 
ئا- 
مو�3 حّتى 
,# لم يعرفو� بعضهم �لبعض.
تطبيقا  4# تكو#   
تعد �لجاهلي فهي ال  �لمجتمع  في  
�لسال-  �لتحّية  4ّما 
للعر` 
�لعا�3. 
يتباL3 بعض �لناe �لسال- فقط لعالقة حتمية تربطهم ببعضهم 
�ستعال6  �لسال-   #
ير3ّ ال   eلنا� 
بعض  منفعة.  تحقيق  في  طمعا   
4 �لبعض 

تكّبر�، 
هذ� طبيعي ألّ# �ألخال} �لعاّمة �لجاهلية ال تنكر مثل Uلك �لتصّر`.



من  
عوضا  لمظلمة،   mتعّر ما   �U, �لمشكلة  لحّل  متعّقل  لّين   g4سلو �تبا[ 

 Ll سو�2  في  تعالى  �هللا  4
�مر  �لمؤمن  يتبع  �لمشاكل  لحّل  �لعنف   Lستعما�

عمر�#: 

 �*َّ�ِ( َ��لَكاِظِميَن �لَغْيَظ َ��لَعاِفيَن َعِن �لنَّاِ رَّ�ِ( َ��لذَّ "�لَِّذيَن ُيْنِفُقوَ� ِفي �لسَّ

َ��ُهللا ُيِحبُّ �لُمْحِسِنيَن"  ( Ll عمر�#، 134 ). 

 `
,ّ# �إلنسا# �لملتز- باألخال} �لقرlنية ال يغّير 4خالقه مهما كانت �لظر


ال  �لغيظ  
يكضم   ،��أللفا بقبيح  ينطق  
ال  بأحد  يستهز6  فال  
�لمو�قف، 

�إلسا�6  ير3ّ  
ال  
مرحمته  تو�ضعه  يفا2}  ال  �لمؤمن  ألّ#  بعد
�نية  يتصر` 


�لرصانة تجاZ �آلخرين.  6
باإلسا�6، 
هو يلتز- �لهد

�لمؤمنو# يعتقد
# بأ# �هللا يمتحنهم في كّل شي6، لذلك يختا2
# �لكلمة 

�لسلو\  هذ�   #ّ4 يعلمو#  
�لتأني ألنهم  بالّصبر  
يتحّلو#  �لخصا-   mلطيبة عو�

.Zيعطيهم �ألمل في �لفو+ برضا
يرضى �هللا تعالى 




,# 3خل في نز�[  ،Mلنز�عا� Zفي مثل هذ Lشكل من �ألشكا Bّال يتو�2 بأ

�نتبه تذّكر 4حكا- �هللا 
234\ خطأ تصّرفاته  مع 4حدهم في غفلة من نفسه ثم 

عليه 4# يتر\ فوU �2لك �لسلو\. 

�لناe تختلف خصائصهم،  �ليو- 4صنافا كثير� من   Lيقابل �لمؤمنو# خال

يتجنب  نقاz معهم، كأ#  �لدخوL في  يتجنبو#  فإّنهم   gمهما كانت �ألسبا


�لجد�L مع �لباعة حوL 4سعا2 �لسلع �لمعر
ضة، 4
 ,ضها2 �لتأفف عند �نتظا2 

�لحافلة، 4
 �لصياw في 
جه �لعّماL ألّنهم يعملو# ببط6، كما يحا
L �لمؤمن 



�لكريم   في كتابه  بها  �هللا   ZّكرU مهّمة  يغفل عن حقيقة  �لحسو3  �إلنسا#  لكن 
بقوله تعالى: 

"َ%Gْ َيْحُسُد�َ� �لنَّاَ� َعَلى َما gَتاُهْم ِمْن َفْضِلِه..." ( �لنسا6، 54). 

ال يستطيع �إلنسا#  ،gير+} من يشا6 بغير حسا
�هللا مالك كّل شي6، 

�لمؤمن  تعالى،  �هللا  عند  من  هبة  يملك  
ما  
ماله  فجماله  2+قه،  في  �لتحّكم 
يعي جّيد� هذZ �لحقيقة لذلك يرّبي نفسه على �لقناعة 
يتجنب �لغير� 
�لحسد 
مهما حر- من شهو�M �لدنيا. 
كّلما x42 من هو 4كثر منه غنى 
جماال تذكر  
U #ّ4لك عطا6 من عند �هللا ير+} به من يشا6 من عباZ3  �ختبا�2 لهم 
�متحانا  
 eلك �ألساU على

2عا، 
 x4بقي، فيز3�3 �لمؤمن تقو
لإلنسا#، 
�آلخر� خير 

يختا2 سلوكه.
,ّ# �لمؤمن ال يحس بالغير� ,�U ما شا2\ غيرZ تلك �لخير�M كأ# ُيهديهم 

بالتالي يكو# قد طّبق 4مر �هللا  ،Zيستعمل شيئا يحّبه مع غير 
مّما 2+قه �هللا 4

في قوله تعالى: 
ُتْنِفُقو� ِمْن َشْيٍ( َفِإ�َّ �َهللا ِبِه  ا ُتِحبُّوَ� َ�َما  ُتْنِفُقو� ِممَّ َتَناُلو� �لِبرَّ َحتَّى  "َلْن 

َعِليٌم"  ( Ll عمر�#، 92 ).

يمكنه  
ال  جّد�  قصير�  �إلنسا#  حيا�   #ّ4 يعي  �لمؤمن   #ّ4  Lلقو� خالصة 
بأB حاL من �ألحو�L �لتمّتع بكّل  خير�M �لدنيا، لذلك يتجنب �لسلو\ �لسي6 

مثل �لحسد 
�لغير�.



hتجنب �لغير
�لغير� صفة سلبية في �لنفس �لبشرية، 
هي صفة حذ2نا �هللا تعالى منها في كتابه 

"Lلكريم فيقو�
حُّ 8ِ�َْ� ُتْحِسُنو� َ�َتتَُّقو� َفـِإ�َّ �َهللا َكـاَ� ِبَما  ...َ�ُ%ْحِضَرbِ �َألْنُفُس �لشُّ

َمُلوَ� َخِبيًر�" ( �لنسا128،6).  َتعْْ

 ،Lلما�
 �لشهر�  في  يفوقهم  4حد�   �
42 ما   �U, بالغير�   eلنا� بعض  يحس 
 �U, يغا2 �لبعض �آلخر
مثال قد يحس بعض �لناe بالغير� من جماL �آلخرين 
 
كا# غيرهم 4غنيا6 4
 ناجحين 4
 4صحاg علم 
معرفة، 4
 كانو� مجتهدين 4
�لرفيع.  
�لموقع  �لشهر�  من صاحب  يغا2  فاخر�. كما   L+منا  g4صحا كانو� 



يتحدO ,ال عن �لجو�نب �اليجابية في Uلك �لشخص. 
�لمؤمن ال يقيم شخصا 

ال يعطي 
جهة نظرZ في شخص 
هو غير متأكد من �لمعلوماM �لتي يملكها 
حتى ال يقع في �لغيبة 
�إلفتر�6. 
قد 4شا2 �لقرl# �لكريم ,لى �لذين يفتر
# كذبا 

على �لنسا6 في قوله تعالى: 
َهذ�  َ�َقاُلو�  َخْيًر�  ِبَأْنُفِسِهْم   bَُ��لُمْؤِمَنا �لُمْؤِمُنوَ�  َسِمْعُتُموnُ َظنَّ   Jْ8ِ "َلْوَال 

8ِْفٌك ُمِبيٌن" ( �لنو2، 12 ). 

 eلنا�
�لمؤمن �لصا3} ال يتحدO ,ال بخير �لحديث عن عائلته 
4صدقائه 
�لمحيطين به، 
يحا
L 4# يعلم �لناe �ألخال} �لطيبة. لكن قد يخطأ �إلنسا# 
�2تكبه من  ما  
�لمغفر� على  �لرحمة  لطلب  �هللا  ,لى  �لّلجو6  عليه  سهو� عندئذ 

Uنوg في حق �آلخرين.



�البتعا� عن �لظن ��لنميمة
�لمجتمع  في  يومي  سلو\  �ألصل  في  هي  �لتي   M�3لعا� بعض  توجد 

�لتجسس على �آلخرين، بمعنى  eلجاهلي، مثل ,لصا} �لتهم �لباطلة ببعض �لنا�

�لنميمة،  
�لغيبة  �آلخرين،  عن  لها  4همية  ال   Mمعلوما ,لى جمع  سر�  �لسعي 
ببعضها  �لصفاM مرتبطة   Zجه حق. هذ
 #
�لتحدO سلبا عن �آلخرين 3  B4
�لبعض أل# �لغيبة مصد2ها �لظنو# �لباطلة، 
�لساعي يالتجسس 4يضا يعتمد على 

مجموعة من �لظنو# للقيا- بعمله.
 Lلكريم �لمؤمنين على تجنب هذ� �لسلو\ �لخبيث، يقو� #lلقد حث �لقر

تعالى: 
َ�َال  8ِْثٌم  نِّ  �لظَّ َبْعَض   َّ�8ِ نِّ  �لظَّ مَِّن  َكِثيرً�  �ْجَتِنُبو�  gَمُنو�  �لَِّذيَن  َ%يَُّها  "َيا 
َ%ِخيِه  َلْحَم  َيْأُكَل   �%َ َ%َحُدُكْم  َ%ُيِحبُّ  َبْعضًا  بَّْعُضُكم  َيْغَتب  َ�َال  ُسو�  َتَجسَّ

َمْيتًا َفَكِرْهُتُموnُ َ��تَُّقو� �هللاََّ �8َِّ �هللاََّ َتوَّ�ٌ; *َِّحيمٌ" 

( 12 ،Mلحجر�� )
هذ�  مثل  يتجنب  
هو  
2صانة،  بعقالنية  يفّكر  �لمؤمن   #4 �آلية  تبين 
,لحا}  بنية  �ألشخا:   Lحو  Mمعلوما جمع  ,لى  يسعى  
ال  �لسلو\، 

 gبالكذ ينطق  ال  فالمؤمن  بهم.   BUال �أل 

يتلفظ بكلماM تجرw شعو2 �آلخرين، 

كما 4نه ال يتبع �لظن في تعامله مع 
�آلخرين. 
يجيب بالنفي ,�U جهل 
معلوماM تخص شخصا ما، 
ال 



" َيا َ%يَُّها �لَِّذيَن gَمُنو� َال َيْسَخْر َقوGٌ مِّن َقْوGٍ َعَسى َ%� َيُكوُنو� َخْيرً� مِّْنُهْم 
َ%نُفَسُكْم َ�َال  َتْلِمُز��  َ�َال ِنَسا( مِّن نَِّسا( َعَسى َ%� َيُكنَّ َخْيرً� مِّْنُهنَّ َ�َال 

َتَناَبُز�� ِباْألَْلَقاِ; ِبْئَس �ِالْسُم �ْلُفُسوrُ َبْعَد �ْإلِيَماِ� َ�َمن لَّْم َيُتْب َفُأْ�َلِئَك 

.( 11 ،Mلحجر�� ) "�َاِلُمو ُهُم �لظَّ


 يقوL 4يضا: 
"َ�ْيٌل ِلُكلِّ ُهَمَزhٍ ُلَمَزhٍ" ( �لهمز�، 1 ). 

 g4# عاقبته عذ� U, ،هكذ� حذ2 �هللا �لمؤمنين من 4ّ# �ّتبا[ سلو\ �لسخرية

�لمؤمن يعلم  ،gأللقا� gلكريم يحر- �لتنابز باأللقا� #lلقر�
4ليم في �آلخر�. 

�لذكا6 
�لغنى 
�لقد�2 
ما ,لى Uلك من  Lيهب �إلنسا# �لجما Zحد
4# �هللا 

غبطة ليس ,2ضا6 لنفسه  wلك بكّل فرU لذلك على �لمؤمن 4# يقابل ،Mلصفا�
للحسد  يسمح  
ال  بالسو6،  �ألما�2  �لنفس  على  فيتغلب  تعالى،  هللا  ,2ضا6  بل 

�لغير� �لدخوL ,لى عقله 
قلبه. لذلك على �لمؤمن 4# يكو# بشوشا، ,يجابيا، 

�2
فا تجاZ 4خيه �لمؤمن. 
,# �لعيوg �لتي ير�ها �لمؤمن في 4خيه �لمؤمن هي �ختبا2 من �هللا تعالى، 
لذلك  
جب عليه 4# يسترها 
4# ال يكشفها 4ما- �لمإل من �لناe، بل بالعكس 

يحا
L ,صالحها بأسلوg لين غير جاw2 للشعو2.
,ّ# 4هّم معانى �لسخرية تكمن في �لنظر� �لخبيثة 
�لكلمة �لسيئة �لتي يجب 

�لحذ2 منهما بشّد�.



تجنب �لسخرية
�لناe �لذين ال يلتزمو# باألخال} �لقرlنية يقضو# قسما هاّما من يومهم في 
�لسخرية 
�لتهكم على �آلخرين. 
�لمجتمع �لجاهلي يتخذ من نقائص �إلنسا# 

طريقة  تصرفاته  
كّل  فطنته،  
قّلة   Zفقر
 
مالبسه  �لجسدية  
عيوبه  
4خطائه 
كالمه، 
باختصا2 كّل شي6 يتخذZ موضو[ سخرية 
�ستهز�6. 
تكو# �لسخرية 

�لمستهز6 ال يعبأ بشعو2 من َيستهز4  .Mلنظر�� L3بتبا 
4 Mبالحركا 
بالكال- 4
لمزيد من   ) نز
�ته.   
 Z2
,2ضا6 غر لنفسيته ألّ# هدفه  �هتماما  يولي  به، 
ال 

�لتفصيل 4نظر كتاg ها2
# يحيى: ظلم �لّسخرية). 
�لمؤمنين،  بين   gلّسبا�  L3تبا
 �لسخرية  �لكريم  كتابه  في  �هللا  حر-  لقد 

يقوL تعالى: 



َ�َ%ْعَتْدَنا ِلْلَكاِفريَن َعَذ�ًبا ُمِهيًنا " ( �لنسا37،6 ).

�لنفس  في  �لسيئة  �لطبا[  
كّل  
�لبخل  �ألنانية  قمع  ,لى   #lلقر� 3عا  لقد 
�لبشرية، 
في هذ� �لخصو: يقوL تعالى: 

"َفاتَُّقو� �هللا َما �ْسَتَطْعُتْم َ��ْسَمُعو� َ�َ%ِطيُعو� َ�َ%ْنِفُقو� َخْيًر� َألْنُفِسُكْم َ�َمْن 
ُيوrَ ُشحَّ َنْفِسِه َفُأ�َلِئَك ُهْم �لُمْفِلُحوَ�" ( �لتغابن، 16 ). 


 ألجل كل Uلك يسعى �لمؤمن �لملتز- باألخال} �لقرlنية ,لى  #U,
تقاسم �ألشيا6 �لتي يملكها مع غيرZ من �لمسلمين محا
ال قمع �ألنانية 


�لبخل في نفسه. مثالنا على Uلك تقاسم طعا- �لغد�6 مع شخص lخر مّما يبعث 
 Z4# يقّد- بكّل �2حة ضمير شيئا 4حّبه كثير� ألّ# غير 

�لطمأنينة، 4 wفيه  �لفر

4شد حاجة منه لذلك �لشي6: 
 "..َيْسَأُلوَنَك َما�Jَ ُيْنِفُقوَ� ُقْل �لَعْفَو..."  ( �لبقر�، 219). 


�لمؤمن يطمع بخير �لجز�6 في �آلخر�. 
�هللا  �لرسوL-صلي  عهد  في  �لمسلمين  بسلو\  �لكريم   #lلقر� 4خبرنا  لقد 

عليه 
 سلم- فقاL تعالى: 
8َِلْيِهْم َ�َال  َمْن َهاَجَر  ُيِحبُّوَ�  َقْبِلِهْم  �َ* َ��ْإلِيَماَ� ِمن  َتَبو��tَُّ �لدَّ َ��لَِّذيَن   "

ا ُ%�ُتو� َ�ُيْؤِثُر�َ� َعَلى َ%نُفِسِهْم َ�َلْو َكاَ�  َيِجُد�َ� ِفي ُصُد�ِ*ِهْم َحاَجًة مِّمَّ

ِبِهْم َخَصاَصٌة َ�َمن ُيوrَ ُشحَّ َنْفِسِه َفُأْ�َلِئَك ُهُم �ْلُمْفِلُحوَ�" 

( �لحشر، 9 ).
كبير�  سعا�3  فيه  تبعث  �آلخر  إلسعا3  �لمؤمن  يقدمها  �لتي  �لتضحية   #ّ,

تحسسه بر�حة �لضمير 
طمأنينة �لنفس، 
هم يؤثر
# على 4نفسهم 
لو كا# 
بهم خصاصة فيتنا+لو# عن حقهم لآلخرين 3
# تر33 كما 4# �لمؤمن ال يتباهى 

ال يريد جز�6 
ال شكو�2 
ال مديحا من 4حد، 
ال  ،Mبما يقدمه من تضحيا

يسعى 4بد� ,لى تحسيس �آلخر بالمّنة 
�إلحسا#. 



�لتضحية
�إلنسا# �لذB يعتقد بأ# �لحيا� هي �لحيا� �لدنيا فقط يتجنب �لتضحية 
ال 
يمد يد �لمساعد� ,لى غيرZ من �لبشر فهو ال يعتقد بأ# عمل �لخير �لذB يعمله 
في �لدنيا سو` يكو# له جز�6 في يو- من �أليا- ألنه ال يؤمن باآلخر�. 

لقد 4نكر �هللا هذ� �لتفكير �لخاطئ مشير� ,ليه في بعض lياته. 
قاL تعالى:

"�8َِّ �ِإلْنَساَ� ُخِلَق َهُلوًعا" ( �لمعا�2، 19 ). 


 قاL عز 
 جل: 
"َ%َفَرَ%ْيَت �لَِّذx َتَولَّى َ�َ%ْعَطى َقِليًال َ�َ%ْكَدw" ( �لنجم، 34-33 ).


قاL 4يضا: 
"�لَِّذيَن َيْبَخُلوَ� َ�َيْأُمُر�َ� �لنَّاَ� ِبالُبْخِل َ�َيْكُتُموَ� َما gَتاُهْم �ُهللا ِمْن َفْضِلِه 



فإ# �لمؤمن خالL نشاطه �ليومي ال يغفل عن �لظلم 

يسعى ,لى ,عطا6 كّل BU حق حّقه. 

�لمؤمن  Uلك:  على  مثاال   gلنظر

 Bفي �لطابو2 �لذ Zال يأخذ مكا# غير
يسمح  ال  
�لمؤمن  �لحافلة،  ينتظر 

لكن  �لسلو\،  Uلك  بفعل  ألحد 
 g3أل�
 �لحسنة  �ألخال}  باعتما3 

�لمؤمن  �لفوضى،  بث   #
3

من  يستحقونه  ما  �لناجحين  يمنح 

4صد�ئه  عن  يد�فع  
ال  
جو�ئز  شكر 
4نه  كما  حق،  موجب   #
3

�لظلم  عن  يصمت  ال 
قا-  مظلمة  يخفي  كأ# 
في  تسببت  صديقه  بها 

لآلخرين  ضر2 

,لى  
يسعى 
�لضر2   wصال,
من  4
تي  بما 

.Mمكانيا,



�لعد5
يد�فع عن  بل   يتر\ مظلمة  
ال  ،Lلعد� 4بد� عن طريق  �لمؤمن  يحيد  ال 
�لمظلومين في ,طا2 �ألخال} �لقرlنية، فهو يسعى �3ئما ,لى تطبيق �لعد�لة �إللهية 

�لتي 4قّرها �هللا في سو�2 �لنسا6: 
�ِميَن ِباْلِقْسِط ُشَهَد�( ِهللاِّ َ�َلْو َعَلى َ%نُفِسُكْم  " َيا َ%يَُّها �لَِّذيَن gَمُنوْ� ُكوُنوْ� َقوَّ
َ%ِ� �ْلَو�ِلَدْيِن َ��َألْقَرِبيَن �8ِ َيُكْن َغِنّيًا َ%ْ� َفَقيرً� َفاهللاُّ َ%ْ�َلى ِبِهَما َفَال َتتَِّبُعوْ� 

�ْلَهَوw َ%� َتْعِدُلوْ� �8ِ�َ َتْلُو�ْ� َ%ْ� ُتْعِرُضوْ� َفِإ�َّ �هللاَّ َكاَ� ِبَما َتْعَمُلوَ� َخِبيرً�"  

( �لنسا6، 135 ).
لتحقيق   Mإلمكانيا� كّل  �لمؤمن  يسّخر   

مخالف.  سلو\   Bبأ يسمح  
ال  �لعد�لة 
سيحاسبه  �هللا   #ّ4 جّيد�  يعلم  
�لمؤمن 
 Lلعد� لتحقيق  به  قا-  عّما  �لقيامة  يو- 

�لمؤمن  �آلخرين.  عن  �لظلم  
3فع 
 24 "لم   eلنا� معظم  مثل  يفعل  ال 
من  
غيرها  4نتبه"،  لم   
4 �سمع  
لم 
�لمسؤ
لية.  من   g
للهر �ألجوبة 
 gلعقا�
  gلثو��  #ّ4 ينسى  ال  
هو 

لن يشا2كه 4حد فيه، لذلك  Zحد
له 
�لحق  4ما-  المباليا  سلبيا،  يبقى  ال  فهو 

لو كّلفه Uلك ما كلفه ، حّتى لو  Lلعد� 

4
 4حد 4قا2به 4
 غنّيا  Z4با 
كا# �لمتضر2 4مه 4
�لعد�لة. لذلك  4ما-   
فالكّل متسا فقير�،   
4 يعرفه  ال 



�لقرlنية أل# �إلنسا# يكسب �لعز� 
 �لشر` بتلك �ألخال} 
بها ينأx بنفسه 

  Zهذ
 �لز�ئفة.   M�3العتقا�
 
�لخو`  �لسلبية   Mلصفا�
 �لجاهلي  �لسلو\  عن 

بين  �لحسن  
�لذكر  �لطيبة  �لسمعة  
تكسبه  جهّنم   gعذ� من   Zتنقذ �ألخال} 


�ألهم من Uلك كّله نعم ال تحصى 
حيا� 4بدية في �لجنة. .eلنا�

 Mخالفا
  Mخصوما
  g
حر صعوباM؛  من  فيها  بما  �لدنيا  �لحيا�   #ّ,


فقر 
غضب 
ما شابه Uلك ال تزيلها سوx �ألخال} �لقرlنية، فال يوجد طريق 

  
 
�لسال-.  
�لمحبة  
�لعد�لة   Zلرفا�
 
�لطمأنينة  �لسعا�3  لإلنسا#  يحقق   Zغير



&	ينا في هذ� �لكتا" كيف يتخذ �لمؤمن �ألخال� �لقر�نية مبد	 في حياته 

�ليومية. /مهما كانت �لظر/0 /�ألماكن فالمؤمن ال يتخّلى عن 	خالقه هذ)، 

فهو ?�ئما يسعى >لى تطبيق 	/�مر �هللا /تعاليم �لقر�6. 

قد/@   (Aباتخا 	مرنا   / سلم-   / عليه  �هللا  �لرسوF-صلي  �هللا   Gمد هكذ� 

فقاF تعالى: 

"َ�ِ�نََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيٍم" ( �لقلم، 4 ). 

باألخال�   Mاللتز�� هو  /�آلخر@  �لدنيا  عذ�"  من  للنجا@  �لوحيد  �لطريق 

�لخاتمة�لخاتمة



"�ّلِذيَن ُيوُفوَ� ِبَعْهِد �هللا َ�َال َيْنُقُضوَ� �لِميثاrَ َ��ّلِذيَن َيِصُلوَ� َما َ%َمَر �هللا ِبِه 

َ%ْ� ُيوَصَل َ�َيْخَشْوَ� َ*بَُّهْم َ�َيَخاُفوَ� ُسوَ( �لِحَساِ; َ��ّلِذيَن َصَبُر�� �ْبَتَغاَ( 

� َ�َعَالِنَيًة َ�َيْدَ*ٌ%�َ�  ا َ*َ\ْقَناُهْم ِسرًّ الhَ َ�َ%ْنَفُقو� ِممَّ َ�ْجِه َ*بِِّهْم َ�%َقاُمو� �لصَّ

�ِ*" ( �لرعد، 22-20)  ّيَئَة ُ%�َلِئَك َلُهْم ُعْقَبى �لدَّ بِالَحَسَنِة �لسَّ



�ألخال} �لقرlنية تحل بشكل جذB2 مشكلة �لظلم 
�لنز�[ 
�إلسر�` 
�لتعصب 


�لعنف 
�لفسا3 �ألخالقي، 
تحقق لإلنسا# �لحيا� �لسعيد� �لمنشو�3.

طريق  
يسلك  عنها  
جهه  يولي  �إلنسا#  فإّ#  �لجلّية  �لحقيقة   Zهذ 2غم 

,ّال  بذلك  يضّر  �لدنيا 
ال  �لحيا�   M�6غر�, ,لى  
ينسا}  بالسو6،  �ألما�2  �لنفس 

�لمعنى  عن  �لحقيقة  في   mيعر  #lلقر� عن   mيعر  Bلذ� �إلنسا#  ألّ#  نفسه 

�لحقيقي للحيا�، لكنه لن يناL من �لحيا� �لدنيا ,ّال من مزيد� من �لضغو� �لنفسية 


�لخو` 
�أل
ها- 
قّلة �لحيلة على مجابهة ظر
` �لحيا�. كّل Uلك عذ�g من 

�هللا تعالى البتعاZ3 عن �لدين، 
سيفني حياته في شي6 يظن 4ّنه "حقيقة �لحيا�".

4ّما �ألخال} �لسامية فهي �لتي عّرفها �لقرl# �لكريم 
�لتي باتباعها يحقق 

�لمؤمن سعا�3 �لدنيا 
�آلخر�. لقد بشر �هللا �لمؤمنين �لصا3قين في قوله تعالى: 

"َ�َما َ%ْمَو�ُلُكْم َ�َال َ%ْ�َالُ�ُكم ِبالَِّتي ُتَقرُِّبُكْم ِعنَدَنا ُ\ْلَفى 8ِالَّ َمْن gَمَن َ�َعِمَل 

ْعِف ِبَما َعِمُلو� َ�ُهْم ِفي �ْلُغُرَفاg bِِمُنوَ�"  َصاِلحًا َفُأْ�َلِئَك َلُهْم َجَز�( �لضِّ

( سبأ، 37 ) 


يقوL تعالى: 

َلُهْم   hَلزََّكا� g�ََتْو�   hََال �لصَّ َ�%َقاُمو�   bِاِلَحا �لصَّ َ�َعِمُلو�  gَمُنو�  �ّلِذيَن   َّ�8ِ"

َ%ْجُرُهْم ِعْنَد َ*بِِّهْم َ�َال َخْوٌ} َعَلْيِهْم َ�َال ُهْم َيْحَزُنوَ�"  ( �لبقر�، 277 ) .


يقوL 4يضا: 



�قد�مها، غير �� هذ� �لحملة لم تتمكن من �خفا� �لحقيقة.  
لقد تعالت �ألصو�8 خال7 �لثالثين سنة �لماضية في /نيا �لعلم تبّين بأ� نظرية �لتطو$ تمثل �كبر 
خديعة في تا$يخ �لعلم. Gقد �ثبتت �ألبحاF �لتي �جريت بشكل خاC �عتباً$� من عا@ ١٩٨٠ بأّ� 
�إل/عا��8 �لّد�$Gينية عا$ية تماما من �لّصحة، Gقد تم �لتصريح بذلك من قبل �لعديد من كبا$ $جا7 
�لعلم.  ففي �لواليا8 �لمتحدN بشكل خاC، صرM �لكثير من علما� �لبيولوجيا �Gلكيميا� �لحيوية 
Gعلم �لحفرياG 8غيرها من �لعلو@ �ألخرT بأ� �لد�$Gينية Gصلت �لى طريق مسد�G /Gّ� �صل 
�لكائنا8 �لحية هو �لخلق.  �Gليو@ تؤكد �لتطّو$�8 �لعلمية بأ� �لكو� Gجميع �لكائنا8 �لحية قد 

ُخلقت من قبل �هللا تعالى.   
لقد تناGلنا مسألة �نهيا$ نظرية �لتطو$ G/الئل �لخلق في مو�ضع كثيرN من �عمالنا، Gسو] ُنو�صل 
_لك  في �عما7 �خرG  .Tلكن بالنظر �لى �ألهمية �لبالغة �لتي يكتسيها هذ� �لموضو[ $�ينا �نه من 

�لفائدN �ير�/ ملخص لذلك في هذ� �لموضع �يضا.       

�النهيا� �لعلمي للنظرية �لد���ينية

بالرغم من �� هذ� �لنظرية تعو/ في جذG$ها �لى �لتا$يخ �إلغريقي �لقديم، �ال �نها شهد8 
 cكتا $Gسع �نتشا$ لها في �لقر� �لتاسع عشر . كا� �هم تطو$ شهدته �لنظرية هو صدG�
�لكتاc ينكر /�$Gين ��  �لذe صد$ عا@ ١٨٥٩. في هذ�  تشا$لز /�$Gين "�صل �ألنو�[" 
لها  �لحية  �لكائنا8  �� جميع  /�$Gين  يقو7  �هللا.  قد خلقها   h$أل� على  �لمختلفة  �ألنو�[ 
عبر  عليها  �تت  متد$جة  طا$ئة  �ختالفا8  بسبب  �Gختلفت  تنوعت  قد  �Gنها   jمشتر جد 

�ألkما�.
Gكما يقر /�$Gين نفسه، فإ� نظريته ال تقو@ على �e حقيقة علمية ثابتة، بل �نها مجر/ 
"�فتر�h". عالNG على _لك، يعتر] /�$Gين في فصل مطو7 من كتاc بعنو�� "�لمصاعب 

�لتي تو�جهها �لنظرية" �� �لنظرية تتهاTG �ما@ �لعديد من �ألسئلة �لحرجة.
�لتي  �لعقبا8  ستزيل  �نها  يظن  كا�  �لتي  �لعلمية  �الكتشافا8  على  pماله  /�$Gين  عقد 

تو�جهها نظريته، �ال �� ما �ثبتته هذ� �الكتشافا8 جا� عكس ما تمنا� �لرجل.



لقد ظهر8 �لنظرية �لّد�$Gينية، يعني نظرية �لتطو$ بهد] $فض فكرN �لخلق، بيد �نها لم 
تنجح في _لك، Gُ�عتبر8 مجر/ سفسطة خا$جة عن نطاt �لعلم. Gهذ� �لنظرية تّدعي �� 
�لكائنا8 �لحية تولد8 بطريق �لمصا/فة من �لكائنا8 غير �لحية، Gقد تم $/ها Gنقضها بعد 
�ّ� �ثبت �لعلم  �ّ� �لكو� �Gلكائنا8 �لحية تحتوe على �نظمة غاية في �إلعجاG .kعلى هذ� 
�لنحو �ثبت �لعلم كذلك �� �هللا تعالى هو خالق �لكو� Gخالق جميع �لكائنا8 �لحية.        

Gهذ� �لنظرية ال تقو@ سوT على مناقضة �لحقائق �لعلمية �Gألكا_يب �لتي ترتدe لباu �لعلم 
Gجملة من �لتزييفاG ،8قد تم �لقيا@ بحملة �Gسعة على نطاt �لعالم لكي تبقى هذ� �لّنظرية قائمة على 

�لملح�: 

�نهيا� �لّد���ينية



من تلقا� نفسها لتشكل كائن حي، $�Gجًا �Gسعًا في _لك �لزمن. من �العتقا/�8 �لتي نتجت 
عن هذ� �لنتيجة هي �� �لحشر�8 تنشأ عن بقايا �لطعا@، ��G �لجر_�� تأتي من �لقمح. هنا 
يجد$ بنا �� نتعرh لتجربة مضحكة قا@ بها �لبعض، حيث تم Gضع بعض �لقمح على قطعة 

Gسخة من �لقماG ،xكا� �لمنتظر �� يخرw جر_�ً بعد برهة من �لزمن.
Gمن �لمنطلق _�ته كا� يعتقد �� �لديد�� تخرw من �للحم؛ �ال �نه لم يلبث �لعلم �� �ثبت 
 Tبشكل يرقانا8 ال تر cنما يحملها �لذبا�G ،من �للحم بشكل تلقائي wلديد�� ال تخر� ��

.N/بالعين �لمجر
كا� هذ� �العتقا/ سائد�ً في �لزمن �لذe كتب فيه /�$Gين كتاc "�صل �ألنو�[" ، فقد 
مقبو�  �العتقا/  هذ�  Gكا�  حية  غير   N/ما من  �لوجو/  �لى  جا�8  �لبكتريا  بأ�  يعتقد  كا� 

علميًا.
تدحض  �لتي   Nلكثير� �Gبحاثه  �لطويلة  /$�ساته  نتائج  باستو$  �علن  حتى  �لوقت  يطل  لم 
�ساu نظرية /�$Gين. قا7 باستو$ في محاضرته �لتي �علن فيها عن �نتصا$�ته في �لسو$بو� 

عا@ ١٨٦٤:
بها هذ�  �صابتها  �لتي  �لصاعقة  �لضربة  �لتلقائي من  �لنشو�  نظرية  تستفيق   �� يمكن  "ال 

�لتجربة �لبسيطة."١
�لد�$Gينية �كتشافا8 باستو$ لوقت طويل. �ال �� ماجا� به  �لنظرية  �لمد�فعو� عن   @Gقا
باستو$ باإلضافة �لى ما كشف عنه �لتقد@ �لعلمي من �لبنية �لمعقدN لخلية �لما/N �لحية، �بقيا 
فكرG Nجو/ �لحياN على سطح �أل$h عن طريق �لصدفة في مأtk لم تستطع �لخرwG منه.

�لمحا�ال� �لعاجز� في �لقر� �لعشرين

�� �7G من تبنى موضو[ منشأ �لحياN في �لقر� �لعشرين كا� �لتطو$e �لمشهو$ �لكسند$ 
 7Gلقر�، حا� �لثالثينيا8 من _لك  �لعلمية في  �آل$��  بالعديد من  �لعالم  تقد@ هذ�  �Gبا$ين. 
من خاللها �ثبا8 �مكانية تطو$ خلية �لكائن �لحي عن طريق �لصدفة. �ال �� /$�ساته لم تنته 
�ال بالفشل، مما حد� بأGبرين تقديم �العتر�] �لتالي: " لألسف، بقيت مشكلة منشأ �لخلية 



Gتظهر هزيمة /�$Gين �ما@ �لعلم �لحديث من خال7 ثالF نقا� $ئيسية:
١  لم تتمكن هذ� �لنظرية بأG eسيلة من �لوسائل �� تفسر كيف نشأ8 �لحياN على 

.h$جه �ألG
تفترضها  �لتي  �لتطو$ية"  "�لتقنيا8   N$قد على  يد7  علمي  �كتشا]   e� يوجد  ٢ ال 

�لنظرية على �لتطو$ في �e حا7 من �ألحو�7.
٣ مايثبته �لسجل �إلحاثي  هو عكس �ال/عا��8 �لتي تقو@ عليها نظرية �لتطو$.

سنناقش في هذ� �لفصل هذ� �لنقا� �لثالF �لرئيسية:

�لعقبة �أل�لى �لتي  لم تذلل: "صل �لحيا�

تقو7 نظرية �لتطو$ �� جميع �لكائنا8 �لحية قد تطو$8 عن خلية GحيدN ظهر8 على 
سطح �أل$h �لبد�ئية منذ ٣,٨ ماليين سنة. Gلكن كيف يمكن لخلية GحيدN �� ينشأ  عنها 
�لماليين من �ألنظمة �Gألنو�[ �لحية؟  G�_� كا� هذ� �لتطو$ قد حدF فعًال فلما_� لم تظهر 
عالئمه في �لسجال8 �إلحاثية ، هذ� سؤ�7 لم تتمكن �لنظرية �إلجابة عليه. �ال �� �لسؤ�7 
�أل7G �لذe بقي يو�جه هذ� �لنظرية، �لتي لم تجد جو�با عليه حتى �آل�، هو كيف نشأ8 

"�لخلية �ألGلى".
تفسر نظرية �لتطو$، �لتي ال تعتر] بالخلق Gال تقبل بوجو/ خالق، نشو� �لخلية �ألGلى 
�لنظرية تكو�  �لطبيعة. حسب هذ�  قو�نين  تتضمنها  �لتي  �لصدفة  �تت عن طريق  �نها  على 
�لما/N �لحية قد نشأ8 من ما/N غير حية نتيجة للعديد من �لمصا/فاG ،8من �لمؤكد �� هذ� 

�لزعم ال يتو�فق مع �بسط قو�عد علم �ألحيا�.

�لحيا� تنشأ من �لحيا�

 Nفقد كا� �لفهم �لبد�ئي لحقيقة �لحيا .Nلى �صل �لحيا�ين G$�/ tلم يتطر ،cفي هذ� �لكتا
في عصر� يعتمد على �إلفتر�h بأ� �لكائنا8 �لحية _�8 بنيا8 بسيطة جد�ً. لقد القت نظرية 
�لنشو� �لتلقائي �لتي �نتشر8 في �لقر�G �لوسطى، �Gلتي تقو7 �� �لمو�/ غير �لحية تجمعت 



"ها نحن �ليو@ نغا/$ �لقر� �لعشرين /�G �� نتمكن من حل �لمشكلة �لتي بد�نا �لقر� 
معها Gهي : كيف بد�8 �لحياN على �أل$h؟" ٥

�لبنية �لمعقد� للحيا�

�لسبب �لرئيسي �لذG� eقع نظرية �لتطو$ في مأtk "كيف بد�8 �لحياN" هو �� �لكائنا8 
�لحية، حتى �لبسيطة منها، تنطوe على بنيا8 في غاية �لتعقيد. فالخلية �لو�حدN من �لكائن 
�لحي �كثر تعقيد�ً من �e منتج تقني صنعته يد �لبشر. فحتى يومنا هذ� ال يمكن ألe مختبر 
كيميائي مهما بلغت /$جة تطو$� �� ينجح في تركيب خلية حية من خال7 تجميع عد/ من 

�لمو�/ �لعضوية مع بعضها.
�� �لظرG] �لمطلوc توفرها لتركيب خلية حية هي �كثر بكثير من �� ُتعرh. فإمكانية 
تركيب �حد �لبرGتينا8 �لتي تعتبر حجر �ألساu في �لخلية بشكل عشو�ئي هي ١ �لى ١٠٩٥٠ 
Gهذ� بالنسبة لبرGتين مكو� من ٥٠٠ حمض �ميني؛ Gفي �لرياضيا8 يعتبر �e �حتما7 �صغر 

من ١٠٥٠ مستحيًال!
�� جز�e �لـ DNA �لذe يتو�جد في نو�N �لخلية �Gلذe يخز� �لمعلوما8 �لو$�ثية، هو 
في حد _�ته بنك معلوما8 معجز. فلو �� �لمعلوما8 �لمشفرN في جزDNA �e قد �فرغت 
كتابة فإنها ستشغل مكتبة عمالقة مكونة من ٩٠٠ مجلد�ً من �لموسوعا8 كال منها يتألف 

من ٥٠٠ صفحة.
 Nال بمساعد�ال يمكنه �� يتضاعف  DNA لـ� �eفجز :Nمثير Tهنا تنشا مشكلة �خرG
بعض �لبرGتينا8 �لمختصة (�ألنزيما8)، Gهذ� �ألنزيما8 ال يمكن �� تتشكل بدG$ها  �ال 
من خال7 �لمعلوما8 �لمشفرN في جز�e �لـ G .DNAبما �� كل منهما يعتمد على �آلخر 
بالنظرية  يأتي  �لتضاعف.Gهذ�  عملية  عند  نفسه  �لوقت  في  يتو�جد�   ��  e$Gلضر� فمن   ،
�لقائلة �� �لحياN قد نشأ8 من تلقا� نفسها �لى طريق مسدG ./Gقد �عتر] �لبرGفسو$ ليسلي 
�G$جيل ، Gهو تطو$e مشهو$ من جامعة سانت ياغو كاليفو$نيا بهذ� �لحقيقة من خال7 

موضو[ نشر في مجلة �لعلو@ �ألمريكية عا@ ١٩٩٤:



�ألGلى  �كثر �لنقا� غموضًا في /$�سة تطو$ �ألنظمة �لحية".٢ 
 c$كا� �كثر هذ� �لتجاG .Nلية حل مشكلة منشأ �لحياGبرين مسؤG� حمل �لتطو$يو� بعد
شهرN تلك �لتي قا@ بها �لكيميائي �ألمريكي ستانلي ميللر عا@ ١٩٥٣. قا@ هذ� �لعالم بدمج 
عد/ من �لغا8�k �لتي يفترh �نها كانت موجو/N في �لمنا� �لبد�ئي لأل$�G ،hضا] �ليها 
مقد�$ من �لطاقة. من خال7 هذ� �لتجربة تمكن ميللر من تركيب عد/ من �لحموh �ألمينية 

(�لجزيئا8 �لعضوية) �لتي تتو�جد في تركيب �لبرGتينا8.
 Nتعتبر خطو �لتي كانت  �لنظرية،  �نه لم تمض عدN سنو�8 حتى ثبت بطال� هذ�   �ال 
$�ئدN في تقد@ نظرية �لتطو$، فالمنا� �لذe �ستخد@ في هذ� �لتجربة كا� مختلفًا جد�ً عن 

�لظرG] �أل$ضية �لحقيقية.٣
غير  كا�  تجربته  في  �ستخدمه   eلذ� �لمنا�   �� ميللر  �عتر]  �لصمت  من   Nفتر Gبعد 

حقيقيًا.٤ 
بالفشل.  �لعشرين  �لقر�  في  نظريتهم  �ثبا8  في  �لتطو$يين  محاGال8  جميع  با�8  لقد 
�لعالم �لجيولوجي با/� من معهد سكريبس في سانت ياغو بهذ� �لحقيقة في مقالة  يعتر] 

نشرتها مجلة "�أل$h" عا@ ١٩٩٨:



تأثير الما�,

Gلكن كيف تحدF هذ� "�لتغير�8 �إليجابية"؟ حاG$�/ 7Gين �إلجابة على هذ� �لسؤ�7 
قبل   xعا  eلذ�  j$الما نظرية  فحسب  �لوقت.  _لك  في  للعلو@  �لبد�ئي  �لفهم  خال7  من 
/�$Gين، فإ� �لكائنا8 �لحية تو$F صفاتها �لتي �كتسبتها خال7 حياتها �لى �ألجيا7 �لتالية ، 
Gهذ� �لصفا8 تتر�كم من جيل �لى pخر لتشكل �نو�[ جديدN من �لكائنا8 �لحية. فحسب 
�لوصو7  �لظبا� عندما كانت تجاهد من �جل  �لز$�فا8 هي كائنا8 تطو$8 عن   ،j$الما
�لى �لثما$ �لتي تحملها �ألشجا$ �لعالية، فطالت $قبتها من جيل �لى pخر حتى �ستقر8 على 

هذ� �لطو7.
Gباقتفا� �ثر�، �G$�/ /$Gين مثاًال مماثًال في كتابه فقا7 �� �لدبب غطست في �لما� �ثنا� 

بحثها عن �لطعا@ فتحولت  �لى حيتا� على مر �ألجيا7".٨
�ال �نه ما لبثت �� ظهر8 قو�نين �لو$�ثة على يد �لعالم ماند7 في �لقر� �لعشرين، مما 
�لطبيعي كدعامة من  �متد�/ �لصفا8 عبر �ألجياG .7هكذ� سقط �الصطفا�   N$حبط �سطو�

/عاما8 نظرية �لتطو$.

��لد���ينية �لجديد� ��لطفر�

Gمن �جل �لوصو7 �لى حل، قا@ �لد�$Gينيو� بتطوير "نظرية تركيبية جديدG� "N ما يدعى 
 Nينية �لجديدG$في نهاية �لثالثينيا8 من �لقر� �لعشرين. �ضافت �لد� "Nينية �لجديدG$بـ "�لد�
نظرية "�لطفر�G"8هي تشوها8 جينية تطر� على �لكائن �لحي GتحدF بفعل تأثير�8 خا$جية 
�لطفر�8  �لى  باإلضافة   ،DNA �لـ   تضاعف  في  �Gخطا�  �إلشعاعا8  �لى   hلتعر� مثل 

�لطبيعية.
�لجديدN.تقو7  �لد�$Gينية  هو   �لتطو$  نظرية  عن  �ليو@  مد�فعًا  يقف   eلذ�  w_لنمو�  G
قد جا�8   h$أل� على سطح   Nلمتو�جد� �ألحيا�  من  �لماليين  �لجديدN ـأ�  �لنظرية  هذ� 
�لكائنا8 مثل �آل_�� �Gلعيو� �Gلرئا8  لهذ�    Nلمعقد� نتيجة لطفر�8 طر�8 على �ألعضا� 
 .cال �� �لحقيقة �لعلمية تأتي في عكس �التجا� �لمطلو�ثية. �$G 8ضطر�با� e� ،ألجنحة�G



�لبرGتينا�G 8لحموh �آلمينية، Gكالهما جزيئا8 معقدN، قد  "من �لمستحيل �� تكو� 
نشأ8 من تلقا� نفسها في نفس �لوقت Gفي نفس �لمكا�. �ضف �لى عد@ �مكانية تو�جد 
�لمستحيل �� تكو�  �نه من  �لنظرN �ألGلى يجد �حدنا  �حدهما /�G �آلخر . Gهكذ� Gمن 

�لحياN قد نشأ8 من خال7 عمليا8 كيميائية بحتة"٦
قد  �نها  بد  فال  طبيعية،   cسبا� من   Nلحيا� تنشأ   �� �لمستحيل  من  �_� كا�  �نه  ال شك 
"خلقت" بيد خالق. هذ� �لحقيقة تلغي نظرية �لتطو$ ، �Gلتي تهد] بالد$جة �لرئيسية �لى 

�نكا$ �لخلق، من �ساسها.

�ألفكا� �لخيالية لنظرية �لتطو�

�لنقطة �لثانية �لتي تدحض نظرية /�$Gين هي �� كال �لمفهومين �للذين Gضعتهما �لنظرية 
كـ "تقنيا8  تطو$ية" ثبت �نها في �لحقيقة ال تملك �e قوN تطو$ية.

لقد �عتمد /�$Gين في خدعة �لتطو$ �لتي خرw بها على فكرN "�إلصطفا� �لطبيعي". Gقد 
ضمن هذ� �لفكرN في كتابه: "�صل �ألنو�[ ، عن طريق �الصطفا� �لطبيعي..."

�لتي تمتلك خصائص قوية فقط هي  �لحية  �لكائنا8   �� �لطبيعي  قانو� �الصطفا�  يقو7 
�لتي  يمكن �� تبقى في معركة �لحياN. على سبيل �لمثا7، عندما تهاجم �لحيو�نا8 �لمتوحشة 
قطيعًا من �لغزال�، فإ� �لغزال� �ألقو�G Tلتي يمكنها �� تركض بسرعة �كبر هي �لتي ستنجو� 
Gلكن،  فقط.  �Gلسريعين  �ألقويا�  من  قطيع جديد  يتشكل  Gهكذ�   .Nلحيا� قيد  على  Gتبقى 
 �G$يتطو  �� �لغزال�  �ألقويا� من قطيع  �ننا سلمنا بهذ� جدًال، فهل يمكن لهؤال�   hلنفترG

بأe شكل من �ألشكا7 ليصبحو� خيوًال مثًال؟ بالطبع ال.
لذلك نقو7 �� هذ� �لفكرN ال قوN تطو$ية لها. /�$Gين نفسه كا� قلقًا بشأ� هذ� �لحقيقة 

�لتي Gضعها في كتابه �صل �ألنو�[ حيث قا7:
فر/ية  تغيير�8   Fتحد مالم  شيئًا  يحقق   �� �لطبيعي  �الصطفا�  لقانو�  يمكن  "ال 

�يجابية"٧.



عاجز�ً. ( من �لتأثر�� �لشائعة للطفر� في �لعصر �لحديث مر� �لسرطا�). 
طبيعي �� ال 
تكو� تقنية مدمر� من تقنيا� "�لتطو6"، كما ال يمكن لـ "�الصطفا/ �لطبيعي "  �� ينجز 
شيئًا بنفسه. 
هذ� يعني �نه ال يوجد تقنيا� تطو6 في �لطبيعة. 
بانتفا/ 
جو= هذ: �لتقنيا� 

تنتفي عملية �لتطو6.

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

في �لحقيقة ال يوجد �I =ليل في سجل �لمستحاثا� على �كثر �ال=عا/�� 
ضوحًا في 
سينا6يو نظرية �لتطو6.

حسب نظرية �لتطو6، فإ� كل كائن حي قد نشأ عن كائن قبله، �I �� �لكائنا� �لسابقة 

كل �ألنو�O نشأ� بهذ: �لطريقة. 
حسب �لنظرية، فإ�  ،Qخر� �لى كائناS قد تحولت

هذ: �لتحوال� �ستغرقت ماليين �لسنين.

جو= عد= كبير من �ألنو�O �لمرحلية  I6

�XS كا� هذ� �الفتر�� حقيقي ، فمن �لضر
�لتي عاشت في فتر� �لتحوY �لطويلة. على سبيل �لمثاY البد من 
جو= كائن نصفه سمكة 

نصفه سلحفا� يحمل صفا� �لسلحفا� باإلضافة Sلى صفا� �ألسماZ �لتي يحملها �صًال. 

 كائنا� نصفها طير 
�لنصف �آلخر ^
�حف، �I تحمل بعض صفا� �لطيو6 باإلضافة Sلى �
صفا� �لز
�حف �لتي تحملها �صًال. 
بما �نها في �لطو6 �لمرحلي، فهي كائنا� عاجز� غير 

مؤهلة، 
معاقة؛ 
يطلق �لتطو6يو� على هذ: �ألشكاY �لخيالية Sسم "�ألشكاY �لتحولية"
منها  �لباليين  بل  �لماليين   Zهنا يكو�   �� فيجب  حقًا،  كتلك  حيو�نا�   Zهنا كا�  لو 

�ألهم من Xلك يجب �� تحمل سجال� �لمستحاثا� بقايا هذ: �ألحيا/  .Oبشكل متنو


:"Oين في كتابه "�صل �ألنو�
6�= Yلغريبة. يقو�
"�XS كانت نظريتي صحيحة، فالبد من 
جو= عد=�ً كبير�ً من �ألنو�O �لمختلفة �لتي تصنف 

ضمن فئة 
�حد�، 
هذ� �لوجو= ستثبته �لسجال� �إلحاثية". ١٠



فالطفر�8 لم تكن في يو@ من �أليا@ �يجابية تؤ/e �لى تقوية Gتعزيز �لقد$N �لحيوية  �لكائن 
�لحي، G�نما  �لى �نهاكها G�ضعافها..

�Gلسبب G$�� هذ� ببساطة هو �� جزDNA �e يحمل بنية معقدN جد�ً e�G تغيير عشو�ئي 
فيها سيؤ/e ضر$�ً كبير�ً. يشرM عالم �لجينا8 $�نغاناتا� �لموضو[ كالتالي:

في  Gمهلكة   N$معظمها ضا في  �لطفر�8  ثانيًا   .FGلحد�  N$/نا �لجينية  �لطفر�8  "�Gًال، 
 e� على �لمنظم ، في NGتغير غير منظم، عال e�G ، بعض �ألحيا� ألنها تغير�8 عشو�ئية
قد  �لتي  �أل$ضية   Nفالهز �ألفضل.  �لى  به  ترتقي  Gال  �ألسو�  نحو  به  $�قييتنحد$  كائن حي 
تصيب �حد �ألبنية على سبيل �لمثا7، ستتسبب في تغيير في �إلطا$ �لعا@ لها، Gهذ� بالطبع 

ما لن يكو� تحسينًا في �لبنا�." ٩ 
لهذ� ليس غريبًا غياe� c /ليل على Gجو/ طفرN كانت �لسبب في تغيير �لشفرN �لو$�ثية 
 Nلطفر�  ��  ً�_� �لطفر�8 كانت ناكسة . �صبح �Gضحًا  �لعكس فجميع  نحو �ألفضل. على 
�لتي �عتبر8 من تقنيا8 �لتطو$ ال تجلب على �لكائن �لحي �ال �لمزيد من �لضعف Gتجعله 



قصة تطو� �إلنسا�
�لموضو� �لذ' يحا"% مؤيد"� نظرية �لتطو� �لكال� به ��ئمًا هو موضو� 
صل �إلنسا�. 
يدعي �لد��"ينيو� 
� �إلنسا� �لحالي قد تطو� عن نو� من 
شبا, �لقر�/. "خال% هذ, �لعملية 

شكا% " ظهر:  عامًا،  ماليين   ٤-٥ من  �ستغرقت  
نها   Dيفتر �لتي  �لمزعومة،  �لتطو�ية 
تحولية" تفصل بين �إلنسا� �لحديث "
جد��,، كما يزعمو�. "حسب هذ, �لصو�/ �لخيالية 

�لبحتة، صنفت هذ, �ألشكا% في 
�بعة فئا::
Rستر�لوبيثيكو"
 ١-
-٢ هومو هابيليس.
Rيكتو�
-٣ هومو 
-٤ هومو سابينس

 Xجنو "قر�  "يعني   "Rستر�لوبيثيكو"
  " لإلنسا�  �أل"%  �لجد  على  �لتطو�يو�  يطلق 

ثبتت  �لمنقرضة.  �لقديمة  �لقر"�  _فريقيا"."�لحقيقة هو 
� هذ� �لمخلو` ليس _ال نوعا من 
�ألبحاd �لو�سعة �لتي 
جر�ها عالما �لتشريح ، �للو�� سولي b"كرما� "�لبر"فسو� تشا�لز 
هذ,   �
  Rستر�لوبيثيكو"
 مستحاثا:  على  �لمتحد/،  "�لواليا:  _نكلتر�  من  
"كسنا��، 
�لتي �نقرضت "�لتي ال تحمل 
' شبه مع  �لقر�/   �لمستحاثا: تعو� _لى 
نو�� عا�ية من 

�إلنسا�.١٣
"�لفئة �لثانية �لتي يصنفها �لتطو�يو� هي "هومو" "تعني "�إلنسا�" "حسب نظرية �لتطو�، 
�لتطو�يو� خطة  �ختر�  "هنا   .Rستر�لوبيثيكو"
 من ساللة  تطو��ً  
كثر  �لهومو  فإ� ساللة 
تلك   �
 _ال  بترتيب معين.  �لمخلوقا: ""ضعها  لهد/ مستحاثا: من هذ,  بتركيبهم  مثير/ 
�لخطة خيالية ألنه لم يثبت "جو� 
' عالقة تطو�ية بين هذ, �لفئا: �لمختلفة. يقو% 
حد 
تعتبر   " �لطويلة:  �لمناظر�:  "من  في كتابه  ماير  _يرنست  �لتطو�  نظرية  على  �لمعلقين  
هم 

صل �لهومو سابينس 
حجية صعبة حتى  "
�ألحجية �لتا�يخية �لتي تتكلم عن 
صل �لحيا/ 


نها تتعا�D مع �الكتشافا: �ألخير/."١٤
"من خال% �لسلسلة �لتي "ضعها �لتطو�يو� فإ� �لفئا: �أل�بع: 
"ستر�لوبيثيكوR، هومو 
�الكتشافا:   �
 _ال  �لبعض.  بعضها  عن  ناشئة  سابينيس  هومو   ،Rيكتو�
 هومو  هابيليس، 
�لفئا:  هذ,   �
 
ثبتت  قد  �لبشرية  �لمستحاثا:   kعلما يد  على  ظهر:  �لتي  �ألخير/ 



�ما� ����ين تتبد�

بالرغم من جميع محا"ال: �لتطو�يين �لجا�/ في _يجا� مستحاثا: تدعم تصو��تهم في 

نهم لم  �لعالم، _ال   kنحا
�لعشرين  في جميع  �لقر�  "جو� مخلوقا: تحولية في منتصف 
يجد"� 
 يًا منها . لقد 
ثبتت جميع �لمستحاd �لتي �كتشفت 
ثناk �لحفريا: �لجيولوجية 
عكس ما قالت به �لنظرية �لد��"ينية تمامًا: لقد نشأ: �لحيا/ فجأ/ "بتشكل تا� ال "جو� 

أل' شكل تحولي.
�لحقيقة  بهذ,   Derek Ager غرu �يريك  �إلنجليز'  �لعالم  �لتطو�،   kعلما 
حد  
قر 

عندما قا%:
�لنقطة هي 
ننا عندما قمنا بتقصي �لسجل �إلحاثي بالتفصيل سو�k على مستوv �ألنو�� 

" �لترتيب �لزمني �لمر/ تلو �لمر/، لم نجد تطو� تد�يجي 
" مرحلة �نتقالية، "_نما ظهو� 

١١.vخر
 Xمفاجئ لمجموعة من �لكائنا: على حسا
 Dلحية قد ظهر: على �أل�� �لكائنا:  يبرهن 
� جميع  �لسجل �إلحاثي   �
 يعني  هذ� 
بشكل مفاجئ بأشكالها �لتامة، "�"� 
' طو� تحولي، "هذ� عكس �إل�عاk �لد��"يني تمامًا 
"_ثبا: قو' على حقيقة �لخلق. فالتفسير �لوحيد لنشوk �لكائنا: �لحية بشكل مفاجئ على 
سطح �أل�D بشكلها �لكامل "�"� تطو� عن 
جد�� سابقين، _نما يعني 
� هذ, �ألنو�� قد 

خلقت خلقًا. "يقر هذ, �لحقيقة عالم �ألحياk �لتطو�' �"غالئس فيوتويما:
"�لخلق "�لتطو�، "بينهما �لتفسير�: �لمحتملة عن 
صل �لكائنا: �لحية. فإما 
� تكو� 
�ألنو�� قد ظهر: على سطح �أل�D بتكوينها �لكامل، 
" ال تكو�. _�y لم يكن �ألمر كذلك 
فهذ� يعني 
نها قد تطو�: عن 
نو�� "جد: مسبقًا من خال% بعض عمليا: �لتحو%. 
ما 

_�y كانت قد ظهر: بشكلها �لكامل ، فالبد 
نها قد خلقت خلقًا.١٢
 ،Dلكائنا: �لحية قد نشأ: بشكلها �لمكتمل على سطح �أل�� �
"�لمستحاثا: تثبت 


صل �ألنو��" ليس كما يدعي ���"ين، _نه خلق "ليس تطو�." �
"هذ� يعني 



�Gلتيليباثي (�لتخاطر عن بعد) – Gيليها "�لتطو$ �لبشرG ."eيشرM لنا Gkكر عمله هذ�:
�لتي يشغلها  �لمجاال8  تلك  �لى  �لمسجلة موضوعيًا   �لحقيقة  نتحو7 من   ً�_� نحن هنا 
للمستحاثا8  �لتا$يخي  �لتفسير   G� �لمفر�،  �لحسي   j�$/إل� مثل  �الفتر�ضي،  �ألحيا�  علم 
�إلنسانية، �Gلتي يبدG فيها كل شي� جائز بالنسبة للتطو$e، حيث يكو� �لتطو$e مستعد�ً 

لتصديق �لعديد من �ألمو$ �لمتناقضة في Gقت �Gحد.١٨
لبعض   Nلمتحيز� �لتفسير�8   Tمستو �لى  لتصل   eلبشر� �لتطو$  قصة  �نحد8$  لقد 

�لمستحاثا8 �لتي �ستخرجها بعض �ألشخاC �لذين تعلقو� بهذ� �لنظرية بشكل �عمى.

�لمعا7لة �لد���ينية

�لى جانب كل ما تناGلنا� �لى �آل� من �/لة تقنية ، نو/ �� نوجز ـ �� شئتم ـ Gبمثا7 
خرفا�   Nعقيد �Gلو  �لتطو$يين   �� كيف   ، يفهمو�   �� لألطفا7  حتى  يمكن  بحيث  �Gضح 

 . Nفاسد
فإ�  �لزعم  لهذ�  Gطبقًا  Gعليه  صدفة؛  محض  تشكلت   Nلحيا�  �� �لتطو$  نظرية  تزعم 
�لذ$�8 �لجامدG Nغير �لو�عية �جتمعت Gشكلت �Gًال خلية، ثم جا�8 �لذ$�8 نفسها بطريقة 
�لكربو�  مثل  عناصر  نجمع  حينما  �ننا  �آل�:  Gلنفكر  �Gلبشر.  �لحية  بالكائنا8   Tبأخر  G�
�Gلفسفو$ �Gأل�G 8Gkلبوتاسيو@ Gهي �لمفر/�8 �ألساسية في بنية �لكيا� �لحي، فإنه تتشكل 
كومة. Gمهما مر8 كومة �لذ$�8 هذ� بأe من �لعمليا8، فإنها ال يمكن �� تشكل كائنا 
حيا �Gحًد�. Gلنجر تجربة في هذ� �لصد/ �_� ما شئتم ، Gلنتنا7G بالبحث �Gالستقصا�، باسم 
�لتطو$يين Gتحت عنو�� "�لمعا/لة �لد�$Gينية"، �لزعم �لذe ينافحو� عنه في �ألصل، �ال �نهم 

ال يستطيعو� �� يجهر�G به:
فليضع �لتطو$يو� كمياG 8فيرN من عناصر مثل �لفسفو$ �Gأل�G 8Gkلكربو� �GألGكسجين 
�Gلحديد �Gلماغنسيو@ Gهي �لعناصر �لتي تتشكل منها بنية �لكائن �لحي، /�خل �عد�/ هائلة 
�لضرG e$Gجو/�  من  �نه   �Gير ما  �لبر�ميل  هذ�  �لى  Gليضيفو� حتى  �لعظيمة.  �لبر�ميل  من 
/�خل هذ� �لمزيج من مو�/ ال توجد حتى في �لظرG] �لطبيعية. Gليفعمو� هذ� �لمزيج بقد$ 



في  قد عاشت  �$يكتوu، هومو سابينيس  هابيليس، هومو  ، هومو   uستر�لوبيثيكوGأل$بعأ�
بقا[ مختلفة من �لعالم Gفي kمن �Gحد.١٥

 hلم تنقر "uعلى هذ�، فإ� �ألجز�� �لبشرية �لتي صنفت في فئة "هومو �$يكتو NGعال
حتى Gقت قريب جد�ً، �ما �لنياند$تاليين �Gلهوموسابينيس فقد تعايشو� في kمن �Gحد Gفي 

١٦.Nحد�G منطقة
هذ� �الكتشا] يدحض �ال/عا� بأ� �حد منهم يمكن �� يكو� جد�ً لآلخر. يفسر عالم 
�ألحيا� �لقديمة ستيفن جاe غولد Stephen Jay Gould من جامعة ها$فا$/ �لنهاية 

:e$ليها نظرية �لتطو$، بالرغم من �نه عالم تطو�صلت G لتي� N/Gلمسد�
ما_� سيكو� مصير فكرتنا �_� كا� هناj تز�من معيشي لثالF من فئا8 �لهومو (�إلفريقي 
�آلخر؟  عن  ينشأ  لم  منهم  �حد�ً   �� Gثبت  هابيليس)  �Gلهومو   eلقو�  uستر�لوبيثيكوGأل�G
�ضف �لى �� �حد� من هؤال� لم يثبت عليه �e تحو7 تطو$e خال7 فترN حياته على سطح 

١٧.h$أل�
نقو7 باختصا$، �� سينا$يو �لتطو$ �لبشرe �لذe ينص على Gجو/ مخلوt نصفه �نسا� 
�لكتب  في  ظهر8  �لتي  �لخيالية  �لصو$  من  �لعديد  �ستخد�@  على  قا@   eلذ�G قر/  Gنصفه 

�لدعائية لنظرية �لتطو$، ليست �ال قصة ال �ساu لها من �لصحة �لعلمية.
عالمًا   ،Nلمتحد� �لمملكة  في   Nشهر �ألكثر  Gkكرما�،  سولي  �لعالم  كو�  من  Gبالرغم 
�لتي �ستغرقت عدN سنو��G 8لتي تناGلت بشكل  تطو$يًا، �ال �نه �عتر] في نهاية �بحاثه، 
خاC مستحاثاG� 8ستر�لوبيثيكوu لمدN ١٥ عامًا، �نه ال يوجد شجرN بشرية تتفر[ عن 

./Gمخلوقا8 شبيهة بالقر
صنف Gkكرما� �لعلو@ ضمن طيف �سما� "طيف �لعلو@" يتد$w من �لعلو@ �لتي يعتبرها 
علمية لينتهي في �لعلو@ �لتي يعتبرها غير علمية. Gحسب طيف Gkكرما�، فإ� �كثر �لعلو@ 
�لفيزيا� �Gلكيميا�، تليهما  بياناG 8معلوما8 ملموسة- هي  �لتي تقو@ على   e� – "علمية"
�لعلو@ �لبيولوجية Gفي �لد$جة �ألخيرN �لعلو@ �الجتماعية. Gفي نهاية �لطيف تأتي �لعلو@ "غير 
�لسا/سة  �لحاسة  مفاهيم  Gهي   – �لمفر�"  �لحسي   j�$/إل�" مكانها  يحتل  �Gلتي  �لعلمية" 



 G� 8�Gلببغا� G� لبالبل� G� عصافير �لكنا$يا G� لنحل� G� /ألسو� G� 8من �لّز$�فا Nيأتو� بو�حد
 G� kلمو� G� هو$ �لقرنفلk G� لزنابق� G� كيد$Gهو$ �ألk G� /G$لو� G� حيتا� يونس G� لخيل�
 G� لخو�� G� لعنب� G� لزيتو�� G� لتين� G� لبطيخ� G� @لشما� G� لطماطم� G� لتمر� G� 7لبرتقا�
$�G� w �لفر�شا8 مختلفة �أللو�� Gماليين من �ألنو�[ �لحية من مثل  �لطو�Gيس �G طيو$ �لدُّ
هؤال�. بل ليس بوسعهم �� يأتو� Gلو بخلية من هذ� �لكائنا8 �لحية �لتي �حصينا عد/�ً منها، 

ال بو�حدN منها كاملة �لخلق. 
فتشكل  تجتمع   �� بوسعها  ليس  �لو�عية  غير  �لذ8�$   �� هو  قوله  نبغي  ما   جملة 
خلية حية، Gال تستطيع �� تتخذ قر�ً$� جديًد� من بعد فتقسم �لخلية نصفين، ثم تتخذ قر�8�$ 
�خرT تباًعا فتأتي بكيا� �لعلما� �لذين �خترعو� �لمجهر �إلليكترGني، ممن ير�قبو� بنية �لخلية 
_�تها فيما بعد تحت �لمجهر. �ّ� �لخلية تدc فيها �لحياN فقط بالخلق �لمعجز هللا عز Gجل. 
 ��G .لمنطق�G ما نظرية �لتطو$ �لتي تزعم عكس هذ�، فهي سفسطة تتنافى تماما مع �لعقل�
�عما7 �لفكر Gلو قليال في �لمز�عم �لتي طرحها �لتطو$يو�، ليظهر بجال� هذ� �لحقيقة مثلما 

في �لنمو_w �لو�$/ �عال�. 

 �لتقنية �لموجو�7 في �لعين ��أل@�:
 �ما �لموضو[ �آلخر �لذe لم تستطع نظرية �لتطو$ �� تأتي له بتفسير جاk@، فهو 

جو/N �إل/$�j �لفائقة �لموجو/N في �لعين �Gأل_�. 
 Gقبل �لولوw �لى �لموضو[ �لمتعلق بالعين، نو/ �� نجيب بإيجاk عن سؤ�7 هو: 

كيف تبصر �لعين ؟ 
 �� �ألشعة �لمنبعثة من جسم ما، تسقط بشكل عكسي على شبكية �لعين، Gتقو@ 
�لخاليا �لموجو/N هنالك بتحويل هذ� �ألشعة �لى �شا$�8 كهربية، تصل �لى نقطة تسمى 
مجموعة  بعد  �لكهربية،  �إلشا8�$  Gهذ�  للمخ.  �لخلفي  بالجز�   N/موجو �إلبصا$  مركز 
�لمعلومة  هذ�  Gبعد  �لمخ.  في  �لكائن  �لمركز  هذ�  في   N$لتقاطها كصو� يتم  �لعمليا8  من 

فلنفكر: 



ما يشا¨�G من �ألحماh �ألمينية، �GلبرGتين (�حتما7 تشكل �لوحدN �لو�حدN منه تصا/فيًا 
بنسبة ١٠ قوN ٩٥٠). Gليمّد�G هذ� �لمزيج بالحر�$�G Nلرطوبة بالنسبة �لتي يرGنها مناسبة، 
Gليخفقو� ما شا¨�G من �ألجهزN �لمتطو$G ،Nليقّيضو� على $�u هذ� �لبر�ميل صفوN علما� 
�لعالم، Gلينتظر هؤال� �لخبر�� في مكانهم هذ� Gبشكل مستمر مليا$�8، بل تريليونا8 �لسنين 
بالتناcG من �ألc �لى �البن، Gمن جيل �لى جيل، Gلتكن لهم مطلق �لحرية في �� يستخدمو� 
كافة ما يعتقد�G في ضرG N$Gجو/� من �لظرG] من �جل تشكل �لكائن �لحي. �ّنهم مهما 
فعلو�،  ليس بمقدG$هم بالطبع �� ُيخرجو� كائنا حّيا من تلك �لبر�ميل. Gال يتأتى لهم �� 



�لقد$ من �لنقا�. Gمنذ مائة عا@ pGال] �لمهندسين يسعو� للوصو7 �لى هذ� �لنقا�، Gمن ثم 
ُتشيَّد �لمصانع �Gلمؤسسا8 �لعمالقة، GُتجرT �ألبحاG ،Fيتم تطوير �لخطط �Gلتصميما8. 
Gلتنظر�G ثانية �لى شاشة �لتلفاG ،kفي �للحظة _�تها �لى �لكتاc �لذe بين �يديكم، فسو] 
تر�G �� هناj فرقًا شاسعًا في �لنقا� �Gلجو/N. فضال �� شاشة �لتلفاk تبدe لكم صو$N ثنائية 

�ألبعا/، في حين �نكم تتابعو� مناظر ثالثية �ألبعا/ _�8 عمق. 
 kمنذ سنو�8 طو�7 يسعى عشر�8 �آلال] من �لمهندسين لتصنيع شاشا8 جهاG 
تلفاk تعطي صو$N ثالثية �ألبعا/، �Gلوصو7 �لى جو/N $¨ية �لعين. نعم لقد �مكنهم تصميم 
 .N$تد�� �لنظا$� �G/ /ثالثي �ألبعا/، غير �نه ليس في �إلمكا� $¨يته ثالثي �ألبعا kنظا@ تلفا
 Gما �لجهة �ألمامية فتبد� ،Nمع �� هذ� �ألبعا/ �لثالثة �صطناعية. فالجهة �لخلفية تظل عكرG
�لعين.  تر��   eلذ� �لمنظر  Gنقا�   N/في جو منظر  �بد�  يتشكل  من G .t$Gال   N$كأنها صوG

  .kلتلفا�G في �لكامير� N$بالطبع �� تضيع �لصو FيحدG
 eلتي تظهر هذ� �لمنظر �لذ�G لية �إلبصا$ في �لعينp �� ها هم �لتطو$يو� يزعمو�G 
 kلتلفا� ��_� ما قا7 �حد لكم �آل� �G . نما تشكلت بمحض �لمصا/فة�لنقا�، �G N/يتسم بالجو
Gجا�8  تجمعت  �لذ8�$   ��G مصا/فا8،  نتيجة  تشكل  قد  �نما  في حجرتكم،  �لموجو/ 
بالجهاk �لذe يشكل هذ� �لصو$N، ما_� تعتقد�G فيه؟! كيف لذ$�8 غير �Gعية �� تصنع ما 

لم يتأ8 آلال] �ألشخاC مجتمعين �� يصنعو� ؟! 
تتشكل  ال  �نها  لو  �لعين،  تر��  مما  بد�ئية  �كثر  هو  منظًر�  تشكل  �لتي  �آللة   �ّ� 
يتشكال محض  لن  بدG$هما  تر��   eلذ� �Gلمنظر  �لعين   �� للغاية  �لو�ضح  من  فإنه  مصا/فة، 
مصا/فة، �Gلحا7 كذلك بالنسبة لأل_� . فاأل_� �لخا$جية تجمع �ألصو�8 �لمحيطة بو�سطة 
�لذبذبا8  بتقوية   Tألخر� هي  لتقو@  �لوسطى،  �أل_�  �لى  بتوصيلها  Gتقو@  �أل_�،  صو�� 
�شا8�$  �لى  �لذبذبا8  هذ�  بتحويل  بدG$ها  لتقو@  �لد�خلية،  �أل_�  �لى  Gنقلها  �لصوتية 
كهربية، G�$سالها �لى �لمخ. Gعملية �لسمع �يضا كما هو �لشأ� في عملية �إلبصا$ تتم في 

مركز �لسمع �لموجو/ في �لمخ. 
 �Gلوضع �لذe في �لعين يسرe كذلك على �أل_�. بمعنى �� �لمخ محجوc كذلك 



/�خل   �� بمعنى  �لضو�،  عن   cمحجو �لمخ   �� 
�لمخ ظالًما /�مًسا، Gال يتأتى للضو� �� ينفذ �لى حيث يوجد 
حالك  موضع  �إلبصا$  مركز  يسمى   eلذ� �Gلموضع  �لمخ. 
�صال،  ببالغه  �لضو�  ليس  �لظلمة 
Gلعله مظلم بد$جة لم نصا/فها 
قط. �ال �نكم في هذ� �لظلمة 
عالما   �Gتشاهد �لحالكة 

مضيئا متوهجا.
على  منظًر�  كونه  عن   فضال 
 e/لحا� �لقر�  تقنية  حتى  تعجز   N/لجو�G �لنقا�  من  /$جة 
 �Gلعشرين ـ $غم كل �إلمكانيا8 ـ �� تأتي بمثلها. �نظر�G
مثال �لى �لكتاc �لذe بين �يديكم �آل�، �Gنظر�G �لى �يديكم 
حولكم.   �Gنظر�G $�سكم  �$فعو�  ثم   ،cلكتا� تمسك  �لتي 
�$�يتم منظًر� بهذ� �لنقا� �Gلجو/N في �e موضع pخر؟ �� شاشة 
 kلتلفا�  Nتنتجها شركة �جهز �لتلفاk تطوً$� �Gلتي   Nكثر �جهز�
�ألGلى على مستوT �لعالم، ال يمكن �� تمنحكم صو$N بهذ� 



�لى �لمخ في صو$N �شا$N كهربية. G�نكم لتطالعو� تفصيال8 كثيرN في كتب علم �ألحيا� 
�Gلطبيعة �Gلكيميا� �لحيوية، بيد �نكم ال يمكن �� تصا/فو� في �e موضع قط �هم حقيقة 
ينطوe عليها هذ� �لموضو[ �ال Gهي: من _� �لذe بالمخ  يتلقى هذ� �ألشا$�8 �لكهربية 
�لمخ  بد�خل  توجد  حاسة  ثمة   ��  .uحسا�G G$�ئحة  Gصو8   N$صو �نها  على  Gيد$كها 
تلتقط هذ� كله /�G حاجة �لى عين �G� �_� G �نف، لمن تعو/ هذ� �لحاسة. بالطبع ال تعو/ 
على ما يشكل �لمخ من �عصاG cطبقا8 /هنية Gخاليا عصبية. Gهكذ� Gلهذ� �لسبب ليس 
بمقدG$ �لما/يين �لد�$Gينيين ممن يظنو� �� كل شي� ليس سوT ما/N، �� يجيبو� على هذ� 
 wجل. فهي ال تحتاG لتي خلقها �لمولى عز� MGنما هي �لر�لتسا¨ال8، أل� هذ� �لحاسة �
�لى عين حتى ترT �لصو$G ،Nال �_� حتى تسمع �لصوG .8عالNG على هذ� كله، فهي ليست 
بحاجة �لى مخ كيما تفكر. �� كل �مرª يطالع هذ� �لحقيقة �لعلمية �لجلية، عليه �� يفكر 
$ بعدN سنتيمتر�8 مكّعبة،  في �هللا عز Gجل �لذe جمع بمكا� حالك �لظلمة /�خل �لمخ يقدَّ

�لكائنا8 كافة بصو$N ثالثية �ألبعا/ _�8 �لو�� GظالG 7ضيا�، Gيخشا� Gيلو_ به. 
 

عقيد� ما7ية

 h$عم يتعاk ال�لتدقيق ليظهر �� نظرية �لتطو$ ما هي �G لى �آل� بالبحث�لنا� Gما تنا ��
بوضوM مع �الكتشافا8 �لعلمية، Gيجافي kعم �لنظرية ـ فيما يتعلق بأصل �لحياN ـ �لمنطق 
�لعلمي. فليس ألية pلية تطو$ قط طرحتها �لنظرية �e تأثير تطو$G .eتكشف �لحفريا8 �� 
�لكائنا8 �لحية لم تمر بمر�حل بينية تلك �لتي تستوجبها �لنظرية. Gفي هذ� �لحالة يتعين تنحية 
نظرية �لتطو$ جانبا باعتبا$ها فكرN مجافية للعلم. ال سيما ��G كثيًر� من �ألفكا$ �لتي ظهر8 
على مد�$ �لتا$يخ، مثل فكرN �� �أل$h هي مركز �لكو�، قد ُحذفت من �جندN �لعلم. في 
حين �� نظرية �لتطو$ ُيتشبث بها Gبإصر�$ في هذ� �ألجندN، حتى �نه من �لناu من يسعى 

إلظها$ �e �نتقا/ موجه �لى �لنظرية Gكأنه هجو@ على �لعلم ! ِلَم  هذ� �_�؟! 
�لتطو$ ال يمكن  لنظرية  �نما هو تكو� عقيدN جاkمة  �لوضع  �لسبب في هذ�   �� 
للفلسفة  �لى بعض �ألGسا�. Gتخلص هذ� �ألGسا� �خالصًا �عمى  بالنسبة  �لنكوC عنها 



 Nعليه فإنه مهما بلغت شدG ،عن �لضو�، فالصو8 ال ينفذ cعن �لصو8 مثلما هو محجو
�لضجيج خا$w �لمخ، فإ� /�خله ساكن تما@ �لسكو�. G$غم هذ� فإ� �نقى �ألصو�8 ُتلتقط 
في �لمخ. Gلو �نكم تسمعو� سيمفونياG� 8$كستر� في مخكم �لذe ال ينِفذ �ليه �لصو8، 
 eلصو8 �لذ� Tما قيس مستو �_�G .سا� �لمز/حمةGبكل صخب �حد �أل �Gفإنكم تشعر
�لسكو�  عليه  ُيطبق  �نه  فسيتضح  �للحظة،  تلك  في   uحسا kجها باستخد�@  �لمخ  بد�خل 

�لتا@. 
 Gعلى نحو ما �ستخدمت �لتقنية �مال في �لحصو7 على صو$N نقية، فإ� �لمساعي 
نفسها تتو�صل منذ عشر�8 �لسنين بالنسبة كذلك للصوG .8ُتعد �جهزN تسجيل �لصو8 
�Gشرطة �لكاسيت Gكثير من �ألجهزN �إلليكترGنية، �Gألنظمة �لموسيقية �لتي تلتقط �لصو8، 
بعض ثما$ هذ� �لمساعي. Gلكن على �لرغم من كل �لتقنياpG ،8ال] �لمهندسين �Gلخبر�� 
�أل_�.  تلتقطه   eلذ� �لصو8   N/جوG بنقا�  �لى صو8  �لوصو7  يتأ8  لم  بحقلها،  �لعاملين 
فحينما  �لموسيقية،  �ألنظمة  شركا8   Tكبر تنتجها  �لتي  �لكاسيت  �شرطة  �جو/  Gتأملو� 
�نه حينما   G� قليال،  بالطبع Gلو   xتشو Fيحد G� ،يسجل �لصو8، حتما يضيع شطر منه
تقومو� بتشغيل شريط �لكاسيت فإنكم ال بد �� تسمعو� له صريًر� قبل �� تبد� �لموسيقى. 
في حين �� �ألصو�8 �لتي من نتاw �لتقنية �لموجو/N بالجسم �إلنساني تتسم بأقصى /$جا8 
�لنقا�، Gال تشوبها شائبة. Gال تلتقط �_� �نسا� �بًد� �لصو8 بشكل به صرير �G تشويش. 
�Gيا ما كانت طبيعة �لصو8 فإنها تلتقطه بشكل كامل Gنقي. Gهذ� �لوضع ال يز�7 على _�8 
�لكيفية منذ �� ُخلق �إلنسا� G�لى يومنا هذ�. G�لى �آل� ليس ثمة جهاk بصرG� e صوتي من 

صنع بني �إلنسا� يلتقط �لصو$�G Nلصو8 بشكل حساG uناجح مثل �لعين �Gأل_�. 
 Gفيما عد� هذ� كله، فإنه ثمة حقيقة عظيمة للغاية في عملية �إلبصا$ �Gلسمع. 

 لمن تعو7 حاسة �إلبصا� ��لسمع �7خل �لمخ ؟

 من _� �لذe بد�خل �لمخ يشاهد عالما مضيئا ملونا، Gيسمع �لسيمفونياkG 8قزقة 
تمضي  �Gنفه  �G_نيه  �إلنسا�  عيني  من  �آلتية  �لتنبيها8   �� �لو$G/؟  عبير  Gيتنسم  �لعصافير، 



تأتي بتفسير ما/e للعالم. Gنظر� �لى كو� �لما/ية صحيحة صحة مطلقة، فإننا ال يمكن �� 
نسمح بدخو7 تفسير �لهي �لى �لساحة".١٩  

سبيل  في  يحيا  مولو/  �لد�$Gينية  بأ�  صريحة  �عتر�فا8  �لكلما8  هذ�   Gُتعد 
�إلخالC للفلسفة �لما/ية. Gهذ� �لمولو/ يفترh �نه ما من Gجو/ قط سوT �لما/G .Nلهذ� 
�لسبب يعتقد�G �� �لما/N �لجامدN عديمة �لوعي �نما خلقت �لحياG .Nيذهبو� �لى �� ماليين 
�Gألشجا$  �Gلحشر�8  �Gلنمو$  �Gلز$�فا8   jألسما�G �لطيو$  مثل  �لمختلفة  �لحية  �ألنو�[ 
�Gألkها$ Gحيتا� �لبا�G 7لبشر �نما تشكلت من /�خل �لما/N �لجامدG Nبالتفاعال8 �لحا/ثة 
/�خل �لما/N _�تها؛ �e بالمطر �لساقط، �Gلبرt �لخاطف. �ما في حقيقة �ألمر فإ� هذ� يتنافى 



�لما/e �لوحيد للطبيعة �لذe يمكن �إلتيا�  �لتفسير  �لد�$Gينية كذلك ألنها  �لما/ية، Gتتبنى 
به. 

 �Gحيانا يعترفو� صر�حة بهذ�، Gيعتر] $يتشا$/ لونتين (Richard Lewontin)ـ  
عالم �لو$�ثة �لشهير بجامعة ها$فر/ Gفي �لوقت _�ته تطو$e با$k، ـ بأنه "ما/e في �لمقا@ 

�أل7G، ثم عالم في �لمقا@ �لذe يليه"، �_ يقو7:
صحته).  �Gفترضت  سلفا،  (�عُتنق  �ستباقي  �يما�  Gهو  بالما/ية،  �يمانا  لنا   ��" 
�Gلشي� �لذe يدفعنا �لى �إلتيا� بتفسير ما/e للعالم، ليس هو �صو7 �لعلم Gقو�عد�، بل على 
�لعكس من _لك فإننا ـ بسبب من �خالصنا سلفا للما/ية ـ نختلق �صوG 7مفاهيم بحثية 



كانو� يصنعونها بأيديهم، Gعبا/N قو@ موسى عليه �لسال@ للعجل �لذe صنعو� من _هب. Gهذ� 
�لوضع في حقيقته �نما هو حماقة �شا$ �ليها �هللا تعالى في �لقر�p �لكريم. Gينبئنا �لمولى عز 
 �Gلى حا7 يعجز� �G/يترG من سيستغلق عليه �لفهم uياته بأ� من �لناp جل في كثير منG

فيه عن $¨ية �لحقائق. Gمن بين هذ� �آليا8 قوله تعالى:
�Tَِّ �لَِّذيَن َكَفُر�ْ� َسَو�Qٌ َعَلْيِهْم َ"َ"نَذْ�َتُهْم َ"Oْ َلْم ُتنِذْ�ُهْم َال ُيْؤِمُنوَ� َخَتَم �هللاُّ َعَلى ُقُلوِبهْم 

.(٦-٧ :Nلبقر�) عِظيٌم Uٌَ�َعَلى َسْمِعِهْم َ�َعَلى َ"ْبَصاِ�ِهْم ِغَشاَ�ٌ� َ�َلُهْم َعَذ�

Gقوله �يضا :
َلُهْم ُقُلوUٌ الَّ َيْفَقُهوَ� ِبَها َ�َلُهْم َ"ْعُيٌن الَّ ُيْبِصُر�َ� ِبَها َ�َلُهْم =َ@�ٌ� الَّ َيْسَمُعوَ� ِبَها 

ُ"ْ�َلـِئَك َكاَألْنَعاOِ َبْل ُهْم َ"َضلُّ ُ"ْ�َلـِئَك ُهُم �ْلَغاِفُلوَ� ( �ألعر�]: ١٧٩).

�ما في سو$N �لِحْجر فيخبرنا �هللا عز Gجل بأ� �Gلئك �لناu قد ُسحر�G بحيث �نهم 
لن يؤمنو� حتى Gلو $��G �لمعجز�8، �_ يقو7 سبحانه Gتعالى: 

َرْ� َ"ْبَصاُ�َنا  َماQِ َفَظلُّوْ� ِفيِه َيْعُرُجوَ�  َلَقاُلوْ� Tِنََّما ُسكِّ َ�َلْو َفَتْحَنا َعَلْيِهم َبابًا مَِّن �لسَّ

َبْل َنْحُن َقْوOٌ مَّْسُحوُ��َ� (�لحجر: ١٤-١٥)

 G�� �متد�/ هذ� �لسحر بشكل مؤثر على قطاعا8 عريضة من �لناu بهذ� �لقد$، 
�Gبتعا/ �لناu عن �لحقائق بهذ� �لد$جة، Gبقا� هذ� �لسحر منذ ١٥٠ عاما، لهو Gضع مثير 
للحير�G Nلدهشة بد$جة ال يمكن شرحها بكلما8، ألنه من �لممكن �� يستسيغ �لعقل �عتقا/ 
�Gألمو$  �Gلهر��  بالَخَر]  حافلة  Gمز�عم  مستحيلة  لسينا$يوها8   Cشخا�  Nعد  G� شخص 
غير �لمنطقية، �ال �� �عتقا/ �لكثيرين من �لبشر في كافة �نحا� �لعالم بأ� �لذ$�8 �لالGعية 
�GلجامدN قد �جتمعت بقر�$ فجائي، فأتت بالكو� �لذe نر�� يعمل بنظا@ ال تشوبه شائبة، 
�لذe يختص   h$بكوكب �ألG ،التقا�� متقن غاية  تنظيم غير عا/G eنظا@  Gيكشف عن 
بكافة �لسما8 �لمناسبة للحياG ،Nبكائنا8 حية مزN/G بأنظمة معقدN تفوt �لحصر، ليس له 

من تفسير سوT �نه سحر.
عليه  بين موسى  �لتي Gقعت  �لحا/ثة  تلك  ينبئنا من خال7  �هللا عز Gجل   ��  كما 
يؤّثر�G على  �إللحا/ية،  �لفلسفة  ينافحو� عن  بأ� بعض �ألشخاC ممن  �لسال@ Gفرعو�، 



ُبغية   eنيين يستمرئو� �لمنافحة عن هذ� �لر�G$لمنطق على �لسو��. بيد �� �لد��G مع �لعقل
"عد@ /خو7 تفسير �لهي �لى �لساحة" على حد تعبيرهم.

مسبق،   e/ما حكم  �_هانهم  Gفي  �لحية  �لكائنا8  �صل  �لى   �Gينظر ال  من   �ما 
 e_ نما هي من صنع خالق�لكائنا8 �لحية كافة �G .فسو] يد$كو� هذ� �لحقيقة �لجلية
قوG Nعلم Gعقل معجز. �نه �هللا �لذe خلق �لكو� كله من �لعد@، Gنّظمه بشكل ال تشوبه 

شائبة �G قصو$، Gخلق �لكائنا8 �لحية كافة Gصّو$ها.
 

 �T نظرية �لتطو� هي "شد �لسحر تأثيرً� في تا�يخ �لعالم
 �G/G حكا@ مسبقة� �G/ منطقهG نسا� ُيعِمل عقله�يتعين هنا �� نوضح �� �يما  
تذكرنا  �لتي  �لتطو$  نظرية   �� Gيسر  بسهولة   j$سيد �يديولوجية،   e� تأثير  تحت  �لوقو[ 
بخر�فا8 �لمجتمعا8 �لتي عاشت بمنأT عن �لعلم �Gلحضا$N، ليست سوk Tعم يستحيل 

تصديقه. 
 Nألساتذ� ��  �Gيعتقد �لتطو$  بنظرية  يؤمنو�  فإ� من  تبيانه،  �لمتقد@  �لنحو   Gعلى 
هوبل  �ينستين  مثل  �Gلعلما�  �لجامعيين   cلطال�G Gيخترعو�،  Gيعقلو�   �Gيفكر �لذين 
�G ،(Einstein Hubble)لفنانين مثل فر�نك سيناتر� G (Frank Sinatra)تشا$لتو� هيستو� 
(Charlton Heston)، يضا] �ليهم كائنا8 مثل �لغزال� �Gشجا$ �لليمو� kGهو$ �لقرنفل، 
غير  �Gلمو�/  �Gلجزئيا8  �لذ8�$  مزيج من كثير من  �لزما� من   $Gمر سو] يخرجو� مع 
 Nساتذ�G لَخَر] هم علما�� بهذ�  يؤمنو�  برميال عظيما. ال سيما ��G من  تمأل  �لتي  �لحية 
�Gناu على قد$ من �لثقافة �Gلتعليم. Gلهذ� �لسبب فإ� �ستخد�@ تعبير "�شد �لسحر تأثيًر�ً في 
تا$يخ �لعالم" بالنسبة �لى نظرية �لتطو$ سيكو� �ستخد�ًما في محله. �_ �نه ليس في تا$يخ 
�لعالم �عتقا/ �k Gعم pخر سلب عقو7 �لبشر بمثل هذ� �لد$جة Gحرمهم من فرصة �لتفكير 
�لتي كانت  �لحقيقة   �Gير  ��  �G/ 7عينهم، حا� �ما@  �Gلمنطق، Gكأنه �سد7 ستاً$�  بالعقل 
�Gضحة بجال�. G�ّ� هذ� لغفلة Gعد@ بصيرN ال يستسيغها عقل مثلها كمثل عبا/N بعض �لقبائل 
�لتي  لألGثا�،  �لسال@  عليه  �بر�هيم  قو@   N/عباG للشمس  �هل سبأ   N/عباG للطوطم  �إلفريقية 



	لمستقبل  في  	لبشر  فإ�  �لك،  من  	لعكس  على  بل  ببعيد،  ليس  	لمستقبل   !هذ	 
	لقريب للغاية، سيد"كو� �6 	لمصا4فا3 ليست 1لهًا !سو* يتم 	العتر	* بأ� نظرية 	لتطو" 
1نما هي 6كبر خدعة !6شد 6نو	< 	لسحر في تا"يخ 	لعالم. !سرعا� ما بد6 هذ	 	لسحر 	لشديد 
ينحسر عن 	لناG في شتى 6نحاF 	أل"D، !با3 	لكثير!� ممن !قفو	 على سر خدعة 	لتطو"، 

يتساFلو� بدهشة !حيرL كيف 	نطلت هذJ 	لخدعة عليهم.



	لناG بما يصنعونه من 	لسحر. فحينما قص موسى عليه 	لسالO نبأ 	لدين 	لحق على فرعو�، 
طلب فرعو� 1لى موسى �6 يلتقي بسحرته في موضع يحتشد فيه 	لناG. !حينما 	لتقى موسى 
 :Wتقو 	لحا4ثة   Jلتي تسر4 هذ	 باستعر	D مها"	تهم. !	آلية  يبا4"!	 هم   �6 6مرهم   Lلسحر	
�ْعُيَن �لنَّاِ� َ��ْسَتْرَهُبوُهْم َ�َجا��� ِبِسْحٍر َعِظيٍم"(	ألعر	*:َ �ْلَقْوْ� َسَحُر�ْ� َ ا  �ْلُقْوْ� َفَلمََّ "َقاَ% 

 Gلنا	 	من خد< �6 يسحر! Jفرعو� بما صنعو L١١٦). !على نحو ما تبد\ تمكن سحر
 Jجهة ما 6لقا	موسى في مو J6لقا  aلذ	لبرها� 	به. 1ال �6  	منوb لذين	موسى ! Fجميعا باستثنا
 Wيقو ،J6ّنه 6بطل تأثير a6 ،"�َلكريم "َتَلقََّف َما َيْأِفُكو	 �b"4 بالقر	لو	لتعبير 	على حد  Fهؤال

تعالى:"َ!6َْ!َحْيَنا 1َِلى ُموَسى 6َْ� 6َْلِق َعَصاkَ َفِإَ�	 ِهَي َتْلَقُف َما
َصاِغِريَن"  َ��نَقَلُبوْ�  ُهَناِلَك  َفُغِلُبوْ�  َيْعَمُلوَ-  َكاُنوْ�  َما  َ�َبَطَل  �ْلَحقُّ  َفَوَقَع  َيْأِفُكوَ-  

(	ألعر	*: ١١٧-١١٩) 
	لذين   oألشخا	 Fفعله هؤال ما   �6  k	"41 	آليا3، ! مع   !على نحو ما !"4 في 
سحر!	 	لناG من قبل !6ثر!	 عليهم 1نما هو 1فك، باr!	 بالذW !	لضعَّة. !6!لئك 	لذين يؤمنو� 
	لر	هن،  	لسحر في عصرنا  	لعلم !بتأثير  1لى 6قصى 4"جة تحت غال* من   Fعم خرقا	بمز
!ينذ"!� حياتهم للدفا< عنها، فسو* يسقط شأنهم !ُيذلو	 ما لم يتخلو	 عن هذJ 	لمز	عم، 

!�لك حينما تظهر 	لحقيقة بجالF بكامل معانيها، !"يبطل تأثير 	لسحر". 
 !يشر� مالكوO موجريد� (Malcolm Muggeridge) 	لذa ظل ينافح عن نظرية 
بعد  من  	لحقائق   k"46 !لكنه  ملحد	ً،  فيلسوفًا  من عمرJ، !كا�  	لستين  ناهز  	لتطو" حتى 

	لوضع 	لذa ستتر4\ 1ليه نظرية 	لتطو" في 	لمستقبل 	لقريب قائال: 
	لمز	�  مو	4  1حد\  ستكو�  	لتطو"  نظرية  بأ�  مقتنعا  صر3  نفسي  6نا   "1نني 
فيها. !سيتلقى جيل  	لتي ُطبقت  	لمجاال3  	لمستقبل ال سيما في  تا"يخ  	لموجوL4 بكتب 
يصدقها  ال  بسذ	جة   Dلغمو	 يكتنفها  متهرئة  فرضية  	عتنا�   Lلحير	! بالدهشة  	لمستقبل 

عقل".٢٠



 ﴿ َقاُل��  ُسْبَحاَنَ� َال ِعْلَ َلَنا �الَّ َما َعلَّْمَتَنا
﴾ ِ�نََّ� َ�ْنَ� �لَعِليـُ �لَحِكيـُ
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