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تتمة 
 �� تسمية �جلن قد ُ�طلقت 2 �لقر�I

:Aشيا�على عد� 

ُتعت³  �ل"  �لشرير�   w�6!أل� �ا: ّ�
ُتعت³  مثلما  �خلبيثة  لألفكا!  مصدً!� 
�لطيبة،  لألفكا!  مصدً!�  �ملالئكة 
�ظال`  �لشرير�   w�6!أل�  Dهذ  �6كأ
على  ض   cلذ�  �للشيطا  �6�عو�
قو`  من  مستنَبط   µملع� 6هذ�  �لشر. 
�هللا تعاN: ﴿�لَِّذc ُيَوْسِوqُ 2 صد6ِ! 
 :qلنا�) ﴾qِلّنا�ْلِجّنِة 6� �لناqِ.. ِمَن 

(٧,٦

�لكفا!  يتوهم  �ل"   Aألشيا� ثانيها: 
 Nتعا �هللا   �� مع  6يعبد�6ا،  6جوَ�ها 
�لكفا!  I6منا  6جو�ها،  على  ينص   ^
يتو¹و� خطًأ 6جو� هذD �ألشياA �ل" 
bلك  6مع  6جو�،  6ال  Sا  حقيقة  ال 
يشرعو� 2 عبا�ִדا. 6�لدليل على bلك 
 Aَِهللا ُشركا �هللا � ﴿6جَعلو�هو قو` 
َبِنَني  لـه  6َخَرُقو�  6َخَلَقهم  �ِجلنَّ 
6َبناU بغZ علم﴾ (�ألنعا=: ١٠١).. 
�نه ال علَم 6ال �ليَل عندهم على  c�
�ºاbهم �جلنَّ شركاAَ هللا � 6ال على 

.Uٍهللا بنَني 6بنا ���عتقا�هم 
�هللا  قو`   �بأ �لبعض  يعتر1  6قد 
تعاN: (6َخَلَقهم) يعطي �نطباًعا بأنه 
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تعاN قد خلق بالفعل هذ� �لنو« من 
باهللا  �لكفا!  يشركهم  �لذين  �جلن 
 2 �جلمع   Zضم  ��  d�جلو�6 �؟ 
 NI جلن بل� NI (6َخَلَقهم) ال يرجع
 µملع�6 �نفسهم،  �لكفا!  �ملشركني 
 cلذ�هو  Nهللا تعا� ���نه بالرغم من 
 �خلق هؤالA �لكفا! Iال ��م يزعمو

� �جلن شركاA مع �هللا 2 ملكوته.�
� ال حقيقَة �6هنا¡ برها� �خر على 
�لعامة  يؤمن  �لذين  �جلن   AؤالS
بوجو�هم خطًأ ¹ً66ا، �ال 6هو قوله 
 ُ̀ تعاN: ﴿6يوَ= ُشُرهم �يًعا ~ يقو
 �لِلمالئكِة َ�هؤالI Aّياكم كانو� َيعُبد6َ
* قالو� سبحاَنَك �نَت 6َلِيُّنا ِمن ��6م 
ֲדم  �كَثُرهم َ �ِجلنَّ   �َيعُبد6َ كانو�  بل 

مؤمنو�﴾ (سبأ: ٤١-٤٢).
 =�� ما  عليه:  �لر�  ¾ب  سؤ�`  6¿ة 
 �bملالئكَة فلما� ��ملشركو� ال يعبد6
6ّجه �هللا تعاN - 6هو عا^ �لغيب - 
هذ� �لسؤ�` NI �ملالئكة؟ ~ bI� سّلمنا 
بأ� �لناq ما �ّلهو� �ملالئكة بشكل من 
ظلًما  �لسؤ�`  هذ�  يصبح  �ألشكا` 

I6جحاًفا �ق �ملالئكة!
 ��لقر�  2  Nتعا �هللا  6يقو`  هذ�، 
 Uُلبنا� �َِلَربَِّك  ﴿َفاْسَتفِتهم  �لكرمي: 
Iِناًثا  �= َخَلْقَنا �ملالئكَة  * ��لَبنو S6ُم 
 - ١٥٠ :Uلصافا�) ﴾�6هم شاهد6
� �ملشركني كانو� � Á١٥١)، مما يع

يؤمنو� بكو� �ملالئكة بناUٍ هللا �. 
� بنت �هللا �يًضا سُتعتSًI ³ا �6�لبديهي 
6سُتعَبد، مثلما ُفعل بعيسى � حيث 
حسبوD �بًنا هللا ~ �َلَّهوD. 6بالفعل فقد 
بسبب  �ملشركني   NI �للو=  �هللا  6ّجه 
 Uِلبنا� ِهللا   �﴿6¾َعلو فقا`:  bلك 
� من � c�سبحاَنه﴾ )�لنحل: (٥٨.. 
 ،Uِلبنا�هللا  �م جَعلو���عماSم �لوثنية 

مع �نه برAc من هذD �ملنقصة.
�ملالئكَة  �عت6³�   qلنا�  =�� فما   �bًI
بناUٍ هللا تعاN، 6هو Iشر�¡ باهللا طبًعا، 
� يقولو� �Iم �فكيف ساÂ للمالئكة 
؟  �جلنَّ  �يعبد6 كانو�  بل  يعبد6نا   ^
�هللا  على  ال  عليهم   �!�6 فاالعتر�1 

!�
 �� لوجدنا  �لنظر  �معّنا  لو  6لكننا 
 �� bلك  ملومني.   Zغ �يًضا  �ملالئكة 
�هللا تعاI Nمنا سأSم عن ظاهر �ألمر، 
�ألمر.  6�قع  عن   Dجابو� 6لكنهم 
بأفو�ههم  ��ئًما   �يقولو  �فاملشركو
بأ� �ملالئكة بناU �هللا 6ال بد Sم من 
بناته لكسب !ضو�نه؛ 6لكن   Aضا!I
6ال  باملالئكة  Sم  علم  ال  �نه  �لو�قع 
بصفاִדا 6قد!�ִדا، I6منا Äعو� عنها من 
6جو�ها  تصو!6�   Å6بالتا كبا!هم، 
 Uِلكائنا�  Dهذ 6�عت6³�  �يلتهم،   2
 ،� �هللا   Uبنا 6��ا  مالئكًة  �لو¹ية 
مع �نه ال عالقة SذD �لكائناU �لو¹ية 

6�عماSا؛  بصفاִדا  6ال  باملالئكة 
� �ملشركني ^ يعبد6� �ملالئكَة �فثبت 
تلك  عبد6�  I6منا  �ألمر،  حقيقة   2
�لكائناU �لو¹ية غZ �ملرئية �ل" ميكن 

� نطلق عليها �جلنَّ باللغة �لعربية.�
ال  �يًضا  �ملالئكة   d�جو  �� فاحلق 
¾انب �لصو�d، بل هو حق 6صدt؛ 
�ّنى  ،d! : يا�م هذSمن قو �قصد6 bI
فنحن  يعبد6نا،   �� �ملشركني   AؤالS
كانو�  Iمنا  !عايتك؛  6حتت  عبا�¡ 
تصّو!ִדا  مرئية   Zَغ  Uٍكائنا  �يعبد6

�6هاُمهم �ملريضة.
 Aشي �لو�قع   2 هنا¡   �كا 6لو 
�لعامة  يتوهم  �لذين  �جلن  كأ6لئك 
 �بأ �ملالئكة  قو`  لبطل  6جوَ�هم 
 �هؤالA ^ يعبد6نا، بل كانو� يعبد6
عبد6�  قد  �ملشركني   �� bلك  ؛  �جلنَّ
�ملالئكة فعًال باعتبا!ها بناUٍ هللا �، 
للمالئكة  عبا�ִדم  �عتبا!   kو¾ فال 
 µجلنَّ مبع�فّسرنا  �bI الI ً� للجّن�عبا
�لكائناU �لو¹ية �ل" ال 6جو� Sا 2 

�لو�قع.
 �يعبد6  ��ملشركو  �كا قيل:  6لو 
 dتكذ فلم  6لذلك  �يًضا،  �جلّن 
كانو�  ﴿بل  قالت:  حني  �ملالئكة 
عليه:   d�فاجلو  ،﴾ �جلنَّ  �يعبد6
كانو�  �ملشركني   �� فيه  شك  ال  مما 
�ل"   Uلكائنا� بعض  �يًضا   �يعبد6



اجمللد السادس والعشرون، العدد األول -جمادى الثانية ورجب، ١٤٣٤هـ  - أيار / مايو ٢٠١٣ م

٦

التقوى

�هللا  6لكن   ، �جلنَّ يسمو�ا  كانو� 
تعاN ^ يسأ` �ملالئكَة هنا عن عبا�� 
� عبا�� �ملشركني I6 .ملشركني للجن�
عبا�َتهم  بالضر6!�  تنفي  ال  للجن 
 �يعبد6 �لوثنيني   �� bلك  للمالئكة؛ 
6�لقمر  �لشمس  مثل   Aألشيا� �ال+ 
تلك  6�يًضا  6�ملالئكِة  6�لبشر  6�لنهر 
عليها   �يطلقو �ل"  �لو¹ية   Uِلكائنا�
تنفي   �� للمالئكة   Âيسو فال  ؛  �جلنَّ
 �كو مبجر�  Sا  �ملشركني  عبا�� 
�ملشركني يعبد6� �جلن، I6منا ¾وS kا 
bلك �لقو` bI� كا� هنا¡ برها� يد` 
� تلك �لعبا�� �ل" متت باÄها �على 
�c �ملالئكة - Iمنا كانت 2 �لو�قع  -
لكائناU ¹6ية. 6هذ� هو بالضبط ما 

تقصدD �ملالئكة بقوSا هذ�.
تلك  هنا   Áتع ﴿�جلن﴾   �� فالو�قع 
�لكائناU �لو¹ية �ل" تصو!ִדا عقو` 
�ملشركني �ملريضة، 6�ل" �طلقو� عليها 

�سم (�ملالئكة)، 6ما هي مبالئكة.

�لشمالية  �لبال�   dشعو ثالثها: 
 Aلشي� Áجلن) تع�كلمة ( ��لبا!��. فإ
 ��لقر� �طلقها  6قد  �يًضا،  �خلفي 
�لبا!��   ��لبلد�  dشعو على  �لكرمي 
�يًضا �سب عا�� �لعرI 2 dطالقها 
 DذS ألمم. 6كانت�هم من Zعلى غ
قلة  �أل6`:  �لتالية:   dألسبا� �لتسمية 

�هل �لشما` بشعوd �ملناطق  Çختال�
�هل �جلنوd من �لبال�  ��ألخرy، أل
كانو�  ما  6غZها  �آلسيوية  �حلا!� 
يسافر6� عموًما NI �ملناطق �لشمالية 
 �� كما   ،q!لقا� �ل³�  من  خوًفا 
 NI  �<رجو كانو�  ما  �لشما`  �هل 
�لشديد.  �حلر  خشية  �حلا!   dجلنو�
بيض  �لشما`  �هل   �كا 6�لثا²: 
عيشهم  �كم   ��أللو� ±ر   Dلوجو�
�خلمر  6تعاطيهم  �لبا!�  �لطقس   2
بكثر�. مما حد� بأهل �جلنوd ليعت6³� 
�هل �لشما` كائناU غريبة، 6�طلقو� 

 .Uجلنيا�جلن 6�عليهم 
قدمي   2 عامة  �لتسمية   Dهذ 6كانت 
 �� ��لزما� �يث كا� �ليهو� يعتقد6
�ملناطق �لشمالية هي موطن �جلن. 6قد 
 !bليعا� للرِّبَّي  قوًال  � سجلُت � سبق 
� �جلن يعيشو� عموًما 2 ��لشركي 

�ملناطق �لشمالية من �لعا^.
موطن   �بأ  q6ندS� �عتقد  كما   
قالو�  حيث  �Sند،  Èا`  هو  �جلن 
6�Äها   - �ل³ية  �خلفية   w�6!أل�  ��
"غندهر6�" - كانت تسكن  عندهم 
ما  �Sند  بال�  من   Êلغر� �لشما`   2
 D!�2 منطقة هز c�!6�A �ر �لسند.. 
كانت  تيكسال   ��6  ،�6�فغانستا

Iحدy مد�ا. 
� �ألساطZ �لشائعة بني �ملسلمني �كما 

 kجلن 2 جبا` قوقا�موطن  �يًضا حتد�
6ما !6�Aها.

� �لِبيض �ُحلمر من �هل �لشما` � فثبت 
) 2 نظر �آلسيويني �ألكثِر  كانو� (�جلنَّ
حضا!ً� 6مدنية، b6لك بسبب غر�بة 
�لدينية  طقوسهم  6�ختال+  صو!هم 
شبَه  كانو�   bI ֲדم   Çالختال� 6لقلة 
منعزلني عنهم مدنيًّا �كم �لبيئة 6ُبعد 
�ملسافة. 6لرمبا Äى �Sنو� �هَل �ملناطق 
�لشمالية �لغربية جنًّا لسبب �خر �يًضا 
6هو خوفهم من شد� بأسهم، bI ما 
k�` هؤالA يشّنو� �لغا!�U على �Sند 

على مر �لتا!يخ. 
 �66فق هذD �لعا�� �لقدمية �طلق �لقر�
6خال`  �لر±ن  سو!�   2  - �لكرمي 
 2 ستقع  �ل"   Uلتقلبا� عن  �حلديث 
على  �لزما� - كلمَة ﴿�جلن﴾  �خر 
�هل �لشما` �c �أل6!6بيني، 6�نبأ �نه 
 2 �سيكو� 2 �لدنيا مشرقا� 6مغربا
�كتشا+  بسب   c�  ..Zألخ� �لزمن 
تسمية  سُتطَلق  �ألمريكية  �لقا!� 
6تسمية  منطقتني  على   "tلشر�"
"�لغرd" على منطقتني ُ�ْخَرَيني. كما 
�نبأ �يًضا عن �لتقاAِ �رين 6سZِ �لسفن 
 Uملحيطا�  Dميا �لعمالقة ماخرً� على 
من خال` حفر  �لنبأ  هذ�  ّمت  6قد   -
= �لعلم تقدًما  قنا� �لسويس- 6عن تقدُّ
 Zلقوَ= فكرُ� تسخ�عب �هائًال ح� تد
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على  ��م  ظانني   ،Aلسما�  Uملكو
�لكو�؛  هذ�  بسر  يطو�   �� 6شك 
6لكن �هللا تعاN سينـز` �لعذ�d على 
�لناq لغفلتهم عن �لدين؛ حيث يطلق 
�ضو�A ±ر�A على  Aلسما�عليهم من 
مدمر�؛  6قنابل  مهلكة   ��Zن شكل 
26 �خر �ملطا+ سيقضي على �لكفر 
6�لشر¡ قضاAً �ائًيا، 6سيقيم �إلسال= 
 -  ١٨ �لر±ن:  (سو!�   yخر� مر� 

.(٤٠
26 هذ� �لسياt قد خاطب �هللا � 
معشَر �جلن 6�إلنس 6"�لثََّقالِ�"- علًما 
� "�جلن" هنالك تعÁ شعوd �ملناطق �
عن  6�خ³  �أل6!6بية-   c� �لشمالية 
 dأل6!بية بالشعو� dلشعو� Çختال�

�آلسيوية 6غ¹Zا.
 µجلن﴾ تعطي مع�كلمة ﴿ ��6�علم 
 Íتأ  �� ميكن  مثلما  �يًضا،   ١ �لكثر� 
من   ٢H�خلو�  µمبع كلمة ﴿�إلنس﴾ 
�لقو=. 6من معا² �لثََّقل �لشيAُ �لنفيس 
�ملصو�، b6لك بدليل قو` !سو` �هللا 

 dلَثَقلِني: كتا� تا!ٌ¡ فيكم   ²I" :�
�هللا 6ِعترÍ" (مسلم: كتاd �لفضائل 
باd فضائل علي، 6مسند �±د � ٣ 
فقد  �)؛   c!خلد� سعيد   Ê� مسند 
 ��طلق هذD �لتسمية على �6ال�D 6�لقر�

�لكرمي مبعµ �لنفيس �ألفضل. 
� فقد تكو� مفر��U ﴿�جلن﴾ bI  
6﴿�إلنس﴾ 6﴿�لثََّقالِ�﴾ �لو�!�� 2 
سو!� �لر±ن Iشا!ً� NI نظاَمي �حلكم 
�لعصر   2 c!لدكتاتو�6 �لدميوقر�طيِّ 
﴿�إلنس﴾  باعتبا!  b6لك  �حلاضر، 
 �تفظو �لذين  �لدكتاتو!يني   µمبع
 H�خلو�م ��بأيديهم �جة  بالسلطة 
 µمبع ﴿�جلن﴾  6باعتبا!  �لقو=،  بني 
�لدميوقر�طيني؛   c� �ألغلبية   dصحا�
 6�  ��لكتلتا  �هاتا تتنافس  حيث 
 Aلالستيال نو�يا¹ا  حتقيق   2  ��لقوتا
Iحد�¹ا  �ليو=،  �لعا^  مقا�ير  على 
باسم   yألخر�6 �لدميوقر�طية،  باسم 
�لفاشية �6 �لناkية؛ 6كل منهما تّدعي 

.yألخر�فضل من ���ا 

 dلشعو� �هل  من   Aلغربا� ��بعها: 
6�لبال� �ألجنبية؛ 6هم �ملر�� من �جلن 
�لذين كانو� k 2من سليما� 6�لذين 
يقو` �لقر�� �Iم كانو� ﴿يعَملو� لـه 
 �ما يشاAُ ِمن َمحا!يَب 6متاثيَل 6ِجفا
!�ِسياUٍ﴾(سبأ:  6ُقد6ٍ!   dِ�كاَجلو
١٤).. 6�جلفا� �ع �لـَجْفنة 6هي 
 dِ�جلو�6  ،�Zلصغ� �لبئر   6� �لقْصعة 
 Uسيا�لر�حلو1، 6�جلابية 6هي �ع �
تبقى 2 مكا�ا  �ل"  �لقد6! هي  من 

6ال ّركها �حد لضخامتها. 
لنعر+  �لتو!��   NI نرجع  6عندما 
�ألعما`   Dֲדذ يقو=   �كا  cلذ� من 
� سيدنا I :`جندها تقو � �لسليما
�!�� بناA معبد ضخم، فأ!سل  �سليما
� �بَعْث ÅI مهندًسا �NI مِلك "صو!" 
6�لفضة  �لذهب  صناعة   2 حكيًما 
6�لنحاq 6�حلديد 6�َأل!ُجو�� 6�لِقْرِمز 
�لنقش؛   2 6ماهًر�  6�ألْسماجنو²، 
بلد¡ مع عبيد¡  ÅّI خشَب  �!ِسْل َ6
�ملاهرين 2 قطعها، 6سأعطيهم كذ� 

 cلذ�لكثيف �مللتّف �حد. 6يقا`... للنبِت ��c كُثر صوُته... 6�!a 1نونة: ُمعِشبٌة ^ يرعها  dُلذبا�كثرُ� ترنُّمه، 6ُجنَّ  dلذبا� �١ 6!� 2 "لسا� �لعرd": جنوُ

قد تأkَّ! بعضه 2 بعٍض aنوٌ�. 6�َجلّنة: من �الجتنا� 6هو �لستُر لتكاثف �شجا!ها.                                
�قرd �ملو�!�": �ملتجّننة من �أل!1: �ل" كثر ُعْشُبها ح� bهب كلَّ مذهب. 6ِجنُّ �لناqِ: ُمعَظُمهم." 2 �66!

� تعÁ �خلو�H من �لقو="؛ فذلك باعتبا! "�`" �لد�خلة على �إلنس �ستغر�قيًة، كقوSم: �نت �لرجل، �c �جتمعت �� كلمة ﴿�إلنس﴾ ميكن I" :ملفّسر�ما قو` �
فيك كلُّ صفاU �لرجل. (�ملترجم)

�c َمحّبتاِ� (�ملترجم) �٢   6هو �صًال �ُْنساِ
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التقوى

�لثا²  �أليا=  �خبا!  (�نظر  �ألجر  من 
.(٢: ٧ - ١٠

 c!لصو� �مللك   �� �لتو!��   ³º  ~
�!سل NI سليما� مهندًسا ماهًر� 2 
�لفنو� كلها �Äه حو!�= �Ê، 6قا`: 
كما قد �مرUُ !جاÅ لقطع �خلشب 
 cسيد فليتفضل  حاجتك،  حسب 
�آل� بإ!سا` ُ�جرִדم (�ملرجع �لسابق 

.(١٣ - ١٦ :U�لفقر�
 �سليماُ "6عدَّ  �لتو!��:   2  �!6  ~
 2 �لذين  �ألجنبيني  �لرجا`  �يَع 
�!I 1سر�ئيل بعد �لعّد �لذc عّدهم 
�بوD، فُوجد6� مائًة 6ثالثًة   �ُ6�� DياI
Ð6سني �لًفا 6ستَّ مائة. فجعل منهم 
ٍ̀ 6¿انني �لَف قّطاٍ«  سبعني �لَف ّ±ا
على �جلبل 6ثالثَة �ال+ 6ستَّ مائة 
(�ملرجع  �لشعب".  لتشغيل   Aَ6كال

 (١٧ - ١٨ :��لسابق، �لفقرتا
�ألجانب   Aهؤال  ��  Áيع 6هذ� 
 Aبنا  2 كعما`  �يًضا  �سُتخدمو� 

�ملعبد.
�ما �ملهندq �لصو!c فتخ³نا �لتو!�� 
�نه بµ قاعة كب�Z للعبا��، 6هي �ل" 
بكلمة  �لكرمي   ��لقر�  2 Iليها   Zش�
(nا!يب). كما نقش صوَ! �ملالئكة 
6عمل   .�Zلكب� �لقاعة   �حيطا على 
 Zيش I6ليها  ملَلكني،  متثالني  فيها 
�لقر�� بكلمة (متاثيل). (�نظر �خبا! 

�أليا= �لثا² ٣: ٧ ١١6 - ١٣) 
 ،�كما �نه صنع حوًضا كبZً� من �ملعد
 ،yخر�باإلضافة NI عشر� �حو�1 
 �(6ِجفاٍ بقوله   ��لقر�  Zيش I6ليها 
كاجلو�d). ~ تذكر �لتو!�� �نه عمل 
 Áث�6 (�Zًحوًضا كب c��ًر� 6�حًد� (
6!فوًشا  6قد6ً!�  حتته،  ثوً!�  عشر 
6مناشل. 6كل �نيتها عِمَلها للمِلِك 
من   dلر� لبيت   Ê� سليماَ� حو!�ُ= 
�لسابق  �ملرجع  (�نظر  َمْجِلّي   qاÑ
 Uكرbُ ٤: ٢ ١٥6٦6 ١٦6). 6قد
 Uسيا�لر� �لقد6!  �لفقر�   Dهذ  2

6�جلو�Ê 6�لتماثيل مًعا.
 Aألشيا�ألعما` 6� Dفكل هذ �bI6  
 qمهند  �  �لسليما صنعها  قد 
�جنL مبساعد� عما` �جانب �يًضا. 
bكرهم  �لو�!�  (�جلن)   �� فثبت 
ما  له   �﴿يعَملو   :� �هللا  قو`   2

 �6ِجفاٍ 6متاثيَل  nا!يَب  ِمن   Aيشا
كاجلو�d 6قد6ٍ! !�سياI ﴾Uٍمنا �ملر�� 
منهم �لغرباA من �مة �جنبية �لذين ما 
 �  �سليما لسيدنا   �يكّنو كانو� 
لـه   �يعملو كانو�  I6منا  �cَّ حب، 
!عب  من  به  �هللا   Dحبا ما  بسبب 
بفتر�  6هيبة. 6لكن بعد 6فاته � 
 Aهؤال  dقلو عن  ملكه  هيبة  k�لت 
�بنه  �!تكبها   Aخطا� نتيجة   Aلغربا�
على  فندمو�  �حلكم،  �لذc خلفه 2 
 bI صنعنا  ما  بئس  قائلني:  حالتهم 
 cيد�!ضينا ֲדذ� �لضيم 6�لذ` على 
 Dֲדذ Sم  قمنا  حيث  �حلكا=   Aهؤال
�خلشب  قطع  من   �Zحلق� �ألعما` 
 2 نستمر   ^  �bملا �ألثقا`.  6±ل 
موشًكا  حكمهم   =�� ما  nا!بتهم 

على �لز6�` ֲדذD �لسرعة.

وملـا تطور العقل البشـري وصـار اإلنسـان جاهًزا 
لتلّقي نعمة الوحي، اختار اهللا � أحًدا منهم ليشـّرَفه 
بوحيه، وسـماه "آدم" ألنه أصبـح صاًحلا للعيش على 
أدمي األرض، كمـا أطلـق عليه اسـم "إنسـان"× ألنه 
صار جديًرا Fـب اهللا � من جهة، ومن جهة أخرى 
أصبح أهًال للشـفقة على البشر والتضحية من أجلهم
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�لذين  �أل6�ئل  �لبشر  خامسها: 
قا=  6�لذين  �لزمن،  قدمي   2 عاشو� 
فأ!سى   ،�  =�� سيدنا  منهم 
 �كا للحيا�.  جديد  لنظا=   qألسا�
�لبشر قبله غافلني عن �¹ية �لعيش مًعا 
مني متعا6نني،  على سطح �أل!1 منظَّ
 Uنا�كاحليو  �يعيشو كانو�  حيث 
منفصلني بعضهم عن بعض، �تفني 
6�صو`   U�!ملغا�6 �لكهو+   2
 Zلس� ��لشجر، bI كانو� ال يستطيعو
من  خوًفا  �أل!1  على سطح  �ريٍة 
و�  ُسمُّ كله  فلذلك  �لغاd؛   z6حو
بـ (�جلن)، 6هم �لذين يطلق عليهم 
�لعلماA �ليو= "سّكا� �لغا!" (�ملوسوعة 
تطو!  6ملا  �لغا!).  كلمة:  �ل³يطانية 
�لعقل �لبشرc 6صا! �إلنسا� جاهًز� 
 � �هللا  �ختا!  �لوحي،  نعمة  لتلّقي 
 DاÄ6 بوحيه،  ليشّرَفه  منهم  �حًد� 
"��=" ألنه �صبح صاًحلا للعيش على 
�سم  عليه  �طلق  كما  �أل!1،  ��مي 
"Iنسا�"× ألنه صا! جديًر� �ب �هللا 
�صبح  yخر�� من جهة، 6من جهة 
6�لتضحية  �لبشر  على  للشفقة  �هًال 
 :Êكتا للمزيد  (!�ِجْع  �جلهم  من 
 =�� �تبعو�  فالذين  �لر6حا²).   Zلس�
فخرجو�  �جلديد،  لنظامه  6خضعو� 
�ملساكن  Sم  6�ºذ6�  �لكهو+  من 
على سطح �أل!1، 6!ُضو� بالعيش 

فأ6لئك  �َملَدنية..  للقو�نني  خاضعني 
�لذين  6�ما  باآل�ميني.  و�  ُسمُّ �لذين 
6�لتخلي  �ملَدنية  بقيو�  �اللتز�=  �َبو� 
عن حيا� �Sمجية 6�لوحشية، معت³ين 
حيا� �لكهو+ هي �حلرية.. فأ6لئك 
 NI نظًر�  (�جلن)  عليهم  �طلق ُ �لذين 

منط عيشتهم. 
تلك  من  ألفر��  �سٌم  (�جلن)  فـ 
 cلبشر� �لتطو!  مر�حل  من  �ملرحلة 
�¹ية  عن  غافلني  كانو�  حينما 
للعيش حتت  6غZ صاحلني   ،��لتمد
�سٌم  فهو  (�آل�مي)  6�ما  �لنظا=. 
�لتطو!  من  �ملرحلة  تلك  من  ألفر�� 

منهم  فئٌة   U!قر حينما   cلبشر�
على  قائم  نظا=  حتت  مًعا  �لعيَش 
فصا!  بالقو�نني.  6�اللتز�=   ��لتعا6
هذ�� �الÄا� بعد bلك مبثابة صفتني 
�6 مصطلحني، فالذين خرجو� على 
�لنظا= ُسّمو� b!ية �جلن، 6�ما �لذين 
 .=�� �6ال�  فُسّمو�  للنظا=  خضعو� 
كصفتني   ��الÄا  �هذ� 6ُيستعمل 
b!يُة  ُيصلح  فأحياًنا   ،µملع� ֲדذ� 
 ،=�� �6ال�   �6Zفيص �نفَسهم  �جلن 
يفسد  حيث  تا!ً�  �لعكس   T6د
 �فُيَعد6ُّ �لنظا=   �6<الفو  =��  Aبنا�

من �بناA �جلن.

فالذيـن اتبعـوا آدم وخضعـوا لنظامـه اجلديـد، 
فخرجـوا مـن الكهـوف واPـذوا Oـم املسـاكن 
علـى سـطح األرض، ورُضـوا بالعيـش خاضعـني 
وا باآلدميني.  للقوانـني اَملَدنية.. فأولئـك الذين ُسـمُّ

وأما الذين أَبوا االلتزام بقيود املَدنية والتخلي عن حياة 
اOمجية والوحشية، معت_ين حياة الكهوف هي احلرية.. 
فأولئك الذين أُطلق عليهم (اجلن) نظًرا إc منط عيشتهم. 


