
ُصُد�َ�ُهْم  َيْثُنوَ�  ِ!نَُّهْم  ﴿َ#َال 
َيْسَتْغُشوَ�  ِحَني  َ#َال  ِمْنُه  ِلَيْسَتْخُفو	 
ِثَياَبُهْم َيْعَلُم َما ُيِسرُّ�َ� َ�َما ُيْعِلُنوَ� 
ُد�ِ�﴾  	لصُّ ِبـَذ	3ِ  ع7ِليٌم  ِ!نَُّه 

(هو0: ٦)

شر> 	لكلما3:
َعَطَفه  َثْنًيا:   Hَلشي� َثَنى  َيثنو�: 
(�ألقرm)، ��إلنسا� يث· فَم �لقربة 
�8 �لكيس كيال يسقط منه ما فيه. 
 Hيسعو� إلخفا 8¸م  �جلملة:  فمع¹ 

.Qقلوֲדم من 8فكا n ما
�بثوبـه  ثوبه  �ستغشى  يستغشو�: 
ُيسمع  كيال  به  ى  تغطَّ  :Hستغشا�

.(mألقر�) ُير��

	لتفسـ<: 
 Qللكفا عيبني  هنا  �هللا  .كر  لقد 
¯رما¸م مــن �sد�. �أل�/: 
¸م 
 Qقلوֲדم من 8فكا n فو� ما يتولدº
�حلق،  ألهل  يكشفو¸ا  �ال  مريضة 
�هكذ� ال ميكن شفا�هم منها، مع 
8نه °ب على �إلنسا� �لذ< يبحث 
عن �حلق ��sد� �8 يصّر� لآلخرين 
مبا يصدP عن قبو/ �حلق، ألنه ما � 
يتم 
\�لة �لعقبة �حلقيقية ال ميكن له 
نيل �sد�. �قد لوحظ هذ� �ملر¼ 

ظهور كامل للصفات اإل�ية
k آخر وأفضل حلقة k سلسلة احلياة
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 حضر� مر�� بش� �لدين �مو� ��د
�ملصلح �ملوعو0 �

�خلليفة �لثا½ حلضرO �إلماJ �ملهد< �

:��Q0 من

في �حا� �لقر��

LA



n كثa من �لنا�، فإ¸م ال يذكر�� 
8ثناH �حلديث عن قضيٍة ما هي �لعقبَة 

منا � 8مامهم  تقف  �ل¾  �حلقيقية 
�هكذ�  �sامشية،   Qألمو� يناقشو� 
كانو�  ما  على  �هم   Qحلو�� ينتهي 

عليه من �لشك ��لريبة.
 �8 ¯ا�لو�  8¸م  هو  �لثا½  ��ملر¼ 
 n �80ֲדم  قلوֲדم،   n ما  يغّير��  ال 
.لك 8¸م ال يريد�� �حلو�g� Qا� 
موقف �خلصم 
طالًقا. �كيف ميكن 
مستعًد�  ليس  من  للحق  يهتد<   �8
�هذ�  �آلخر��.  يقوله  ما  لسما� 
�هو  �أل�/،  من  فتًكا  8شد  �ملر¼ 
ما  على  يبقو�  فلكي  �شائع.   ٌّJعا
عند   - جاهدين  ¯ا�لو�  عليه  هم 
�Qية تأثa �حلق ��لصد& - �8 ينأ�� 
بأنفسهم عن �الستما� ألهل �حلق، 

ليهم  Hهم عن �إلصغاaكما ينهو� غ
قائلني: 
� هؤالH سحرO مشعو.�� 

فال تسمعو� حلديثهم.
��هللا تعا� ُينّبُههم هنا 8¸م يتعاملو� 
فهل  �لغيب،  عا�  هو  �لذ<  مع 
سيجديهم قوsم بأ¸م � يقبلو� �حلق 
�� يعرفوP ألنه � ينكشف عليهم، 
�� ير�� حجة �ال برهاًنا. 
� �لذين 
عليهم   Jتقا ال  كي  خلسًة  يفر�� 
�حلجة، قد 8قاموها هم على 8نفسهم 

 Jبعد Hُم بعد �ال0عاs فعًال. فال ¯ق
�لعلم �8 عدJ �الطمئنا� 
� �حلقيقة. 
جاهًد�  منهم  سعى  من  
ال  �لّلهم 
لفهم �حلقيقة �معرفة �حلق، �لكنه � 
يستطع .لك، �8 �لذ< � يبلغه �حلق 
�لنّيه   ÁلوÂ عنه  �ألكيد  eثه  Qغم 

�صفاH �لقلب.
�قد تع· �جلملة �8 �هللا �لعليم مّطلع 
على مكائدهم �لظاهرO ��خلفية ضد 

0ينه �حلنيف.
هو   ﴾Qلصد��  ��.﴿ من  ��ملر�0 
 Qصد  �8 �.لك  ��لنو�يا،   Qألفكا�
 n ما  �8فضل  8فضله،  يع·   Hلشي�
منبع  أل¸ا   Pنو�يا�  PQ8فكا �إلنسا� 
�لة  فتع·  
جنا\�ته. � 8عماله  �يع 

نه عليم بذ�� �لصد�Q﴾ 8نه عّز ﴿
�جل مّطلع على خفايا قلوֲדم، �8نه 
بسبب  
ال  
ليهم  Qسوله  يبعث   �
فسا0 نّياִדم، فال حقيقة 
ً.� لدعو�هم 
غًنى عن   n� /حا aعلى خ بأ¸م 

8ّ< مصلح gا�<.
هي  قبلها  مبا  �آلية   Pهذ عالقة   �ّ

�8 �آليا� �لسابقة sا تعّلم �إلنسا� 
طريق �لترقيا� �لر�حانية �تتحد³ 
عن �لعقبا� �ل¾ تعو& تقدمه Qغم 
8نفه، �تدّله كيف يستطيع تذليلها. 
عن  فتتـحد³  �آلية   Pهذ 8ما 

�إلنسـا�  ºلقـها  �ل¾  �لعـو�ئق 
بنفسه، ��ل¾ تتوّقف 
\�لتـها على 


0�Qته �جهوP0 هو.

ِ!الَّ  	ْألَْ�ِ@  ِفي  Eَ	بٍَّة  ِمْن  ﴿َ�َما 
ُمْسَتَقرََّها  َ�َيْعَلُم  Iْ�ُِقَها  	هللا  َعَلى 
َ�ُمْسَتْوEََعَها ُكلٌّ ِفي ِكَتاMٍ ُمِبٍني﴾ 

(هو0: ٧).

شر> 	لكلما3:
�حليو��،  من   mّ0 ما  �لد�بة:  �0ّبة: 
�ُيحمل،  ُيرَكب  ما  على  �غلب 
فيها   Hاs�� �ملذكر،  على  �يقع 
 n كما  للو�حد)   >8)  Oللوحد

.(mألقر�) .حلمامة�
موضع  �ملستقّر:  مستقّرها: 
ملستقر  جتر<  ��لشمس   .Qالستقر��

واملراد من ﴿ذات الصدور﴾ 
هو األفكار والنوايا، وذلك أن 
صدر الشيء يعp أفضله، 
اإلنسان   k ما  وأفضل 
منبع  ألنها  ونواياه  أفكاره 
وإجنازاته. أعماله  wيع 

٥
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sا: 8< ملكا� ال جتا�\P �قت¬ �%ًال 
.(mألقر�) (8< \ماًنا �مكاًنا)

مستو0َعها: �ستو0عه ماًال: �ستحفظه 
�لو0يعة  مكاُ�  ��ملستو�0َ:   .Pيا

�لبطن  من  �لولد  مكاُ�  ��حلفظ؛ 

.(mألقر�)

	لتفسـ<: 
تع· �آلية �8 �هللا تعا� �حدP �لذ< 
يهيئ �لر\& لكل Æلو&، سو�H كا� 
 ¼Qمن �آل0ميني �8 من حشر�� �أل
على  ما  �كل   ،mلغا�  Èحو�  �8
 �
�ملخلو& هو �8 ينتفع ֲדذ� �لر\&. 
�لعقل �إلنسا½ يقف مذهوًال حياَ/ 
�حلشر��   Pهذ كل  حصو/  كيفية 
Q\قها  على  تعد �ال حتصى  ال  �ل¾ 
 Êح  Kيعر ال  �إلنسا�   �
 �مليّسر. 
 �
�آل� نوعية غذ�H بعض �لديد��. 
�هللا  °عل  لنفسه  �إلنسا�  يزQعه  ما 
فإ.�  8يًضا،  للحيو�نا�  نصيًبا  فيه 
 Hًغذ� تصبح  �لقمح  حبا�  كانت 
�لتنب يصبح علف¬ للمو�شي.  له فإ� 
لو نبتت حبا� �لقمح ��0 �لسيقا� 
للماشية  تبًنا   aتص �ل¾   &�Qأل���
 Pهذ  Hبغذ� �إلنسا�  يعِنت   � فلرمبا 

�حليو�نا� �ملسكينة كما ينبغي.
جعـل  قد  تعا�  �هللا   �
  z  

لبعض   OQضـا �ألطعمة  بعض 
لغaهـا.  �نافعة  �ملخلوقـا� 
 Qألشجا��  mألعشا� تصلح  فمثًال 
 aألشو�@ طعاًما لإلبل، �تص� ��.
جّل  
نه   z للغنم.   Hًغذ� �لنجاسة 
 n  Oملتولد� للديد��  هّيأ  قد  شأنه 
هي.  حيث  غذ�Hها  �إلنسا�  جسم 
تعا�  �هللا  جعل  قد   ،Qباالختصا�
 �
  Êح Æتلفا.   Hغذ� Æلو&  لكل 
8غذية �حليو�نا� �ملفترسة ¡تلف من 
�حليو�نا�   Pحيو�� آلخر. فكل هذ
�ل¾ تبلغ عشر�� �ملاليني تعيش على 
�إلنسا�  �هذ�   .� جدًّ متنوعة  8غذية 
�لذ< يّدعي �كتشاK 8سر�Q �لطبيعة 
 Pبأنو�� هذ Êال يستطيع �إلحاطة ح
�ملخلوقا�، ناهيك عن معرفة نوعية 

8غذيتها �ل¾ هّيأها �هللا sا.
 n ﴿كلٌّ  تعا�  بقوله  �هللا   Q8شا�
كتاm مبني﴾ 
� �8 �ملخلوقا� � 
توجد بنفسها عبًثا، بل 
� �هللا تعا� 
هو �لذ< خلقها �قد حّد0 لكل فر0 

.O0منها مدً� �جعل له غاية %د
تعا�  �هللا  كا�  ملا  8نه  �آلية  �تبّين 
هو �لذ< يهيئ �لر\& لكل Æلو&، 
من صنوK �حليو�نا� �ل¾ ال حصر 
مهما   - sا  حاجة  كل   Ñيل� sا، 
 �8  �.
 ميكن  فكيف   - َضُؤَلْت 

ُيغفل �هللا سبحانه هذ� �لكائَن �لذ< 
�Q8قاها،  �ملخلوقا�   K8شر هو 
�لذ<  �لر�حا½  �لر\&  له  يهيئ  فال 
 >8 �لو�قع..   n فضيلته  سبب  هو 
سبحانه  يتغاضى   �8 ميكن  كيف 
عن 
نز�/ تعليم gا�ّ< sذ� �ملخلو& 
�لر�حانية  ملكاته  لتنمية  �لر�قي 
�لسليم  �لعقل   �
 �ألخالقية.   Pقو��
ال يقبل 8بًد� �8 يكو� �هللا هو �لذ< 
 �8 منذ  �لكائن  هذ�  حاجا�  يسّد 
 z �لرحم،   n Jلد� من  كا� مضغًة 

نساًنا  يستو<  عندما  عنه  يتخلى 
�يكو� eاجة 
� ما ينمي به ملكاته 
 �8 �.
�لر�حانية ��ألخالقية. فال بد 
يكو� �هللا قد هيأ 8سـباًبا لتـربيته 
�لر�حـانية، �تر@ له �خلـياQ كي 

وهـذا اإلنسـان الـذي 
أسرار  اكتشـاف  يّدعي 
يسـتطيع  ال  الطبيعـة 
اإلحاطة ح~ بأنواع هذه 
عن  ناهيك  اخمللوقـات، 
أغذيتها  نوعيـة  معرفة 
الـ� هّيأهـا اهللا �ـا.
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 �Hينتـفع ֲדا على �لوجه �لذ< يتر�
له.

�لقد قا/ �هللا تعا� من قبل ﴿�يعلم 
��ملستقر  �مستو0ََعها﴾،  مستقرَّها 

قامًة  
قامته � Hلشي�  Qستقر�� مكا� 
�0ئمة، ��ملستو�0 مكا� 
قامته 
قامة 
مؤقتة. لقد 8ضاK هذP �لكلمة هنا 
�ملحتاجني  
مد�0  على   Qيقد ألنه ال 
مكا�   Kيعر �لذ<  
ال   Hبالغذ�
 Hَلغذ�� يهيئ  ال  8نه  كما  
قامتهم، 
عاملًا  كا�  من  
ال  �لنافع  �ملناسب 
�ملحتاجني.  �8لئك   ��Qقد مبد� 
8ما �لذ< ال علم له مبنا\/ �ملخلو& 
�قد�Qته فيمكن º �8طئ n كيفية 
تز�يدP بالغذ�H. �من 8جل .لك جند 
�8 ما �خترعه �إلنسا� من عند نفسه 
من مباÒ0 �تعاليم فإنه � ير�ِ� فيها 
�التز��، بل 
منا �Qعى فيها مستو0عه 
فإما  فحسب.   Pمستقر  �8 فقط 
�جلانب  على  �لتركيز   n بالغو� 8¸م 
�لر�حا½ �حدP، غاضني �لنظر متاًما 
�جلسمانية،  �إلنسا�  حاجا�  عن 
 �
 �لنهاية   n يؤ0<  �لذ<  �ألمر 
8يًضا،  �لر�حا½  �لرقي  من  حرمانه 
 Hلغذ��  �
 يسر<   Hإلنا� فسا0  أل� 
�لذ< فيه؛ �8 8¸م بالغو� n �لتركيز 
فقط،  �جلسما½  �جلانب  على 

متاًما،  �لر�حانية  �حلاجا�  مهملني 
 Paِمنا يفضل على غ
مع �8 �إلنسا� 
من �ملخلوقا� بر�حانيته ��0ميته ال 
غa. �هكذ� فكأ� هؤالH �ملقترحني 

ُيفسد�� غاية �خللق �إلنسا½.
ال   Pحد� �إلنسا�  عقل   �8 فاحلق 
يقدQ على 
�Q0@ �لغذ�H �ملناسب له 
�لر�حا½  �جلانبا�  فيه  ُير�عى  �لذ< 
له  علم  ال  ألنه  مًعا،  ��جلسما½ 
eاال� ما بعد �ملو� n قPC �بعد 
بعثه n �آلخرn ،O حني هو eاجة 
�لعا�  �لر�حا½ من 8جل   Hلغذ��  �

 �8 هو  يستطيع  فال   �.ً
 �ألخر�<. 
 n ينفعه  ما   Ôلذ�� بعقله  يقتر� 

�آلخرO من عقائد �8عما/.

َماَ�	3ِ  	لسَّ َخَلَق   Tلَِّذ	 ﴿َ�ُهَو 
َ�	ْألَْ�َ@ ِفي ِستَِّة َ#يَّاUٍ َ�َكاَ� َعْرُشُه 
َ#ْحَسُن  َ#يُُّكْم  ِلَيْبُلَوُكْم   Wِْلَما	 َعَلى 
َمْبُعوُثـوَ�  ِ!نَُّكْم  ُقْلَت  َ�َلِئْن  َعَمًال 
	لَِّذيَن  َلَيق\وَلنَّ  	ْلَمْو3ِ  َبْعِد  ِمْن 
َكَفُر�	 ِ!ْ� َهَذ	 ِ!الَّ ِسـْحٌر ُمِبني﴾ 

(هو0: ٨).

شر> 	لكلما3:
به   ،mُيشر مائع  Qقيق  جسم   :Hملا�

.(mألقر�) Jٍكل نا Oُحيا

 Pلِسحر: كلُّ ما َلُطَف مأَخُذ� :Oَسَحر
 n �لباطل  
خر�ُ�  �قيل:  ؛  َّ&0َ�
صوOQ �حلق؛ �
طالُقه على ما يفعله 
لغوية (8< §ا\).  �حليل حقيقة  من 
�لسـحَر  له  عـمل   :Pَسـَحَر

.(mألقر�) خدعه�

	لتفسـ<: 
يقو/ �هللا تعا�: �نظر�� كيف �8 �هللا 
هيأ بالتدQيج 8سباًبا خللقكم �ظر�ًفا 
 Oحليا�  Qيطّو يز/  لرقيكم، حيث � 
تدQكو�  8ال  �إلنسا�.  �8 خلق   �

من .لك 8نه جعله غاية خلق �لكو� 
ر�� ملا.� جعله غاية �خللق؟  كله؟ z فكِّ
ال شك �8 سبب .لك هو ما �0�8ُ 
�إلنسا� من ملكا� �Qحانية.  هذ� 
ملكاته  �هللا  يهمل   �8 ميكن  فكيف 
لتنميتها  يهيئ  �ال   ،Pهذ �لر�حانية 

�تطويرها ظر�ًفا مالئمة؟
على  تعا� ﴿�كا� عرشه  قوله  8ما 
قد  �لكرمي  �لقر��   �8 فاعلم   ،﴾Hملا�
 Hملا�  �8 فيه  8ماكن   Oعد  n صّر� 
منبع �حلياO كقوله تعا� ﴿�8 ×لقكم 
(�ملرسال�: ٢١)،  َمهٍني﴾   Hٍما من 
ُخِلَق.  ِمّم  �إلنساُ�  ﴿فلينظِر  �قوله 
 :&Qلطا�) �0فق﴾   Hٍما من  ُخلق 
خلق  �لذ<  ﴿�هو  �قوله   ،(٧�٦
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من �ملاH بشًر� فجعله َنَسب¬ �ِصْهًر�﴾ 
يَر   ��8﴿ �قوله   ،(٥٥ (�لفرقا�: 
 ¼Qلذين كفر�� �8 �لسمو�� ��أل�
من  �جعلنا  ففتقناÚا،  Qَتق¬  كانتا 
يؤمنو�﴾  8فال  حيٍّ   Hٍشي كلَّ   Hملا�

  .(٣١ :Hألنبيا�)
 �Qًتكر�� �Qًهكذ� يؤكد �لقر�� مر��
�8 �حلياO ُخلقت من �ملاH. فاملر�0 من 
 ﴾Hقوله تعا� ﴿�كا� عرشه على �ملا
ظهر�  
منا  �لكاملة  �هللا  صفا�   �8
 ُّ>8� .Oمن خال/ كائنا� .�� حيا
شك n �8 �لصفا� �إلsية 
منا تظهر 
�إلنسا�  طريق  عن  كامًال   �Qًظهو
 n حلقة  �8فضل  �خر  هو  �لذ< 

.Oسلسلة �حليا
8يكم  ﴿ليبلوكم  تعا�  قوله   �
�
�ملع¹  يؤكد  8يًضا  عمًال﴾  8حسن 
 Èلعر�  �8 .لك  �نًفا.  .كرته  �لذ< 
�ملا0<   Hملا� على  موضوًعا  كا�  لو 
�لبعض-  يزعم  كما   - �حلقيقة   n
�ألعما/   Qختبا� به  يتم  فكيف 
�إلنسانية؟ �لكن ما .كرته من مع¹ 
ال ُيبقي 8< 
شكا/ �ينحسم �ملع¹ 

� �ملر�0 �حلقيقي  .
n �جلملتني متاًما، 
 Qظهو Qمنهما �8 �هللا عز �جل قد قد
صفاته �لكاملة من خال/ �ملخلوقا� 
�حلية، لكي ير� سبحانه 8ّ< �لنا� 

 Paغ �يسبق  �لصفا�   Pֲדذ سينتفع 
n مضماQ �لرقي �لر�حا½.

كما �8 قوله تعا� ﴿ليبلوكم 8يكم 
غاية   �8  �
  aيش عمًال﴾  8حسن 
ليكو�  يسعى   �8 �إلنسا�  خلق 
تعا�  ألنه  �إلsية،  للصفا�  مظهًر� 
(�كا�  قوله  بعد  �جلملة   Pֲדذ  Hجا
عرشه على �ملاH) ليبني 8ننا 
منا نتجلى 
بأحسن  تقومو�  لكي  �لصفا�   Pֲדذ
يؤكد  مما  �ألعما/،  من  ميكن  ما 
8نه تعا� 
منا يتجلى ֲדا لكي يسعى 
�إلنسا� 
� تقليدها ��التصاK ֲדا.

عرشه  تعا� ﴿�كا�  قوله   �8 كما 
ما  8نه  8يًضا  يع·   ﴾Hملا� على 
تتحكم  تز/   � تعا�  قدQته  �0مت 
خـلق  سلسلة  من  حلقة  كل   n
ºر�   �8 ميكن  فـكيف  �إلنسا� 
�هللا   OQقد  O�0ئر �إلنسـا� عن  هذ� 

تعـا� �حكمه.

�هنا@ مع¹ ثالث لقوله تعا� �كا� 
عرشه على �ملاH �هو: �8 �هللا قد جعل 
ظهوQ صفاته منوط¬ بوحيه �كالمه. 
.لك �8 �لقر�� قد شّبه �لوحي �إلsي 
باملاn H مو�ضع عديدO منه، �لذلك 
فقد ير�0 باملاH هنا �لوحي، ��ملع¹: 
من خال/  قدQنا ظهوQ صفاتنا  8ننا 
�لوحي لكي ִדتمو� بالعمل �تنتفعو� 
لو  تعا�  8نه  ��حلق  �لصفا�.   Pֲדذ
مشفوًعا  �لر�حا½  �لرقي  °عل   �
من   ��aلكث�  Jُحلر �ملا0ية  بالنعم 
تعا�  �لكنه  �لر�حا½،  �لرقي  هذ� 
﴿كتب  بقوله   Pهذ سنته  8علن  قد 
(�ملجا0لة:  8نا �Qسلي﴾  �هللا ألغلنب 
٢٢). فالذين يتشرفو� بنعمة �لوحي 
غلبًة  �8تباعهم  هم  ¯ققو�  �إلsي 
ما0ية 8يض¬، لكي تر� �لدنيا كيف 
 Oبوحي �هللا بعد نيل �لقو Hيعمل هؤال

��حلكم.

ألنه تعا� جاء بهذه اجلملة بعد قوله (وكان عرشه على 
املاء) ليبني أننا إمنا نتجلى بهذه الصفات لكي تقوموا 
بأحسن ما ميكن من األعمال، مما يؤكد أنه تعا� إمنا يتجلى 
بها لكي يسعى اإلنسان إ� تقليدها واالتصاف بها.

اجمللد التاسع عشر، العدد السادس -  رمضان وشوال ١٤٢٧ هـ - أكتوبر/ تشرين األول ٢٠٠٦ م

٨



�لنظرية   �
 8يًضا   aتش �آلية   �

 Qلتطو��  HتقاQال� عن  �إلسالمية 
قائًال  سبحانه  يعلن  حيث  �لبشر< 

ننا جعلنا عرشنا على �ملاH 8< على 
عملية �حلياO لكي يتم بني �لكائنا� 
�حلية سبا& ُيظهر فيه كلُّ كائن حي 
ملكاِته �قد�Qته، حÊ يتضح n �خر 
�ملطاK 8ّ< من هذP �لكائنا� �حلية 
جدير بأ� يصبح غاية للحياO. مبع¹ 
خلق  عملية  من   aألخ�  Kدs�  �8

منا كا� ينحصر º �8 nلق   Oحليا�
�لتجلي  على   �Qً0قا كائًنا  تعا�  �هللا 
�هذ�   .Pلوجو� 8كمل  على   Oباحليا
 n ال
يبّين جليا �8 �إلنسا� � ُيخَلق 
�خر مرحلة من مر�حل شّتى مر� 
�هذ�   .�Qتطو� �خللق  عملية  ֲדا 
بكو�   Kيعتر ال   Jإلسال�  �8 يع· 
�لقر0  من   Qتطو قد  Æلوقا  �إلنسا� 
 K8نه يعتر a�8 8< حيو�� �خر، غ
 n تز/   �  Oحليا� بأ�  تأكيد  بكل 
تطوQ تدQ°ي 
� �8 ُخلق �إلنسا�، 
 OQبذ تطوير  0ّبر  قد  �هللا  كا�   �
�
خلقه منذ �لبد�ية eيث ال ºر� منها 


ال �إلنسا�. Kخر �ملطا� n

نكم  قلَت  ﴿�لئن  تعا�  قوله  �8ما 
فيه  فبّين  �ملو�﴾  بعد  مبعوثو� من 

 mألسلو� ֲדذ�  �إلنسا�  خلق   �8
بد  ال  8نه  على  0ليًال  يشّكل  نفسه 
من حياO بعد �ملو�، أل� خلق هذ� 
يعيش  كي  �لو�سع  �لشاسع  �لكو� 
 O0�Qإل� �لبشر< .�  �لكائن  فيه هذ� 
ُيوّضح بكل جالH �8 حياته ال ¡لو 
من غاية g8ى. �لكنا جند - من جهة 
 Oهذ� �لعا� حيا n 8خر� - �8 حياته
 Qالختبا� �مكا�   ،Hبتال��  Qختبا�
 aمؤقتة غ 
قامة  �0ئًما مكا�  يكو� 
فهي  �المتحانا�،  قاعة  مثل  ثابتة 
�لطالب  فيه  ميكث  مبكا�  ليست 
فيه 
� حني  يبقى  بل   ،Jلد��� على 

يغلب عليها عامل �خلفاH ��لغمو¼ 
 Qنكا
 �

� �8 حد� .لك بالبعض 
 �.
�جو0 �لباÒQ سبحانه �تعا�. �
من  �إلنسا�  يؤخذ   �8 من  بد  فال 
 Q�0  �
  Pهذ  Hالبتال��  Hخلفا�  Q�0
�هللا  يقو/  ما  �هذ�   .Hجلز���  Hجلال�
 �.
 بأنك  �لكرمي،  لرسوله  تعا� هنا 
 Qم: �8 تر�� 8ّ� �هللا ظّل ُيطّوs قلت
 �8  �
 فشيًئا  شيًئا   Oحليا�� �لكو� 
خلق �إلنسا� �جعله �لغاية من خلق 
هذ� �لعا� كله، 8جابو@ بنعم - كما 
يفعل �ليوJ �مللحد�� �لذين يعتقد�� 
�لتطوQ ��الQتقاH - �لكنك  بنظرية 

تطور  قد  اإلنسان �لوقا  بكون  يع�ف  ال  اإلسالم 
بكل  يع�ف  أنه  غ�  آخر،  حيوان  أي  أو  القرد  من 
تأكيد بأن احلياة � تزل k تطور تدر�ي إ� أن ُخلق 
اإلنسان، وإن كان اهللا قد دّبر تطوير بذرة خلقه منذ 
البداية [يث ال �رج منها k آخر املطاف إال اإلنسان.

 Q�0 �8 ننا جند
 z .المتحا�� Hنتها�
�البتالH يغلب عليها عنصر �لغمو¼ 
فيغلب   Hجلز��  Q�0 �8ما   ،Hخلفا��
 .Hجلال�� �لوضو�  عنصر  عليها 
 .
 �لدنيا   Oحليا�  Pهذ جند  �هكذ� 

�ملنطقية  �لنتيجة  sم   Jتقّد حينما 
 �8 ينبغي  فال   �.
 �تقو/:  �حلتمية 
بل  فقط،  هنا   Oحليا�  OQ�0 تنتهي 
تر�هم  �ملو�،  بعد   Oحيا من  بد  ال 

يكّذبونك �يعرضـو� عنك!
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