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:يقولقديمإنجليزيمثلهناك

!،،كاعةا1151!5ء4!م؟أ5مء؟5!+30.،،!+07

العربعندذلكويقابلمنها..!يفيئايجيدلا،جزفاكثيرةتعاطمنأنأممط

البهيريعملمناناي،الدراهمهيوالباراتابىرات"قليلال!زات"كير:قولهم

ينطبقلاهذابالطبعمنها..ايايجيدلنباعتباره،المالمنالكثيريملكلاالمهنمن

ويفيرراتالسبيمسحالذمميالعظوحارس(جمال)عمعلىينطبقولابلادنا،على

كطيبراتبكعلىتتحسرويجعلكالبثةويصلحالحقاثبوبحملالفازادطوانة

..جمالعمرثبعلىيفوقلنبالتاكيدالذي

ال!بوجلمنحذرك"خذ:يقولأخرلاتينيمثلهناكوالقراءةالمعرفةفي

مقناحذاأنجمصفتلولأنيأصلهأنقلولممباثرةالمثلترجمتبالطبعالواحد.،

وتجا.01قبمفسيتوقفبالفعلاللانهنعةيجيدالكلامهدامعقرؤون

علىسهلآوجلأيكونلنببساطةلأنهالواحد،ال!برجلمنح!وكخلى

فيهائاسيكونىئا)الديال!بهداتفاصيلفيحيعهافنىوجلهدا،الاطلاق

فيولكننقرأمحيزاان"علينا)بليني(:يقول!ناكط.0معارفهو(-لقنكل(،العادة

..اقليلةكب

نميةطرقأسهلمنانهحيثخاص،بثكلال!ببينالهوايةهذهكضتهر

يبداثمومناملولهطجادةلحفظماأوىببعيهعلىكثبالعكوفهيال!بة

الظصة..سمعهيغ!هوانتهىحيثمن

عام)شيضرون(كلأعمالقراءةيتمالدى!نجونز()ولياممثلآعدكخذ

أفضلعن)أرنو(مئثنفحينبضيرون،الوحيدالمولعهوجونزيكنلممرة..!
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بالقراءةنصحهال!بةفيجيدأسلوبصاحبفيهايكونانللمرءيمكنوسيلة

اللغةفيالجيدالأسلوبأقصداناالطئل:لهفقال)شيضرون(لأعمالايومية

ايمئاتقرأأنعليكف!نالحالةهذه"فيأرنو:لهفقال،اللاتينيةولشىالفرنسية

لضيشرون*..!

مراتثمانينسخهانهلدرجة)ثيوديوس(بتاربخيستمتع)ديمويثينس(!ن

قلبييوقففسوفثيوديوسأوديموثيش!هومنتعلملوكنتجديد،ومن01.بيده

ولنفس(،بونابرت)نابليونيدتفارقلا)مي!فيللي(كبو!نت..الرعبمنايفئا

قيصر:يوليوسعبارةمنمناواحدكليعرفه-الذي)برودر(جملالذيالحماس

!نالذى)بوليبيوس(مننسخةيلخصلهليلةأخريقفىبروتحياانتحتى

)فولتير(انوبقال..وأنطونيوساو!فيوسمعمعركهسبقتالتيالليلةفييعشقه

)راكين(..!)اثالي(مننصخةدائفامكتبهعلىيغع!ن

البظري()صحيحمثلآىبفلدينا،غرابةأثدنماذجهاكالإسلاميتراثنافي

يكررونهتجلهمالتيللدرجةالأوائلالمحققينمنالكثيرغرامهفيوقعالذي

بكر)ابووكرره،مرة015ايمني(إبراهيمبن)سليمانكروهحتى،المراتع!ثرات

..امرة007(عطيةبن

بفيىينظرظل)المزني(مثلأالفرام،هذاثلوقعالسنةغيركعبفيحتى

!..مرةالف)المدؤنة((ىبتبان)ابندرسبينماعاقا،خمسينلكفعي()الرسالة

الضافعي(الفقهفي)الوسيطىببمعرفةافئالزفقد(اليمانيعمربن)احمدوأما

أميبأنبعدهي،صفحةافيوفيفيه،المسألةم!نأينيعرف!نحتى،للغزالي

..ابالعمى

ال!بعشقفيئصذقت!دلاالتيالمبالغاتبهلىهذرغاضقتقدلوكنت

ثفئرتمنهؤلاءمنهناكأنكركاحين،بيتأخرالشعرمنازبدكفدعنيالواحد،
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اسمه:صارالأشمومي(الدين)جمالقالعثق،لهذاتفابال!ملأسماؤهم

وئفت،للغزاليال!ثافعي(الفقهفي)الوجيزب!بواهتمامهعنايهكثرةمن)الوجيزي(

بن)محمدغيردتبيما،للنووي(الطلبين)منهاجإلىنبة)المنهاجي(ب)ال!يهثي(

ابحو..!علمفي)ال!فية(باثكالهلكثرة)ال!فيجي(ب(الدينمحيسليمان

منللكثيريلتفتواالاطواعيةاخارواقدالواحدال!بمحبيمنواوئكهؤلاء

تلك،بالقراءةجديرفهوميهوبهومالشكلأنهداخلهممنوآفوا،الكتب

قراءةفيأعمارنامنالكثيرنميحينالصعبةبالطريقةنحننتعلمهاالتيالظعدة

معهاوتفنىالوقتبمرورتنتهيالتيالموسميةتراتالمطبشغفنتابعوحينالهراء،

..والهممالأعمار

35ء4!ء"()؟5ء!أهلمجلةترجمة!نتالتي)المضر(مجلةاعدادأحدفي

تاففامقالاأحدهم(كبقليلةسنواتمنذإفلاسهاالمجلةهذه)اعلنتالأمريكية

لاففلكمن..!المظلهذايتجاهلواانقزأيهمنوللظقيمةذيشيءاييحويلا

يأيهرالمقالطوالالكاتبظلكذافيء..بأييفيدكلنفهو،المقالهذالقرا

مفى..آخرهإلىالوصولفيبالفعلاحداستطاعإنفثلقدنفصهواعتبرقزاءه،

بمعنىمقروء..شيءأيثتجاهل(ن!ستطيعلنأنك،لآخرهالمقالهذاقراتأنك

ا.بضيء.تعنيكلاالتيالمطبوعةالفاوينملايينوسطصاحبيياضعتقدانتآخر

فيالمعرفيفشلكاونجاحكيعنيقدهذاالواحدلل!باختياركانعلى

مجلداتاحدوتحليلدواسةفيعمركتفنيأنتحبانكاظنفلاالبة،

وط(ولويودوي)هويأنايغتاتأيهرأنعيك)ميكي(كروعلى)ميهي(001

)الكففة(ىبيملكونمصر-!نوافينحننعرفهموتوتو(كطولولو)سوسو
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تتكررالواحدال!بثقافةف!نجديدمنالبة،فيمروكلثيءكليحويالذى

..االأطفالقصص:الوعيهذاموربأبصطالانانيالوعيفي

،ومحيرةق!ئةالبدائلككونجنفقطإليهانخاجال!بهذااخيارهقؤمات

وابقية،إحداهابينالعملاقةالفجوةوجودوعد،الاختياراتهذهت!فؤعل!معنداما

..المقنعةالخريةأو،القيلالمزاحمنضرئايعتبروطرائقهالاختياومقوئاتكرف!ن

الحهنوالطعمالنفاذةالرائحةذاتالمشوبةاللحموجبةأنإقاعكأحاولوكأنيإنه

عربةعلىمتسخةبأمابعأثرف()عملكأعدهاالتيابىردالفولثطيرةمناففل

المرف..!م!اهفييغرقثار3فيمهترثة

و)اجتهاد()ذوق(عمليةمنالأمريتحولالاختيارفيالكبيرالظوتهذاعد

الذيالواحدتحد!يدىبكفيإليكراجغايعدلمالأمروخطأ(،)عوابعمليةإلى

ثحديذاال!بله!ااخياركفيقنجحإذابهتعئاانجار3صاوالأمربه،تركب

لا..أم

نغعهاننحتطيعلاكعلمون-ثك-لاف!نناالكربم،القرأنعننتحدثوحين

الحيهم،منإرثاد،الكونخالقكلامالقرأنانإذآخر،أى!بمعمقارنةفي

إلىورمايهالطلمين،ربمنكرية،الميرمالحيمنثزكيةاليوب،علاممنإخباز

تذنيقانفزآنثتقفى)وإئك!:قالالأبعاد..كطالمتراميالوجودهلىاسثني

ولكنهالواحدلكظبكالماثبالاختيارفقطليصالقرأن6(00)1!لكييبم!خيهييم

الوحيد..االاخقاوهويكونأنالمفترض

عنيفنيهناكىبئفلو!نالواحد،ال!بلفكرةالأمثلال!بهوالقرآن

ان!لتكقيكآئزذآئايكمهخ)آؤتنمالمعجز:ال!بهذاقطفافهوالكتببقية
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فىالمتبخرإن51(.)الفكبوتئؤمئون!يقؤبمؤفيكزىتزخقةذلكيخيإنغلهئمئيى

!.الواحد.ال!برجلمنحذركخذ:اللانينيبالتحذيرالناسأولىهوالقرآنعلوم

كلعث!

لهذاتقديميمناطقمناخرىمنطقةإلىلي--اسحبكانتقلأنأ!بد

وكأنهاتشعراسئلةمجموعةاومايعؤالاهناكأنلثعرتأنلكسبقهل..ال!ب

..؟؟البشريةال!ئناتعليهاكلئرمجتقدموخدةلشفرةاقرب

؟.زرقاء.السطءلطذامثل:صغارونحنسأكهاككالتيالأسئلةطبظاقصدلا

هذاإلىالبيتزاابين!سلاحفتحبلماذا..؟للمدرسةأذهبأنيجبلطذا

دافعهاانإلاالبثربث!أنهاكلالحيرةفييثتركالأشلةهذهانفصحيحالحد..؟

اكر..وليسالفف!ول

وجدناالذيللواقعبفهمناتحلقاييالوجوديةالأسئلةنوعةعن،لحدثولكني

..ندريأندونفيهامفموسينأنفسنا)وجدنا(التيالأسئلةتلك..!فجأةفيهأنفسنا

الظمضال!ثنالعالمذلكمنمفاجحبشكلالايهيالإنسانيوعيناانزلقحيث

يمكظتمافاواقعيماديعالمإلىمأيهوزاذيئابعدنكنلمحينفيهيحياكانالذي

منبهاتولصوتالأزهار،ولراثحة،الحلوىولطعمالبحر،بهواءنشعرانفيه

الحب،وبدفء،الجمالبمذاقفيهايمئاونضعر..المزدحمال!ثار3فيالسيارات

الجانة..وألمالعجزوبرهة

المليئةالسريايةأذهاننافييبدومماغموصئااقلماديعالمفيانفسناوجدنا

حينها!..البتيةالمتطإتتحتاجهمفاتعقيذاأكرفريدوعيمع،المجردةنيبالمط
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منترىالمصير..؟هاترى..؟سنذهبأينوإلىأتينا..؟أينمن:نتساءلبدأنا

منا..؟يريدهماذاترىأوجدنا..؟

الاختارفيوسبتلطذاأجائا..!الاحتجاجطعمالأشلةهذ،تتخذقدثم

اخترتهلطولا..؟منهأقمرانالطذاإذاأراكر..ألااخترتلأنني..؟زميليونجح

..!اختاوهلاماوهاكاختارهماالأشياءمنهاكإذن.؟.ايفئاكذلكأنا

فيتمافامثتركةاسثيه،المدةمفتوحاختبارأمامالأسئلةهذهفيإذننحن

أنهترىانكحيثطلب،لكلتبغايخهاييرةاختلافاتهناكانعلىمعالمها..

جذاييزايكونثيءعليهيسحصيولربماالخاعة،أسئلتهلديهمناكلالنهايةفي

..االعكسولربماالزملاء،بمةعلى

لجنةإلىتدخلانيمكنكحيثالممغ،الاخبارلنو3أقربهوالاختبارهدا

الاخباواتمنالنو3ذلك..توالملخصوالمراجعالكبمنثشاءمابكلالامتحان

وليس،الواقععلىلهاثطبيقهوكيفيةللمعلومةالطالبفهماختبارإلى!هدفالتي

كعلميافيالاختباراتمنابو3هدانعرفلم..والاسترجاعالحفظعلىقدرته

ثايهرتحتطعلملوبالخطرمهدذاسكبلكيكونقدحيثحال،علىكلالمإني

البليلة..يثلانحسينطهيحبأجلهمن!نالذيالبب

أعدتهادراكةفبح!ب،للطالبجنةلشالاختباراتمنالنومهداأنعلى

التيالخاطثةالأف!وأكبرف!نلألا(،5)ولأسزاليا:فيويلز(ساوث)يوجامعة

وأنهله،الايقأ!رعليهمليسأنهمهوالممؤحالاخبارنحوالطلابيحملها

..!الإطلاقعلىليىك!لكالأمرينماالحهولة..فيالكعكمنقطعة

!اا



المفتوحالاختبارقبلي!تأيهرونلاالذينالطلابأنأيمئاالدراسةأوضحت

ال!بداخلالمعلومةالجادعلىقدرثهمعدموهيمتكررةم!ثكلةمنيعانون

لهاعلاقةلاإليهاالوع!ولالمرادالمعلومةأنيظنونتجعلهمالتيللدرجةأملأ..

خدعوا..!قدبأنهمثعوومع،اللجنةإلىبهدخلواالذيال!ببموضو3

قلب،ظهرعنال!بدحفظانإلىكحتاجلابالفعلانت..بسيطةالمسألة

فيهقراءككتكونوانفهفا!ملأتفهمهأنمنهثريدهماإلى!صلكيتحتاجولكنك

مقصقدواحدإلىىبإلاثحتاجلنانكمنفبالرغم..ودقيقةوواعيةمتكررة

ال!بلهذاوتناولكمعاملتكأنإلاالواحد-ال!بلكيكونانأهميةوشرحنا

(يعئتك..أجوبةعلىكلمنهكحصلحتىمختلفايكونانيجب

بهلشالقرآنانلقولوتخرجالفادحالمتكررالخطأفيتقعلاخى

..االجواب

الاختبار..افيوسبتقدفقطجنهاانتبل

15



وأسرافىتفاصميل

ا(العكسادعيولبهي،ثانيةمقدمةقعالوفي)هي

16



للبلخمبةمادةوماوت،التوراةالواحبقصصالغربيةال!ثعبيةالقافةامتلات

مننزولهللبشرتواترالذممطالوحيدال!بامامنحنحوللا،الأساطرنسجفي

بايأكيد..خاصةقدسيةهذههو،مكتوئاكطالسطء

غيرمنالفييةالأخرىالمخلوقاتأسرارتحتويالألواحهذهانعنتحدثوا

يقرأها..انأحدلأيليسوأنهالمامة،موعدبوضوحلحددأنهاأوابشر،

مناكبعينبعضعنإلبوصلماالخياليةالمبالفاتهذه؟ثاومنولما!نت

إلاعليهايطلعلموانهبعيزاسبعينثزن!نتالألواحهذهانواضحةإسرائيةأخبار

..اللامعليهماوعيىموسىفهمأرلعة

ممئزةاأنهاعليهانكقانيمكنماأقلأنإلافعلآالألواحهذهبحقيقةاعلمالله

قالشيء،كطكفاصيلكلكحوىأنهاهىميزاكهامنالقرأنفيلناديهزمما

014(..)الأعرفثتئء!يككؤققميلأتؤجمالةثتئءيقككالألؤاعيخيتة)ؤكظ!:

لحظةفييموسىألقاهالطمنهاستةرفعتاجزاءسبعةانها!نتقيلحتى

خواو..!لهأنهلمجردسميتاعجلأيعبدونقومهراىحينغف!ب

السعبقيطنمافعلأ،فيء!فاصيلكل!حوي!نتالشةالأجزاءهذهأنقيل

علماءمنالكثيركدالأرجحأنعلى..والأح!مالمواعظيحويالذيفقطالأخير

وكانتا!،موسىمعايوراة!ملةألواحلقد!نت،صحيحيخرهذاأنالظسير

منلل!هنالمظدربالمعنىلشولكنالقرأن،كرثيءكطكفاصيلكلتحوي

..!والأح!مالمواعظمنإسرائلبنيينفعماالمقصودكلبلثيء(،)كلكلمة

وأكملبلأيمئا،فيءكليحويايدينابينالذيفالقرآنالمعىهذاعلى

با!اللهجعلالتيالأح!مكقريرممفاصيلفيأقليكونقدأنهإلااللهم..وأنفع
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وهذه،إسرائيلفيعندحلهموجوذايكنلم!محمدامةفيللاجتهادمجالافيها

آخريشهدهمابكلالزمانآخرحتىشقىاييالأمةإلىمهداةثكلارحمة

التيالواسةالأح!معباءةوتستدعيالاجتهادتستدعيوتطوراتتفيراتمنالزمان

..ئسرانعسركلمعبالفعلأوتيتقدالأمةهذهانعلىتدل

ذكرهوود..القرآنفىا!)موسى(اللهنبياسمذكرمراتعددهيمرة136

تستطعلاأنتذلكومع..القرآنسورثلثتقريتاأي.01القرآنمنسورة34في

تصتطيعلا.بعيد.منراقبتهاييوأخههارونيخراحدالإخوةمنله!نإنتعرفان

تستطيعلافقيزا..أوغنئاإذا!نعفااوأحد،الأولادمنلهؤقيكانإنتعرفأن

أوكمالمففل،لباسهماذا!نأو،مدينمنخرجأنبعدمهتهماذا!نتتعرفأن

افء..منلزف!

الأمور،منبالسظسفننشغلوألاينففا،ماعلىنحرصأنإذنيعلمناالقرآن

..!يعيهلاماكركهالمرءإسلامحسنمنوأنه

ولينالتفاميلبينبهرةعكةعلاقةتوجدالبشرنحندكتبطاييالكبفي

مثيرانهمعناههذالكانالظميلفيغارقاالمقالكانوالشوبق،كلطوالمحةالاثارة

حين7ء+أء50!اا!ولهرةالسبسيالأدبفيثثيعالسببلهذارلما..للملل

فيبينما،الأحداثعلىالسريعالمرورباس!تخدامماظهرةالسبسيالأديبيحلل

البسيالمحلليقومحين!ر،5ل!ها+هأ؟ه+ا!يشيعالسبسيالتحليلعلم

لتصابالصفحاتمنعشراتعدةعنهايتزحزحولاؤمنيةنقطةعلىبكبالوقوف

وثموت..عصبيةمللبنولةانت

18



التيالعفاصيلكافةيحوىفهو!،اللهفيىبقطفاالمفارقةهذهتوجدلا

ثنءؤتقميكككيذي!تينائلإكلطقمنديقؤليهنئقتتزىخديثا)قاكأنإليها:نحتاج

صفحةستملالةمنواحدمجلدمنفي!ب119(..ئؤيئون!)*صفيقؤمؤزخقةؤفذى

بلايهمقرىمنقريةأصغرتزووانويمكنكبل(يام،عدةفي!ملأتقرأهأنيمكنك

اثنين،علىبرتقالاتأريعبالعدليقسمونبعدكيفيعرفونلاالذينالأطظللقابل

تتداخلولالصانهميثرلا،قلبظهرعنالمعجزال!بهذايحفظونذلكولرغم

يشزتا)ؤتقذ:لأنهوهذابعد..!كنفجلفااييعقولهمعلىآيلالهلضتبهولاحروفه

7؟(001)النمرئايهير!بقققكبلايخبرانفزأن

ثبيهولمنطقأحد..الأيتظهرلاحيثبالعزةتتميزنيةالقر7الكاصيلهذه

هذهفيللإعجابالمثيرمانفهم!لاوأنتأنانراهاالتياللوفرمتحفبلوحات

عفنفطربهيحيط)الفلافل(منمكتملغيرقرضايبدوماعلى!حويالتياللوحة

التيالموجزةالطربقةمنبانبهاويميحبجانبناالفنيالخيرنسمعأنقبلالخبز،

ماعلى..(الروحانيةالمتطإتفيالحديثالانسانأزمةاللوحةهذهبهاثرحت

ودماحقيقئا..!عفتاالخبز!نوعفنالوجودعجلةهيالفلافلقرصأنكبينييدو

المخفثةالقرآنإجاباتعنأحدثكحينأننيال!لهداولينموضوعنابينالفرق

..!بخلافهمعليكأنصبلافأنا

عندللنفورأوللكفرأوللجدالداعاثكونقدالكاصيلهذهأنتجدلذلك

ئف!بم(إلاينريذفنمؤقاييايهزواانفزتملبقذافيمتزقتا)ؤتقذ!:قال..إكطالبعض

إلااذيرآكتزف!ئقثلينككانفزي!فيقذا!ييلئايرمتزفتا)ؤتقذ41(..)الإصاء

الأئشانويننقثل!ككيقيلئاسيىائفزآفيقذايخيمتؤقتا)ؤتقذ98(..)الاصراءكفوزا!

54(..)الكهفتجذلأ!ثتئءخمتز

91



يتفعلاأنهإلاالاستثاءاتأوالريبةأوالكيدخلهلا(نهىبمنفبالرغم

يففئقين!فذىيخيهزيتلاانيهتابئ)ذيكذلك:يشحقمنإلايهتدىأوحفابه

!..بهللمؤمنينإلايكونلا!النهب!ب)ال!مل(والاتفاع2(..)ايقز

بطبيعةأحدبهاينتفعلناييالأنبياءقصصالقرآنفيثكثرال!لسبيلعلى

فيالموثة!اللهسننيفهمواانيصتطيعونحينهاالمؤفون،ينتفعمابقدوالحال

بالنفعالمؤمينتخصيصإلىانظرلذلكالمفمئل..في!بهمالمحفوظاك!بخهذا

بهئثبثقاالزلئلآتتاءيقغقيكتفمن)ؤكلأ:الآيةهذهفيالقرأنيالقصصمن

يؤمنلامنلأن012(..)مؤيففؤييين!ؤيخزىؤقؤجمالةائخققلإ؟يخيك4ؤتجافؤاذك

معهاكطوسيتعاملابضريالجالمنضرئاالبدايةمنالقمصهذهسيقبربالقرأن

الموتىونهرميدوسارأسعنتتحدثالتيالاغريقيةالميثولوجيامعنحننحامل

..!الحكمةمنثوراتبعضمعفقطكسيةمصدر:الوفيالمجئحوالحمان

ثكونماإذنفقط..!المؤمنينمنميكونالقرأنفجمهورالمنطقبهذاولكن

!ىاللههوكلامأليس!..؟النبيأوتيهاالتيالمعجزةهوأليس..؟االقرآنوظيفة

البشر..؟!بكلامديسأنهفهميهديهاناللهيريدمنفيعرفالجميعيسمعهالذى

عليهومكتوبعملافاتظهركيظالاترنتعلىوجدتهابصورةذلككرني

إذنالسكر..امنخاليصير:بخطبالأسفلعليهومكوبسكر،كبيرة:بحروف

الحمىمرفىيحذرمنقبلمنرايتهلالظمض..؟!الكيصهذايحوبهالذيما

الأنصولين..؟حقنمنالسكرم!بضيمنعأوالأسبربن..؟ثناولمنالروم!هزمية

لاستخدامصئنعإنماالدواء..الحديثالعمرفيطبيبافشلجائزةعلىهذاسيحوز

به..؟!ينفعلنانهثخبرنيفكيف،المريض

02



اذل!نأئقا)تا!:فقالشفاء،بأنهالقرآنهذاوصفقد!تاللهف!نبالمثل

اولىهووالمريفى57(..)ورنىالمنذولي!يخييقاؤثقاغزلنهغيقتؤجمالةتجاككنمقذ

يوجدلاأنهالحقيقةبلبه،ينيفعلنال!فرأنتخبرنيفلا،الترياقباستخداماكس

اضعففه،أنقصمنه،أقلسيكونسواهمافكل،الترياقهذامنلهنففاأكثرهوما

بأياي:05(00)الرص!تئؤيئون!تغذةخديث)قبآفي!:قال،كطيقاسلابما

شيء..!لا:الاجابةالقرأن..؟؟هذابعدينكعونتراهمآخرثيء

اقتصرتتكونىدالدعوبة!اببيمهمةأننجدأنمنعجبللالدلك

خزققاائدكطاثتنذةقدهؤبئآغئذآنأيزث)إئقاا.لكس.وتبيينهالقرآنتلاوةعلى

ق!ئقاافتذىققننانفزأنآتفؤؤآن5انفنيمينينكونآنؤأيزثثتئءؤتةكل

19-29(..)1!لاثفثدربن!ينآتاإئقاقفكفتكؤققيننقضهيفتدي

ن!واناكس،علىمحريتكيرللاالكلطتوقعمجردأنمعناههداليس

حجةأنإلا..منهمبالصليةالناطقنغيربينحتىالكثيرينلدىبالفعلموجودهدا

أيقا،بفهمهاولكن،المجردةالألفا!وصولبمجردتقوملاعبادهعدى!الله

وانمابوكر،هاريقصصفيالتحكمكعاوبذمثلمحريةتعاويذعننتحدثلافنحن

مختلطةالمنطقيةوالمحاجاتالعقلئةالحججرؤوسعلىكثتملحكيمةمعانيعن

وكجيبهثفهمهبأنهاوبثعرالداخلمنالانسانحاجةكمسالتيالططمهبالأحاديث

عحراءوسطداف!بيتفيبيدمناثىكف!يفبهمرخبأنهويثعر،يسألاندون

..باودةليلةفيالجرداءالبة

الباحثأوالمثككالمسلمأوالحائرال!فرأومعثقومفأنتنالقر7حالةفي

جهازثهيثةبمهمةأنت(يكونقدالشخصهذافمانالطلةهذه)وفيالجوابعن

حتىلكيرهاالموجاتهذهفي!تدخللاانتالراديو،لموجاتالفلتقطالمذياع



يخهاجاءمماتتحرجأنلكيحقولاذلك،تفعلأنلكليسأحد،طبيعةتلائم

أنت2(..)الأعرافيه!يئئدزمنماخزبخعتذليكيخييكنقلآإتيكأئنرذ)جمتابئأصلأ:

أنتتشرحالسماء،منبوقارالقادمةالحكيمةللآياتالاسقبالجهازبضبطتقوم

منتتخير،لحالهانسبهوماالآياتمنتتخيرمشكلأ،لفطاتوضحبهفا،معنئ

المعانيهذهيوافقفيماحيلالهمنبأمثلةمعهتتكلم،سؤالهعلىيجيبماالحجج

نإبلألرها،تقومانالمعجزةلتلكذلكبعدالمجالتتركثم،الموجاتفيالمترددة

ذلك..؟!عنهسيمنعتراهفمنيهديهأنيريدالنه!ن

للمؤمنملزمةسماعيةحجةالقرآنأنفينستخلصهأنيمكنالكلاممنسبقما

..المؤمنمننتوقعهأنعليناماهوهداوأطعا،سمعناقالكدا،النهقالله:قيلإذا

سيبقىولكنطاعه،فيإلزائاالقرآن؟ياتلهتمثلألانتوقعانفلناال!فرواما

القوةمطلقةاالعقليةالقرأنحججوستبقىايفئا،هوعليه!ملةعقليةحجةالقرآن

..!هواهيتعوأيهم،فيتبعهالهدىيستمعايهمالعباد،بها!اللهيختبروالجلاء،

الفةقذافئمائدينأوتئكآخشتةقيئبغونانقؤذينتتمفونائدين5جمتاب)قت!ثز

ا-18(..7)الزمرالأثظب!أوئوفنمؤأوتثك

..الجوابعنللحائريفيءكفميلكلفيهالقرآن

والرثاد..الكوىعنللباحثوالاريفادالهدايةفيه

..عضالمرضبهلمنالثظءفي

..الحجةعنللسائلالكظيةفي

ثيء؟؟أيعنتبحثهناوأليتهؤلاء؟منأنتمن...إؤنأخبرني
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الإلهيتحلصحيق

!(خداعكأحاولولكني،ثالثةمقدمةالواقعفي)هي

!ا2



أناقلىيثمأميذأجلى

؟الوجوذهذافي

طليقحزاناهل

؟قيوذفيأسيزام

نفسيقاثذأناهل

حيلاليفي

؟مقودام

ادرياننيأتمتى

ولكن

أدرممطالست

طريقيماوطريقي

قصير3أماطوبك

اصعداناوهل

أغور؟امفيهأهبطام

الدربفيالحائرانا1

يسير؟الدربأم

واق!كلاناأم

يجريوالدهر

!أدريلسث
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اصبحثقبلمااتراني

موباإنصانا

محؤاكنتاكراني

شيئا؟بهتترانيأم

حلاللفزألهذا

أبدتا؟سيقىأم

،ادريلست

أدوي؟لستولماذا

أدريالست

الشاعرذلك..ماضيأبوايليار)الطلاسم(منجزءهيالسابقةالأ!ات

فيهيامئلته..أجودةعنالخطأالم!نفيعمذاينفبظلالذىالحائرالموهوب

الطلةيخرجاناجادخفدى،قميدةفيعنهاالحبيرأجادولكنهأسثلتناككالواقع

..والضكوكالحيرةمنبحزاالضئيلةبنفسهيواجهحينالإنسانبهايشعرالتيالطثمة

دورهبتمثيلقامالذيبالممثلكصلالذيالحقيقيالطفيابزعيمذلكمحرني

الحممه:بمورىأظهرهالديالمثرفأدائهعلىليثكرهالمافياأفلامأثهرفي

لكنهالدور،نفصعنالأوس!رجائزةعلىالممثلهذاحاز..!إنسانولكنهمجرم

..االتمثيليةلموهبتهوتقديرجائزةأكبرالمجرمه!امنالتزكيةهذهاعتبر

الغرضهوهذا..قوله!ريدمايفهماوتمائابداخلكعمايعبرماتجدان

منتعلاالروسي)دستوبفسكي(شهرةولعل،العالمفيللأدبقاركألكلالحقيقي
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النفيةالحالةوعفعلىالظئقةقدرتهمنتنبعمابقدرالمعقدةرواياتهمعة

يفضلالتيالكلمةوهي،بالفعلإيكيصلالأديبهذا(نتشعر،رواياتهلأشخاص

اءا5؟ء!"عه:فيقولونالأدبيبعملهيعجبونمنعلىإطلاقهاالأمريكيينالنقاد

75"..!لا

التيالمتداخلةالمعقدةالصعرمنمجموعةالطلة..!هذهعلىخلقنالقد

يصيرونوهؤلاءبداخلناعفاالتبيريجيدونمئاالقيلوالآخر..الحينبينتزورنا

وهؤلاءحولهممنالبةبطبيعةالشعوريةالطلةهدهدمجيجيدونمئاوالقليلادباء،

وهؤلاءوتفكيكهاوتحليلهاالمثطعرهذهفهميجيدونمئاوالقيلدلاسفة،يصيرون

المتداخلةالحالةهذهعلىيسيطرانيجيدلامئاوالقليلنفس،واطباءعلماءيميرون

همالأرجحعلىوهؤلاء،الملكوتفيالسابحعقلهجماحيكبحانعلىيقدرولا

ابفسي..!العلاجمراكزاحدنيالآننزلاء

الفراغاوالوقتلديهميكونولا..االرفاهيةبهذ،يهتمونلاالناسأكرأنعلى

يجرونالذينهمهؤلاءيعتربهم،الذيالنفسيالطنينعنللبحثال!فيالنفسي

ينظرحينهاالكظف،إلادنياهممنيريدونولاو!!رارجدفيالعيشلقمةخلف

هؤلاءأمهاتانيفكرونهمبالتأكيد،استخفافنظرةا!بقةالأولعةللأصنافهؤلاء

الهراء.01فيوقتهمويقضوااللحمليأكلوااليومطوالفيجلسونعيهمثنفق

فيايفئاولكنفقط،النفسيةحالاتهمترجمةفيلشىالبشربينالاختلافهذا

ثخصياتتصن!ففيأنفسهمالنفسعلماءأجهدلذلكالطلات..اهذهانواع

لكفقالواالككبر..الطرائقابيولوجيالتصنيفعلىتؤكدنظرياتخرجتالبثر..

بتلقاثيةيفكروؤميلكالأيمنمنأنضطالأيسرمخكنمفلأنبعقلانيةتفكرأنك

نألستطيعلافيكونكالشبهووهذا..!الأقوىهوالأيمنالنصفلأنوثحرر
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يمكنككيالنومفيلكال!فيةاررعاتعددفيبعدأمركتحسململأنكتنام

ولكنايمئاينامانيستطيعلاصديقكبينماونضاط،بجدالفدفيعملكتواصلان

ربقالبط!نتإن)الوبكيديا(منيتأكدانوافحسببولدونبالفعليريدلأنه

لا..اامربهةلديها

إطلافاالإئعاختلاففيتحكملااليىلوجياأنعلىتصزأخرىنظرياتهناك

نقئمانيمكظحينهاالاخلافات،ثلكمعلىالحقيقيالمؤدرالطملهيالبيئةوإنما

التيالنظرياتتتوالىوهك!ا..إلخ.عشر..ستةأو،ثمانيةاو،اقسامارلعةإلىالبحر

والأكملالأصوبالنظربةعنالنظروشضللبضر،مناسببتصنيفالامساكتحاول

تعقذاأكرالبشريبقى،التصنيفاتعددمنمهماكرناانهندركالنهايةفيف!ننافيها،

النفسيالموىصعلىنحن،الأنواعمنمعينبعددإحاطتهدستطيعأنمنوثنوغا

بداخلعالفا!ملآيملكمناكلبباطةلأنهوهذاجذا..!مخلفون-الوجداني

آخر..اعالمأيلهيتخيلولاويألفهيعرفه،رأسه

إلىكلوبصلواحدبحديثجميغاهؤلاءمعتتحدثأنمنكالمطلوبالآن

هلالبثر..باقيدونهولهموجهالحديثه!اأنليضعروصولا!ملآ،منهمواحد

عنللإجابةثماقامناسبالقرآنيوالأسلوبيقدر..!بالطبع!اللهتقدر..؟؟!

!..الوجودئةاسئلتك

هذا..افيهالنفهمفقطنقاطأرلععننتحدثتعالوا
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نقطة:دثرةكتيعنتحدثتعالوارأى،غيرتلقد..؟؟أتدرون،ولكن

1001هحذأفضنلفا1-

تففيلاتله!اللهخلقهالذىالانسانأنبهأقمد..!بالفعلغرببعنوان

ناعلاثيء،نأخذكلأننريد،والحظوظوالنمببالكديراتيتعلقفيماخاصة

تيايهئم)ؤإذ!:يقولحينوتفهمهحينهايفهمكالقرآنيالنصتجدشيئا..لباس

7(..)ا!نفالكئم!قكونالثئوكةذاتيغيزآنؤتؤؤونكنمآئقاالطئقتيننإخذىاللة

الخطةفيخطأبأقلذثعرأننربدلالنا،تكونالشوكةذاتغيراندائفانوذ

الذيالسببهوه!ارلماالأفياء..ا(بسطفيحتىلأنفشا،نضعهاالتيال!ية

بهايحلمون!نوالأنهميحبونهالاكليةدخولعلىاولادهمالآباءيرغماجلهمن

يخرالسهلةالحلولإلىنسعىاننافيالسببهوهذارلما..طفولتهممنذلأولادهم

الرياضة،منداثفاكبرالوزنإنقاصادويةعلىالاتبالثيثتا،الجهدمنالمكتفة

عنالبحثمنبالبمأكبرمجدها-خيالشبكيالتسوبقشر!تعلىوالإقبال

أحيني"اللهم:!النبيدعاءيتجاوؤمعظ!أنفيالسببهوهذاوودماعمل..

المسثين".01زمرةفيواحشرنيمسكظوامتنيمسكظ

طبيعةوهذهالفقد،ومراوةالاختبارطعمنذوقانولائبتلىأنلأنفسنانحبلا

والاالطفية،اللهنسألأنيأمرنامنهونفسه!النبىانحتىفيهاإث!للابضرثة

)ق!إن!:الثهيقوللماجن!هاوتفهمهيفهمكالقرأنيالنصالعدو..القاءنتفى

تنبهئميبئيققل!زاذ*بخييرئيرذكق!إنفؤإلاتةكأث!قلآبفئزالفةيفشنك

نالفز!سيرةسمعتفحين709(..)*نىالزجيئم!انقفوزؤفؤجمتاير؟يقيثتاة

!.ئرذ.الاا!بده:تفغيلكالخير!نسيرةسمعتوحين،ينكشفأنا!بده:تفضيلك

92



يض..اوالتجريكالماذيض2-

مراحلعلىتمرلل!ثجوخةللشببالطفولةمنالإنانعمراطوارانأظن

فيفيه..والتجريدتةالطديةالطيعةتركيبمنمفاو!ةونسبمقاديرمنمختلفة

-روىلالذلك،العاطفةأمامومتهالكةمهزومةالماديةطبيعتهمأننجدمثلأالأطظل

اولعةوله)بهلول(يدعىعديقلهأنيخبرهمحينأبوبعلىيكذبانهطفلاي

لاالواقعفيهوله،إلايظهرلاولكنالفرفةنفسفيمعهوبعيشارجلوثلاثةعيون

موجودانهيؤمنلأنجذاسبئا!فئانظرهفيهذاو!ن،وجودهكخئلهوول،يكذب

معهلشلأنهوم!بحزبنوالدهلماذافهمفيازمةيواجهالمقابلفي..بالفعل

بعضهميجونهمطالمامالوالدهمعيكونألاالمثكلةما..اللإنفاق!فيمال

البعفى..؟!

الأموربزمامهوويمك!رالطد!الظهيريفلبوالكهولةافيبمرحلةفي

الأهلزيارةمنبالطعأهموالإنتاجفالعمللدلك،خلفهالتجربدياخاهويردف

راثبهلأنبالاىبأيامهيفسدأنيمكنهأيمئاولذلك"الأقاربعلىوالاطمظن

..ابالفعلبديعةالرفيعةولدهضحكةأنيلاحظانلهيتحنىفلاضئيل

قادر2الرجليميرحيثالثيخوخةمرحلةهي!زائاالمراحل!رلكونرلما

ابذاينحىلالكنهالبة،هدهسننفيهدوءفيقأملأفراغهبوقتالاستقاععلى

..االعالمهذاإلىثنتميالتيالطديةبطبيعتهبامتمرارتايهرهالتيظهرهآلام

متزامنبشكل/!جريدئةالماديالانسانثخصيةليظطبالقرأنيالنصير

نإ5كألأغلآمانتخيريخيانخؤاليأييهيما)ؤيق!:ثلأيقول..)كطبديعمترابط

ثتكوليهمتئالييككلأتابذيكفيإنطؤ؟غقىؤؤيهذقيظتفنالزيخئنيهننتثتأ
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نأفيتفكرالآيةجعلتك2+،3(..)الررىكيبر!كنؤبغ!بقاكتئواي!لقفنأؤ

قائمةهناكومرعة،امانفيالأطلسيطرفيتعبرجعلكماهيللسفنالريحجريان

جعلالذيالطفوقانون..!الآنفيهاتفكركمافاالماديةالميزيائيةالقوانينمنكبيرة

الجاذبيةقانون!..ساويةماءكميةأزاحقدلأنهظهرهعلىالثقلهذاكليخملالطء

قانونا)الأتموسفير(00إلىرحيهيتابعأنمنبدلاأصلأظهرهعلىيستقرجعلهالذي

والديامي!،الذاتيوالقصور،المناخيةالظطقاختلافبفعلالرياحودوران،الحركة

إلخ....الطقةولقاء،الحرارية

الأشياءهذهخدقالذياللهأنبداخدكالعاطفيالجزءتنئهالآياتتنتهيانوقبل

عكس!،أووتعطيهاالقوانينهذ،كلالقافعلىتمافاقادرالقواين،هذهوأجرى

ولانهاتبتمااييذنولكبعببالقاعإلىثغرقاوابحر،ظهرعلىراكذاقظل

اسيكفرت..

!اجلالثعرت،مقامهمنبالرهةثعرت!،اللهمنبالخوفشعرتحينهاانت

ذلكولرغمابارحةفعلتهمابعلمالذيالحلبمللإلهوالشكربالامننانشعرتعظمنه،

بحلام..اكمزجلك

إذن..ابخجاحالمهمةتمتلقد

نابعدالمختلفينطيقهثفيباستخدامالكك!رعلىالإنسانهذاحثتم

الافتقارابتيجة:نفسإلىليملامعأيفكرانييهفالقر7النصظلفيأخيزاتعلما

!..اللهإلى
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نبح!...،بجاانطر،فقط3-

)زارا(وثركةللسيارات(روبس)رولزشركةمنهمكبيرةثر!تبفعةتفتخر

..!الدعايةإلىمعهايحتاجونلاومولوقئةشهرةمرحلةإلىوصلواقدأنهمللملابس

إلىيحتاجالذيومن:بمنطقلمنتجاتها،دعايةبأيتالشر!هذهتقوملالئموهن

لاالذينالطببأسلالذةشيهفطقوهو)زارا(..؟!منيثتريباناحديقنعهان

الأمورهذ،تركون)الاجموراة(..!درجةعلىحصلواقدانهمعياداتهمعلىيكتبون

يستفنونيجعلهمماوهو)الأساذئة(إلىوصلواقدهمبينمابهايكاخرواللصظركي

لهم..بالنسبةالصغيرالكاخرهذاعنتمائا

العربيالبدويعلىنالقر7أنزلقد!الهانلاحظتحينهذافيفكرث

..!تدريلاولكنكذزة،وهناكمجرةهناكلعلمكله:يقلفلمصحرانهفيالظبع

تتخيلها..اأنيمكنكلاالخلقفيمعجزاتهناكعنك،ثمائاخفيعالمهناك

منتمائاالعربيهدايبهرأنيستطيعهذا..اإلىيتكلمحينالالهيحتاجلالا،

يوجدلاوكانهزمنهوراءماإلىينظرانإلىيحتاجلا،وخيامهوانعامهعحرائهواقع

تمائابعيدةمخلوقاتفيالنهقدرةيقذرانإلىيحتاجلاؤمنه..!في!فيةمعجزات

غير!في..احولهمناللهخلقهماوكأنوزمائا،م!ئاعنه

)آقلآا..بجانبكانظرفقط،:القديمالعربيلهذا!الئهقالهماالمظبل!نفي

بخ!انجتاليقؤتى5زيخغتكي!السماءق!إتى5خيقتكي!الابل!إتىتتظزون

2(..17-.)الطد!ةئطخت!كي!الأزفيقؤتى5ئمتت

لااييالقمصعديهيقصدممبقهبمنيعتبريجعدهأن!اللهارادوحين

فيئيثالديالنبياواسترايىإلىارسلواالذينبالأنبياءوالخاعةثيئاعنهاندري
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،الآنيسكنطالتيالمحاكنيسكنون!نواالذينالقومعنحذلهبلالحمر..الهنود

)قؤن:أسفارهفيآلارهمعلىيمرال!ين،دارهمنأيامعدةمسافةديارهمدبلغالذين

ثئمهانغابيرينيخيغخوؤأإلاهآنجميينؤآفتةتخيتاةإذهانفزتيينتمنئوة

)الصفاتتغقفون(آقلآؤبالففل!هئمنج!نغتيهغتتمزونق!إنكغهالأخر!ذفزتا

بهغقغنتاكي!كنمؤتتئنآئفشفغطتفواائدينقستيهنييخي)ؤمتكئئنما-138(..33

45(..)إيرا!مالأثاذ!لكغؤقزنجتا

يبلغولاالأعراييهذايعلمهلابمايكاخرانإلىيخاجلاالالهلأن.؟؟ولذا.

.01مبكيةجمتيره،كلماضيةمننهشديد،كلعقابهمعجز،كلخلقهبلكل..عقله

..ابجانبكانظرفقط،

0015!ا-الرمزيض

لكستظهر)كامهدلا(،بفوانصورةعنبحيمحركايفي!بحثأنجزب

المحلقةالصوربكلابتاثجثليكبأنثقضيابحثخوارزمئةولأنالصور..آلاف

دجدقد..ومتباينةجذامخلفةالصوره!همتجدفمانكعنها،المبحوثبالكلمة

يبتسمشابأو،العملءيفر!يمثلونالأثخاصمنمجموعةاوعمل،مكتب

منمجموعةبهقامإضرابأوعمل،خطةعيهاورقةأو،العملؤميلويفلبماجة

..إلخ.العملقواعدعلىاحتجاخاالأشخاص

)ك!مهد!بعنوانصورةعنالبحثيالمحركنفسفيتبحثأنبعدهاجزب

الصورهد،معظمايباين،وفيالعددفيبكثيراقلصورلكستظهراما،37(،

حقية،يمسكاو،واقيةعملقبعةيلبسوجهبلاشخمئاتمثلأيقونئةصورةستكون

إلخعمل...منطقةاح!رثقولالقالطريقلاكةاومكاطعين،كرسينصورةثجداو
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تملحالتيالصورةتعطيك،ممكنحجمأقلفيالمعىباختزالتقومالرمزئة

التجريدياتبكلإشعاركفيوتنجح،المطلوبالمعنىالصالعلىبمفردها

يعنيها..التيوالمفردات

ايومة،حياتنافيوفهمهاالرمزتةبهذهال!ثعورعلىالبثرمعثراعدناولأننا

الصورمنبهبال!لاعدذايحويالقرآنكجدأكر،عيهاونتفقأسحنفهمهاولأننا

..صغيرةصورةفيوالمعان!الكلطتمنالكثيرعنتعبرتجدهاالتيالرمزتة

يئكئبالشجككطيالئقاغتطيي)يؤتم!:اللهقولاقرأالمثالسبيلعلى

نيوبوركسحابناطحاتتختلتانكلابد401(..)الأنطءئييذة!خفتيآؤذتذأتاكظ

ئطوىوهيالطلية،حضارتهمرموزوكلو!مبربدجهارفاردوجامعاتطوكيوومصانع

الفارهةوالسيارةتمك،تكاداييالجميةالمراةتخئلتأنكلابد..!ذفرتانبعد

انكلابدطئها..ايتموهيآلافالسبعةذاالايهيوالهحفحياثك،حلمتجشدالتي

يتموهينةوالبوالكذبوالغروروالتكبروالخلافاتوالضغاثنالأحقادثخيلت

لذةفواتوحرقةالدنياوابتلاءوالألموالحزنالتعبكخيلتانكلابدطيلا.01

طيها..ايتموهيالطاعةومثقةالمعمية

رجة،دونمنانتهى،قهال!مافئاصارتبثمل!البةأنثعنيرمزبةص!ورة

أنهللقرآنكظرىثعلمولكنك،هامةالآن!عدالتيالأيثياءمنالكثيرمعهوانتهت

طئلا.01ستم

كي!يئيرتةانآزفيفيينخثغزائاالئة)قتغث!:اللهقولتأملآخر،ك!ل

آيخيستؤآةف!ؤاليقيانفزابقذايثكآكونآنآغخزثؤيتتاتاقاذآيخيهلقؤآةئؤاليي

بغييرتقشاقتكققآئةإفزايخكتييغقىذيككظآنجليق5الئاديينينقآمنتخ
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اذمنآخيافكآنقاآخياقاؤقنتجميفااذمنقكفكآنقاالأزفييخيقشابرآؤتقي

+32(..ا)الم!يدةتجييفا!

الأرضعلىالمسجىأدمابنمورةيحويلاالآنعقلكانإقناعيكحاوللا

يقفدأنويحاوليقوملمندم،فيوجههمغطظعخرةعلىييكيايخهولجانيبدماثه

الكرلمةالآلهالأف!فيلجلىبنماالبثرنة،لارلخفيدللأولدقهفيالغراب

قوبةرمزئةذهنئةعورةهذهاكس..اكلكلفكأنمانفئاقلمنأن!خبركالق

ذهنكتثزبها،والقيموالاجتماعالنفسعلومفيصفحاتعدةاختزلتللفاية،

..االالهككلمحينماوشربسهولة

ف!ئواؤاجذةقينخةكقيهغآزستتا)إئا!:اللهقولفيثاك،مثالأعدكخذ

ثمودقومعيهاعارالتيالحالعن!الهيتكلمك!..9)الف!رانفختطير!كقشييم

من!هثمتالتيالجافةالصئثىبقايامثلصاووا..العدابعديهماللهأنزلمابعد

الجمالفاثقةرمزئةصورةالم!ن..افيماثيتهاحتظرحينلهاالراعيأقدامدهس

المخرجابواالذينثمودكتأيهرأنجافةحثلالشعلىفعهاكدوسمرةفيكلثجعلك

01بالواد.

يقولها..،أقيحبحما5-

ايواصلمواقعأحدعلىماتعليتنعلىالإعجاباتمنالكثيرتراقبحين

طرفعلى)!نت:الكودئاسمهاثهيرةبضرئةخبرةثعاصرحينهافأنتالاتجماعي،

أفضلواحيائاكثيرةبل..!!قولهأنتريدكطقوله!وذمايقولمندجدأن!ني(،

مكوله..ممابهت
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تجغدهممنذزتةؤتهتاقئكمنآتاؤتاأثئزكإئقاتفوئوا)آؤ!:اللهقولفي

اييالثبهةعن!الثهيتحدث173(..)الأعرافائفئطئون!ققكبقاآقئفي!

يكنلمانهتشعر،الميثاقعليهماللهأخذقديكنلملوالقيامةيوم؟دمبنوسيرددها

يريدجذا،كطممتازةعياغةهذهالميفة،بهذهيصيفوهاانذههمعلىسخطر

تمائا..يقولهاانالضبهةهذهماحبال!فر

القيامة،يوممردودةفقطيحتالم!زةغةالمبذاتالشبهةهدهبأنففاجاثم

ماأفضلأنهاأي،نفسهيديكبينالديال!بوفيالدنيافيمردودةولكظ

..!عليهمالظئمةاللهحجةأمامتصمدولاتمائاخائبةوهيثبهات،منقولهيمكنهم

عائينقؤفاؤكئالثقؤئتاغقيتاغقتت)نئتا.يقودونباللهوالإذالعذابوعند

يوذجديد،كمامنا-701(..60)المؤشونةيفون!قمائاغذتاقمانيتقاآخرنجتازئتا5

ن(حيا!هطوالاعتادكبثري(نهيتخيلماثمائاهوهدايقوللا،أنفهمواحداي

غةالمببهذهالجملةهذهستكون(عود(لنآسف)أناوعني()غصئابللناسيعتذر

..اقولهيوذماكمائا

)اختئوا:سيكونحينهاعليهالنهردأنعلملوويتوجعوبخافيتحشرولكنه

لمحججهافغلانيعلمحينال!ملةالأملخيبة9(..!.في)المونوفكئفولب!ؤلايخيقا

يومبيماوالاختيار،للعملمتروكالدنيافيانكانتتايهرحينهان!تيجة..بأيكأتي

عن!اللهيقول،كطالعملمنتقديمهسبقماعلىالحطبإلايوجدلاال!مة

84(001)ابحلئسنتفتتئون!فنمؤلاكقزوايئدينئؤذلأالاانه:اليومذلك
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المقعال.هاصهحديمق6-

"إنكم:قالتأنهاعنهااللهرفيعائثةعنالزهدفي!بأحمدالامامروى

عنالتواضعقليل"يجزى:أسباطبنيوسفوقالالتوافع"..:العبادةافضل!فعلون

لكخيزشرفكفي+توافعك:موسىبنليحىالسمأكابنوقالالاجتهاد"..كيير

انالطلمقمةعلىلكونعدمادائفا+تأيهرمثريثى:شيفوبقول"..!شرفكمن

"..الظنونيبيحهمايمنع"التوافعسيني!:ويقول+..!ساعة24كلتقلبالأرض

بينماابصببه+.0يتوافعمماالبهيرلديه+إنه:فقالقوافع،فلانثثرثل:!وقالوا

"..!يتواضعاصلأكيهاثاليص"إنهمثابه:موقفعلىمائيرجولداود!ن

أنت:الأنسبهيمائيرجولداكلمةلكونرلما،الإلهمنالانسانموقعفي

استعلائيبحديثتحعرالقرأنثقرافحينلذاتوافع..ااعلأكيهامالست

منانملةقيدإرادكهعنينزللنالكلامه!اصاحب..االأولىالدوجةمناسيكنائي

يؤتجلاويعخللنا.0طلب!أحدنالأنفقطأيةإنزاليقررلنمئا..اواحدايأجل

01.ذلكن!بدلأنناقذر،قدر!

تجفزةاللةآليتا)ققائوا:موجزةأيةبعضفيالاسعحلاليالخطبه!ايظهر

تسارمثمبلسانكتتمنمهايسيرة153(..كلطتتء)1بطفمهنم!الظجمقافآخذتفخ

طجلالا..وهيتةخوقاجلستكفيوتعتدلثوبكبطرفالأخدإلىبعدها

مثلأفيقولال!ب،هذافيوالمتكررةالواضحةالاسخاءنبرةفيأيمئايظهر

قفيكقز!ثاخؤقققفئؤبق4ثتا)ققن701(..)الاصءنؤيتوا(لاآؤيهأيتوا)فك!:

بنا:يباليي!دلا،الربملكوتفيالهباءمناقلانناإذمنطقيه!ا92(..)الكهف

ى..!7)النرلانيزائا(يكونقصتؤلتققذكذنجئنمذغافنمتؤ،زئيبكغتفتاقا)فك
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علييائردلاثم!ثبالثهالكفاريقولهاالتيالشبطتبعضخلالمنأيفئايظهر

قئكق!كغخك)زتتا:قولهممثلاللازممنايخفلأنهارلما،قالسبهذافي

عذابيوجدأنهنصدقحتىالدنيافيعذابنالناعجلأي:16(00)صائجظب!يؤيم

اييالآيةو!نت!اللهفاكفلهم..!".ااومنللفايةمتدنمستوىا.0الآخرةفي

فلنستمع17(..)صآؤابئ!إئةالأيدذاذاؤوذغنذتاكزؤايفوئونقاغتى)اعنبزتليها:

السفهاء..!هؤلاءولناعيداوودقصةإلىإذن

كلعء

الألمانياتالجذاتح!ياتتراثمنكانت)جربم(الأخوبنح!يات

الملوكبلاطحولإلاغالظتدورلاماكانتلسببولكنالضعبعامةمنلأحفادهن

الملكسطوةتأثيراتمنهذارلماكانواحوالهم،وصراعاثهموزواج!هموالأمراء،

بسعادةالحدهذاكليهتمونالعامةمنءالبسطجعلتوالتيالومطىالقرونفي

بهم..اببالونلاال!ينالأمراء

ملابىيلبسكانالذيالأميرعلىالحزفتمالح!ياتهدهإحدىفي

يحاملالتيالبالغةوالكةوكلامهحديثهطريقةمنفقط،العامةوسطمنالصطليك

فيأدهيظنوناكسجعلثخصيتههيبةفيماشيءوحاثيته..الملكحراسمعبها

فلابد،الجنونآثارعليهيبدولاولأنهاير،بأنهنفسهيصدنرجلهداالأحياناقل

..احقيقيهداانإذن

لاانهتثعرالآياتبعفىفيانالمطلالكبيرمنكلامالعلؤفيهيظهرمااكبر

:!اللهقولمثلأدسمعحين!..الأكوانملكعندمنإلامادزايكونانإلايمكن

بخفلإهالزكذؤيتئخ5الئطذالشظلتوئتضغؤطقظخؤقاانتزقئيريكغائلإي)فؤ
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الفهيخييخا؟ئونؤفنميثتاغققيقاقئميثالضؤاجمقؤئزليكجقيت!يقؤانقلآئكة

ا-13(..2)الرعدانيخالي!يثتلإيذؤفؤ

عصرفيعاثواالذينهؤلاء-خصوفاالبضربهاينظرالتيالمظدةفالنظرة

والخوفالإجلالنظرةوالملالكة!نتوالرعدالبرقإلىالعلمة-الثورةقبلما

وجعل،والبرقللرعدإللاجعلواكطدتهمقدالاغريقانمنإذنعجبلا،والرهبة

)الر3الملائكةهذهمنواحذاابصرىوجعل،اللهبناتالملائكةالعربوثنتو

.01الإلهاقافيمناقنوئا(القدس

بينماالعثية..القوىلهذهالبضرمنالم!دةالمركاعةبابظرةكثرواهؤلاءكل

وتمطفمنهوتخافكعطمهلسيدها،فكصرةاثياءباكبارهاعنهايتحدثالمتطل

..إرادلهطمراوخدمتهفيساعةجنود،باقيمع

الححيمش..االواقعيض7-

حياتكمنبمرحلةتمزالمبحفينومكمنفيهاتحيقظالتيتاللحظفي

جزءاناهلانت..؟ماولاأنتمنكعلملاأنت)الذفؤلة(..!اسميها:أناحب

وجودلهمسقلانا!ئن،ل!كر،بدأتنعم؟؟عليهانامالذيالسربرعنمنفصل

هي..؟حي!كفيقبلمنكرهالموالتيثوقظكالتيالمرأةهذههيمنثمذاثي..ا

..)الزمنمنبهابأسلاكرةمنذامكانهاعلىتصز

لانك()تيمورخطةما!نتتتايهرأنمحاولا!لبنجرحمراوينبعينينلهاثنظر

حلمهداكلهأنثدركأنتجلدامبو()الفلظهرعلىفيدر()دارثمحارلةفي

أنكلتدركببط!العودةفيكلطحواسكودبداا..بالفعلأمكهيهذهوان،متخئف

01.عفلاتكومطمثانتك!افراغمعدثكملءإلىتحتاج
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حالةفيكنتأنتهذه..)الذفؤتة(ظهرةنحللتعالالإفطر،مائدةعلى

البةعنبحقانقطاعهوالذيالنوميوالسباتالأحلامعالم،مفهومةغيرهلامية

بطليجعلونالذينالرواياتكأبمناسخركنتحيلاليطوالاعتدناها..التي

الروايةنصفالأحمقويضيع،حقيقةامحلمفيهوكانإنايأكديحاولروايهم

لا..المللمنكثرةالحصبةأصابتناقدنحنبيشمااللفزهذافيالتفكيرمحاولةفي

!..كاملاءهأأم،دابمصائالوكانإلاحقاوالحلمالحقيقةبينيقطهفييخلطاحد

هذاانلتدركبنفسكوتشعرحولككلهابالموجوداتتثعرواقعكفيأنت

لقيماتبأكلتستمتعالآنفيهاأنتاييالطلةبينالفرقوهوتمائا،حقيقيكله

يثاركالأذنينمكتنزبهيرفيلفوقتطيرفيهااييكنتالطلةولينالمقليالبيض

بينتفصلتجعلكتماقامميزةالآنتخئزهاالتيالواقيةالحالة..النجومحربفي

ماكلعليهتقشالذيالواقعيالأساسهي..والصحةالمرضبين،واليقظةالحلم

لا..امواقعئاإن!نسواه

ؤالأزفيالنماء)قؤزبئ!:اللهيقولحينوتفهمهيفهمكاعتدناكطفالقرآن

،الآخرةالبةمنبهنعايهمماأناي23(00)اللر!اتقتطفون!آن!خقايثكتخقإئة

تنطقونانكمفييقينكمكمثلبثدةوواقعتاكمائاحقيقتاالأمرسيكونفيه،ثكلا

هذافيموجودونبأنكملشعركمالتيحواسكمفيلميهموثتكلمون..إكمثلالآن

!علقيسونالذيهوهذاألشبها..؟ث!تحدثونالتياللفةهذهاليستالطلم..

الأمور..؟واقعئة

الحالةهذهمثلستعيشأنكلكيؤكدأيمئانالقر7ولكن،وفقطهذاليس

تعي!ثهاالقلحيالكإكطلانهافيهاستشعرالتيللدرجةالآخرةالدارفيالواقية

تلكفيوميشكالدهشاءإنالجنةفىمعيشتكبينالفرقوكأنستشعر..الآن



ستتذكرأنكحتى،واليومالأمسبين)بولاق(!لفرقأحياءاحدفيالصغيرةالغرفة

واقعتةوحياةهنا،واقعيتةحياةوكها،كانتالتيمثاعركس!أيهربلالظصيل،كل

ال!ئفويمغذابئؤؤقاتاغتينتااللةققنهئشممينآفيتايخيقنككأإئا)قائوا..هناك

إئيبئفنمقائك)قاذ26-28(..)الطور!الزجيئماننزفؤإئةتذغوةقنكبقكأإئا5

تقديئونآيخئاؤجمأفائزائاوفييتتاآنذاهانفمتذقينتمنآيخئكيفوذهقيرينل!كان

يهذتإنتالئهقاذهانخجييملتؤاءفيقزآةقاطثغهئاليفونآتئنمقكقاذ5

95-56(..)المالاتيزبرينن!

001ننقطرهاالقيالبلاغش8-

لوحةكثاهدأنمثلتقعيده..!يحاولونالذينهؤلاءثلالفنيعقدمنيوجدلا

وحملليبهجنيالمانصنعهالقد،جميلفظره!ا،والأعصابللعينمدبحةجميلة

منواحديصرلكنخير..علىكصبحونالحد،هذاعندالقمةوانتهتتجفاه،على

لا!نوالذيالعصركذافيزيقتاللوحةهذه:ويزعجكيوقظكانعلىهؤلاء

يكنلمرممهاالديذلكأنأجزمبلابلابلابلا..عنتعبرفهيلدلكدكذا..يؤمن

تفللاالبقعةوهده،أولادهليطعميبيعهاأناجلمنرسمهالقدذلك،كليعلم

فضلكمن..!البائسأيهاطسالبطبقايامنؤبتبقعةوإنما!نتبالبوهمهايمانه

واحدةبقعةلناتركواأنو!رفضونبكملط،الحياةعقدكملقدبهدوء،نستمتعدعا

..ابسيطةهادثة

شعرالطمة،اكنوبةفي(الأدب)تاوبخبدروسأبذااستمحتأنيمحرالابالمثل

منإلىكلةيتحوللكنه،ممطرةليلةفيفراشكعلكقرؤهحينرائع)البحتري(

الرتاييالسياميةوالصراعاتالعباسيةالدولةبتا!بخيدمجحينوأىفيالطسة

لكرهني..؟!لماذا..االريعومفقصيدةفي؟لاوهاودظهرعليه
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هيالتا!بخي،الأدبيالنقدولا،للفنالأ!ديمتةالدراسةقيمةأقتللابالطبع

بهماأستمتعلاال!ثخصيانامنظوريمنولكنمريدوها،وللامحترمةعلومبالطبع

..!نفسهبالأدبأوبالفناستمتاعيقدر

يحتاجلاقدالبلاغةدذؤقمنالأدنىالحدانقولهاربدمافمانحالكلعلى

وأمؤرخإلىيحاجلاولالتأكيدفميح،إلىولالغوىإلىولاثاعرإلىبالضرووة

وبهثنقادمةوهييعرفهال!اسكبالجهاؤالانصانفيمخلوقالبلاغة..!أ!ديمي

يحتلواأنالضعراءاعتادلهداورلما!انعاشه..إطرابهتمقدوهووترحلوبب!ثن،للا

انحسررلما،والقديمةالوسطىالعصورفيالناسمنالطمةبينكلهالإعلاميالجطز

فيعليهمسكوقبايأكيدالتيالهوليوديةللأفلامعنهوثخلواعنهمالآنالدورهذا

..الآخذةمؤلرالهاسحر

والتشبيهاتوالتأخيروالكديموالقمروالاختصاروالجناسالبديعيةالمحسظت

منيعثقونهاالذينهؤلاءخصوقاجميفا،اكسيعضقهاوالقوافيوالمورالبلاكية

إلىبالنظرذلكتختبرأنيمكنكاابديعية.0المحسظتاسمهاانيعلموااندون

بالقوافى،مليةانهالترىالعواموسطكشتهرالتيالهابطةوالأغانيالقصائد

للالفا!..(الموسيقةوالقطيعات

يكونماأبلغتجدهمشارلهم،اختلافعلىالناسليظطبنزلقدالقرأنولأن

أقضغ)قلآفهم:ذلكيعلمخلقهمالذيولأن،البلاغةلهذهحبهميوافقحتى

ا-5)ابكووتتفن!إذاؤالضنح5غ!نف!نإذاؤالئبل!5انكئسبىانخؤالي5بانخئي

طتطتتركئن5ائستقإذاؤانققر5ؤققؤقاؤالئيل!5يالثمتنأقيخقلآ)18(..

؟(..69-9)الالثقاقطتتي!غق
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ئغيرالظفيةلأنأوذلك،إلىيحتاجلأنهبلاغيب!ثكلبالقرآن!اللهيتكلملم

خلقالتيالطبيعةيوافقمماهذالأنبلا0.الباطلأوبالحقماكلاماتصافمدىمن

حينالعربيةباللغةالقرآنبها!ثاللهاختارالتيالطريقةوبنفساكس،عليها!الله

لغةوهذهبال!سبة،العربيةاللفةاعمدةمنالبلاغةانيخرهذا،العربعلىنزل

..يتحداهمكيالقرآننزلالذينالعربيالضعراساطين

متقطعض..اقشعريرة9-

فعليكالصيفوقتفيال!بهداثقراوكنتساحليةمدينةفيتكنلوكنت

إلىانظرالورقتة..بطئرأكهميلعبونوهمالأطفاللتراقبالآنالبجرإلىثذهبان

الهواء!ناومقاومةالرياحقوةلأنهذا..؟!الأرضعلىتحقطلالطذاالطئرة،هده

الثطنينذاجسدكثحملأنتستطيعلاالرباحبينماالإذبية،قوةمنحالتلافيأكبر

تسكنلابالطبعلكنككبر..الإذييةفقوةحالتكفي،السهولةبهذهجراقاكيلو

فيالكلامهذاتقراالأرجحوعلىالسخاء،بهداليستالبةلأنساحليةمدينةفي

01.قلتهثيءانسكللذلكالصظء،

الموجوداتهدهثباتأننلاحظالبةفيحوكمنالموجوداتنشاهدحين

بالزهرةلتصطدمتطيشأنتحبالأرضمختلمتين،قوتنينالتوازنبفعليكونإنما

منتمنعهاالثمسحولدورانهاعنالناتجةالمركزيةالطردقوةلكنجميغا،وتهل!

الشمسجاذبيةقوةأنإلالآخر،آنمنالمريختحتضنأنتحبايفئاوهيذلك،

المياهمنلابتبمقدارتحكظأجسادنامنخليةف!نكلولالمثل.01تسمحلالها

تركيزمعومتواؤنمتناسببهاالأملاحتركيزلأنالطبيعيةالحالاتفيبداخلها

الباطنيالطبيبستزورفأنتهذافياختلاليحدثحينانهاعدكخارجها،الأملاح

سوء..كلمناإلاكالنهعافاني.قريئا.
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الاحساسبينالضعوريةحالتكفيدائفاتأرجخاتجدف!نكالقرآنتقرأحين

البثرمنواحدمعثحاملحينعموفاعسيربينهماوالجمع..والاطمظنبالتهديد

كاملةرحمتهف!نالالهمعأما،اللينأوالثدةإماعليهفيغلبناقصةصفاتله

يثديدعذابهوانذلك،منوأعلىتخيلهاقددرجةأقصىإلىحليمهوعزثه،وكذلك

بضر.01يتحملهالادوجةإلى

انخديثآختنتزذ)الفة:فيقولفيىبه!اللهيصفهالضعوريايأرجحهذا

ؤفئوئفغخئوذفنمقيينفئمقئفغتخثتؤنائلإقيخئوذيئةقق!ثتيزقثانئئتثتايفاينئا

23(..)الزمرالفه(كرإتى

اله!آياتيسمعحينبقشعربرةيصابأنيفترضالمانهال!ملالمؤمنإن

حينجلدكبهايمابالتيكلكحقيقةقشعربرةإنهايملاها،الذيوالتهديد

نأمالكن..ساكنيلفيالمظلمبيتكمفناءفينحوكيجريمذعورقطيفاجئك

!ملبلينالقشعريرةهلىهاستبداليتمحتىالحكيمال!ب7ياتسماعككمل

والشمسالدافئةالصباحنسماتمعبهثشعرالذيكذلكهادىنفحيواطمظن

بارعةرعبروايةمعسوداءليلةقفيتأنبعدأعمالهمإلىالناسوحركةالمنيرة

،يرامماعلىثىءإكلوافح.0سبببدونوحدكالبيتفيثسكنوأنتقراث!

..اوسحنةهادئةالحياة

العذابالآياتبهاتصفالتيالمتداخلةالطريقةمنالثعوريالترددهذايع

النعيم،هذاعلىفتحصلذنبكمنوكتوبوثدكإلىتعودأنيمكنكمقا،والنعيم

)قذا!:قولهمثلآيات01.العذابه!افيضعضلالكفيتتمادىانويمكنك

لمحيقائئيهئينهالأنجؤابئتفغئقئخةغذفيتجئاتهقأبتخشنيففيهينقؤنيخز

قاقذاهلآنزابئالالزفيقامزاثؤجمتذفنمهؤشزابيقيهقبماكثيرؤيخيقايذغون



تثتزيلطيخينؤإنقذاهتقابريقتةتاترزفناقذاإنهانج!بيؤيمئوغذون

يقؤآخزهؤغ!ئانخميخقنيذوفوةقذاهقبتسننيقاذيغتؤنقاتجقئخ5قآتي

9،-58(..)عىآزؤافي!ثكل!

انئطودبفييقييكأنففلهالأئييمطظئمهالؤفويمثخزة)إنكعالى:قولهأو

يقؤأيهقؤقطئواثئمهانخجييمستؤاءإتىقاكفوةخذوةهانخميمكغفي5

نإهتقزونبهقاكتئنمقذاإنهانكيريئمانقنريزآتتإئكذقهانخمييمغذاب

ئتقابيينقؤستنزقيسئذيريقتتبئونهؤغئونيتجئابيخيهآييننققا،يخيانفيهين

يخيقايذوفونلاهآييينقايهقيمابككيخيقاتذغونهجميننبخوليؤؤؤنجتافنمكذيك5

3،-56(..)الدخاناثخجييم(غذابئؤؤقافنمالأوتىانقؤقةإلاانقؤت

اسئلتك..إ!عنالقرآنجوابأمرفيهذادخلعنثسألأراكلبهي

باستمراوتنقلكالمكطعةالقثعريرةوهذهالضعوريالترددهذاانالحق!قةفي

اوايميننحوتطيشأندونموضعكفيهداييقيك،والترهيبالتريخبحالتنبين

فيمتضادكانقوكانعليهايؤثرحينالأثاءف!يهاكبقىالتيالطريقةولنفسل،الشط

لحظئقواشعائاوعقلأثزاتاأكيرالحالةهد،فيانت!..القوةفيمتساويتانالاتجاه

ولا،إياه)الييثتيي(العدمياليأسعيكيفلبلاالطلةهذهفيأنتالوجود..

فيحياتكتغيعانمنبالخوف!ثعرانتالمخك،ابوهيميالمرحعليكيغلب

هذا..أصحيحاتجاهاصلآهناكأنددركلكونكبالأملودثعرالظطيء،احجاه

اسئلتكعننفسكفيالقرآنيلقيهاالتيالإجاباتلتقلفقطلهىيدفعك

.01الأسئلةهذهمنالمزبدلكيفتحايمئاولكنهوثصديقها،
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الداعمش..الننائيات-ا.

القابتيةالاحتاجاتفيىبةقلمأوورقةأتةقبلمنامتخدتأنيأكرلا

قدرثيمنفيأحدهميدهشما!ن،كيزازوجتيبعدهاومناميلطلب!كانت

كندهشككنلماميبالطبع..بسهولةالطلباتمنالطوبلةاللائحةهذهحفظعلى

لاالخك،وخصوفااللاثحة،هذهنصفمنأكرالواقعفيأنسىأنيلعلملأنها

لنتهيلاالخكوزجاجةاملأ،الخلإلىيحتاجالذىمنالخك،اتايهرانأبذايمكنشي

ه!ا.01يعلموناباسالوجود،كلعلىوعتانمظبيتأيمن

امي!نتحالةفينصفهاكأيهر)اواللائحةهذهلتأيهرالبعلاكنتالتيالط!بقة

لطذا..ذهنيفي)ئنائتات(إلىأحولهمكنتأني..!(بالنصبوتتهمنيالآنتقرا

اثياءمنتكونالائياته!ه.؟!.خمسةكحفظانيمكنكبينمااثياءعضرةتحفظ

بثكلالأخرىكجزوهيمنهمافقطواحدةكتأيهرأنعليكيكونبحيثثبيهة،

ثنائية،والزبادىواللبنالمخبز..منلأنهمالنلالية،والفطيرالخبزمثلآيعني..(تلقاني

أعثقلأنيفناثةواللانضونالروميالجبنبالطبعأثرحه..انمنأوضحوهذا

لأنثنائيةالتنظيفومسحوقالووقيةالمناديلينما..الشطيرةنفسفيمغاوضعهما

المطخ..لمحوباتيىالقصالدماغيالتصنيففيالفظظتطائفةمنكليهط

فيوفعهمايمكنلا(،الأسنان)خلةوالربموت()حجرالنهايةفييبقى

آخرف!أمتخدمهالمصالتيعنديوالاختراعالتأليفملكلأأنشطلدلك..اثنائية

..!الفمدخولهمافييثتر!نكليهطانوأفترض-الكليةفيبهمررتاخبار

الطقةمنقطراتأخرلعحتصرالحإرةعلىفيها!عضالتيتاللحظتلكجاعتبار

دماقا،الأخيرةونسيتلنائياتارلعأولكأيهرتاني!شفالبقالةمحلوعندفيها-

قرابطينابذايكونالمانهماإذراىاخذتلوجذامنطقيوهذامغا،فاعالقد

هراء!مل..وومصطعةمتكلفةبينهما!نتألفتلاالتيوالرابطة
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البقالةمحلفي(فعلهممابالفعل(عمقبشكلحياتناف!الثنائياتهذهنستخدم

ربطفيجميفانسخدمهامثلأاليوية..المشترياتلائحةحفظمناهمولأسباب

السببعلاقةاوثلأ،الزمانيللربطنستخدمهااو،شيئينبين()التوقعو)الملاحظة(

..والجة

الآخر،احدهاتدعم،الداعمةاثنائياتهذهمنبهبأسلاعدذانجدالقرأنفي

..ااخيهبصحةتوقنحتىمحتهفيتتأملانفيكفي

انقطييمالنبمكننهيتشاغئون)غثم:الآياتهذهنتأملدعوناذلكعلىك!ل

الأزضنتخقلأتنمهقيفتفونفثمكلأهمتيغتفونكلأهئختيفونيخي!فنمائدي5

الفنكؤتجغنتاهلئباتلاتؤقكغؤتجغفتاهآزؤاخاؤخققاكنمهآؤتاذاؤانجتاذهيقاذا

ؤفاخايزاخاؤتجقنتاهلفذاذافنفاقؤقكغؤتنتيتاهقغاثئاالئقازؤتجغنتاهيايئا

نإهآنطقاؤتجئابهؤتت!تاخثابهيئخربخهثخاخاتاغانفغمزاتينؤآتزك5

1-17(..)ايأييقلائا!انقمنلإكأنيؤتم

فيالخلقملامحبعضعلىمرتلم،البعثعنسؤالهمباستن!رالآياتبدات

التيالداعمةال!اثيةإنها..؟!العلاقةما..!البعثعلىبالتأكيدانتهتثمالكون

لكي،الآنثدركهلايثيءبوجودلؤمنلكي!را،،لاغبببوجودنؤمنلكيأنهنخبرك

جولةتأخذانإذنفعليك..حدوثهثتخيلكيفيةلاانتجللامرحدوثعلىلشدل

تشييدوفي،للحياةوصلاحيتهاالأرضرفاهيةفيلتتأملالفسيحالكونه!افي

والطريقة،النسللبظء!النهاختارهاالتيالطريقةوفي،المحكمةووظيفتطالبل

وتوزيعالزمانلعقيماختارهاالتيوالطريقة،الإنسانيةالطاقةلتجديداختارهاالتي

المحقلوالسحابللبة،الطنحةوالشمس،البعيدةالسماواتوفيعليها،الأدوار

!..الملكةللضتابهيجةوالمناظر،للطعامالموزعةوالأرض،بالرزق
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عنيعجزهذاكلفعلالذيهلأخبرنا،إذن..؟؟جولتكمنانتهيتهل

نايمكنهلاخبرنا،ثمئحتمل..)انهاحوالهأقلفيفالبعثإذنلا،..؟االبعث

فطقيفالبعثإذنلا،بالثه..؟!وايىذالفرغوثزجيةالبثقبيلمنهذاكليكون

الحد..اهذاإلىئس!نزبوغير،ومفهوم

الفمليومانفياليقينولينالسماءفيالكثمةالسحببينالعلاقةماذاكانت

الوجودفيكأاللهخلقإلىثنظرجعيكالقالداعمةاثنانيةإنهاميقلائا..؟؟!ن

فقطولششحانه،بجمالهفقطوليص!،اللهبقدرةفقطلشنفسكفارتبطت

ولاعبثا،خلفايخلقلاالذكطوحكمتهاللهبخبرةايفئاولكن،خلقهواحسان،تقانه

سدئ.01ذلكبعدمنيتركهم

يقزؤنىه.انهإ-11

به،يفكرونالديماويعرفالناسعقوليقرا(نهاذعىلرجلقديمةقصةهناك

فيتمعادفالوكنتأخبرنيإذن:أحدهملهقالثمويثكبربةحولهمناكسلهنظر

..انصابالى!فكرله:قال..الآنأفكر

)حظكبنبوءاتكرنيبالتكيد..اعبقريولكنهالناسعقوليقرالاوجلهذا

اليومتتوقعأنعليكلدلك)الجدي(برجأنكتخبركالتينللفظالمثيرة(اليوم

منتح!رانفعيها)القوس(برجزوجتكبينما..بالتوتحيصيبكولكنسيذا)خبزا

ينطظنوذاكهذاانيةالن!فيستجدبها(..المحيطينالمحبةأدعياء)اشفلال

الثركمننو3هو،الحياةفيشىءعلىكلينطبقانوأنهما،النهايةفيمفاعليكط

الذيالسخيفالنصبضروبمنوضرب،الغيوبفيمايعلموحد،الذيبالئه

علىبمصيرهتخكمءالفظفيمننائرةعملاقةغازئةكراتانيظنمنكليسنحقه

!..الأرض
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منالصادرةالكلمةانهإذبديهئهذا..يقرؤكبالفعلف!نهالقرآنحالةفيولكن

باستمزرتعودجنماأنتبهاثقومالتيالطربقةونفسءإنضائك..قامالذيالبديع

تأكليجعلهاغسايكفيالذيالخطبمالمعرفة)الك!لوج(الممنعتعليماتإلى

باستمرار..اجوربكفردتنإحدى

الئط!ؤفؤخققققتغقغأ،هالمثذوليبذاتكييغ)إئة!:اللهيقوللذلك

يحوممطلاانهمنفبالرغم،الفاعلعلىقائمالقرآنفخطابا-14(..3)الملكانخيز!

.01قوله!ودالذممطبهتكلامكعدىالردفيهف!ئنقدالنهانإلاكأاللهإلاكلام

طرحها..ااردتالتيأسئلتكعنو(جاب

آنمهقخئونيؤلاب!هننقئكبيفقةآئتققا)قاكز!:النهقولمثلآتأمل

آنمهانفتزئمينينقغكغق!ئيتزئغوافكهانقئوفيزنببهتتقئمنثاجمزتفوئون

قنيافواهئؤبئونلاتكتقؤتةتفوئونآنمهةغونقؤثمفنمآنمبقذاآخلآئفغتمائزفنم

ختفواآنمهانأيفونفئمآنمثنءغييريقخيفواآنمهعتايرقينكائواإنيثل!بخديث

آنمهانفحتيطزونفئمآنمقئكخزايخنجمتذفنمآنمهئوجمنون،قيؤالأؤفنال!ئظؤات

انتنئونؤكئمانبتتاثتةآنمهئيننبشفالافيئعنتمغفغقنتاتييخيهيشتتمغونسئفغتفغ

آنمهتكئئونقفغانفيثجمتذفئمآنمهئثقئونقرآيققفغآنجزاقحأئفغآنم5

كئاالفيماسئخانالفهغيزإتةنفغآنمهانفيهيذونفئمكقزواقائدينكنذائريذون

92-43(..)الطورئثركون!

الثهيحاورالمعانديناحدهناكوكأن.فأيهر.لمأسئلةعنإجابةوكأنهالكيتبين

بالفطإنه..وجوابوسؤالثفاعلهناكوكأن.عليها.يجيبوالئهاسئلتهوبطرح!

يؤؤك..االقرأنوكأن
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ا..الصغيرةالانجزاء-21

القيىامرؤمعققةأنعلى،العربشعراءقالهماابلغهوماتحديدالصعبهن

الثهير:بالبيتتداالتيتلكبالتأكيد،لذلكالمريثئحاتفمنمن

فحؤملإ...الدخولبيناللوىبسقط...ومنزليحبيبكرىنبلثقفا

ليتالكمييالعنوانيحفظإذا!ن:بمنطقابحبيته.0حئاهامقدرجلهذا

..؟!واعظمذلكمناهمهوبمابالكفما،تسكنهكانتالذي

الدكوراهيحفتر)فلان:لهيقالحينمتاواحدكلوبعرفهلديناالمنطقهذاي!ثيع

شيء..!كلإذنيعرفانهفلابدالعمفورلبنفييعرفدامفماالعصفور(..لبنفي

المإليركلثكلافإنهالصغيرةالأجزاءهذ،مثلعنالقرآنيحدثناجن

كانخفيوما.الأجزاء.منمنهاكبرمالتخئل-البلاوسع-وماالبشريلخيالنا

..اعظم

)الأظمانقيخ!الئميئؤفؤؤائقاليالفيل!يخيمتكنقا)ؤتة!:الهيقولمثلأ

الخميماالساكنةالأشياءلتلكواحاطهاللهامتلاكإلىفكركيوخههاوهو13(..

اوراقحفيفاوالصحراء،رمالعلىالنملأقدامدبيبثل،الليلفيالصيرة

فيتحركلمابامتحهبالكفماسيبريا..حدودعلىمهملةغابةفياببسالثجر

ووعينا..؟!لأعينناأظهرهولطالنهار،وضح

ؤقاآكظيقايقتقزالبيقتخرمؤقاالئاغةجمنغئزذ)إتيه!:اللهوبقول

مناكبرهوعفاتتساءللاحينها47(..الصلتبجنمه!إلاقفتغؤلاأتثىيقتخيئ

ذلككل.اليل.وتضرعات،ال!ثهواتوغباتالأفراد،ونزوات،الأممتقلباتذلك،
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منتخرجالتيالثمراتلتلكعلمهمن!النهيعملهأنفيواسهلاظهركان

قثرثها.01

:!اللهقولتحمعفحينالظلق،منوالتكزموالففلالإنعاممجالوفي

هذاخلقفيبففلهيأيهركالذي!اللهكرمفيتفكرا(..)ابمنؤالزبوني!)ؤائينن

اثرلماموجودةثكنلملووالتيالمذاقحلوةالميرةالفثهةو!لكالبسيطالنبات

هولأنهبهاعيكاللهمنولكنثيء..فيوجودكولاالماديةجاتكعلىذلك

مايعطيك،يستحقلاومنيصتحقمنيعطيسبب،وللابسببيعطيالذيالأكرم

ومنالتينمنكبرهومافي!النهتتأيهركرمحينها..أتحتاجهلاومالحتاجه

..ايحصىلاوهذاكير..الزبون

بابمنوالأثملالأكبرالمووةإلىلتنظرإيلاالقرأننجهكصيرةاجزاء

اللفظفيقيلممابكراضخمبشكلنفسكفيالجوابلكيصلحينها،الأولى

علىظهزاببدومما!ناوضحبشكلسزالكعنالجوابإلىوكصل.01بالفعل

كلك..اأوالآلهه!ه

ل!ل!ل!

اسئلتكإجابةفيالقرأناسلوبانإقناعكخلالهامنحاولثنقطةعضرةاثتا

ولا..اليوبعلاممنوتدقق!فصيلهذاوكأنثماقا،-الانسانطنتلكملاثم

)قيبئتال:الذممطنهوعجبولا،5(..)الأعرافؤالأنز!اثخنق)تةنهوعجب

قالالذيفهوعجبولا9(..)مؤخبير(خيهيبمتذنيقفمئقتفئمآيئهةأخيهضت

فيقشئذيخئفغبهؤاكمتفوابالئهآقئواائلإين)ف!ئا:القرآنبهلىاالمعتصمينعن

017(..تء)1ئنكيئا!ميزاولإتيهؤيفلإيهغؤقفنل!يتةزخته
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عنها..!القرآنأجابوكيفالأسئلةهذهمنبعفئاأريكأنكيبقى

زلك..؟!مننتأكد(نكموجود..؟اكيفاللههل

..؟!للعجبالمئيرةال!ملةصفاتهنستوعبإذن..؟إكيفأوجدهومن

تركنا،وفقطخالفايكونأنالممكنمنايسمعبود..؟!إلهأنهتسئمولماذا

قط..؟ابناتصلولماوجدناانبعد

أؤمنأنعلئلماذا..؟!كيظهرلالطذاإذنفأخبرنى،الفكرةتلكرفغتإن

بهايكفرلاساحرةقاطعةانزللاالتيالآياتتكونلالطذاعني..؟اغيبفيوهوبه

احد..؟ا

تجزمبالفرورةلطذاواحد،:تقولذلك..؟امناكرامللاثةامواحدهووهل

..؟!بذلك

لعبادتنا..؟!يحتاجوهل،بعبده(ملأ..؟اخلقنالماذاكله:ذلكوقبلبل

اختبارنا..؟!نتيجةيهمهوهلليختبرنا،

يفشلانلهأرادمنهوهلالاختباو،فياحدنايفشللظالاختبار،محروعلى

اختار..؟!منهوالفاشلهذاانأم

يوئاهناكبأنالجرأةهذهبكلتجزملماذا..؟!للنتيجةيوثميوجدبأنهأدراناوما

فيه..؟!سئبعث

هؤلاءبصدقادراكمن،النقطةهذهطرحتانكجيدك،قالواالأنبعاء

!ى..؟!محمدالنبيبمدقأدراكمنالأخصوعلىالأنبياء..؟ا

52



فيالضروروجودمحألةعنتجيبنيأنفعيكأسئلةمنسبقماكلانهيتوإن

منبناارحمالشإذن..؟ايفعللالماذايمنعها..؟!انيقدرال!ههلالدنيا..

الدنيا..؟)فيالأرزاقتوزبعفىعدلهناكوهلامه!نا..؟ا

فيعذابيوجدلطذاالإد..؟اإلىكلحخهوصولفيعدلهناكهلبل

والأبدنة..؟!الئظعةهذهبكلهوولطذا..؟)الآخرة

لماذا؟خر..؟ادينعلىؤلذلأنهال!فرتعذيبيتمأن..؟اظلظذلكيعدالا

والتنو3الكرقهذابكلالالهسمحولماذا..؟االاسلاميخردينأىبصحةتسلملا

..؟!الأديانفي

.؟ا.الأخيرةالعلميةالظثجعناصالكبأنإلاايفاادعكلنالظيةفيأنيعلى

العثوائي..الكبيروالانفجاوالتطورنظربةعنفأخبرنيشيء،بهكلالقرآنانكزعم

..؟!للحياةالأع!وبالكحيرهوه!ايكونلالماذا

بالإلهالمانيأليسالفيزبائه،القوانينبسيادةعلمكمعإلهبوجودتؤمنكيف

المعروفة،الظواهراصبابمعظمكفسرقدالعلم..؟اعلميغرثيئايعدهكدا

إله..؟اإلىتحتاجؤلتمالطذا

01إبطء.دونإذنفلنبداهي..اكيرةأسئلة
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الاخمقالسؤال

إله(يوجدهلسؤل:)عن
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زمانفييعيشوناكسلماذا!ن:يسألحينالمفحكماالطفليفهملا

ملابصيلبصانفيقطاحدهميفكرلملطذا..؟ألوانبدون(ياسين)إسماعيل

..اللمللالمثيرينوايأسودالأبيضاللونينمنبدلاالكييرسبيلعلىملؤنة

إعادةعلىيصزانالعاثلةتجتمعوحين،ضح!فينفجرانذلكيرددأبواهيسمعه

جديدومنأس!"،مأيهالذيالؤالحبيبييالعفك"قل،أمامهمالمحألةهذهفتح

الحد..هذاإلىالمضحكماالطفليفهماندونالفحكفي)عفو(ينفجر

علىمقالةرايتانيأكرابهاية،فين!يةسألةهيماسؤالحماقةسألة

أسئلةهناك)توبتر(..!نتعلىسؤالهمكمسؤالاعثربناكبىعنكتحدثالانترنت

للرنيسالأخيرالاصمهو-"ما..؟إ"ديانةالأفريقئة"هلثل:،بالفعلحمقاء

خمسةهوالربعأليسرلع..؟!إلاأرلعةالآنالساعةنقول"لماذااولاما..؟إ"-

..؟إ"..دقيقةعشرةالخصعلىنطلقهلماؤاإذاسنئا،وعثربن

لحتلأنيوهذا!نكبية،اعتبارهاعلماذاأفهملمأسئلةبضعةهناكانعلى

ياميبينالمسافة"ماسؤل:هاكمثلأ!نالأسثلة،هذهبموضو3علمعلى

بينالمسافةثعرفأنتريدامرأةهدهغباء..اه!ايعتبرلماداأفهملموفلو!بدا..؟؟"

نأثلاصلآ..افلوريدامنجزءمياميأنفىلكبعدعرفتلكنيوفلوربدا،ميامي

سؤالبالفعلانه!نثبينلقدحسئا،اوالظهرة.0المهندسينبينالمسافةعنتسأل

ذلك..اادوكحتىالمتحدةالولاياتبجفرافياعاوقاأكونأنعلئ!نفقط،أحمق

هناكهل:ومألتالقرأندعليممدارسأحدإلىدخلتلوأنكلكاوكدبالمثل

فحكاتهم..إخفاءمحاولينبرودفيلكسينظرونوكها..؟ال!الحرفعلىقلقلة

الفدة+هل:وسألتهمطبكليةاقربفيالفيسيولوجامحافراتاحدإلىدخلتولو
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منطردكسيتمأنهلكأؤكدف!ني..؟؟"الأنفنخامةتكوينعنسؤولةالنخاية

"ماوسايهم:ال!7معهدفيالفيزياءفمولاحدإلىدخلتولوسريغا..الم!ن

..!وقتأقربفيمديتكإلىترحيلكسيتمف!نه..؟؟"والكتلةالوزنبينالفرق

إجاتهايعرفونرلما،معقولةاسئلةبهاالمختصينلغيرتدوالأسئلةهذهكل

امزابالخفلهماتهامكلهمبالنسبةيبدو،السؤالفياولئكحقيقذرونولكن

طبوكلحق،علىكمخصانتالحقيقةفيبينماوالفرور..الحمبشديد

يستحقها..لكمةأنفهفيإياهمئةالنظالغدةسؤاليسألمنكلتلكمانفيسيؤيدك

ذلكمنأحمقولاأسخفيجدوالنالوجودفيوالمتأملينللعارفينفبالنسبة

واجهواالذينالرسلأولئكاللهورحم!..الهوجودعلىالدليلعنيتحاءلالذممط

الشقاؤاتقاطيرلثكالئيما)آيخيإلا:جوابهمفما!ن!اللهفيقومهممنث!

يتصورونولا،كفعلىكفايفربون!نواأنهمالآيةثشعرك9(...ليرسمؤالأزفي!

..االلهعنأحدهميتساءلكيف

خى،ضعيفااومتردذاأومحايذاموقفا!اللهوجودمسألةفييقفلاالمؤمن

ولاهو،وجودهفيحرفتايشكانيمبههالوجودفيثيءاوضحفاللهلهبالنسبة

الأؤذ)فؤ!:النهقوليقراوهوبأكملط..البةهذ،صانعوجودفييشك

الذيالحديثفياببويالكسيرحينهاوبتايهر3(..)الحد*ؤائظطن!ؤالالاهزؤالأيخز

بعدكفديسالآخروأنتشيء،قبدكفديسالأول"أنت:اللهرحمهسلمالإمامرواه

ثيء"..ادونكفليسالباطنوأنتشيء،فوقكفلسالظهروأنتشيء،

!لتقددئهصفةأوولإلايرى*م!نكلفيحولهمنيظرانيمكنه

البشر،مفاتمنويخرهاوالحكمةوالرحمةوالجطلالقوة،حولهمنالأثياءفي
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بثكل!ملالمظتهذهبأعلاتمفالذيجلوعزاللهمنإبدعأنهايعرف

وافعاله!اللهصفاتبعضإلىوملقدهو..البشريالغعفيضوبهلامافي

موجود..؟!اللههليردد:بجانبهالذيزالوما،حولهمنالوجودفيتأملهمنفقط

اللأجمنينائتآئميائخقآختتا)قائوا؟قومهعلىا!إبراهمردتتأمللذلك

الأهدين!ينذيكغغتىؤآتاتطزفنائديؤالأؤفيالشظؤاتؤبئزثكغقيتاذ5

واحدكلبل،مطلقةحقيقةتوجدلاأنهيرددونمنلكلوسالةهي55-56(..)الأنطء

..المطلقةالحقيقةهذهعلىتمائايضهدالمؤمينمن

السابقة،الفمولفيناقثنافكط،فقطبالئهالمؤمنينيخاطبلاالقرآنأنعلى

هذهفييثككونالذينهؤلاءعلىالمنقوصيخرال!ملالجواب.لديهسيكون

فيواقفااوأء"؟!؟5الهوجودعدممنقيقنأنهيذعيملحذاومواء!ن،الحقيقة

اللهبوجودالتيقنمنيمكظعقليأوعلميمبيلثمةيوجدلاانهمذعئاالمنتصف

ولظلآخرأنمنالسؤالهذايراودهمتشك!مؤمئااو!نأ؟50+!ساعدمهاو

..المؤمنينمدورتصوداييالاطمئانحالةإلىبعديصل

فيالمققدينهؤلاءهموجودهبأدلةالقرآنيخاطبهممفنالأعجبوالقم

عائة!نواالذينالكظرثل..(العقدةه!هعلىيدلمايفعلونلاولكنهموجود،

)الزخرفاللة!)تيفوئن:ختقفئم!)قنئثلوا:إذاكانواوالذين!النبيخاطبهممن

لأنهم"؟اتداغذلكفييث!ككلامنإذنوجودهبأدلة!اللهيخاطبلماذا

النه،أحلمايحئواولم،النهحزممايحزمواولمالآخر،باليومولابالرسليؤمنوالم

ولاإلاالمؤمنفييرقبونولااللهبحدودييالونلاالذيالمجرمينمن!نوالأنهم

بمبعولين..نحنوماونحيانموتالدنياحينها(نهايقولونكانوالأنهمذمة،
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لا..ناقصعلمبوجودهوعلمهمحقا،بالئهيؤمنؤلمأنهمعلىيدلهذاكل

ندعوهمماالحدهداإدىعديهميبهرثماللهبوجود!مليقينعدىيكونواانيمكن

إتةلا5فوقيينكتئنمإنتجيتفقاؤقاؤالأزفيالشظؤاتي)ربن!:قاللذلك،إليه

)الدخانينغئولآ!يفذ!يفنمتك5الأؤينتائكغ3ؤربنقئكغؤييعثئخيمفؤإلا

001)9+

يثتتالحقيقةيهذهاييقنف!ن!،النهوجودمنثكفييكونوالملوحتى

اللذيدالسهلالحرامبتركأقنعكدهلأ،كيفامزبعدهمافيكونالعقديالهرمقمة

ومن!،اللهبوجودتمائامتيقئا!كندمدوباستمزرالشاقةالطاعةفعلاوامامك

..؟)ولنصمهابهبعلىالت!قنلم

يوئاالناسجمعالنهرحمهالعزبزعدبنعمرأنالدنياابيابنلناروىكط

اجمعكملمف!نيالنامى،ايهابعد،"أما:قالدمعديه،وكنىاللهفحمدالمنبر،ومعد

نافعلمت،صائرونإليهأنتمالذيالأمرهذافيفكرتولكن،فيكمأحدلهلأمر

يقولوالمقصود،كط..نزلثم"..اهالكبهوالمكدب،أحمقالأمربهذاالممدق

عمللهيعمللالأنه"اىاحمق":الأمربهذا+المصذققولهمناللهرحمهابنكير

وهو،بوقوعهموقنبهممدقذلكمعوهو،هولهمنيخافولامنهيح!رولا،مثله

الاعتبار"..بهدااحمقفهووذنوله،وشهواكهوكفلتهلعبهفىيتمادىذلكمع

المؤمنلذلكاكجعةالحلولمنوجودهادلةعلىالتعزفلربما!نلذلك

موجوداللهأنيتأيهرأن،للطاعاتالهاجرالمعاصيعدىالمداومالايمانضعيف

جذا.01موجودحفا..
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أنهاباعتباراللهعلى)موجود(كلمةإطلاقمنيتحزجمنهناكأنمنوبالرغم

..وادعفالأمر!،الثهعنالاضباربابمنهذا(نإلاالنحو،جهةمن(مفعول)اسم

!.آخر.اشطرادإلىولتجهاستطراذاكظناوالآن

علمفيلكن2..-الناتجبالبم..أ+أجمعحاصلهوما:اسألكأنا!بد

!..4او3يكونرلمافاكتج،الطبيالأدوية

أ!مء+57+5ت!قى:والأدويةالعظقيرعلمفيظهرةهناكلأنببساطةهذا

ولكن،أخرىنتيجةيعطيناوعقازا،نتيجةيعطبعقازاهناكانوتعني.زر.اكومعناها:

الطلةهذهفي..!مجمومكليهطمنأكبرنتيجةعلىتحصلمفااستخدامهماعند

3001ا+أب

إدمانهمتسبب)الذينالأوروليينالخمرمدمنيمنالكثيرينانالسببهوهذا

الخمرخلطجزاءمنيموتونالمنؤمات(اشخدامواعتادوامزمنأرقفيللخمر

حالاتهذهانيظنون!نواالطفيفيابذا..نومهممنيستيقظونفلابالمنؤمات

منؤمجرعةيأخذوالمبالفعلهمهذه،زراكولهرةويفهمواييهشفواأنقبلانتحار،

الكحولبينالعنيفاكزرهذامنتأثركيزاالمركزيالعصبيجهاؤهمولكنؤائدة،

!..(!!دام؟ألاح؟ةم)5لمنوماتوا

وبينالقرآنآياتينالملحوظوالظسقالتعاونفيهذهالتآزرظهرةنشاهد

ذلكتدركلنولكنكالماء،جمالعلىينهكالقرآن..االكونفيالهآيات

..!المحكمةالسطءهذهفترىالأعلىإلىتنظرحتىبسهولة

والعقل،والبمرالسمع:الإيمانإلى!قودكاييالوسلأللفمنمن!نتلذلك

تقملمأنكيعنيللإيمانيقودكالذيالصحيحبال!ثكللهماشخدامكوعدم
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نإيخيقاق!فئم)ؤتقذ!:الهيقولاجلها،كطمنخيقواالتيالأساسةبالوطمة

ؤلاآنجقازفنمؤلاستفففغغتفغآغتىققاؤآفئذةؤآنجمتاؤاستمغاتفخؤتجغننتايخيهق!كنم

حينهاحالكويكون26(..)الأ!فالئه!بأياتيخخذونإذكأئواثتيءيقآقنذففغ

حيبهااهداهاأوكمن،للفوفعليهال!ثايلكديمكمتة4!ه-اا!استخدمكمن

طعمهانحيثتململأفأبدتلا،اماعجبها!نإناكلياليومفيسألهاثمببفاغ،

..!الدجاجطعمعنيختلفلا

بأنلكصربحةن،كدعوةالقر7فييتكررالكونيالإبهارعنصرأنتجدولدلك

كأ..!النهخلقفيقليلأوتتأملثرفةأقربإلىثذهبوأنمنكحلك،تدعك

الئقاؤاتيخيقاذاائطزوا)لل!99(..)الأنعامؤيئييما!آثقزإذاثقرإتى)ائطزوا

)النكوتانخنق!تذآكي!قاتطزواالأزفيفيييزوا)فك؟.ا(..ورلىؤالأؤفي!

تعرفها..إكطبأنلكفلبل،الآياتهدهيريكبأنلكفل!..بدلكثكفلقد!واله

فقطانتوعليك39(..)ابملقتنرفوتقا(آيا-يهمتئ!بكغيفهانخفذ)ؤفل!!:قال

الحافرفتيهزون!الفهآياتقأكلنتمييهه)ؤيريكغا.تنكرها.الاثعاندها،ألاتتجاهلها،الا

ا؟8(..ا

عناللهحذلناىببرىكيفالئبهرالقرآنهذافيإذنسريعةجولةفلنأخذ

!..01الئهوجود
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..لمقفزدامتلا-الا-1

ضمنمنالظرجي،!نءللفظالمتحدةالأمممعاهدةإطلاقتم6791في

من..!الدولمندولةبأيخاصةملكيةئعذلاالقمرأنعلىينصغريببندبخودها

الغريبةالأمثلةمنهذه.؟!القمر.فيالحقلهاانستدعياييالبللاءالدولةتلكهي

..بحقساذجةالبضريةالقوانينانعلىكدلالتي

ئدعىامريكيمستعملةسياراتبائعارسلالثطنيناتبدايةفيانهالحقيقةولكن

الخاصالظنونفىثفرةهاكانيخبرهمالمتحدةالأمممنظمةإلىهوب()دينش

يتحدثلملكنهالدولمندولةلأيالقمرمليهةجوازعدمعلىينصوالذيبهم

خطأه!ا.لباتويطلبهملنفسهللقمرالملكيةحقيذعيهوفبالتاليالأفراد،عن

لنفسههوبدينيسأعلنثتمومنالمتخلفخطابهعلىأحديرذلمبالطبع!..القانوني

..!ذلكبعدظرفاسيزدادولكنهللفايةظريفامرالقمر..يملكانهبالفعل

تفئردولار..ا59.91بالواحدالقمرفدانلبعللملكيةحقوقبطباعةقام

لشطدةوالتوصيلالشحنت!ليفإضافةبعددولار5.36إلىذلكبعدالسعر

كبيرةتخفيضاتيوجدولكنوفععها..االتيالقمرتة()الفريبةإفافةولعداليع

مليونبربعفدانونصفمليون2منهاثترىمنهناكمثلأأكر،يشتريلمنبالطبع

..!ممتازةمفقةفقط..اأمريكيدولار

)الرئي!نفحهوعتنالقمر،لمالكي(الديمقراطية)الجمهوريةهوباعلن

الشمسيةالمجموعةكواكببيعفيوبدأذلك،بعدتجارتهفيوتوسئعلها،(المجزي

أرخص،كانتالأوضعنبعدتكلمابالطبع..!الأخرىهيملكيظادعىأنبعد

لذلكا(00الخامس)التجفعإلىبالنسبة)العاشر(فيالأرضسعرتدئيمنطقولنفس

دولار..مليونبربعهوبمنبأكملهبلوتوشراءكوكبيمكنك
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الذىمنالقمر،أراضيبعمنالدولاراتمنمليوئاعثرأحدهوبلقدكسب

ويعلقهاأنيقةشهادةويأخ!القمرمنفدانلضراءفقطدولازاعشرينيدفعانيريدلا

لذلكبالتأكيد،عأ؟5!؟+ةمشيءهذاالأمدقاء،معحولهاليمزحمكتبهغرفةفي

،!بجانووونالدوج!مي!رتربوثىجورج:ثلسابمنرؤساءزلائنهفمنمنأنثمال

مثلكبرىوشر!تبل،لوكاسوجورجهانكسوتومكروزتوممثل:هوليودونجوم

..!هلتونوقادقماولوت

القمريمتلكلاأحذاانلكاوبهدف!نيالمسئيةالقصةهذهكلعنالنظرولغض

منقطعةايأحديمتلكولابل..النجومولاالكوكبولاالشمسولا،بالفعل

سيقطعاللحظاتمنلحظةوفي،خلفهلمنوبتركلاسعموتمافيوقافعلأ،الأرض

أكر،يدفعلمنلتبيعهاالحكومةكيأخدهاثأميم،ثورةكقومأونسبهيضيعاونله

الأرضمنالقطعنفسعلىالصنينآلاففيسعحاقبالبشرمياواتف!نالنهايةفي

ثترك!..دمقل!لأعليهالحيش

نأقبلمنداثئاموجوذا!نلأنهللقمرمال!!كونانهوبيايمكنكلا

القبر..إلىملايينكعشركصطحبأنبعدموجوذاوسيظل،جدتكعلىجدكيحرف

بثكلالقديمةالمحملةسيارككحى!ملكلالأنكملككأنه!زعمانيمكنكلا

دلبثر!اللهترك!التيالحديد!ركةمنجزءإلامنهاضنغال!ىالحديدفما!مل،

يتوارثونها..!

يقنن)فك!:ال!هيقولحين!دهالممفردةالملكيةبمبداالقر؟نيخبرنا

84-)المونونقابهرون!آقلآفكيفهشيفوئونهقففئونكتئنمإنيخفاؤتنالأزفن

..االإجابةهذهغيربهايجيبواأنيمبههمأخرىإجابةدفةثكنلمالواقعفي85(..
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ولكنطبالفعلخاصةملكيةفيموجودونأننارايناالكونهذافيؤجدناعندما

ومصادروال!فعالثرواتهذهكليملكمنبالتأكيدهناك..مناواحدايإلىتعودلا

ابحوثعليهاتتنافسالتيالأخرىالطقةومصادر،الدولعليهاتكلاللالتيالطقة

بها..!الانكاعمنالإنسانتمكنلكيالعلمية

بعدها..!جميغاولدوالأنهمابثرمنواحدلأيكعودانيمكنلاالملكئةهذه

أزعمانيمكن!نيلنالأيعاس..منفيهاايحكميصتطيعونلاأنهم:اقوىول!بب

فيالعرقمنوأتصببديسمبر،فيثلجئةبقثعريرةأصابطلطالديااملكانني

مصابةوعيني،العادةسبيلعلىالتنفسيجهازيفيبكتيرىبايهابوأصابيونيو،

ظروف!يوائمالأوضلهياتالملكانالوبهتا0الثديد.الشمىضوءمنبدماسية

!.تمافا.

نأوانتظرناسكظبحق،ككذلكيدعيأنمئاواحذأييستطيعلالذلك

ليعارفطأحديأدتلمحينها،المالكانا:وقال!اللهغيريتكدمفدماحد،يدعيها

شمئا!تةتفتغ)قك!:قالبالتأكيد..إكماإذنيس!تحقهاالذيإنهذلك،في

!؟)!653(..

الهشاشض..ا2-

مسارفيواثرهاالكونئةالكواوث،)ابهاية:كلوز(ىب)فرانكنشرا889في

الحياةأنكيفبالتفصيلفقطلكيثرحهوجذا،وبثرلطفهذا!ب(،الكون

يزكاوبكوبكبترتطمحينالأياممنيومفيستنتهيالأرجحعلىالأرضعلى

معحدثحثلماعثواثيبثكلءالفضفيتعيرالتيالمإراتتلكمنعملاق

يقفىانفجاريسببقبولا-النظرياتآخرححبالسنينملايينمنذالديناصورات
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طبظتإلىالترابمنسوداءكيفةسحابةينثرلمالأرضنصففيالبةعلى

الأوضعلىجاةمنتبقىماعلىفكضيالسينل!تهناكلحلقالجوكيالغلاف

مثلنفسها،الأرضمنأكبرالأرضبهترتطماللىيالجسميكنلمماهذاببط3..

كلكونلنالحظلحسنحينها..فيهيدووانالذيالمارفييكاططنمجرتناركطام

..ابالطبعلحظةفيالأوضكلطسكنىولكنسوداء،سحاباتأيهناك

نأال!بنهايةفي)كلوز(يايهرناولكن،يحدثالاالممكنمنهداانعلى

الأخيرةللمرةوتتغخمالظيةفيسفنىالثمسانيحدثانومضمونأكيدهوما

وبقىالفغاء،علماءكلعليهاتفقللشمسمحتوممصيرهذاتمائا..تنفجرانقبل

الأوضتسيحانيعنيالشم!تفخمانأقولأننسيتذلك..حدوثننتظرأن

حدودكوكبإلىحدودهمتصلالثمسقرصلأنمعدودةثوافيفيعليهابما

قبلنهرباننحاولأنإلاثيئانفعلاننملكلانحنكبضرولالطبع..المشترى

وحظللبة،مؤهلأوبكونأخرىثمسئةمنظومةعلىآخركوكبإلىذلكحدوث

ذلك..!فعلفيكسعيد

ياكلوز..الكشكزامبثئرة،أخباو

وهذاللظية،يوئاهناكأنيقيئانعلمفنحنالآخرواليومباللهيؤمنلمنبالنسبة

فيهالعالمتخرببويتمالفيزيائيةالقوانينكلفيهككثر،وحدهالنهبمثيثةمعئقاليوم

مفاجط..بشكلفرطهيتممتاسقمنطمتمائاكعقد

ال!فة،غايةفيأنناثعلمحتىمؤفابالضرووةككونانعليكليسلكن

لالكظوائعةالحديثةالتكنولوجياالحوء..غايةفيوالضعفا!موةداحيةمنوموقفنا

ذاتالحديثةوالطرات..ال!ديالمحيطثسوناميولاايىبانزلاؤلأمامكصمد
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ارتطمتأوجبلفوقمنبهاسقطتإذاتسعفكلنأنهاإلاعاليةأمانمعدلات

لكنموققخيارالمحيوالططمبالرياضةالصحةعلىفظةوالمط..عملاقةبث!احنة

بسرعةعليكيقضيغامضفيروسيبمرضأوبالسرولنالإصابةيمنعلاهذابالطبع

متأملأفيهاتجلسالتياللحظةوفيامابك..مامعرفةحتىللاطباءيتسنىانقبل

المنطقةعلىللسيطرةأعدرتهاالتيالحكيمةالقراراتأوأمحكاوثرواتكفي

لغلقالآنطريقهافيمتخثرةدهاءقطعةهناكتكونقد،العالمفيتحكمطالتي

بعدحتىالأكلأوالكلامأوالسيربشبهالستطيعلاقد،المخفيرئيييثريان

ذلك..

الفسح،الكونهذافيكمافاهثئة،!ئاتوالضعفالمسكنةغايةفينحن

ولين..!نمتلكطاننانظنالتيالدمويةأوعامنعليناباخطرالمرعبالفضاءوليس

الهثى:ال!ثنهذا!صيبقدالتيوالانك!راتالمخاطرمنالآلافكوجدوذاكهذا

..الانصان

:!اللهبقولالقرآنعنهعئرفيهالمتأعئلوالغ!عفللإنسانالكونيالفقره!ا

لأيةذيكفيإنالشقاءينيهستطغتيهغئنقطآؤالأزفنبهختخي!تثتا)إن

9(..غثلإفييب!)صايكك

يقفانإلاثيئايفعلأنيستطعالاعليهاينبنيالتيالانحانيةالحيلةقلةإنها

يقتتفذواآنافتالغئغإنيؤالإتيىانجنقغ!ثتز)تا..ايهلكهاناللهارادإذامكزتجا

ئكذتالبزئكظآلاءقبآفيهبسئنقفيإلاتتفذونلاقاتفذواؤالأزفيالشماؤاتآفالالي

3(..33-ه)الرعمنتتتم!زافي!قلآؤئخاينتالييقشئؤاطغقيكظئزيتك5

كلعء
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ولكنفقط،الكوارثمنععنالعجزفيلشتال!يثة،وهذهالضعفهذا

استطاعالذيذافمنيوقفها..أن!اللهارادإنالمنافعجلبعنالعجزفيأيفئا

لحم!إلىحاجةفيالإنسانبينماأعدمتاييالطشيةرؤوسمنالآلافينقذان

استطاعالذيومنالبقر(..؟!)بخونجثوبكروتزفيلدمرضيخها!ف!ثتىحينولبنها

فيوالانسانصيلالمطتأكلالتيالجرادهجماتمنالخفراءالحقوليحميان

:!اللهيقول..إكطعاجزينزكمامعنااييالتكنولوجابكلإليلا..الحاجةامسن

خطئاتخغنتاةتثتاغتؤ5الزاليغونتخنآنمقززغوتةآتئغآ5تخزثونقا)آقزآيئنم

..!والعويلالصراخإلاجعتنافييكونلن63-65(..)الواضةتقكفون!قطفئغ

المياهاشخلاصعلىالقائمةالمعدنيةالمياهزجاجاتأحدمنالطءتشربحين

(هدتهاالتيوالكيطوياتالموممنللتخلصبشرئةمحاولةأمامفأنتالجوفتة،

وغارتالأوضطبظتكخلخلتلوتختلوالآنالأنهار..لمياهالصناعيةالثورة

والحفرالتنقيبآلاتإناستخراجها..؟تعيدانتقدرهل،المياههذهبداخلهاكل

حينها..اكيلومتراتعدةمنأبعدأعماقإلىتصلأنتستطيعلاالآنحتىالبضرية

قييني!بقاءيأيكغققنغؤزاقاوكنمآمئتخإنآزآيئنم)فك!:قولهتفهمأنتستطيع

03(..)الملك

كلعء

كائنوأنه..!الخليقةفيشر!ثهمنه!ثاشةأمحعرالإنسانأناشعراحيائابل

معتمائاتتاقلمحولهمنال!ئناتكل..!الكوكبفيالكائناتبقيةعلىدخيل

نستطيعحتىوالتغييرالفبطمنالكثيرإلىنحتاجنحنبينمامشثل،بلاظروفها

01.النجاة
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إلىتحتاجأندوناسطو!بةحزرةدرجاتفيتعيشالقطبيةالذبةترىفأنت

فيمجرممناخفييعيشالاستوائيالثعلبوترى..شتويجورباوموفيمعطف

اتوبيساتفيالناسأوجهعلىنراهاالتي)فرهدة(ا!اعراضعليهتبدواندونحرارته

البسكويتعلىبكملهعمرهاكعيشقدمنزلكقطةأنتتبينأنتستطيعيونيو..!ثهر

أطعمةأيالقريقسمكةئجزبلموبالطبعمنه،تمكاندونالطعمموحدبهاالخاص

بعضاوثايكوبإلىبحاجةبانهاتثعرأندونه3!ء5()40ا!نجورفأخرى

(..الفممذاقلتغييرالجيلانينيةالحلوى

لاالحقلصرصوروأن،العصبيبالانهياوئصابلاالبكتيرياانأعلموالثهاظن

الزواجإجراءاتانكذلكأحسب..االعالمفييفهمهاحدلاولأنهبالوحدةيشعر

لاالسناجبوان)يوكن(،دهاناتولا)دمياط(زبارةتشتمللاال!!باعصافيربين

..)الملئس(وحلوىالجديدمولودهمبيننحننفهمهاالتيالظمضةالعلاقة!فهم

هناكداثفاخر،3!ئنأيمنبكير!ر)الاحتياج(مننعانيكبشرانناالفكرة

نشعرحتىنحتاجهاأخرىأثياءهناكثم،الحياةقيدعلىنبقىكينحتاجهماثيء

عاداتبابت!رنقومرغباتناكلئلئىوعندماإليها..نحتاجالتيالرفاهيةبكطل

إ..نحمئلهالاعندماونبكي،جديدةوحاجات

الفيزياءفيعلميةشهادةاعلىفصاحببالفاسبة،الجميعفيهيكقهدا

مطاعمأسهمفيالأكبرالنصيبوماحب،حمامهفيماءسخانإلىيحتاجالتجريبية

صديقإلىيحتاجالدولاقوىورئيسدفرته،على)ملأحة(إلىيحتاج)ماكدونالدؤ(

ئصابلاكياللازمةوالشروتونينالدولامينبمستوياتي!ظحتىحبيباو

إ..حادبامحماب
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أكثرنحنوالأفعف..!والأنقصالأحوجنحنالأرضس!نبينمنإذا

الأرضفىكائنأذكىكانلو!.لأنفسها.ملكيتهافيوافمحلخللامت!ال!ئات

المسكينةبال!ئناتمليئةغابةفيإذننيثىفنحن،الحيلةوقلةالمسكنةهذهبكل

كملوحدههذاغروزا..!اكثرهم-للعجبجاهومسكنةوايثدهم،المسيطرةغير

الذينؤتةؤالأزفيالحئقاؤاتيخيقا)ؤتة:تعالىيقولكمافوقكإلهبوجودبشعورك

بإتيهالفزقشكغإذاثتماللهقمنيخغقهيقيكغؤقاهتئفونالفيماآقغيزؤاص!ئا

52-53(..)ابحلتخآزون!

كلعث!

بقدرةذثعرلافإنك!،اللهوجودادلةمنالهثايثةوهذهالفقرهذاكانلذلك

لاقدمنمنطقولنفس،أذنيكحتىالعجزفيغارقوانتإلابهاتشعرماأكبرالله

اييالعويصةالرياضيةالمسألةطلاسموشرمهولةفييفكحينإلابأستاذهينبهر

يسيزايكونفقركمنتتيقنحين..!للحليهتدياندونكاملةالليلةمعهاقضى

إذا)خئى!:اللهيقولإكطإليلا.0تلجأما،مطلقةقوةهناكانتعلمأنعليك

ائقؤبخؤتجاغفئمغام!ربختجاء-ئقابقاؤقيرخواجمبهبيريحبهغؤتجزينانفنلثيخيكتئنم

22(..ايون!!الذينتةئخيمينالفةذكؤابهغأجيطآئفخؤخمنواق!لبككيق

العفايئ.ءا3-

عينيناهداه!اللهلأنوذلك،بسهولةالمحيطمنطعامهالنؤزسطائريقتنص

ثلثيترىالعينينهاتينمنواحدة،كلالانسانكعينىمتجاودلنراسهمقدمةفي

عورةليرىمخهفييركبهطأنمنيمكنهمما..والعرضالطولفقط:ببعدينالصورة

:البصرياتعلمفيئدعىالظاهرةهذه..والارتفاعوالعرضالطول:متداخلةثلاثية

منالأبعادثلاثيةصورةوخلقالعمقإدراكعلىالمخيةالقدرةأي،500ءمع؟3أ3
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السمكةيقتنصأنالنؤزلويستطيعفقطالقدرةهذهبواسطةالأبعاد..ثنائتئمورتين

البحر..سطحتحتفيتبحالذيالعمقمدىيحددلأنهبسهولةالمحيطمن

عندينكسرالسمكةمنالصدرالضوءشعاعفلأنشيء،ليسكلهذاانعلى

..الحقيقيعمقهافيسينخدعجانبىبثكليراهامنفمانالهواءإلىالطءمنخروجه

فيملعقةيرىمنيعرفهاكلظهرةوهيالضوءانكلطرظاهرةمعتتعاملهناأنت

؟؟مكسورةغيرالملعقةهذهترىلكيالحلما..مك!ورةانهافيثعرالماءمنكوب

بالضبطهووهذا..الإنبمنوليس!الطءكوباعلىمنإليلاانظر:تقولأدمعك

..!رأسيةبزاويةفريستهيرىحينإلاللاصإدينزللاحيثالنؤزسبهيقومما

ينظرأنعقمهثمالقجاورتنالينينلديهفجعلالنورسبهدااعتىالذيمن

عليهاكلخلقتالتيالطربقةهيهذ،انتقولرلما..؟؟الطريقةبهذهفرشتهإلى

منوكيرهاوالأرنبالغزال..الرأيمجالفكالفزالالحقيقةفيلكنافلالق..

4رادجافيعلىيخينمنهمكليملكالغاباتفيكعيشايياللذيذةالفرائس

تشاهدهاالتيعنمختلفةص!ورةت!ثاهدالعينينهاتينمنواحدة،كلمتباعدين

الحيواناتتحتاجهااييالأبعادثلاثيةمجئمةصورةلديهايصنعلاهذا،الأخرى

فالظت،لاحظتولوأصلأ،النباتكأكللأنهاذلكإلىكحتاجلاأنهاحيث،الصظدة

،المجالواسةبانورايةمورةللا!منعالطريقةولهذهعيناهابينمايخرك..لا

بالمظرنةابنورامابهذهالإبمارمجالمندرجة018ا!عنيزبدماثرىأنيمكنط

ماعينبالضبطهوه!ا..المتجاورةالعيونذواتللحيواناتتقريئادرجة259د

..!يشتهيهالذيالفهدهجماتمنيفركيالغزاليحتاجه
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اللهيقولحينيحدثناعنهاالقرآننجد،بمخلوقاته!اللهمنعايةمنللايا

تخيئلآذات!يق)ويهأئن6(..)مودرزفقا!الفيماغتىإلاالأزفييخيذابهين)ؤتا!:

06(..)النبهوتانقييئم!الشميغؤفؤوإيئهغيززفقاالفةرزققا

كلعء

اللهعنايةعلىئحمىولائعدلاأمثلةفيال!بطوالبكاجولانيمكنني

الظئقة..!الظيةهذهمنالأسدنصيبلهوالإنسان..ينفعهملطتبقابمخلوقاته!ت

الجنينيتخذهااييالغريبةالمعقدةالوضعئةلحفظالطبكليةفيأنفسنااجهدنا

التثريحلعلطءمفهومةغيرغامضةمي!نيزماتهناك،الولادةلحظةعندامهبطنفي

حتىفقطنفسهعلىمراتعدةيلتفالجنينهذاتجعلالآنحتىوالفيسيولوجيا

مليءهوالمرأةحوضودمناسبة..!المرأةحوضلعظمالتشريحيةالهيئةمعيتوافق

حينلهيحدثالذيالتوسئعضفطلتحملالمخمصةالداعمةوالعضلاتبالأرلطة

..الولادة

ومعحياتهفيسيتلقاهاهدتةاجملعلىيحصلأمهبطنمنالطفلينزلحين

الشكلفيمتغيزامقززانراهالذي)السرسوب(لبنفيمتمثلةمجاتا،يتلقاهاذلك

كونتهاالتيالمضادةالأجساممنتحصىلابكميةمليءالحقيقةفيلكنه،والسماكة

يتربصالذيالضرسالجيشمنلحطيتهلطفلطالآنوتعطيطحياتهامداوعلىالأم

بجسدهبالظفروتمنىالمحيطةالأجواءفيالسابهةوالطفيإتالبيهيريامنبه

الصغير..

العمىمنبحالةلأصبت)فلاشكاميرا(عينيكاماموضعتأنيتخيلتولو

إلىالداخلةالضوءكميةلو!نتلكسيحدثماكانبالضبطهوهذا..المؤقت
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تسدالتيالقزحتةطبقةكوخلقبنا!اللهاعتنىلذلك،اللازممنأكبرعينيك

علىالقدرةمع..مللي2قطرهاصغيرةقحةباستثناءللعينالداخلالف!وءكلطريق

هذهتفيقالنهارففي،الداخلةالفوءكميةحسبالتلقائيوالانبساطالانقباض

قدراكبرتمتصلتجعلكتتحالليلوفيالثديدة،الهالاتمنلتحميكالفتحة

..!حولكمنالشحيحالفوءمنممكن

الأمثلةمنالألفمنجزءمنتقتربأنيمكنلالاالعنايةمنالأمثلةهذهكل

يقينعلىالآنبتنا..الطبيعيةالعلوموسائروالأحياءالطبكبفيبالفعلالمبثوثة

يقول،كماالقرآنفينجد،الذيالاعتناءهذا..بالانساناعتناءكاملهاكانمن

ؤآسنتغ!:وقال42(..)1!نطءالزخقنن!بنؤابقاليبالفيل!يكتؤكنمقن)فك!:الله

عنهاحدثتكالتيالأمثلةمنالآلافعدة.2(..الضنؤتاطتة!ةهزةيغقةكيكغ

الأمثلةجملةمننعرفها-التي!تال!هنعمبقيةحعهذاكلالكتبفيمبثوثة

ابىطة..!النعممنهوابذانعلمهلنومابعدنعلمهلموما..الظهرة

كلعث!

أعذمنكعجدالمحراءفيثسير!..كطال!هوجودأدلةمنهيالعنايةهذه

الديبالل!يذبل،لحظة..والمشرولاتالمأكولاتمنباللذيذمليئةعظيمةمأدبةلك

غرضولأيأعدها..؟؟كراهمنا.0والمشروباتالمأكولاتمنغيركدونأنتتحبه

..؟؟رعايتكغير

احتاجالذيالماءفيهاجدفلماذافيه،إلهلاع!ثوائيهذاكونانتخيلنالو

كلهناكولطذا.؟؟الطء.إلىسيخاجإنسائاهناكأنالكونهذاادرىومن.؟!.إليه

إليها..؟؟واحتاجمذاقهااحبالتيالأطعمةه!ه
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صتئاالظغمتتئتاأتا5طقام!إتىالإئشان)قئيئطير!:الثهقولمعيفتأمل

ؤتخلأهؤزيخئوتا5ؤقفنتاؤجمنا5ختايخيقاقآتتتتا5لفتفاالأزفنثتقفتاثئم5

(صناف24-32(..)ع!ؤلآتقامكغ!كنمقتاغا5ؤآئاؤقايهقة5غفئاؤخذائق

تظن،مماأطولوقتفيإعدادهاتمالمأدبةهذهفيتأكلهاسوفالتيالمأكولات

(..!ولأنعامكملكم)متاغا:فقطواحدغرضأجلمنهذاوكل

ممرواقععن-أتحدث..!الكيرةالثعبيةذاتثورما()1شطيرةمثلآتأمل

تجعلهاللذةمنبمقداريضعرالثطيرةهذهيأكلممنكيزاأنلابدخاعىبشكل

الوالدةلل!ستأكبروبشكل،قلبهشغافمسنالذيالعظيمالشيفلذلكبالفعلممتنا

..اليومصباحالعشرةالجنيهاتتلكماعطهالتي

هذاأنتجتاييالقمحلسنابليمتتونالذينهؤلاءعددعن(ثساءلولكني

)المخفل(..بطعمبالاستمتاعلهمسمحالذيالخقيكولحمضالهشن..الرقيقالخبز

يانجتتكانتماساعة12عنقكلوالذيعملهدوامفيالشصفوءولاجتهاد

الأخفر..الفلفلحقولبنمؤسمحتالتيالعاليةالحرارةولدرجاتبصل..حئة

فصمحتالسهوسبيلعلىولوابذا7عنتزدلمواييالطماطمتربةولحموضة

اجنحتهاوقوةالثملالدجاجةوزنبينالمتوازنةيخرالحسابئةالعلاقةولتلكبنمؤه..

شرائها،علىتقدرالتيالرخيصةالدواجنمناللذيذالطائرذلكفجعلت،الضعيفة

بكثير..!ثمئاأغلىسيكون!ن(الحمام)شاورماانفلابذ

،الظروفوكم!،الثهخلقهاالتيالمخلوقاتكئمإلىسيفطنالناسمنكم

الشطيرةهذهتأكلانتستطيعحتى!ث،اللهوهيأهاضبطهاالتي،والمعايرة،والشروط

اللذيذ..!الطعموانت!ثاءالشبعبلذةكضعر

كلعث!



العنايةوهو!..المراتعشراتنراهأننابركم،نلحظهلاالظيةمنآخرنو3هاك

ابعمةبهذهخلقهعلىالامتناندائم!تاللهإن!..لهمالمطرإنزالفيبخلقهالإلهية

ككتتاتيهقآخزختاقاغالشقا؟ينآئزذائدي)ؤفؤ!:يقولكطالقرآنفي

المربعاتهذ،بكلالجرةتلكعناأخفتقدالمدنتةالحياةانغير99(..)الأظملثتئء!

نذهبم!نكلفيتصحبناوالتيالمحمولهاتفناعلىالأيهيةوالتطبيقاتالخرسانية

منفيهنحنماكلانالقائلةالحقيقةنصدقلاأونتعجبقدجعلتناحتىإيه..

المطر..!ماءعنن!ئأتقدإنماالحياة

معدنئة،مياهزجاجةمنتضربهاوكنتبيتكمصنبورمنماءكتشربفسواءكنت

بحيرةعنعبارةالنيلنهرفمنبعالمطر..اماءإلاتشربلاأنتالأحوالففيكل

ينبعالتيالطربقةولنفسالفزيرة،الاشوائيةالأمطارمنتتكونالتيالعملاقةفيكتوريا

المعدنيةال!هشركاتوكذعي..!الكثيفةالانديزجبالأمطرمنالأمازوننهرفيها

فرضوعلىممنعهم،امام)الترعة(منوليسالعميقةالآبارمنماءهاام!تخلصتأنها

حيوانفوقتصاقطتاييالأمطرتجمعاتإلالشتالآبارفميا،صدقناهمأننا

الشقاءين)ؤآتزفئ!:قال.)كط.الأرضاللهفأسكنطالسنينآلافمنالطموث

18(..)المونونالأزفي!يخيقآئ!ةبقذليقاة

الروميوالجنالفولمعلباتبعضصووةفيالبظلةمنعشاءك!ثتريأنت

ماءلولاالصءبهذالتنعمثكنلمالحقيقةفيلكنكالمقلثة،طسالبطوثرائح

تأكلالتيالبقرأنثىعليهتفدتالذيوالعثبوالفولطسالبطانبتالليالمطر

ا..صفراءروميةجبنقطعةصورةفيلبنها

انبتالدىفهو،الآنفيهلقرأالذيال!بهذاعنايفئامسئولالمطرماء

الع!ثبانبتالذيوهو،الأبيضالورقهذامنهلئصنعلحاؤهأيخذالذيالشجر
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كعبيربطالذياللاصقالغراءمنهوصنعناحافرهفأخذناالأرنبعليهتغذىالذي

وسواءكانتلبسهالذيقميصكعنايمئامسئولالمطروماء..!ببعضهال!بهذا

وعن..لولاهليبيكنلمخروفمنالمأخوذالفراءمنأوالمزروعالكتانمن

أعوافوعن..الآنعليهتجلسالذيمقعدكاوسريركاجزاءيكؤنالذيالخشب

هوفما،سيارتكخزانيملأالذيالوقودعنوحتىبل..غرفتكتزئنالتيالسجادة

بماءتحياايفئاثبابهافي!نتالسنينملايينمنذمدفونةعملاقةزواحفإلا

إ..المطر

ذقىيربطالذيالخيطإنه..بسيطةقطرابفي!اللهأودعهاالتيالقوةإنها

ديلإنه..الكونغزوعلىقادرةدكتةانها!ئناتتدعيالتيالمفرورة)الماريونيت(

الفسادفيإمعانمنبهنقومماكلبركمخلقنامنذعنااللهيقطعهلمالذىالرحمة

بأنناكالتأيهيرإنهوالطجة،العجزدليلإنه،والضعفالفقربرهانإنه..الأرضفي

فيدائفاشظلدبن،سحابوناططتموسكووممانعبوسطنلثهاداتوبرغم

احد،عندعلمهايجعلولمبعلمهاوحدهالهاختصالتيالسماءإمداداتإلىحاجة

ذلكبرغمولكظلفيئانملكلاأنناعلىالدليلإنهئرستل..انبئولافقزبققكلا

الشاغهجمئغجمنذةالفة)إن:قرآنهفيبذلك!النهيأيهرنالله..!كماإلانحتاجلا

تؤاقخالزتاخ)ؤآزستفتا:فيقولسبحانهعلينايمتنوكط34(..القطنائقثث(ؤيتزذ

22(..)الحجربخازيين!تةآتنغؤقاف!سئقيتنهفوةقاغالشقاءينقآتزنتا

كلعث!

الحسن()س!تنباتالانسانيجدلماذا..وأعجبأكبراخرىقصةلهالمرض

الناسمنالآلافإنقاذعلىالقادرالأترولينمنهفيستخلصهم؟"!هاءه04!ا!+ول

منالباراسيمبثاوي..!العصبيالجهازطريقعنتثبيطيةاعتلاليةبنوبةيصابواحين

..!الطيعةفيئغيتهوجودمعالانسانيةالحاجةتتلاقىجديد
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يعرفهاالتيالقويةالمسكناتمعظمفهفنمنعأهه+داالأفيوننباتنجدذالط

المحكنقيصيأخذثمالألممنئنالذيالسرطنمريضترىحينالإنحان..؟؟

!تاللهرحمةانهافيعلم،سلامفيابىقيةحياتهمواصلةعلىقادزافيصيرالسحري

عليها..!ييثىالتيالأرضذاتوأسكنهالأزلمنذالناتهذالهخلقالذي

ثلنفهاتلقاءمنئثفىوسواء!نتاصلأ..؟للأمراضشفاءهناكلطذابل

تمغالذيالبرال!عيالجطزبببئثفىكانتأو،الرئويالالتهابنوبات

العقاقيرهذهبسببئثفى!نتاووالطفيلياتالعدوىأمراضمعظمثلبه

الوجود..؟!فيأيمئاالمبثوثةالكيطوياتأوالحيوانات(والظتاتمنالمستخلصة

يثعيي!قفؤقيرصئث)ق!إذاا!:إبراهمعهقالالذي!تاللهمنعاية!ملةإنها

08(..ء)الص

كلعث!

انهعلمعددهفييكثرالإنسانبداانمنذالققدمة..؟؟االمظعاتعنماذا

فيهافوجدالطيعةفىبحثهؤلاء،كلحاجةلملاقاةالمظعةمنالمزبدإلىيحتاج

فيكلذلكبعدواستخدمهالترانزستورمنهصتعالذيالسيليكونثل..ايلائمهما

تخليدفيواستخدمهالورقمنهصتعالذيالشجرلطءثل..الإلكترونيةصناعاته

أوعيتهمنهوصئعالنفطمناستخلصهالذيالإيثيلينثلالانساتة..المعرفة

ممانعهوآلاتوقطاراتهسياراتهمنهيصنعالذيالحديدومثلالبلاستيهية..

أيفئابالإنسانالمرةهذهاعتنىقد!اللهأنالقرآنيحدثناجديدمن..العملاقة

يثتديذتأيعنيهانخديذ)ؤآئزنتاالمظعئة..المتطإتهذهمنيلائمهمالهووقر

25(..)الحد!دلأير!ؤتتابغ

كلعء



فيالوقوفإلىوتفطرالصحراويالطريقعلىالحديثةبسيارتكتسيروحين

الطاقةمصادراهميةفيتفكرحينهاالوقود..منهانفدقدسيارتكلأنمقفرةصحراء

الصحراءفيفائعأنتبدونهاانلاحظتحتىالاهتمامهذاتعيرهادكنلمحفا..

لاحظتحتى..!بيتكإلىبأمانسيوصلكالوقود!نمنصفيرجالونينماتمائا

مننابعةطاقةهناكتكونأندونمنالكونهذافييتحركواحدفيءيوجدلاانه

وتقوموتقلاللتتصارعإنماالدولأنلاحظتحتىالأرلعة..!الكونقوىإحدى

..!الطاقةمصادرعلىلتسيطروتسقط

هذهانتلاحظانيمكنك!..؟اللهعنايةمنهيأينالطقة..؟هذهعنماذا

الحطبنارعلىطقتهممادرفيالإنساناعتماد!نانمنذثنقطع،لمالظية

آئئخآ5ئوزونائتياذز)آقزآدئم:وقالالقر؟نفى!تالنهفخاطبهم،البسيطة

71-72(..)الوا!ةانفتث!ئون(تخنآنمشتخر!ققاآئثةئنم

الموادعدىيحتويجذعهاوجعلال!ث!جرةهذهأنشأحين!اللهمنعنايةهي

ليطهويشعلهاأنالإنسانحينهايستطع،الاحتراقعمليةيطيللكيال!فيةالعضوبة

..إليهيحتاجمامنهايصنعأوالشتاءفيدفئهعلىمنهايحملاوطعامهعليها

عنايةانفاكشفالأكبر،الطاقةيتجماإلىيحتاجبدأالإنحانتقدمأنولعد

الأرضباطنفيالأثجارهذهمنالملايينكأالنهأسكنحيناسبقكانتالظئقةالله

المظعية..الثورةأثرهوعلىبسببهقامتفحمإلىفتحولتالسينآلافمنذ

عايتهتنقطعلم!الثهانيكتشفزالوماالمزيد..إلىيحتاجالانسانزالما

الناتجةالأرضباطنفيالنفطبحيراتمنوالمزيدالمزيديكت!ثفهوها،لحظةعنه

الكيروسينمنهليستخلص..السنينآلافمنذباطنهفيالمقبورةالحيواناتتحللعن

إلخ...والطائراتراتللسبالمختلفةالوقودوأنوعالطبيعيوالغاز
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مخلوقةطقةهيال!ثمسئةوالطاقةوالرياحالمياهشلالاتانفوجدحولهنظر

ممانعهلإدارةوشتخدمهاالكهرباءفهايولدبداذلك،يدركلمولبههالقدمفذ

..ومنازله

حقولخلالمناللهبعنايةمحاطزالماالانسانف!نالنفطهذايفنىوحين

ماكلتفوقجبارةنووبةطاقةعلىفهاليحصليخمتهاانيمكنهاييايورانيوم

منسيكتفهماكماعلمفالئهالمسقبلفيوالمزيدالمزيدإلىيحتاجوحينسبق..

الهثن..!الإنسانذلكلعنايةأرضهفيوأودعها!اللهخلقهاطاقةمصادر

كلعث!

يحوطهإلههناكوانما،بمفردهيسالانسانأنعلىتدلإنماالعنايةتلككل

عدككانتحاجةكلوكأنإنه،يسألهانحتىقبلمنيريدماكلويعطيه،ويرعاه

لديكرغبةكلوكانإنهفقدها..!منتعانيأنحتىقبلمنعنها!ال!هاجابكقد

يفطزكلمأنهالوحيدالفرقوأجابك،منكالدهسمعهسؤالاكانتئتيتوقدوجدتها

شآئئفوة!قاككمن)ؤآتاكنم:كابهفيسبحانهقالكماقط..إالسؤالإلىفعلأ

..3(4بمبرله

5001نااعتدحمالوجودا-4

الوجود،علىفيهاوعىلحظةاوليدركانهالأيامروايةفي(حسين)طهيذعي

نفسي،عنلا..اماصلأممكئا!نإناعلمولالا،امعمحيخاذلككانإناعلملا

وا،والوعياللاوعيبينتفملالتىالحذيةاللحظةلتلكالذاكرةاملكلاقطفافانا

..(عنديشعووكان(ولأوليمحرىبأولاجزمأنأستطعولاوالتأيهر،النسيانبين

..اأعلمهماهوكلهذابها،بأسلافترةمنذموجودأنا

منالبهيروجودها،علىاعتدثالتيالأشياءمنالكثيروجدتالفترةهذهأثناء

لياليإحدىفيالحرمفيأو)القبة(،يدانزحامفياسير..حوليمنالخلائق

77



ومن.كير.خلقهذاأنلأدركبالبشر،الحافلةالتإريةالأسواقأحدفيأو،رمفان

أنناادرك،العالمبقاعكلفيالمفترضالعددولينالعددهذابينيسيرةمقارنةعئنع

عننقرأه-لذيملياوات()سبعةرقمأنحينهاليويتبين،نتخيلممابكثيرأكر

..!بالفعلرقمكبيرهوفعلأ-نتخيلهأندونابضرتعداد

الوسطىالقرونطاعونفيما-لواالذينالبشرهؤلاءكلفيتفكرانحينهاعليك

الذينأوالمظبيل،أورولاقادةغرورعنالناتجةالعالميةوالحروبا!روحروب

الأعداد..التسجيلالتارلخيتعلمأنتجلعاشواالذينهؤلاءاو،عادئةظروففيملالوا

خققكغاثديزئكغ)اغئذوا:بأنتأيهرناالتيالآيةمعالأعدادهذهتتناب..مخيفة

ركث)ؤقاسئك:الذي!موسىردحينهاونفهم2(..ا)القزقئيكخ!ينؤاثدين

26(..!)اثعرءالأؤين!تائكغ3ؤزبئ)قثكخ:قال23(..)الثصءائغاتمين!

كلعث!

الطريقةبنفسصئنعواإنماالبثر،هؤلاءكلأنالعجبيثيرماأكرأنعلى

لمنعأخرىوسيلةتوجدولاجميغا..نعرفهاالتيوالتكثرالتناسلطريقة،المعتادة

البضرلتحديأثتقد!الهمنمعجزةيكونانإلااللهمغيرها،بضريكا!لن

..السلامعليهمامريمابنعيسىكطلةلهمالمعتادةالأسبابغيرأخرىبأسباب

الأوحامقاعدةعلىقائقاالبضريالتوامل!نانالطريقةه!هنتاجمنو!ن

..)غيرهنعرفلاالذيالمعتادالوجودأمثلةمنهذهابشر،جميعبينعليهاالمتفق

قخغقةتج!ثتزانقاءينختقائلإي)ؤفؤ:فقال!تال!هعنهاتحدثالتيالطريقةهذه

54(..)الفرقانقديزا!قلكوكانؤصفزاتشئا

كلعث!
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المخلوقاتجميعأنالأحياءدروسفيأيغئالاحظناولكظ،وفقطهذالش

تكسرل!ئناتمثاليناوثالهناكالبة،قيدعلىتبقىالماءكيإلىتحتاجالحية

مهمةتقتصرلذلكالفزاذة،الطءكلكميةتحتوكطأجصامهمالأنفقطالقاعدةهذه

يعلمونالأحياءعلماءجميعلأن،المريخكوكبعلىالماءعنالبحثفيالآننايا

..الحياةإم!نية-الماءان

المخلوقاتعليها!اللهخلقاييالطريقةهيهذهانعلىدتعرفانيمكنك

03(..)الأدطءئؤيخون!آقلآخئشتئءائظءككين)ؤتجقفتانج!:قولهمن

كلعء

منوالأنثىالايهر..اال!ئناتلكلالزوجئةالطبيعةهذه..؟الأزواجعنماذاثم

الجمال،والظلمةالنور،قليلةباستثناءاتوالحيواناتالنباتاتمنتقريئاشيءكل

الصدق،والباطلالحق،والحياةالموت،والمرضالصحة،والفراغالشفلوالقح،

ال!لسيوموأيوناتالموجبةالصوديومايوناتتحويالحيةالخليةحتى،والكذب

،المادةوضديدالمادةوحتىبل،والإلكتروناتالبروتوناتتحويالذرةحتى،الصابة

..!السالبةوالطاقةالموجبةوالطاقة

أناقةعلىالكيرةالأثلةمنواحدبكملط،للحياةمت!ملزوجينظامامامإننا

اللهمنمختارةط!بقةبالتأكيدهذه..للعشوائيةوتحديهونقمه7!+!!حا!الكون

تابهزون(تقلكغزؤتجيننخققتاشئءكك)ؤمق!:يقولوجودها،كطعلىاعتدنا

ؤيفاآئفيهغؤيقالأزفنئتبثيفاكفظالأزؤاقيخققائدي)شخان94(..)الدا!لات

36..)صيففمون!لآ

كلعء
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والشهورالأيامبهانحسبالتيالطريقةأيمئاالوجودفيعليهاعتدنامقا

تجعلكالتيالطريقة،والليلللنطرتبغااليوميعاعاتبهانقشمالتيوالطريقة،والشين

مساغا!بعةفيالق!رسينطلقالقطار:محطةلكتقولانمنالمقصودماتعلم

ماأو،القادميوليوفيشكونالاختبارأنضرالمطيأيهركانمنالمقمودمااو

الزمانيعنيهالذيما..!القادمالعامفييزؤجكبأنيعدكحينأبوكيعنيهالذي

..؟؟الطريقةبهذهنقشمهأنعلىاعتدنالماذا،وتقسيماته

الأرضبهاتدورالتيالمدةنعلماننالولاتقسيمهنستطيعنكنلمالزمنهذا

حولبهاتدورالتيوالمدة)اليوم(،بكلمةنعيهمامقداوكفحددتنفهاحول

نألولاهذاعلىلمقوما!)الحنة(..بكلمةالمقصودمالنافحددتالثمس،

تير..لاثابتةالمدةهذه

:!قالجنالوجودعليها!ىاللهخلقالتيالطريقةبسببذلكاعتدنارلما

ال!شيينغذذيتغتفواقتافيذؤقذزةئوؤأؤائققزم!تاغال!ثئفنتجغكائلإي)فؤ

5(..)!ونىباثخق!إلاذيكالنةختقتاؤائجشالت

سيقشمونالتيالطريقةعلىالبشربيناتفاقنو3منلابد،غيركافيهذاأنعلى

منأولتجدأنكستطيعلنللزمنرجعتمهماانكأظن!اني،الزمانهذابها

عشراثنيإلىالسنةقشممنأولولانعرفها،التيالسبعةالأسبعاياماستخدم

،بتحديدهللإنساندخلولا!الثهخلقهالذيالمظدالوجودمنهذاشهزا..إكل

ختقيؤتمالفهجمتابفيثفزاغ!ثتزاثتاالفهجمتذال!ث!فل!جمذة)إن!:قالكما

36(..)الصةخزثم!آزتغةمتقاؤالأزفنالئفاؤات

كلعث!
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فينراهاايياليوميةالملاحظاتإلىذلك..منأبعدهوماإلىالقرآنياخذنا

شبهاعرفنااوالقرآنعليهنزلالذيالأعرابيحالةفيسببهانعرفلموسواء،الحياة

الفيزياء..علمقواعدعلىوعزفهعليه!اللهمنالذيالحديثالانسانحالةفي

الذيالوجودلهذا!اللهخلقمنذموجودةالظواهرهذهانيعرففاكلأفمان

...نعرفه

ستايهتاتخغقةلثاغؤتؤالطكقذكي!زئكإتىتز)آتئم!:اللهقولمثلأتأقل

ينبهك45-46(..)الفرقانتضيزا!قنمئاإتينتاقتقتاةثئم5ذييلأغقيهالثئمنتجغنتاثئم

منيمزألاخلقهحينللضوءاختارالذيالظلحركةفي!اللهفعلمشاهدةإلى

من..الجسمحركةمعتحركمضاءةغيركبيرةبقعةوراءهتاركأالمعتمةالأجسام

هكذا..!هيإنما..؟؟السلوكهذايسلكأنللضوءاختارالذي

كلعث!

علىتعرفناانمنذغيرهنعرفلاالذيالمعآدالوجودانهتلاحظوهكذا،

اتباعها..منلناولابدالدنياهذهلتصريف!اللهاختارهاالتيالطريقةإنها..الحياة

إلهيةذاتعلىذلكيدلالاهذا..؟!وراءكلتقفعلياإرادةعلىذلكيدلالا

.؟!هذا.كلعلىتسيطرلطيفة

..االجمال5-

..حولكمنالبةلمظهرذهكفيبديلأتخيلأ!فعأنمنيمنعمايوجدلا

صوتهوللاشمئزاز،مثيررديمه!صوتعلىنومكمنصحؤتلومثلآتختل

ثماكفذةوفتحتقمتلوتخيل..اغرفتكنافذةمنالقريبةالشجرةعلىالعصفير

..االإطلاقعلىمريحوغيرمقززأبشرتكعلىالهواءملصوجدت
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الألثجارإلىنظرتثم)فوشيا(..!لونهافوجدتءال!طإلىنظرتلوتخيل

درجاتمندرجةشيءوكل،ألوانتوجدلاأعلآلوتخيلادود..!لونهافوجدت

!..الرمادي

تخيل!..الفأرت!ثهالحيواناتكلأنأو،القردةيضبهونالبثركلأنلوتخيل

لهتأكلهمالوكلتجل..!سرككفوقعيناكأوكانت..!إبطكتحتانفكلو!ن

المضروباتلوكلتخيل..!الطينطعملهولكنالبةيدعلىيبقيكواحد،طعم

01.السمكرائحةلهاالأزهاركلانأوالخزؤع،زبتبطعما!خنة

شيء..إكلتستقيمبالبم..؟تستقيمهل..؟جمالبدونالحياةلو!نتتخيل

ولنستمضيالبةهي،كلكماستشمرالطديةالبة،كلموضعهفيسيهون

شيء..يعطلط

وجودأدلةمنهوإنماالجمالهذاانالحقيقة..؟؟إذنذلكيحدثلملماذا

عنيحدثاالقرآنأنتجدلذلك..شحانهالجماليحبجميلهوالذي!،ال!ه

!..الجمالهذامظاهر

تشزخون!ؤجينئيريخونجينتجقاذميقا)ؤكنم:الحيواناتجمالسؤءكان

7(..)قيتجهيج!زل!ككينيخيقا)ؤآئتتتاوالأشجاو:النباتاتجمالأو!ن6(00)ابحل

ؤآئزذؤالأزفنالشماؤاتختق)آئق:والمتنزهاتالملكةالحداثقجمالاو!ن

)ا!لشتخزقا!ئئبئواآنتكغقاكأنتفخيماذاتخذائقبهفآئتتتاقاءالشقا؟ينكئم

ؤزبهئاقاتتيتاقاكي!قؤقفغالشظ؟إتىيئالزوا)آققغالسطء:جمالاوكان06(00

الفةآنتز)آتئموبهجتها:الألواناختلافجمالأو!ن6(00)قفزل!!ينتلاؤقا

ؤخفزبيفنلجذذانجظليؤينآنؤائقائختيفاثقزاببهف!خزنجتاقاغالشظيمينآئزذ
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كذيك!أئؤائةئختي!ؤالأتغالحؤالذؤابئالئايرؤينهلئوذؤغزابيثأئؤائقائختي!

وإتي!مئوؤنمقآختن)ؤعتؤؤنم:وصورتهنفسهالإنسانجمالاو27-28(00)فاطر

3(..)ال!بناثقميير!

اختلافبجمالتثعرلماذابه..!إحساسكهوالجطلهذامنالأعجب

..؟!مةالقطمقلبفياللونيالاخلافنفسمنتكززبينماالربعأزهارفيالألوان

به..إكطوال!ثعورالجمالفهمكيفيةعلىالمغبوطالانسانيالاستقبالجهازإنه

)اسبريلئاطيرين!ؤزيئاقائزوخاالشظءيخيتجغفتا)ؤتقذ!:فيقولالقرآنيحدثنا

96(..)ال!قرةائاطيرس(تسئرتؤئقاقابغصتفزاءتجقزةإئقايفوذإئة)قاذ16(..

..!إذنالحياةفيالجطللوجودتفسيزاأعطني..؟؟إلهيوجدلماذا

اهالاثزاقهل!عض6-

الشهير(!بهمالتوسوولرت)توماسالانجليزيالقننشر8917عامفي

حد(بعدإلىبهتأثرقد)داروبن((نجذاشهيرأنهوسببالس!ن،عنمقالةجذا:

وراءالسببهوالبقاء!ناجلمنالصراعبأنالظصةنظريتهإلىيملجعلهمما

..اال!بهذامنالتطورحدوث

بينما،رأسيبثكلالعالمفيتتزايدالس!نأعدادأنال!بفيمالتوسقال

-مالتوسحسبلئمومن،أفقيبثكلفيهالمزروعةوالرقعةالغذائيةالمواردترايد

أجلمنالحروبوتشعل،العيشلقمةاجلمنفيهيتقاتلونزمانالبشرعلىسي!أتي

فيمخ!مايوسكانأنغيرعموقا،للاهتماممثيرةنظريةالفذاء..علىالسيطرة

أشياء..اثلاثة
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مثلأمالتوسفحب،للأرضالاستيعابيةالقرةتقديرأساءأنهالأخطءهذهأول

بعدبينماإنان..مليونعشرينمنابهرالبريطنيةالجزيرةتستوعبانيمكنلا

هذاأفعافثلائةالبري!نيةالجزيرةاشوعبتعافاوخمسينبمائةصدور!به

العدد..

الآنالعددفىنزدادنحنطالماأنهعلىالقائمالافتراضاثاني!نالخطأ

الكثيرينلدىافتراضوهوبعمئا..!بعفنايأكلحتىنهايةلاماإلىنزدادفسنظل

سبعةوصار0691فيملياراتثلاثةكانالعالمباستمرار:يصرخونممنالآن

شةالأرسينخلالمليازاعشرأربعةسنصيراننايعنيمما1502فيمليارات

!..القادمة

الإحصاءعالميقولفكما،بديلةنظريةعنيخدثونالآنالاحصاءعلماء

وهذا،0891منذبالفعلحدثلثديذاانخفاضتاهناكف!نروزلينج()هانزالسوبدى

والسبب..!الأخيرةسنةالئلاثينفيينكسرولمالحينذلكمنذاستمرالانخفاض

يسقىماالآننعيشأننا،بالزيادةنشعربل،الانخفاضبهذانشعرلايجعلناالذي

سيؤديهذاوان..الويخاتمعدلانخفاضالرئشيوسببها،الكبرىالإحلاليةبالفجوة

سيثتالبضريةعددأنالظنيغلبثتمومنمياراتعثرةرقمإلىالوصولإلىبنا

..!القادمةسنةالثلاينخلال)التوازن(إلىنصلانلنائتوقعذلك..علىتقريتا

الغذائيةالزيادةتوقعأنهتوقعا-له،فيمالتوسفيهوقعالذيالأكبرالخطأانعلى

فيحدثالذيالكبيرايطورأنرغمفقطأفقيبشكلتزدادخطيةبطيئةستكون

ناللبشريةأتاحالزواعتةالثورةباسميعرففيماالوواثيةوالهندسةالحيوبةالتكنولوجيا

..!الزراعيةال!طحةنفسمنالفذائيالانتاجاضعافعلىيحصلوا
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رهيبةمجاعةعضراكسعالقرنأرسيياتفيايرلندااجتاحتالمثالشلعلى

)مجاعةبسببغيرفتالمجاعةهذه)اللفحة(،دطسالبطاصابفطزاانسببهاكان

إلىايرلنداس!نثلثدفعتالسيئةالاقتصاديةالظروفانسببهاوكان(،البطاطس

(يرلنديمليونموتالمإعةهذهعننتج..رئشيطسكفذاءالبطعلىالاعتماد

تغييرفيهذاوتسبب..!واحدةمرةس!نهارلعفقدتأيآخر..!مليونوتهجير

..!اللفحةهذهبسببأيرلندا،تاربخفيفاصل

منجيئاينقلواانمن)البيوتكنولوجي(باستخداممؤخزاالعلطءتمكنبينما

علىالحفاظتموهكذاالفطر،لهذامقاومةيجعلهاطسالبطإلىالبرسيم

منرلهبفضلالانسانتمكنقدإنسانئة،!رثةسببتالتيالمشكلة..االمحصول

تكوبنعنالمسئولةالجيناتبنقلثبيهةتجربةهذهكلمافا..!عليهاءالقض

العالمدولأطظللتحمينيكفيمماابفيتامينغنئافيجعلهالأرزإلى)البيتاكاروكين(

..العمىمناكلث

مثلأالصلدالقمحسلالةعلىنحرفجعلناالذيالطبيعيالتهجينكيرهذا

عنهنتيآخرتهجينثم(،المكرونةمنهيصنعوالذيبسهولةقشورهمنهتفمل)الذي

تجعلنااييالمتفردةئصالخصالقمحلعجينةوبعطينأكلهالذيالعاديالخبزقمح

..!المختلفةالمخبوزاتمنالبهيرفينثكله

علىفقط!نواانهماكتضفواظنهمفيفوضوبةحدودإلىالطلموصلعندما

والذي..الأرضه!هعلى!الدهأقزهالذيالالهيالتوازنمنجديدةطفرةاعتاب

..سبحانهيعملهالحكمةظاهزااعيننااماممعئنةواوقاتمعتنةظروففييختلقد

هيالأرضهذهيخصمالكلعامإجماليوشكلالماضيةسنتهتيقىولكن

..!التوازن
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يعلغلوالذيبنقيفه،يمحلاغ!اللهأنالقرآنأخبرناالذيالتوازنهذا

وقابيهاالأرضعلىوالأمواتالأجاءبأعدادبدغاالحياةهذهفيشيءكل

25-)المرس!تؤآفؤائا!آخياخهيهقائاالأزفنتخقل)آلنمجميغا:الناسلاستيعاب

شتييمككمنيقا)ؤآئتتتا:والزروعاباتاتك!تفيبالتوازنواتهاغ26(..

91(..)الحجرقؤزوفي!

كلعء

)ؤخقق!:اللهخلقهشيءلكلالحكيمالعقديرفي(يمئايتجلىالذيالتوازن

!..المياهدورةفيتاقلايقديرهذاعلى2(..كمثال)الفرقانتقلإيزا!ققذزةلثتئءكك

غارقة،مدنمعناههذالصارأكبرالطءمنالسطءمنكاكزلةالكميةلوكانت

مواسممعناهفهذاأقلولوكانتمهذمة..وبيوت،فاسدةالكهرباءلتوليدتومحط

فهذالذلكتقتير..!بدونأرزهحقوليرويانيريدالذيالفلاحبهايشعرجاقة

)المؤنونبقذلي!قاغال!ئقايممن)ؤآئزئئ:فقالبه!اللهكرناقدالمحكومالكدير

كلعث!

5ء؟!+هحلااناتالحضجناحبزيارةالكديرهذامنبنفسكتتأكدانيمكنك

كبيرةبلاستيكيةعلبفيمترامئيناطفالعدةستلاحظ،للولادةستشفىايفي

تشعر(نوقبل،الفضائيةروزويلمخلوقاتيشبهونوي!دونالخراطيممنهاتخرج

ايامعدةهناللبقاءمضطرينولكنهمطبيعيينأطظلهؤلاءانسأذكركمنهمبالفزع

موعدهمعنمبكرينؤيدوالأنهمفقط،حياتهمعلىللإبقاءشهورأوأسابيعأو

..غيرهميقدركطالبةمواصلةعلىقاد!بنغيرهملذلكهء؟ءم+مقليلةبأسابع

الأجتة:هذهخلقفيالقرآنتقديرمنالقرآنلناقالهماتتأيهرانعليكيجبحينها

86



ققذزتاهقغفوبمقذليإتىهقيهينيقزالييخيقخقفاةهقهيننقاءيقتخففكنم)أتنم

02-23(..)المرصلاتاثقادزون!قيغغ

التقادير..!هذهيحرسمنهناك.بالتأكيد.التوازنهذايرعىمنهناك

..فائقإححاكل7-

نعامةبيضةقذفإنماالشمسخالقاناستراليالجنوبالقدماءالس!ناعتقد

ما،لشبهناكتكعكانتحطبمجموعةفيالنيرانفأفرمتالسطء،إلى

البثرئةالمحاولاتتبينعظيمةقمةهذه..!الشمسنشأةقصةهيهذهف!نت

الطيعية..الظواهرلتفعيرالايهئة

بافح،عيهمتفوقواقدصحراء!لاهاريفييعيثونالذين)البولفمان(لكن

)القمراهووامبحهناكفثبتالسماءإلىبحذائهقذف)الاله(انيعكدونفهم

يبدو!..الحركةهذهبعدمنصبهاعتزلقدالالهانيقولونانهمالجميل!..نعرفهالذي

المفغل..حذائهدونالحكماعباءاحتماليستطعلمإلههمأن

أنهمإلا،خطيرةعقلتةمشاكليدوماعلىلديهمالأساطير!نتهذهأصحاب

لوإلاتستمرانيمكنلاالحياةأنليعلمواالحكمةمنمقدازا!فئايملكون!نوا

..عليهعهدناهاالتيالظروفبنفستمافامضبوطة!نت

قبل)هيسا(سلالةحكماثناءزمنعنيحكونالذينالصينيينمثلأعندكخذ

عضراتوظهرتالسطءفيمفاجئتغيرحدثأنهعام،بألفيا!المسيحيلاد

الامبراطورفأمر،مستحيلةالأرضعلىاكسحياةجعلمماالفضاءفيالشموس

انهالغريب..!أسهمهبواسطةالضموسهذهياسقاطيقومأنالمهرةالأسهمرماةأحد

بسببهالنالثناوللالونباتيةبحئةالامبراطورف!فأه،بزعمهمبالفعلهذافينجحقد
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حظمنلهياالقمر..!إلىذلكبسبببنفيهافقاممنهلمرقتهازوجتهولكنالخلود،

فلتنعمالقمر،مععسكريةتحالفمعاهداتقديمصينيإمبراطوريملكأنحسن

..!إذنابىردالقمرسطحعلىبخلودهاالخائنةهذه

يفهمويبدو-يخماالأفيونعلى-العاكفونالمينيونهؤلاءجعلالذيماولكن

الطء..؟!فىالشموسع!ئراتظهرتلوالأرضةالبةعلىالطصلةالأضرار

علىالأرضحولشموسلعدةالخطيرةبالتأثيراتدرايةعلىيكونوالمبالتأكيد

فيالأرضوقعأنيعرفونيكونواولمالطمة،النسبيةلنظريةتبغاالزمكانيالتثؤه

تدمنويجعلها،سطح!علىالحرارةانتظمسيمنعنجومعدةحولمداراتعدة

خىيكونواولمجذا..!ساخةأوجذاباردةإماالحرارةمتطرفةمناطقفيالوقو3

وسرطنالعينعدسةفيكاماتت!ببوالتيل7البفجةفوقبالأشعةيعرفون

عدةانمنالظهرمنييدومايعلمونهمافقطكللربما..مزاجتةوتفتراتالجلدفي

ليسهذاأنوبرغمالبثر،يحتملهلابماحرارةأكثرالكوكبشجعلثموس

..بقوةمحتملأامزايقىأنهإلا،صحيحبالفرورة

محظوظونأننالثبتالقصةهذهنجتكركلأنالمييونأيهاعلينايكنلملكن

منالبئكانالحجممتوسطنجمفي)ح!(وقو3أنالآننعلمفنحنبئمشا..!

يتابالمعدلهذا،للشمسالمكؤنةالغازاتفيهتفنىالذيالمتوازنللمعذلتماقا

تمىذلكلجعلهااكبرالثمسلو!نتأنبمعنىحجمها،معمبايثرطرديبشكل

..ادافئةمتقرةحياةعيهاتكونانللأرضيتسنىأنقبل

الضريط.إليها.بالنسبةتمائامثاليموفعفيأيفئافالأوضيفىء،ليسكلهذا

1405أك!عها5ء+02باسمئدعىوالذيالثمصحولالأرضفيه!قعالذيالصفير

بالمقارنةجذامغيرهو-الذيالشريطهذافيكوجدأنللأرضلابدللفاية،ف!يق
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تتبخراييللدرجةفيهاالحرارةترتفعلابحيث-الشمسعنتفملهاالتىفةبالم!

عليها..يثيءبسببهاكليتجمدالتيللدرجةتنخفضولاالمحيطاتمياهبسببها

لكتلتطتمتجذادقيقةحساباتبسببكانالفتقالضريطهذافيالأرضوجود

وتغيرلعرعتهالاختلفتمخلفةالأئياءهذهلو!نت،الدائريشبهوشكلطوحجمها

..؟!أخرىسعيدةصدفةنقبرهاأنيمكنأفهل..الشمسحولموقعها

كلعث!

عبارةوهو(،الجاذبية)ثابتباسمالفيزياءعلماءيعرفهماوهوآخر،مثالهناك

جسمجاذبتةقوةمنهانستخلصالتيالمعادلاتاتزانعنمشولجذادقيقرقمعن

فيهالاختلافتملوانهحيثبكثير،تتخيلمماأدنالثابتهذاآخر..لجسمما

علىمناواحدايهناكيكونالامعناههذال!نجزء،0106منواحدجزءبمقدار

!..الحياةقيد

فيكليكتبانبمهمةإليهوعهدنارجلإلىاتينالوتخئلذلك،ت!تصورلكي

العددعاقا..!مليار00.04لمدةذلكيفعلوظل،ورقةعلىرقفاعليهتمزلألانية(

فقطواحدرقمفيهاختكلو(،ضخامتهتتخيلانالكالنهايةفيبكتابتهسيقومالذي

كلهالكونيتضخمايالإذبية..!ثابتيكترأنمعناههذال!نآخر،رقمعن

بمعنى..نفسهعلىويبهمشسرئعاينهاراناو،حياةبتكؤنيسمحمفااسحبشكل

..!بداخلهحياةلوجودال!فيبالقدراصلآمسكزيخرآخركون

كلعء

..!المضبوطالكونعلىوالشواهدالأمثلةلأيهرالمناسبالم!نهوهذايس

موقفهمعنالنظروشضوالفضاءالفيزياءعلماءبينبهامسفمحقيقةهذ،أنفالواقع

وأجسامناواقيةوأغلفةمتنلألرةوغازاتشاسعفغاءمنيحوبهمابكلالكون:الديني

مقاسلالنا..اعلىتماقامضبوطهذاذاتها،كلحدفيمحددةعوالمكمثلالتىالحية
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الفيزيائيونينظر"أينما!بس(:)مارتنالبريطنيالفلكيةالميزياءعالميقولفكط

)ستيفنالشهيرالملحدالميزياءعالمويقول"..الدقيقةالمطيرةعلىأمثلةيروا

جيدبشكلمفبوطةوكأنهاتبدوالأرقامهذهقيمأنالملحوظة"الحقيقة(:هوكنج

(يغاالبريطانيالفيزيائيالعالمويقول"..!الحياةصنعبام!نيةتسمححتىللغاية

يملكطالتيالخامةبالمواصفاتمندهشغيرانهاحداياذعى"لودوبتش(:)ديفيد

وكيرفدهشةالخاصةالمواصفاتهذ،..!الرمالفيراسهيدفنفهو،الكون

فحتقلة"..!

انصارمنوالذممط!ن(هويل)فريدالع!ثرينالقرنفيءالفضعلماءابرزبينما

نظريةبشدةعارضانهحتىما-بطريقةالأزلفذ-الموجودالثابتالكونفكرة

الذيهونفحهه!بلوكان،بدايةلهالمثاقدالكونأنتمزضواييالكيرالانفجار

دونمنها،السخريةسبيلعلى!أ!(!+!!الكبير)الانفجار:الاسمهذاعليهأطلق

بالئهمؤمنغيرأنه!نبرغمللأبد..!النظريةعلىسيثتالالممهذاأنيعرفان

وجوديعنيانإلايمكنلاللكونالفحكمالضبطأنيرى)هوبل(!نانإلا!،

يحبيكنلمذلكمعاذلك.0عنالمسئولهوالففاءمنمام!نفيخارقد!ء

للحقائقالسليمالعقلي"الكحير:يقول..إكطاللهبوجوديعترفأن-مالسبب-

حتىنتكلمأنيستحقلاالأمروانالفيزياء..!منيسخرخارفاد!غهناكأنيقترح

منالمرءيحسبهاالتيالأرقام..االكونفيعمياءطبييةقوىوجوداحتمايةعن

عنئنزفاالاستنتاجهذاكجعلأنلدرجةللغايةساحقةليتبدوالموجودةالحقائق

"..!السؤالمجرد

بوجودالمؤمينقبلمنهمالملحدين-هؤلاءتصيبالتيالعارمةالدهشةهذه

لهذاحكيمئدئروجودينكرمنكلحلوقفيالأمزالغمتةأبذاوستظل-كانتالده
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الذيبإلههمويقثاطمأنينةإلائقالحظبهذهيزدادونلاالمؤمنونبينما..!الكون

!..خققهشيءكلأحسن

كلعث!

ستقاؤابشئغخقق)ائلإي!:النهيقولحينالحقيقةهذهعنالقرآنفيحذثنا

)الملكفطولي!ينتزىقكائتمتزقازجعتقاؤبمنالزخقننخفتييخيتزىقاطظفا

ائديهالزجيغائغنريزؤالشئقاذ؟ائغيبغايئم)ذيك:أخرىآيةفي!ويقول3(..

6-7(..)الجدةخققة!شتئءككأخستن

اللهيقولكماحولنا..إمننراهالذيالإحكامهذافيالسببمالناوي!ثرحبل

الخبرةإنها88(..)ابملتفغئون!بقاخبيزإئةلثتئءككآتقنائديالفيما)مئئغ!:

..!كلهاللهخلقفييتجلىالذيوالإحسانوالاتقانوالحكمة

الصنعمحكمهوماكلفي،الحياةهذهفيمضبوطهوماكلفيتتاملفحين

حينهاقط،يوجدولمهناكيكونانالممكنمنكانعيبكلفىالانشاء،ومتقن

لاحينها..وإحسانهوحكمتهخبرتهفيايفتاولكن!اللهوجودفيفقطتتيقنلا

شيء..!شكوككدرنمنيبقى

.اهاختلا!8-

ططقاتبدوأنهاولرغم..!الايطاليةالبيتزا:الحياةفيالأكلاتأجملبينمن

النهايةفيانهإلا،نفسهالغربيةالبةطعممذاقهافيتشعروث!د،للغاية)إمبريالظ(

..التعيسالتونةبطعمتكونأنإلااللهمالأكلةهذهمنيمنعنيقدمايوجدلا

ذلكتلاحظأنفعليكالبيتزالثراثحإحدىفيهاتأكلالتيالظدمةالمرةفي

الفلفلوشرائحالطماطمصلصةمنالمختلفةالمكؤناتطعمفيالجميلالمزيج
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هذايصنعما..الغرابعيشوفطرالدقيقوعجينالأسودالزيتونوقطعالأخضر

..فمكفيينةالتيالبتاتلهذهالمختلفةالمذاقاتبينالتإورهوالفريدالمذاق

نفسمنالنباتاتهذ،بهاكلنبتتالتيالكيفيةفيلاحظتلوالعجبيثيرامروهو

!..صباحكلبالطقةتمدهاالتيالشمسيةالطقةونفسيرويهاالذيالماءونفسالتربة

قالغالأزفي)ؤيخي!:الثهقالحين،القرآنعنهاتحدثالتيالمعجزةهذه

ؤاجديقاءئ!نقىصوالبؤغيزم!ئؤانؤتجيكؤزر3آغتابينؤتجئاثئتخاوزاث

4(..)الرعديفقفون!يقؤملأتابذيلثيخيإنالأكلفيتغنيغتىتغفتقاؤتقمئك

الذيالتوم..والاختلافالتنغهذاكلالحياةفيجعلالذيالالهيالابداعإنه

يتطابقونلاالبشرمنمياراتسبعةالبثر،وجوهفيالتأملفيبهالثعوريمبهك

بينهمايفريقأمهاتهمتصتطيعالمتماثلةالتوائمفحتىابعض..!بعضهممعشكلأ

أخرىمرةايصويريالابداعإنهالعإ.01الثفةفو!اوالطجبتحتخفتةبلمحة

إتةلايشاغكي!الأزخا،فيئمتؤبهنمائلإي)فؤ:فقال!الثهعنهتحدثوالذي

6(..عمران)؟لانخيهيخ!انقنريزفؤإلا

والدواثرالخطوطانيعلمونالضئيينالخبراءكلاليد..؟إبصمةعنماذا

،كلالدينيومإلىيتكررلاإنماالإنسانجلدعلىمميزاشكلأتثكلالتيالصيرة

ولنفس،الآخرينعنتمئزهمتفزدةبصمةمنهمواحدكليملكومئتهمحئهمالب!ثر

عينه،قزحتةعلىالدقيقالتغاريسيللاختلافالفريدبالمطبهايتميزالتيالطريقة

اللهيبدعالبشر،بيناختلافاتهذهكل..إمشيتهطريقةفياو،صوتهبصمةفياو

فيها..خلقهمنخلق!معكل

كلعء
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واحدةإنجليزثةهاكأننظن..؟كناولهجاتهمالبشرلقتاختلافعنوماذا

وهمالإنجليزيتحدثهاالتيالراقيةالبريطانيةالانجليزيةهاكأناكضماول!ثلآ،

إلقاءمننوموهيالأسكتلنديةالانجليزيةوهناك..الخامسةالاعةشاييشربون

لاالغليظالسببمننو3وهيالأيرلنديةالإنجيزيةوهاك..!الكلاموليسالطوب

نفسانهابرغمتمافامختلفشيءهيالتيالأستراليةالإنجليزيةوهاكأكر..ا

والا)الكاذثب(،يعنيتعيرالمتت()الحصنيكونحين!..اللغوبةالمصطلطت

اجلك(..منبالأسفيثعر)1:معاه(الدميةتمق

وأالشرقيةللجهةتبغاتمافاتختلفوالتي،الأمريكيةالإنجليزيةبالطبعهناكثم

)يويورك(فيعليهمالتعرفيتم)تكلطس(س!نانلكاوبهدوإنيامري!،منالفرية

..!الإسبهد!بةف!سوهاجيمصريعلىفيهاتترفايىذاتهابالسهولة

وردتالعبرانيالتكوبنسفرفي..؟الشاسعاللغويالاختلافهذاسببما

عقائاهذاكانأنزعمواالحد..هذاإلىالبشرالسنةاختلافلعكسيركيفيةمحاولات

السماء،إلىالوصولينويالذيبابلبرجصنعمحاولاتيحبلمالذيالالهمن

ؤاجذايشائاكلظالآزفن)ؤكأتت:الأرضفيوفزقهملسانهم)بلبلبة(ب!الهفقام

ؤشكئواشئقازآزفييخيئقغةؤتجذواآئفغلئزفا3يخايهغايخيؤخذثؤاجذة،ؤئقة

انجتذاؤفنمؤهذايخمييهخ،ؤاجذؤي!تانؤاجذشذبئذا"فؤالزبئ:قاذ......فتاك

فتاكؤئتفبكتثنرذقفخنغقئوة..آنيئؤونقاكقيهغكلتفتغلآؤالآنبانققل.

لآن"تابك"اشففاذجمنيذيكتغفبى"......يشانتغفئفغينقغلآخئىيظتفخ

)!رالآزفي(ككؤنجهكقىالزدثنذذفئمفتاكؤمق.الآزضيككيظنتجفتكفتاكالزبئ

أ-9(..أ:أايكولن
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هؤلاءبالتأكيد.؟هم.منالشر،منمجموعةارتحالعنبالحديثالفقرةبدأت

قتائيهخخشتقا،تئو)هؤلآء:بالثرةهذهسبقتالتيالأخيرةالفقرةفيكانواالذين

بأقمهغ.قؤاييدهنمخشتئوحتييقتائكهؤلآءأقمهغ..خشبئبآزاميهغكآن!يتتهغ

فبحسب31-32(..01:ايكوفى)صفرالالوقافي(تجفذالآزفييخيالأقئمتقزقمتهؤلآءؤيق

وأنسالبلغاتالأرضفيمتفزقينكانوابابلبرجبنواالذينهؤلاءنفسهالتكوينسفر

كلها..!القصةصحةفينشككيجعلنابينتناقضهذا..بالفعلمختلفة

انحدرفكط،المختلفةالعصورمرعلىتمقداللساني)التبلبل(هذاأنالحقيقة

واختلفت،واحدةلفةمناللظتكلانحدرت،يآدمنسلمنكلهمالبضر

علىالقادرالانسانيالوعيعظمةمنجزءذلكبعض،كلعلىبعفهاوأثروتنوعت

وأاسعمختلفةلهجةتتطلبجديدةبيئةقطلباتمعوايكيفوالتنوبعالابت!ر

اقل..!أوالصوتيةبالمظطعأمحمرمليئةأفقر،أوالمعقدةبالمصطلحاتاغنىابطأ،

)ؤين:قرآنهفي!الظئلالبديع!اللهمنتنوشيةمعجزةامامنحنأخرىمرة

لأيابذيكفيإنؤآنؤايخكغآنيتتكغؤاجلأدثؤالأزفيىالشظؤابخنقآياته

22(..روم)1يفظيمين(

كلعء

والعاداتال!عفيولكنفقط،واللغةاللونعلىيشتمللاالتنوبعهذا

والنوادرالفراثببابفيتدخليجعلهامما،المختلفةالثظفاتأهلبينوالأعراف

ولا..االبعضبعفهمعلىيتعرفونحينالمختلفةالثظفاتاهليتعجبمامنمحرة

فيمبثوثاتجدهالذيالتنوبعهذاوصففيآخرلاستطراديتسحقدصدركأنأظن

بساطةاكثربشكلالرحلاتادبفيوتجدهمملمعقدبشكلالاجتماععلمكب

ذلك..!فيصفيرباستطرادليثسمحأنقبلاترككأنينىلاهذاولكن..وميحة
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بالملحيتعاملواأناعتادوافإنهمموربتانيافيوالمحراءابديةأهلمثلأفلديك

الموماليونبينما..عدهمالكبيرةلقيمتهوالففةوالذهبالعملاتمحلالجبلي

الذبيحةفخذأنالمعروففمن،مواقعهمحسبالطئلةلأفرادالذبيحةيقئمون

للمرأةسيدغيرخبروهذا..!للمتزوجاتوالحلقومالرقبةبينما،العازلاتللفتيات

تكونرلما..الأرجحعلىالجوممنستموتانهاويعنيالصومالفيالمتزوجة

حضوريقتمرحيثأعلىمكانةلهاالأفريقية)الهوتنتوت(قبائلفيالمتزوجات

نااساسئاطقشافيهائعدالتيالحفلاتتلكالطزلات،دونعليهنالزفافحفلات

!..الاحترامإظهارمنكنحلحماته)بقرة(الزوجينمنكليقذم

الحد،هذاإلىبيتانغقدالذيالعظيمالظلقهذالمطتمنش!كلاهذه

39-14(..)نحآطؤازا!ختقكغؤتذ5ؤتازاينهتزلجونلالكخ)تا!:تالكط

الأخلاقفيبينكمنؤلحقدانهاومففةمنلمعلقةمنلمنطفةمنخلقكمأي

..والصفاتوالأحوال

كلعث!

فحسب،المنفملةوالمجتمعاتالقبائلبينليستالاختلافاتهذهانعلى

..!نفسهولينالانسانينأيفئاولكن،الواحدةالمدينةابناءبينفقطحتىويست

معيفطناندوننفسهفيالانسانه!ايخبرهشكلاوالتطويرايفترمننو3هناك

..!الوقتمرل!

والضعف:القوةفيتفئرمنذلكعنهينتجوماالعمرالمرحلةفيالاختلافمئل

فؤ؟تغل!يقتجتكثئمفؤةفتنصتغل!يقتجغكئئمفتغ!ينخققكخائلإى)اللة

54(..روم)1انقلإيز!انقييغؤفؤتشاغقايخفقؤلثتيتةضتففا
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فكل،أشرحهأنمن(وضحوهذا،نفسهالإن!انهذاأحوالفيوالاختلاف

مرحلةبينبالفةبدقةالموضو3الشفافالطجزذلكفعبورحتفا..!بهي!ثعرإنسان

ولكنكالبدايةفيلهتفطنلاالبورهذا(،النفسية)الكهولةوبين(النفسي)ال!ثبب

!مل..!بشكلنفسكتعدلمأنك136رقمالتغيربعدتفاجأ

مشروبتفضلتعدلمأنكتدركحينبهاتثعرالنفسيةالكهولةمرحلة

باليشونتتلذذكيفتفهمبدأتهذامنبدلاوانكالطخنة(كثيزا،)الشي!كولاتة

ذلكعنالمعقدالدسمبال!بالتلذذفىفتبدا،قراءاتكنمطيتفيرحين..اوالقرفة

أكرالآيةفيعباسابنبأقوالالاهتمامفيتبدأحين..!الواضحالبسيطال!ب

وتدأوأصحابها،المبالفاتمنالطبعيالنفورفيتبدأحينعاثور.اابناقوالمن

كيفتتعلمحين..!اللازممناكررايهفيواثفايبدوالذيذلكمنالتثككفي

ولخسارثهماالطرفينبانتصاردائفاتنتهيانها!علملأنكالجدلمواطنتجتنب

حينباقيها..قلقفيوتنتظر،الحياةدروسبعضاخذتقدثكونحينأيغئا..!

أناسعنتعبراحياتاالتيوالعلاماتالندوبمنبالكثيرالداخليقلبكغلافيمتلح

وعن،الخائبةآمالكعنتعبرالدمو3..يفمعونواحيائا،ابتسامةشفتيكعلىوضعوا

منأكرمؤلمة!نتالتيوتلكالسعيدةكرياثكعنتعبر..المتوقعةغيرنجاحا-لك

مرحلة..اانتبنفسكأكرومفاتجآتكالبثر،منبالكثيرمفاجآتكعنتعبر..اللازم

إ..تنيربذاتكأنتبل..ذاتكولانفسكفيمتحكظلستبأنكتأيهرك

حينمجبورالفعف،علىمقهور،الحاجةعلىمفطورانكتؤمنلافكيف

كيف..؟االعصيانوقتمستورالطعة،وقتمسرورتتجبر،حينمكسورتنكسر،

إذاؤانققير5ؤشقؤقاؤالفيل5بالحئقتنأق!يخ)قلآ!ؤ:اللهقولحينهاتتأيهرلا

كيفا-.2(..؟؟ا6)1!لماقئؤيئون!،تفغققا5طتتنغقطتفاتتركئنهائشق
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وتعرف..طبقهبعدآخرطبفايركبشيءكلوترى،حولكمنالمجراتترىبعدما

الطلمين..؟اربوجهبدوامذلكبعدتؤمنلا،كيفالآفلينمننفسكأنك

كلعء

كمفيتتاملحينوالتنغالاختلافوهذاالإبداعهذامنأخرىلمحةإلىتنظر

غيرتعلمتكادللأالمدنفيثسكنأنترلما..!الأرضفيالموجودةالمخلوقات

قرىإحدىفيتسكنانترلما.الطثية(.وأنوعوالخيلوالحماروالكلب)الدجاج

فحرفالخليجدولأهلمنانترلماأيقا..(والحماموالأوز)البطفرأيتالصعيد

نأتستطيعف!نكسكنكمحلفمهما!نحالكلعلىوالابل(..والضبئ)الصقر

علىالم!ثرفة)سميشونيان(مؤسسةإنتاجمن(الطبيعي)التا!بخبموسوعةتمسك

العالمعنحقافيئاتعرفلاانكسحلموكها..واشنطنفيالطبيعيالتا!بخمتحف

..الأرضعلىحوكمنالموجودالطيعي

ماومنهاالأرضعلىيعيشماومنهاالماءفييعيشمامنهاالمخلوقاته!ه

بينيجمعماومنهايسبحماومنهايمضيماومنهايطيرمامنهاالائنين..بينيتجول

هوماومنهاالطبعشرسهوماومنهاالطعملذيذهومامنها..المواهبللكجميع

يصطادماومنهابالحيلةيصطادمامنها..الخطىمريعهوماومنهااللدغاتسام

البحاراعماقوفي..الأرضخشايقمنيأكلولكناصلأيصطادلاماومنهابالقوة

المخلوقاتهذهمنالسطواتفيماوامابعد..امعظمهنكتشفلمأخرعالمهناك

..اعليمبهفالله

الحئقاؤابخفقاتلايه)ؤين:فقال!النهعنهتحدثالكبيرالخلقيالتنغهذا

بل92(..)الورىقديز!يثتاغإذاتجفيهغغقىؤفؤذاب!يقيخيهقاتثؤقاؤالأزفيى

ذائهككخقق)ؤالفة!:فقالبينهمالاختلافاتفيالاعجازعنالقرآنوتحدث
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تف!ييقنؤمئفغليخقيننغقىتف!ثىقنؤمئفئمتجطيهغتىيفثيقنقمئفغقاءمن

45()انورقديز!لثئءككغقىالقةإنيشاةقاالفةتخئقآنتعغقى

طريقةولاللخلقواحدلثكلولاواحدةطريقةلديهليستالذيالبديعالالههذا

نراهأنقبلأنفسنافياينوبعهذاأراناالذيالالههذا..معيشتهمفيللأحياءواحدة

للإة..جديذاونم!جديذاثكلآحينكلفييبدعالذيالإلههذاغيرنا..في

..!غافلونفاالبهيرينولكن،آياتهمنيريناأنيحبإلههذا

الوجود..طاعض9-

فيكتاببإخراجقامشاب،وفيزيانيظريفامريكيشخصهومونروراندال

علميبشكلالاجابةيحاولالقعةفائقال!بهذافيلو..؟؟ماذا:عوانه9002

الناساسئلةاستقبلأذهاننا..!تراودقدالتي)المتخقفة(الفريبةالأسئلةعنبحت

..دقيقبشكلعنهاالاجابةفيولدأ،الالكترونيبريد،علىفعلأ

لوالهواء..؟!فيمنطلقةرعاصةالبرقضربلوسيحدثماذامثل:أسئلة

منقفزتلو..؟!يموتحتىسيمضيالوقتمن،كمفجأةيثخصهولولاختفى

يتسنىحتىأسقطأنعليارتفاعأيمنلنفخه،ولالونهيليومأنبوبةومعيطئرة

القيانعلئارتفاعأيومن..؟ابسلامأهبطكي!فيبشكلالبالوننفخللهيليوم

كمبالهواء..؟االاحت!كحرارةمنمطهؤةالأرضإلأىتهبطحتىلحمبقطعة

غروباطولهووما..؟اليىيوركلدنمنجسرلبناءتحتاجهاالتياليجومكبت

السرعةبحدودبالالتزامالطريقعلىقيادتكحالةفيمشاهددهيمكنكللشمس

هيما(،الله)يرحمكم:وقلتدثوانيثليفونبرقملصلتلووماذاالظنونية..؟!

!للتو..؟عطسقد!نبالفعلالشخمىه!ايكوناناحتمالية
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والرسوموالمعادلاتوالأرقامالقواينوفعفيبعدهاينطلقراندالكان

ن!ال!بطوال..حاسمبشكلسؤالكللاجابةالنهايةفيليملايوفيحية،

الغباء..امنالدوجةلهذه(وصلهمالذيالبثربجالمنبهربالانبهار..شعوريتابني

منبدلا،دراستهأثناءفراغهوقتفيال!بهذاكبالذيالكاتبببراعةومنبهر

بالعلمومنبهرنفه..يحترمئئوفيوللبكأيالنسبيةتحطيمبمحاولةين!ثغلان

لكينظرالخمسيبتأواخرفيأرلثيفويدوكموظفالكثيريعرفالذيالتجريبي

الكونبأناقةكلهذلكتجلومنبهر..القراءةنقرةفوقمنوالمللالخبرةمنبمزيج

إ..نفسه

لماذا..؟االعملاقالكونهذاار!نمنكنكلفيسائدةأح!متوجدلطذا

رصاصةمصيريحسبأنجامعيطلبيستطيعلطذا..؟!القوانيننفسلحكمه

البرقيتمرفلماذابرق..؟عاعقةثضربهاحين(مللي)شعةمسدسمنمنطلقة

الرقمحابيمكننالطذا..؟المعلومةطاقتهونفسسرعتهبنفسمرةفيكلاملأ

.؟!)بلانك(.كبتالدقيقالمقدار(والأرضحجماوالشمسئةالإذبيةلقوةالدقيق

وأناكنية،فيمتر245897992تمائا:تساويالفوءسرعةاننعرفلطذا

لماذا.؟!.51.8361تمافا:تساويالذرةفيالإلكترونكعلةإلىالبروكونكلةنسبة

بفيىالموجوداثابتالقانونمخالفةعلىالطيعةقوىمنواحدةايتجرؤلا

)توكتوك(..؟اظهرعلىلمدرستهذاهبنحيلطالبحقيبةفيمهترك!فيزياء

الكونفيأدهشهماأكرانقالحين)آينشتاين(أصابتالتيالدهثةنفسإنها

عنيكففلا(هوكنج)ستيفنئبخقبتالتيالكونيةالأناقةنفسإنها..!مفهومأنه

فيوقعتالتيالمشاعرنفسإنها..المترددةونظرتهالمعدنيبصوتهعنهاالحديث
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عظمةعلىاكل!ليعزفوالوثائقياتالكتبيكتبانطلقلط(ساجان)!رلقلب

إ..الحبفيوقعقدبأنهذلكويبررالكون

وإحكاميعادتها،وإقرار،قوانينهإسباغفيالعالمهذائوجدمنكاملإتقان

الفلنرمةالحدودووضع،الطبيعةحركات)تقعيد(كلفيإتقان..!خلقهفيفاعليتها

كلطاعةعلىلثاهدةالفيزياءنرىحينسيدها..!مخالفةعلىتقدرفلاقواهالكل

الوجود..!

كلعث!

فيالقوانينليادةتدرككيآينشتاينولاراندالمثلتكونأنعليكيجبلا

اسلوبتغييرإلىتضطرحينالواقعفيبخفسكذلكتلمسانيمبهكا.0الكون

أخيزا..!عليهتعودتقدتكونأنبعديثتاء،أوصيفكلبدايةمعبال!ملحياتك

المففمل،ومضروبكواستيقاظك،،نومكموعدتغيرأنإلىفتضطرالمناخيتفيرحين

اييالمراتوعدد،الابوراءالمعلقةوالملابس،فراشكإلىتصحبهااييوالفثهة

!..بيتكم)حفام(لزيارةفيهاتضطر

بحياتهصنعهاإلىمنايفمطركلالتيالتغيراتهذهكلأنحفاالاعجابيثيرما

زاوبةفقط..!الأرف!يةالكرةنصفيأحدعلىالشمساثعةميلزاوبةتفيرنتاج!نت

وقتالكون!تاللهأودعهصفيربسيطواحدقانونهذا..ابناكلتصنعالميل

ستنبثالطنجورائحة!نتإنوعفابكيتعلقشيءكلفييتحكمولكنه..خلقه

إ..البرتقالراثحةأممساةاصابعكمن

فماتالبحرعرضفيسفينتهبهغرقتالذيالمسكينالراكبعنتسمععندما

الذوبانصغيركظنونمشاكسقانونقوةمدىفتأيهرولفية،خشبقطعةعلىظمأ
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صالحةغيرالملحفيهالذائبالبحرياهمنحولهالمكعبةالأمتارملايينجعلوالذي

،الرجاللبتخلب!نتممثلةترىعندماا.واحد.كوبإلىيحتاجمنعطشلارواء

وكبارالسنصغاريخيفوجههاصاروقدالسنينمنالمئتينالعمرمنبلغتوقد

ستهالذيالشيخوخةقانونوثباتفاعليةمدىحينهافتأيهر،الصنومتوسطيالسن

إ..خلقهفيتعالىالله

بعدالجديد)الآيفون(هاتفكفيالمتشفيةالإذبيةقانونبسمةتلحظانحاول

بعدالذاتيالقصورقانونوجهعلىالشريرةالنظراتتلحظاو..الأرضعلىتهثمه

الغإنقانونروعةتلحظاو..امانهحزاميربطاننسيلثابقتلفيلتوهتسببان

العصاري.01وقتالممغالشايفيكوب

إلهوجودعلىدلالتهامدىعلىونبهناالقرآنإليلانبهناقدهذهالوجودطاعة

يستطيعونلاهمبالأحرى..مخالفتهعلىيجرؤونولاالجميعمنهيخافحاكم

دينن)آقغئز!:قالكما(..فعلهيجيدونالذيالوحيدالشيءهوفطعته،مخالفته

)ثئم83(..عمرن)الؤكزقا!طؤغاؤالأزفيالئقاؤاتيخيققآلن!قغؤتةتنغونالله

آتيتاقاتتاكزفاآؤطؤغاإتتياؤبلأزميىتقاققاذذخانؤهنالشقاءإتىالفتؤى

19(..طائجين!)فملت

هوالقوانينه!همنقانونعليها،كلالكون!ثالثهخلقاييالضفرةهيهذه

عنالقرآنيحدثنالذلكلهم..ورعايتهعليهموقهرهلخلقه!الثهلقئويةمظهر

هذهخلالمنوراءهاال!منةالأسبابمن()جزءعلىتعزفناوالتي!تاللهأفعال

ا..القوانين
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ئفكفنقاؤيقيك!قمتافابقؤقفغالطيرإتىيزؤا)أؤتئم:الآيةنقرأأنيمكننا

الذاتيالقمورقانونروعةفيفنفكر91(..)الملكتم!يز!شئءبككإئةالزخقنإلأ

ونقرأ..!جناحيهيقبضحينالأرضعلىيقعلاالطئرهذاوجعل!تاللهستهالذي

منكالثهحفظفيفنفكر22(..)دونىؤانتخير!ائبزيخيئتئزكنمائلإي)فؤ:الآية

وغيرهما..والطفوالجاذبيةقانونيخلال

كلعء

شيءعلىكلالربوبثةالسيطرةنلحظأنيمكظالفيزيائيةالقوانينكيرفيحتى

الفوريالزوالإلىسيصيرأنهالقرآنيخبرناالذيالكونهذاحولنا..منالكونفي

ئف!يلثالئة!إن!:قالكما..إوحفظهقئوميتهفيهاعناال!هيفعالتياللحظةفي

خيقاكانإئةتغدهيقآخدينآفشكفقاإنزأكؤئقتزو،آنؤالأزفنالشقاؤات

4(..1الاطرغفوزا!

الحفظهذاآثارإلاالوجودهذافيترىفلاحولكمنتتأملأنيمكنكلذلك

..!سبحانهمنهالربولئةالرعايةوهذه

رواهاالتيالقطنحقولفيففكرللعملالذهابقبلالأبيضقميصكتلبس

اللهسخرهالذياللادرالبحرفيتفكرططمكماثدةعلىتجلس..!بالمطر!تالثه

فيتقرأ..ابالصابونشبيقاثيئاالآنتأكللكنتملحمنبهيمدنامالولاوالذيك

لحاءتمفخبأنإيهااللهأوحىالتيالدبابيرفيقفكرالبيف!اءىبكصفحات

تبث..!الورقيصنعونالبشركيفمنهاليقلم،بيوئاكرتونيةمنهتصنعثمالأيثجاو

الأرضاللهأسكنهالذيالحليكونفيففكرالأيهنهاتفكشاشةعلىبأصابعك

الترانزستورإلىتحويلهمنالبشرليتمكنللظية،خاصةكهربائيةعفابلهوجعل

فيفتفكرالمعدنيةالمياهزجاجةمنتشربا.0الالكترونيةعناعاتهمعليهتقومالذي



إلىيتحولالنينملايينمنالأرضباطنفيأقبرهثم!اللهخلقهالذيالغزال

البلايعيهيةالزجاجاتتلكإلىويحولوه)الإيثيلين(البشرمنهيستخلصنفط

العملاقةالثاحنةهذهمعالصداملعكادىالإنبيتةسيارتكمرآةإلىتنظرا..الصغيرة

الأسطحعلىالانع!سبخاصيةيتمتعضوةالكخلققدأنهعلىالهكحمد

ا..اللامعة

بنظرةجاتكفيثيءكلإلىتنظرايوم..طوالالتأملبهذاتقومأنيمكنك

تمؤزاتفعالتيحواسكتتجاوزا.0يقولونبحقكطالصندوقخال!نظرة،مختلفة

حدودإلىالقديمةتفيهركحدودوتتجاوز..حولكمنللموجوداتجذامحدوذا

كلأنوهيحولنا..منالكونال!ةأودعهاالتيالحقيقةإلىالنهايةفيوثصلابعد..

..وحدهالحمدلهوأن..وحدهالأمرلهوان..وحدهالملكلهوأن..وإليهمنهشيء

ككزبئؤفؤزئأآئيياللهآغيز)فك:القرآنيالتساؤلهذاعظمةمدىكفهمحينها

.؟!1(.6،)الألعاميثتئء!

؟اءه.الاهتك-01

فيانهولأيهر...بالضبطالكليةدرجةهيالعامةاكنويةفيدرجلاليكانت

اقرببأسلوبحللته،"!،اختر:سؤالهناك(!نالألمانية)اللفةمادةامتحان

الكليةهذهفيحياتيكلأنأيمحيخا.01حلي!نانتبئنلم(بادي)حاديل!

هذا..كلاكعست!ومزايااجتذبتنيومشثلفناهلرتومعلوماتعركهمبألفخاص

خرا..7اختيارإلىادت(بادي)حادياغنئةانلوفقطليتغير!ن

موجودموجود..اتيأشعرفأنا.هدا.منابعدهوماإلىتفكيرييأخ!نياحيائا

مختلفينمحافطتنمنهمالل!ينوأميابيعنماذالكنالحبير..!صحلوب!ثدة
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راتالم!تلككل.؟!.الندرةشديدةظروففىثالثةمحافظةفىبعف!هماعلىوتعزفا

.؟!واحد.مازمهاتغيرلوكانماذا..بحقكثيرةوهيبأبيأميالظءإلىأدتالي

واحذمنهاليجحالمنوبةالحيواناتملايينبينالشرلمةالم!بقةتلكعنوماذا

منأجزاءببفععنهتأخرالذيالآخرزميهنجحقدلوكانماذاانا..؟ويكونفقط،

شخلف،تفكيريطريقة،سيخلفوجهي،سيختلفطوليالقر..؟كانمنمليون

آخرإ..إنسائالأكونكنث

يتوهيلا،تبدوقد-كطالعبئيةوالخطواتالعشوائيةالاختياراتملايين

مجازا:أدعوهااييالاحتمالاتمنالمعقدةالمجموعةتلكإلىأذتكذط!

...!حياتي

(..بيدك)تامييي:يقوللماوالحزنالهغدعاءفي!هالنبيقول،لأيهرحينها

ويوجهيشاءيقودهاكما!والله..بالانسانماأيفرف..الراسمقدمةهيوالناصية

ثاء..حيثافعالي

الله!اختيارهيالربوبيةمعانيمنواحدةهذهلأقدارنا..جميغا!تاللهيهديا

ا!:هودنبئه!نعلىالقرآنفي!يقوليحبها،كماالتيبالطريقةلمصيري

مزاطغقىزئيإنتاصيتقاآيخذفؤإلاذائل!ينقاؤزئكخزئيالئل!غتىتؤكئث)إئي

56(..!)مؤئشتقيبم!

كلعء

المصالحإلىالاهتداءاتتلكهيالربوبي،الاهتداءهذامعانيمناخرىواحدة

ومنأمه..؟!ثديفيوموجودمتوفرغذاءهانالرضيعالطفلعفممن..!والمنافع

يملحتىحسبهايسيرانعليهاييالمعفدةالجفرافتةالخريطةالمنويالحيوانعفم
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العمفورعزفومنويخقبها..؟!بالبويف!ةيلتقيلكيفالوبقناةإلىالمرأةمهبلمن

الأرنبعزفاو.؟!.الإفةالقثنأعوادمنعثئهليبنييتعهاالتيالهدسيةبالطريقة

الثعلب،منالهربأثناءملتويةمساراتفيوالجريوالانحناءالالتواءبطريقةابزي

به..؟!يمسكأنالمستقيممسار،فييجريالذياثعلبعلىسيصغبهذاوأن

من،محددةوجهةإلىالعالمفيم!نمنكلالمهاجرةالطيوراسرابعقمالذيمن

إليها..؟!يصلونوكيف..؟!الوجهةهذهعفمهم

قلك)ؤآؤخىمثلأ:!اللهيقولحينالقرآنعنهاحكىالاهتداءاتهذهنوعتة

منكلثثمكلىهيغيرثئونؤمفاالثئخيرؤمنئئوئاائجتاليمنائجديآفيالئخلإتى

لئقاغيخيهآئؤائةفختي!ثتزابئئطويقاينيخرمذئلآزئلثشئكقائفيهيالئقزات

68-96(..)ابحليمكزون!يقؤيملأتةذيكفيإنيلئاير

الهداية..ينفعهملطخلقهيهديلاوبدونهابها!اللهاختمنالتيالهدايةإنها

منفبالرغميا..العطككلليستوعطئة،المننككليستمئةالقرآناعتبرهاالتي

قولهفيمنفصلأعطقاتستحقلث!يء،ككلليستأنهاإلاالأشياء،منشىءانها

شيء،كلخلقهاعطىاي05(00)طهقذى!ثئمخئقةثئءككآغالىائدي)نثتا!:

..!الهدىايفئاأعطاهمبأنعليهمتفضلثم

كلعث!

اطفالقصةأنهاالممزضمنهياييالألطنية،)جريتل(و)هنزل(قصةفي

يتوهاويرحلالظبةفياولادهيتركأنزوجهاأقنعتامراةعنتحكيبشاعتها،بركم

فيالومولالطفلاناستطععشهما..!لقمةفيوفراللبيتالعودةيشطيطنولا

علىخبزفتاتخلفهمنيتركلأنكظيةدكظالصفير!نالولدلأنللبيتالظية

وانقاذبيتهإلىالوصولمنالظيةفيمكنهممابهسارالذيالطريقفيمئزالطرق
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شيهماتريدكانتساحرةبيتعلىالمنتصففيمزالقدبالطبع..وأختههونفسه

بحق..الطمةقصةالنهايةفيلكنطالعشاءعلىبهماوالاشمتاع

فالتفا!بس،الأرضفيطبيعيوسثكلمبثولةدائقاتكونهذهالخبزفتات

بهاالناسيعرفالتيوالبلتتدل،لاالتياكبتةوالطرقتخير،لاالتيالمحفوظة

عث!راتالطريقذاتفىيمثوناباسل!نذلكلولام!نها،برحلالاتةالطريق

الصحراءفيامراةبهاتاهتاييالطريقةوبنفسابذا،حفظهيمكنهمفلاالمرات

)ؤتجغقا:فيىبه!ىالثهيقوللذلكا0.فوقهبسحابةزوجهام!نئعقملأنهاكانت

31(..)الأيخاءيفتذون!تغففغشئلآيخخاخايخيقاؤتجقنتابهغتميذآنزؤايئالأزعيىيخي

الأولالانانبهاحذدالتيالطريقةفيالاهتداء!نهذاوراءايأكبروالصبب

ذلكبعدعليهااعتمدوايي..والشرقوالغربوالجنوبال!ثمالالأريع:الجهات

،النجومحركةمنالانسانعرفهاالأردعالجهاتهذه..والملاحة)البوصلة(عملفي

نأالانسانإلىوأوحىبهاتتثكل!اللهجعلهاالتيالممئزةالتشكيلاتومن

اوميجاومجموعةالأكبرالدبوعاءمجموعةمثل،جهاتهتحديدفييستخدمها

ظهرعلىفيهاتكونايياكيةالمرةفي..القطبيالنجمومعرفةالابح،والرجل

السماءهذهفيوجهتهإلىيصلانالطاربهايس!تطيعالتيالطريقةمنوثتعجبطئرة

الأرلع..الجهاتهذهعلىاعتماذاملاحتهاجهزةبنىقدالانسانأنفتأيهر،المظلمة

)ابحليفتذون!فنم)ؤبالئخيم:فيقول،الهدايةبهذهعلينا!اللهيمتنأخرىمرة

كلعث!
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هذاسيمبح،رقيبولاراعيولاصاحبلهيوجدلامتخبطعوائيعالمفى

الحد..؟؟هذاإلىومطممرتبشيءلطذاكل..!المعفلاتمنالكونيالاهداء

هدى..ثمخلقهشيءكلاعطىالثهلأن:الاجابة

المشاعر،-11

الجطد..؟!إلىالإنسانيةالمشاعرنقلتملويحدثماذا

)الألعاب:بعوانقميرةادبيةقمةكتبحينألديس()براينتخيلهماهوهذا

علىبرمجتهتمتطفلآليإنانالقمةهذهبطل..إ(،الصيفطوالتستمرالفائقة

هذه)أمه(انغير،لأمهالولدم!ثاعراشترتهاييللدةيحملفاصبح،الحبفهم

غيرالأبدإلىالجمادهذايبقىهناعنه..قخلتالحبنفستبادله(نتستطعلم

علىقادرغير،محبوبتهملاقاةعلىقادرغير،الحبعلىالتوقفعلىقادر

تسيانها..!

العلميالبللكاتبأخرىبروايةحدكبيرإلىشبيهةبحق،حزينةقصة!نت

عام(المائتي)رجلرواية7691فيكبالذي..ازبموفإسحاق/الروسيالأمريكي

ويختبر..!إنسانإلىيتحولانفقط:واحدحلملديهآليإنسانعنيحكيوفيه

..الانسانيةبال!عرالاحساسالطوبلةحياتهفي

وضعيحاولونوهماضعافهاالطبعلماءأصابالأدباءهؤلاءلدىالحيرةتلك

واالحزناوالفحكم!نما،الإنسانفي)يشعر(الذيالم!نلشرحالنظرئات

مؤكدةغيرزالتمالبهطمقبولة)تصؤرات(بالفعلوضعوا..؟؟الخوفاوالحب

لدينافسيبقىذاك،أوالشعورهذاعنالمسؤولالعغومنتأكدناحالةوفيبعد..

اس!ارته..؟اتتمكيفالأكبر:اللغز
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نفىبينمابازدراء،لكوبنظرلممجةفيعتبرهادعابةلصديقكتحكيلماذايعني

لاحينالمراةتبكيلماذا..؟الأذنينحتىالضحكفيإغراقكعلىقادرةالدعابة

المفضللاعبهلأنالرجليبكيبينما،النهايةفيمحبوبتهالوسيمالتركيالبطليتزوج

..!اسبانيةبطولةفيجزاءضربةاقتناصفيفشل

الطلمنفسمنأتىفلسفيلغزإنهابالتأكيد..!مادئاشئاليحتال!عرهذه

غنن)ؤتجشآئوتك:في!به!تالنهيقوللذلكالر3..!الأكبر:اللفزمنهاتتالذي

85(..)الاصءقييلأ!إلاانيفيمينأؤييئغؤقازىآفيريقالزوخفلالزل!

..!كماالالهيةالقدرةمظاهرمنمظهزاوالب!ءالضحكهذاالقرآناعتبرلذلك

والراحةبالاطمثنانشعوركواتجر43(..)اببمؤآنجكى!آضئخكفؤ)ؤآئة!:يقول

لكورلطهالداف!الشعورهذالكخدقالذكط!اللهنعممننعمةبيتكفيوالحنين

08(..)ابحلست!(ئئوتكغينكئمتجغك)ؤالفة:الآيةتقول..إكطالم!نبهذا

كلعء

..!نفسهالحبشعورلغزهوالألظزتلكمنالأسدنصيبيأخ!ماانغير

الأدباءلفهمهففطرلماالنجرببببن،العلماءلكلمفهوموغبرمحبرشيءالحب

ابذا..االفيزياءاوالطبعلماءيثفراتهالظزفكعلىيقدرلاولكنوالشعراء

والضعور،والارتباطبالألفةوالثعور،بسعادةالتضحيةعلىالقدرةيعيالحب

إنسانينطبعانيعنيالحب(نفك..اعنرغفامام!نإلىتتجهقلبكبوصلةبأن

غيربمعجزةالروحتةنفمتكتتلاقىأنيعني..لذاتكالداخليةالبطانةفيالأبدإلى

جديدمنتتشكلانذلكولرغمعنكتمافامختلفترددذاتاخرىنغمةمعمفهومة

..االبعضلبعضكط
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يقول..!كماالالهيةالقدرةخصائصمنخمتيصةالحبالقرآناعتبرلذلك

ؤتيهنففوبهغتينآئفتتاتجمغاالأزفيفيقاأئقفتتؤفئويهئمتجين)ؤآت!!:

ينكئمختقأنآياته)ؤين:آياتهمنآيةواعتبره63(..)الأنفالتجيتفغ!أل!الئة

يقؤبملأيابذيكيخيإنؤزخقةقؤذةديكخؤتجقكإللايتشكئواآزؤاخاآئفيكغ

ائلإي)فؤ:عبادهعلىبهايمتننعمهمنجليلةنعمةواعتبره2(..اروم)1يتقكزون!

918(..)الأعرافإتيقا!ييحئكنؤؤتجقامثقاؤتجقكؤاجذهتفيرينخققكغ

المظعر..؟اهذهتخبزحين!بالئهالاحساسيتملككلاانكإقناعيأتريد

الفرفه..،الإنساق-12

الفسيح،الكونوسطشيءلا(نهفيهاالانساناك!ثفالتيالأولىاللحظةمنذ

بيرثي()هانزالهولنديالنظاراتصانعاكشفانولعدالزمانمنقرونخمسةمنذ

منهاليصنعوالمقغرة،المحذبةالعدساتبترتيب)يلعب(أنيمكنهانهبالصدفة

هذانوتجهلالماذا:واقترح)جاليليو(جاءوحين..!البعيدةالأشياءيكترتل!كوئا

تلسكوبإلىوصلتحتىالتليسكولاته!هتطووومعالسطء..إلىالتلسكوب

الضخمةالأجرامتلكمنوالمزبدالمزبدهناكانيومكلنكتثف)هابل(،ثم)كيبلر(

اليومفينظنمما!اوسعالكونأنيومكلتعلمبجانبها..ثثانساويلاالتي

آلاتمحدوديةهومنهالمزيدنرىيجعلنالاال!يالوحيدالببوأن..اتجلهالذي

ا..فحصنانحن

الأجساماليفنهوك(واكشف،الحيةالخلية)هوك(اكتضفانولعدالمظبل،في

نراهلامماوالمزيدالمزيدهناكانيدركونالعلطءبدأ،الدمفيتسبحاييالصيرة

بالمجهرحينهانظرنافي،يخر!فوجدناهالفوئي،بالمجهرنظرنااجسافا،في
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بداخلها،نواةخليةكلفيهناكابذا..!نثبعلنببساطةاننافوجدناالإلكتروني

!لأهالنوويالحمضمنبعنايةومكذسالطولخرافيشريطبداخلها،كروموزومات

!..النيتروجينتةالقواعدمنطوبلتتابعهوجينوكل،الجيناتمنخرافيعدديحتوي

إلىنملأنإلىوهكذا،أصغر،اجزاءمنتتكونصغيرةاجزاءدائفاهناك

بوساطةبداخلهامانرىاننطعلاوالتيالصغرفائقةالب!يطةئيةالكي!الذرسأت

تأثيراتهامنوالالكتروناتالبروتوناتوجودندركفقطولكن،ميكروسكوبأي

تكونالتي)الكوار!ت(هوإليهوصلنامااقصىف!نالطليالعصروفي،الكهربية

!.نظن.مماأوسعآخرعالمبالتأكيد؟الكواركاتداخليوجدماذا..البروتوناتهذه

لأنبهيحيطانيستطيعانمنبكثيراوسععالفاهناكانالإنسانيدركجديدمن

إ..ال!فيةبالقوةليتآلاته

مئاأكبرإما)مقاس!لنا(001علىللظيةواسعوهوإلب،بالنسبةمتنا؟غيرالوجود

العالمهذامنمتوسطةم!نةفيصغيرجزءأنناإذنلابد..بكثيرمئاأصغرأوبكئير

نراها..لاماكمبتخيئلدهشتنالاثارةوسيلةهومنهنراهوما..االواسع

وأوزنلهليستماقاتافههوكائنحجمهحيثمنالانسانأنحينهاتعلمنا

والطلمبخا،يباليلاالكبيرالطكروقيوالطلم،الملكوتهذافيهباءةنحن،قيمة

علىداعلهليسالاهالقيدالبشريوالفروربوجودنا..يدريلاالمغيرالميكروي

!..الاطلاق

حجمهليرىحولهينظرال!فيكيبالأ!ءآخريوجد!ئنلاذلكبرغمولكن

مفارأنناحفاندرككونناولكن،عملاقكونأمامالحجمصغارنحن..الحقيقي

ه!افيماأكىاننايفيبعدهلاتعرفلمالتيال!ئناتملياراتوسطالحجم
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منوتكريمتفضيلمحضولكن..بذلكمنالاستحقاقيسهذا..إ!العملاقالكون

الثطتينؤززقتافنمؤانتخيراتبزيخيؤخقفتافنمآذتمتيي)ؤتقذكزقاثيء:كلخالق

07(..)الاصاءتقمييلأ!خققتايفقكيبرغقىؤقفئفتافنم

فيآخريوجد!ئنلابالمظبلبل..!الحقيقيبحجمنامعناالكونيتصرفلا

لهاللهتمكينقدرالذيمنمكظ..!ثلماوخيراكهالرواتهامنال!همكنهقدالأرض

الذيالتمكينإنهالفضاء..؟؟وغزوالنفطواستخراجالحديدوإلانةالوباءهزيمةعلى

مظهرمنواحدهوالديوالتسخير.01الحقيقيحجمنامنا!كبرالحقيقةفىهو

قاكئم)ؤستخز:فيقولالقرآنيخبرنا..كماالحياةهذهفي!ارادته!النهوجود

الأزضنكئمتجغكائلإي)فؤ13(..)الجالهةيخة!تجميغاالأزفييخيؤقاالشقاؤاتفي

تجققكغائدي)ؤفؤ15(..)الملكالثثئوز!ؤإتةرزقيماينكفواتايهيقايخيقافشئواذئولأ

165(..)الأنعاماقاكنم!تايخييينفؤكنمذزتجابتففبىقؤقتجغضكغؤزقغالأزفيخلآئ!

تذعنفىلكولرغموالقوةالحجمفيبكثيرتفوقهالتياكقةيرىالأعرابيكان

ويمسكظهرهاعلىيركبأن-البائسالضعيفالصغيرهو-لهوتسمحبرأسهاله

العجيبالتسخيرهذايلاحظان!الثهأمر،لذلكشاء..احيثويقودهابزمامها

انتوبئغإذاقلكغيفقةتآيهزواثئمطفوبغقى)يتنتؤوا!:قدردهعلىيدلالذي

وما!اي13(00)الزخرفئقريين!تةؤقافئقذاتتالتخزائديسئئخانؤقفوئواغقييما

لنا..سخرهاقدالنهيكنلملوالناقةهذهنطغأننطيقولانقدر

بالنوستالجيانضعركيسافاريرحلاتفيإلا-الابلنركبنعدفلمنحنأما

وولئراتالأحمرالبحرويخوتالرباعيالدفعسياراتنركبصرناولكن-والدواما

الانزلاقيةالحركاتهذهوكلتحوبها،الت!الظئقةالمي!ني!هذهبكلابوبنج،

فيكرسيعلىنجلسفصرناعليهااللهقذرناالتيالتنظيمئةالروعةهذهوكلاكعمة،
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..!العالممنالآخرالنمفإلىلنملساعاتبضعةالسودانيالفولوناكلالسماء

لمطتنشاهدصرناالتأيهر..اوهذاالدعاءهداإلىممبرحاجةفيإذنصرنالقد

..القديمالأعراىيراها!نالتيمنواجلأعظمالتسخيرهذامن

الففاء-ها-13

1555فينشر)نوستراداموس(اللانينيباسمهعادةالمعروفالفرنسيالمنخم

ناالمتوقعأيزمنهمنالقريبةالنبوءاتبالهراء،مليئاكانىئا..النبوءاتىبه:

تملحغامفةلثعرئةبلفةيكتبط!نالحياةقيدعلىوقتهاويكونعنهاابال!يسأله

هذاأنيدعواانبعدهاوابعههولهيمكنبحيث،ممكنوجهعلىكلتفحيرهافي

واييالبيدةالنبوءاتبينماالميفة..!النبوءةبتلكقصدهماهوذاكأوالحدث

ييهبط،كانالديدانبطونفيوقتهاالأرضعلىمنوكلهويميربعدماشحدث

.؟؟5"للا.!ح5!م:باعتبار،حاسمةواضحةبلغة

فيالآنتقرؤهالذيال!ب!بةتمتالذيالعامفينوستراداموسنبوءاتمن

إلىالانسانعمرمتو!فيركفعال!ثببثرياقإلىسيتوصلونالبثران2(5)15

بأنالعامنفسفيالأخرىنبوءتهتحدثولمبالطبعذلكيحدثلمعام..!002

..!قبورهممنالموتىيقوم

الميثولوجيافيانتشازاوأشهرهاالتيماتأقدممنالثبابإكسيرف!نعامبثكل

فيعالقالذيللإنسانبالنسبةعتيدحلمهوالخلودعنالبحثحلمالشعبتة..

اللهيجعلولم26(..)الرحمن!قالبغقيقاقق)كلان:الداثمةسننهامن!نتحياة

يت!ثبرتجغفتا)ؤقا!:قالالدنيا،كطالبةهذهفيلأحدحقيقةالحلمه!ا!!

3(..34-ه)الأنطءانفؤت!ذايخقةتقسيكلهانخابذونقفغيثآقمانانخفذقنبكبق
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امتطعطبيبعنتتحدثالقوطيالرعبمنتفاصيلهاكرالاقديمةقمةهناك

لموثناوله،بالفعلبمنعهوقامالخلودلإكسيرالمحيحةئيةالكي!للصيفةالتوصل

يمنعلاالإكسيرهذاأنادوكماسرعانثمالأمر،أولفيفرح،يموتأنبوسعهيعد

والتهابال!ثيخوخةبعمىيصابأنولاالعمرفيالكدممعتمائاتفسدكلظهان

الحياةعلىيقدرلا،فانيجسدفييعيشحيلاله!بومتا،صارتالنلايةفي..المفاصل

..الموتاو

شيءتمسنكلوالموتالحياةدورةف!نالمقابلفيفعلأ..الموتأحذيهزملا

?مم4!م15!حأارفيهثمرحالذيالانسانيالجسدمكونات(ولمنالدنيافي

قرنهتهأطرافعلىالدهونوتترسبشعرهببعفن،خلاياهفيكلالضيخوخةلتسبب

اذنهقدرةوتدهورالذاكرةخلاياوثغمرالفقريعمودهينحني،وجههجلدويتجقد

ولاالفناء،سلسلةفيبدأأنهيدركالنهايةفيالمعئة..أعصابهبهارةعلىالداخلئة

السللة..هذهمغمنالطلمفيالطبيةالعناياتاعلىثقدر

هع!

،لبتهوماوللقدالفناءأنإلىكفطنالتأملمنفبقليلشيء،لشكلهذا

كلفيهالبشريةتعئمكانتوقتعليهاجاءالتيالعظيمةالاغربقحضارةهذا،من

تراقبحينذلكمنثتثدأنوبمكنك،أوكادتالحظرةهدهانتهتتقريئا،فيء

المتكررةاليوناني!فلاساتذرغاكضيقوهيالأوروليالاتحادفيالأعفاءالدولبقية

لهم..يدفعونهاالتيالمستمرةوالمساعدات

..؟الزمانمنقرونعدةمنذالطلمنصفعلىسيطرواالذينالرومعنماذا

والأفلامالطفيابعصاباتكشتهرالم!نةوضيعةاوروليةدولةمجردالآنصاروا
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صارواادقيالنصفعلىيسيطرونكانواالذينوالفرلسا؟شا..!وأكلاتالاباحية

السوء..بالغةدوليةوعلاقاتثيوقراطةومياسةعنصرىبفاءتتمزطائفتةدولةالآن

البارعةالمناعاتاصحابالفينيقنبأحفادنأيهرانإلىنحتاجانغيرمنهذا

الأثذاءالمحارينالظيكنجاحفاداو!قرئا،شيءكليستوردونالآنعارواالذين

الآنمارواالذينالمهرةالفراكةأحفادأو،الروميالجنيمنعونصارواالذين

..!نظيفةعيثىبلقمةفقطيحلمون

بذلك،كايأيهرداثموالقرآن..!الأمموعظمةالحضاراتتطولالصءعجلة

قاتجفإكنميقؤيشتخي!يذهنكغيثتاإنالزخقهذوانغيئ)ؤقثك!:اللهفيقول

الأزضنتيرثونيفدينتفد)آؤتنم133(..)1!نعامأخربن!قؤمذرلهينآتسئهخكظيثاة

001(..)الأعرافبذئوبهغ!آمتافنمتثاءتؤآنآفيقاتجغديق

كلعث!

لظنونأقربالدنياهذهفيمخلوقهومالكللابتمصيرهوالذيالفناءهذا

الإرادةويؤكديعنيقانون،تجاوزهأوخداعهيمكنلاقانون،الجميععلىسن!ون

..خلفهتقفالتياكفذة

تلاحظالدنيا،كطعنيسقلولاينفصللاوعفاالفناءهدا!اللهجعللذدك

يخيؤتكاثزتجيكغؤققاخزؤزيةؤتفؤتيبئالذئياانخياةآئقا)اغقفوا:المثلهذافي

يكونئئمئمنقزاقتزاةتهيبئفئمتتافةانكطؤآغختغن!ثؤالأؤلآدكقثل!الأفؤالي

!2(..)الحديدخطائا(

نلاحظلماذاشيء..؟اأىيدوملاولماذا..؟احالهعلىشيءيبقىلالماذا

بلواحدم!نفيتبقىلاالطاقةأنالحراريةوالدينامي!الفيزياءقواينفيحتى
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نامنذالدورانيةاللعبةهذهفيمشمزنوالموتالحياةلماذاالانكال..؟!دائمة

الديا..؟اعرفنا

يكونأنكأبىنافذةعلياإرادةعلىدليلأللحياةالفلسفئيةالطبيعةهذهأليست

لصحبها..؟؟!إلااقيءيكونانإلاكأبىلها،إلاالكطل

..،بداخلصالتىالقيص14-

الخطى،وفيئقةالقدميندقيقةكلكونأنلابدالجميلةالمرأةأنيروناليابانيون

الجميةفالمراة،بثدةالرأيفييختلفونالأم!بكتون..الظمةقميرةككونأنويكمئل

أرلعةتحاويلنالجميلةالأمدبكيلأالمرأةأنهذاومعنىوثقراء..الظمةطوبلةلديهم

إلهتا،عقائاأوعتاالشعرصفاريعتبرونالذينافريقياوجنوبوسطدولفيج!هات

اصليجمالعلىتدلالتيالبضرةسوادثديدةالمراةيعشقونهمالمظبلفي

اصللأنالأشباءهذهبكلببالوالنالإدكبمواهلالمفاء..فدبدوعرقالمنشأ،

..االرائحةفيعندهمالجمال

معظمفينسبئةالمسألةأ..إذنللجطلواضحة!فصيلئةمواعفاتعلىنفقلم

..العفصيلاتهذ،

السينما،لأخرىثقافةمنتختلف)الظرافة(موام!فاتكجدانيمكنكبالمثل

البريطاني،أب()ستاندوا!،الأمريكيكوم()شتوار،الصامتةالألمانية

لاضحاكالشرتةالمختلةبهاجادتقدوسائلهده..كلالمصريوالمشخصثي

ولكن،للنكتةالمفترضة)الخلفئية(اختلاففقطيعنيلاالظفاتاخملاف،الناس

مسألةمعنتعاملأخرىمرة..لتلفيطالمفمئلةالوسيلةفيالكبيرالاختلافيعنيايفئا

ثماقا.01نسبيةانهاتبينثمالذوقعالمئةأنهانظنى
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أنهالكيتبينللألتاءعليهاومتفقعامةمقاييستعتبرهااييالأثياءمنالعديد

والعدالةوالوفاءوالمدقالحريةقيمبينما..احولكالذىالمحيطفيفقطعامة

البشر،جميعبينتمائامشتركةقيمهيالناسإلىوالاحسانالفقيرعلىوالعطف

يأيهر..!خلافدونهؤلاءعليهاكليسيربفايةمكتوبةيففرةإنها

يقنعواانيمكنهمشيء،ايفيفطردهمنكسواالذينبعضيثككانيمكن

لانقاذانفسهميقتلوابأناو)كارنيماتا(..معبدكهنةيفعلكطالفئرانببادةاكس

توجدلابأثهاو..5!ول!"؟دا!!أالأنماريذعيكطللطلمايوازنوجلبالبشرية

أفضلمستقبلأجلمنالأغبياءواوالفقراءالعقولفعافياخماءنقومانفيدثكلة

واسرتكمنزلكتركأنعليكيجببأنهاوهك!لي..جويانيزعمكطلبشرية

الهيبيز..يؤمنكطالمخدراتولتعاطىالث!واحفيوثيش

بمعاهالعدلقيمةفيمثلأي!ثككأنعلىيجرؤلنهؤلاءمنأحذاانعلى

لامعكداتهم،كرابةبلفتمهما..اظالميننكونأنعلياأنيذعيأو،المطلق

سائدةجعلهاقداللهأنعنالقرآناخبرناالتيالقيمةهذهمنيتمقصواأنيمكنهم

قطقؤاالا5انميزانؤؤفتغزقققا)ؤالشقاغ!:قالخلقها..اكطيومالأرضفي

+8(..)ارحمنائميزاني!يخي

وامر،القيمهذهفيناخلقالذي!ت،اللهعلىوجوديدليلأمامنحنأخرىمرة

انقخشا؟غننؤيتقىانفزقيفييآإلتا؟ؤالأخ!تافيبانقذلييأئزالفة)إن:الأخلاقبهذه

فؤذواآنيأئزكنماللة)إن09(..)ابحلقاكزون(تقفكخييظكغؤانتقيؤانئتكر

تيظكغييفاالفةإنبانقذليقخكفواآناذيرتينخكفئغق!إذاآفيقاإتىالأقاتات

58(..)اباءتميزا!ستميغاكأنالفةإنبه
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يتعلص..االذىالإنساق-15

قائمةواعتلالهالإنسانصحةبأنيؤمنكلهالعالم!نالزمانمنقليلةقرونحتى

والمرارةوالدمابلفمالأرلعة:الأخلاطمنجمهيحتويهاالتيالمظديرعلى

وحتىبلايقا،والذهيةابفعهبلفقط،الجسدتةالأمراضفييسأوالصفراء.0

..!المخلفةوال!ثخماتالبشرأنماط!قيماتفي

آمنفقد،واسعخيالمنإليهالومولالانسانيستطيعمااقصىهذايكنلم

معوتقلتزدادالأرلعةالأخلاطهذهانالوسطىالعصورفيأيغئاالأطباءمنالكثير

لهاولأنما،ثخصعلىكغلبقدالوداءفالمراوة،والكواكبالنجومحر!ت

يمكظفباياليالظميتن،نفسله)زحل(كوكبولأن،والجظفابرودةخاصيي

يمكظل!لكازحل.0حركةوفيالسوداءالمرارةبينعاطفيارتاطوجودنستتجأن

زحلبنمم!كوكبالسوداءالمرارةعليهغلبتمنونعالجالتكيره!انعكسأن

علىلدلكا0.والرطوبةبالحرارةيتميزانالئذانوالشمسالمضترىكوكبهو:والذي

يثلوأنالزاهيةابرتقاليةالملابسارتداءمنيكثرأنالمرضه!امنيعانيمن

..(والقرفةالزعفرانمثل)الشصئة(التوابل

الزعفرانتناولاهميةلهفيمف)الاهم(منالطبيبإلىالمربضيدهبولذلك

فيهز،يموتلمالزعفرانمنا!ئاالمريضيأكلالمراوة.01لام2منللتخلص

،اللازممنأكرفعبفةالمشنرى!لتحركةببدوماعلىبأنهأسىفيرأد4الطببب

01.إذنالطبيبامركطالزاهيةالصفراءالملابسمناليهريلبصلمأنهلابد

مجدها!نتفيانهاعلى،والظرافةالظءثديدةالآنكثبدوالنظربةه!ه

الجمعيالوجدانفيجعيهاالتيللدرجة..والمعرفةالعلمدرجاتأقمىلكستبدو
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جيد)يزاج(فىأنهفتقولأحدهمعنتتكلمحينفأنتهذا..يومناإلىالبشري

السعادةآثارعليهتبدولأنهبال!شة-المختلفةاللظتينمشركمصطلحصهذا

أهميةتذعىكانتالتيالأرلعةالأخلاطنظريةوحيهنتتحدثحيشهافانت،والأمل

الإنجليزية:والكلمة..النفسيةالحالةلانفباطالأخلاطهذهبينمزاجيتابوجود

اللاينتة:الكلمةاصلهاإنماوالسوداوئة،الاىبتعنيوالتي517"ع+!اء7

التيالانجليزيةل57ا!أوكلمةالسوداء..!المراوة!عي:والق7!+أ!احءاه"ع

مء؟أهدال..!المثترىبكوكبعلاقةلهحرفتا:تعنيوالجزلالفرح!عي

كلعء

تحدثالتيالحديثةالأمراضعلمكتبولينالدجله!اينتقارنانيمكنك

وكطؤرفيه،شكلاإنسانيتقذمهذا..علاجهوكيفيةالمرضبأسبابودجربةعلمعن

المتتاليةوالإلهاماتالعقذملهذاالطوبلاكربخنعلمولافننبهرنحننراه.كبير.معرفي

..المعرفةهذهمنأصيلجزءولينبينناالوصلحلقة!نوالرجال

البقربجدريمصابةوهيالأبقارإلىنظرالذيجيتر()إدوارمنبداية

التيالأعراضحدكبيرإلىثشبهمنهالعانيالتيالأعراضانولاحظ،*ههل!ه!

مسببيكونلربماففكر:ا!+5،*ههابالجدرييصابحينالانسانمنهايعاني

،الوفاةيسببولاالانسانجدريمنبكثيراخ!البقرجدرىولأن،متشابهالمرفين

منيفايمبحيموتلاثمواحدةمرةبهيمابمنانالانسانجدويعنمعروفولأن

الانسانفيالأبقاربجدريالملؤثةالحيوانيةالسوائلنحقنلافلماذا،المرضفد

ضدكليهط..امنيغافيمبح
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لقد!نتحد،اقصىإلىناجحةولكن!حدكبير،إلىوجنولئةغريبةالفكرة

تسميتهتمتوالذي+هأ؟!+أساع!7نفسهايطعيماختماعهيالسابقةالبسيطةالقصة

..بقرة:تعنيالتياللانيية!حسا!7رتبفاالاسمبهذا

آثارهالحفرئاتعلماءيجدالذىالجدريفيروسأنالتطعيمهذانتاجمن!ن

البب!نوالذيعامآلافعثرةمناكرفذالمحئطةالمومياواتاجسادعلى

القفاءتمالأمربكتين،فيالحمروالهنودأفريقيافيالطسايقباثلمعظمانقراضفي

وجهعلىمنعليهءالقضتملفيروسعليهالمتفقالوحيدالفالليصبحتمائاعليه

مارس8فيالعالميةالصحةفظمةاعلنتكطع4!مولهأ؟!سأ!أ:!ملبشكلالأرض

تعدلماكريخ،هذامندمجدذاالتطعيمهذاواحدلشرييتلقلملذلكا089100

..إذنحاجةله

التطعيميالمبدانفسباستخدامقمناالتيالأمزضمنال!تطبغاغيره!ا

منوغيرهاالسطئيوالالظبالأطظلوشللوالحمبةالن!دئةالفدةبالتطمعها،

البضر..منالملايينأنقذتالتيالتطعيمات

عقلإلىدخلتالتيالملهمةالبصيطةالفكرةعلىمبننإذنعظيمنمرإنه

ألكسندربالعلىخطرتالتيالأخرىالعظيمةبالفكرةيثيهما،طريقعنإنسان

مزرعةمنجزءإزالةسببتالبيسللينمادةانالبحتةبالصدفةلاحظحينفلمنج

تصنعأنيمكنالمادةه!هأنفاستنتجعليها،أبحاهلهبعمليقوم!نالتيالبكتيريا

طفرةسببتالتيالحيوبةالمفادات!ظفإنهالبكتيريا،ضدفعالةأدويةمنها

..)الطبيةوالوقايةالأدويةعلمفيعظيمة

كلعء
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بناانتهتالتيالمديةحياتنامل،الأمثلةهذهمنالمئاتهناكالطبغيرفي

وبغض-الانسانتةعلىبصقهيسخلأنإنسانكليستطيعباناللحظةهذهإلى

بدلافيسبىك،حائطعلىيدهبأصابع-البصمةهذهقيمةفينحنراياعنالنظر

..حقيقيكهفحائطعلى!ثيرئةباصابعيسجلهاانمن

الانسانقدرةعلىتدلالعلميةوالمنجزاتوالاختراعاتا!ظفاتهذهكل

علىدليلإنه،يحطهالذيالواقعاسوارفوقوالقفزالموجود،حدودتخطيعلى

المنجزاتمنالمتوقعغيروالكمالبثريالبلمحدودثةولاالإنسانيالأفقاتساع

سبحانهقالكمالنفعطللبشرتة!اللهمن!ملإللاثم..الوعيهذاإئارةعناكتجة

آلئمققكتأييكئميقيخميكغكنمتئوبرصتئقة)ؤغئفتاة:يداوودنبيهعن

08(..)الأنعاءلثتايهزون!

يفعلكيفيعلملاامهبطنمنخرجالديذلكه!ا..؟كلالانسانعئممن

وبينالحياةعليهابداالتيالطلبينالمعرفئةالطفرةه!هالب!ء..غيرثيءأي

يقولكما،المعجزةبحجم!اشعارناكفيلةيسيرةاعوامعدةبعدإليهايصلالتيالحال

ؤالأنجمتازالئمغلكغؤتجغكلثتيئاتغقفونلاأئقاتكخئطودبيقآخزتجكغ)ؤالفة!:

78(..)ابحدتثنكزون!تغفكغؤالأقئذة

حينهاولكنكالطلة،هذهإلىأوصلهماهوفقطالبشريايعليمانتظنرلما

قيمةبهانشأتالتيالطريقةاو،العلومبهاكلنبتتالتيللكيفيةتفسيزاتجدلن

لكسيروسيلةحتفادجدولنله،صاحبلاعشوائيماديعالمفينفحهالعلم

علىالفردئةوالقدرة،المعرفةهذهإلىوالمزيدالمزيدإضافةعلىالإنسانيةالقدوة

:!اللهيقولجن،الآيةبهذهتهتديذلكفيكحتار(نبعدلربما،والزيادةالانتاج

3-ه(..)الط!تغقغ!تنمتاايهتشانغئغ5بانققيمغفغائدي5الأكزئمؤزئك)اقزأ



المستحيلض..االبدائل16-

..بقاتالم!برامجالعابتثبهبلبةمعكسأقوم

الآن،51إلىأمنرقفامنهمواحدعلىكلوالصقابقودمنقطععثرةخذ

ملمسهمفيكمائاويتساوونمختلقارقفايحملمنهاالنقودكلمنقطععضرةلديك

جيبكفيضعهمحشا،يدك..بلمسةبينهمالكرقةتستطيعلاأنكيعنيمما

جيذا..واخلطهم

فيتنجحاناحتمالما)1(..رقمثحملالتيالعملةليتخرجانالمطلوب

ه!اأنلعلمتالعامةالثانوبةفيالاحماءلمدرستصفيلوكنتذلك..؟فعل

تحظىانلك)يتوقع(محاولاتعثركلمقابلفياي1/0100هوالاحتمال

..فاشلةمحاولاتتسعمقابلصحيحةواحدةبتيجة

..عملتكعلىستحملالعشرةعن!قلاولزبدمحاولاتعدةولعد،ستحاول

ف!نيالمرةهذهولكن،التجربةوثكررجيبكإلىتعيدهاانمنكالمطلوبالآن

للاواكلية)1(رقمثحملالأولىبحيث،عملتينجيبكمنتنغانمنكسأطلب

ذلك..؟فعلاحتمالما)2(..الرقمثحملمبافرة

للحمولمحاولاتعشرمعكلف!ن،تتخيلمماابعدذلكاحتمالالواقعفي

ولأننالها،اكليةعلىللحصولفقطواحدةمحاولةه!هسيهونالأولىالقطعةعلى

إلى-جمائئا-نخاجاننايفيفهذااكيةالعملةفيمحاولاتعشرإلىنحتاج

المايهور..بايرتيبالعميينعلىللحصولمحاولةمائة
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لاستخراجفيهالمرغوبالتتاليانتعنيوالإحصاء،الرياضتاتفيقاعدةهذه

متتاليتينعملتينحالةفياي،قيمتهوليسالرقمين()1منيزيدفيهالمرغوبال!ئن

..!201:يساويالمحاولاتمنعددإلىتحتاج

نامنكالمطلوبالآنم!نهما..العملتينأعدمحاولةملالةمنيقربماولعد

التيالعملةدم)2(الرقمتحملالتيالعملةدم)1(رقمثحملالتيالعملةليتخرج

الرقمتحملتخرجهاالتيالعاشرةالعملةثكونأنإلىإلخ...)3(الرقمتحمل

..)15(

هذاثفعلانمنك)يتوقع(لكياللازمةالمحاولاتعددان،ببساطةيعنيهذا

عددأنيساطةيعنيفهو،الرقمهذافداحةتدركولكي5،101هوصحيحبثكل

ا..الرقمهذاإلىسيملكعدادهمف!ن،فجأةعددهمنصفزادوالوكلهالعالم-ن

وتسعةوتسعمائةمليوتاوتسعونوتسعةوتسعمائةملياراتبتسعةقومأنعليكوأن

محاولةفرصةعلىتحصلحتىفاثلة،محاولةوكسعونوكسعوكسعملالةألطودسون

..اوحيدةناجحة

إلىيدعو)العلمالماتع:في!بهمو!شون()كريسيكرهال!ىالمثالهوهذا

السببهيتكونقدالعشوائيةأنيظنونمنخطأفداحةنفهميجعلنا(الايمان

.01الكونه!انشأةوراءالحقيقي

تخبرناواييمحتهافيبقوةالمثكوكالقديمةالكلاسيكيةبالقصةذلككرني

منهوطلب،عملهعلىي!فأهكيالضطرنجرقعةمختعاستدعىالفارسيالملكان

يضعهافقطقمحبحبتئي!فأهأنالمختحهذامنهفطلب،يريدهثيءأييتمنىأن

الثالث،المربععلىوثمانيةاكني،المربععلىحباتواريع،للرقعةالأولالمربععلى
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الرقعةفيالأخيرالمربعإلىيصلأنإلىوهكذاالرابعالمربععلىعضرةوست

64..رقميحملوالذي

ولدلاالملكمنتريدماتتمنىاناخبركانا..اهانهقدواعترهالملكمنهغضب

..!القمحبعضمنيتطلب،والمناصبوالأراضيالذهبمنيتطلبأنمن

يملكممااكثربالفعلمنهطلبقدالرجلأنيعلميكنلمالجاهلالملكلكن

أنهلعلمآخرهاإلىالمأيهورةالهندستةالم!اليةتتتعلو!نفمانه..االأرضملوككل

:يساويماأي..القمححباتمن642عدد64رقمالمربعفييفعانمنهمطالب

القمحمنأنهاكميةاي..!القمحمنحبات55161690737018446744

قوةلأنهذا!..!الدخلقهاانمنذالشرتةزرعتهاالتيمنجذاببهيراكبر

دشلأ..مخيفةالهندسيتةالمتتاليات

بهاقامالتيالحقيقيةبايجربةيأيهرنامثالهفمانمورشون()ك!شىإلىولالعودة

)هكسلى(..معضلةعلىيرد!نالذي(للفنونالبريطانيالقومي)المجلس

بهآمنمماأكررلمابالتطورآمنوالذي،لداروينالنجيبالتلمي!!نهكسلي

لهاأعطبلوالوجودكتفسرأنيمكنطالعثواثيةانهكسليقال..نفسهداووين

بشكلتجزبالقرودمنمجموعةظلتلوبانهمثالالذلكففرب..ال!فيالوقت

قمدةلديناانابهايةفيوجدنالربماكاتبةآلةعلىبأرجلهاتضربانتمائاع!ثوائي

ا.لشكبير.

جهازمعقفصفيقردةستةمنمجموعةبوفحللفنونالقوميالمجلسقام

عشوائيبشكلمكتوبةصفحةخمسينالقردةأنتجتواحديثهرمفئوبعدكمبيوتر،

مغازلاأوموزةعنبحثاوذهائاجيئةالقفصفييمرحالذيالقردف!رباتمن
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فيلشكسبير،قميدةاييجدوافلمالخمسينالأوراقهذهبتحليلقاموا..لصديقته

و()!(الكلمةهذهلو!نتحتى،صحيحةمكتوبةايكلمةيجدوالمهمالواقع

حرقا،03بهاالمفاتيحلوحةانافترضنالوأنهإذ،العجبمنكيزايمثللاهذا)1(،

تقومأنيتطلب)!(التعريفحرفوهيالإنجيزية،اللفةفيكلمةأبسطف!نثاء

احتمالتبلغذلكمحاولةاناي..محافةثم!ثممسافةحرفعلىبالضغطالقردة

ألف27أصلمنواحداحتمالاي،فاشلةمحاولة033أصلمنصحيحواحد

!..فاثلةمحاولة

بمثالههكسليإذلالفيللإمعانالتجربةبهذهبالاسحانةشرويدو()جيرالدقام

قصائدإحدىوهيلشكسبير،جذاصفيرةقصيطةلإنتاجانجيرالدقال..القخلف

مقتصرةمف!يحبلوحةاسخاانناولفرضفقط،حرفا488منوالمتكونةالسوناتا

فيالقردةنجاحاحتمالئةأنمعناهفهذاحرقا،26فقط:الأبجديةالحروفعلى

محاولة01096مقابلفيواحدةنجاحاحتماليةأي..!محاولة48826هوذلك

..فاشلة

حاولتلوالثطرنج،قمةفيفعلتكط!بهأنمنأكبرجذا،كبيروقمهذا

فقط..!العددل!بةال!بهذامنمفحةالعثرينيقاربمالاستهلكتأكيبهان

علىتزيدلااصلأكلهالكونفيوالنيوتروناتوالإلكتروناتالبروتوناتعدد

عنتملأهاكيفقطالأكوانملياراتملياراتملياراتايجادعليكانأي.!.0801

..القصيدةهدهإنتاجأجلمنالقردةبهاستقوماييالظشلةبالمطولاتآخرها

تعقيبئاالسابقالملحدفلو()أنتونياورد.؟؟أيفا.ستستفرقهالذيالزمانعنماذا

حاسوليةمعالجاتإلىكلطالكونذراتثحوبلافترضنالوانهفقالالتجربةعلى

بمليونفهامعالجكلوقام،الجراممنمليونعلىواحديزنمنهامعالجبالفة،كل
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فكلسنة(مليار)7.13هذايومناإلىالكيرالانفجارلحظةمنذاكنيةفيمحاولة

المراد:الرقممنبعدحتىنقتربلمأممط..فقط0109هوبهاسكومالتيالمطولات

01096001

والمدفةبالعضوائيةالبةنثأةحالةفيولكنمتحيل،هذاانلنايتبينهكذا

002إلىنحتاجبلثكسبير،قميدةفيفقطكطحرفا488إلىنخاجلاف!تا

..!اللهناءإنحالاذلكلكوسأثرححرف..االف

الخليةانافترفواالخالقوجودعنبديلأالتطوونظربةارتضواالذينفالملاحدة

اتجتعثوائهكي!ئتةثفاعلاتطريقعنبالصدفةالجادهاكمقدالأولىالحية

فيالطربفةالنكتةوؤيةمننفسيافعانادتطعالاالترابمنالأولىالحيةالخلية

تمأنهيقولبعغهمبالبم..ا(ثرابمنالانحاناملانالظيةفيقالواقدكونهم

طوبلةفترةمنذالأوضؤاروافضائييناومعلومةكيرفائقةدئوواتشكلعلىالجادها

الخياراتهذهب!عرإذاولنتمسكالكوميديا،هذهنحمعلمأنناسنفترضأنناإلا

..الصدفة:عقلانئة

القدرةل!حيةخليةايةتوجدانيمكنلا،الجبتمنالأدنىالحدلنظربةطبط

يصاويماوهوجيئا..002الأقلعلىتحتويوهيإلاوايكائرالطقةإتاجعلى

وااختلافا!طيئقبللا،دقيقبترديبمترامثةنيزوجينيةقاعدةالف002حدودفى

إذنبالمدفةالخليةهذهنضأةاحتمااليةحرف..أالف002ايثركيبها..فيخطأ

خاط!..ااحتمال00000901مقابلفيصحيحواحداحتمالهو

ولكلالمعروفةئيةالكي!العاصرجكل!ملةالعماويةالأجرامنشأةعنوأما

(بهرفأمز-حياةبوجودسؤهادونفقطهيتسمحالتياكبتةوقوانينهالكونقوى
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اذيرخفتنيقآكتزؤالأزفيالئماؤات)تخنق!:قالبالتأكيد،كطذلكمن

57(..)عالريغتفون!لااذيركزؤيمن

.؟!مثلأ.الببيةنفي.؟.أخرىبدائلعنفماذا..المحتملالصدفةبديلعنهذا

المجزد..العقليالقانونهذانفىمنبالفعلهناكانقلتإنفيتحجبرلما

كوتاكلطأنقالهذا،علىثالأشهرهوهيومديفيد.01الحقيقةهيهذهولكن

ولكنفقطمفايحدثانهماا00)ب(وسبب)1(أنيعنيلا)ب(،يحدث)1(فعبا

للآخر..اسبتاأحدهماأنذلكيعنيلا

ننحدرلنلا،..؟؟االبعضبعضناخلقنامننحننكونأن:لالثبديلعنماذا

هذهعلىالردفيالصفطتونسؤدالعقليالحفيضمنالمستوىهذاإلى

..االترهات

مث..!ال!بهذافياشطرادمنبهقمثماأكبرمنهوهذايكونرلما

ابنعقلامامتصمدلا!اللهوجودعنالبدائلهذهأنلاقناعك!مدةصفحات

أصغرالثلاثةانبرغمالريعمنأكبرالثلثلطذابعديفهملاال!ممطالصغيراختك

يرىخلفهسينظررأسهمؤخرةعلىأحد!مضرلهإذاذلكبرغمولكنهالأرلعة،من

هذا..ا)سبب(ما

اللهوجودعنالمحتقلبالبديلخاطبناحين7يتينفيالقرآنلخصهقدهذاكل

الشقاؤاتخقفواآئمهانتيفونفئمآنمدثتئءغييريقخيفوا)آنم!:فقال!

كه..35-6)الطورئويئون(،تلؤالأزفن
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تةقافتمفواقثكضئربئائسآئقا)يا:الأخرىالمحتملةائلالبلىكلعنوقال

الذتابئتشفنفغق!إننةاختتففواؤتوذتائاتخففواتقالفيماذونييقتذغونائلإينإن

ى..3)الحجؤانقطئودث!الطيثفتف!يتةيشتتقذوةلاثيئا

كلبرغم..!يحتطيعونولافهاالفرارمحاولاتعلىيصزوناييالحمقةإنها

مونها..يقلىالتيوالبراهينوالحججالثبهاتكلبرغمعادهم،كلبرغمثكوكهم،

العطم..!الظلقعنبلىيلثفةليسالنلايةفي

ل!ل!ل!

الحؤال..هذاعنالقرأنإجاباتلمطتمنلمحةعضرةت

تفربانعليكإله..؟؟يوجدهل(حدهم:يسألكحينإذنالقادمةالمرةفي

الشقاؤابقاطيريثأالفه)آفيوثقول:بحق،الصدمةمنعيكوتزوغبك!،كط

ا(..؟!.)إلراهمؤالأزفي!
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حمقاالإشدالسؤال

شبيهة(وأشياء،اللهصفاتوعن،اللهخلقمن:سؤال)عن
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عدةوصطتيىمحفييقبع)الغفرة(ثديدةالمحليةالصحفأحدمقرفي

)كووسفيدوسهمايأيهرهال!بته،ماثيءعنويبحثبدورها،تيستةعمرامير

للخبرىبئأثناءالمستور()كضفلممطلحاستخدامهفرورةمن(الإعلاميالبؤس

بعنواننجرعلىتحتويلاالتيالصفراءالصحمفةإن..االأقلعلىأسبوعئامرتين

علىعملهاتجيدولاال!فيبالقدربائسةليصتعن...(المستوو)كثف

..!الاطلاق

الفريقعرفهال!ممطالسرمعرفةإلىسار3،الكلمةهذهالناسيعشقمال!ب

اكنلمانيبالئهلهاقسمف!نيفعلأالاسمبهذافر!هناك-لو!نالدماطيصلاح

هذالمعرفةمسحدانتهليفخمئا..عامرالحكيمعدالمشيرمن..ا-أعرف

ملابسيلبصوهوابطصيديعثق!ناباصرعبدإن..؟سيدييا)المشخبي(

تعيثىأن..!بالفعلعبءالمعرفةأنكدركالحر!عرفانبعدثمالضاء..!نومه

الأنيقةبدلتهمرتدتاالبطيميد!ناكصرعبدأنيظنونممنالشذجمنمجتمعفي

..االحقيقةتعلموحدكأنتبينما

أسزؤاهناكتكونأنب!هولةنكبلف!ننا،الخرافيالبثريالفضولهذاولرغم

ذاكأوالجهللهذالذةنجدوقدبلالتارلخ..وفيالواقعفيفعلأمفهومةغير

هومنستتأيهركنتإن،لحداكالثعبي..البللائارةخصبةمادةويصبح

الحفاح()جاكعنمحمعاوبهتوقها..افيدتقدقلالله!نلوأصلأ)كييدى(

.01بالفعلهومنعرفواقدإن!نوا

وكلسر،وكلثيء،كللمعرفةففوباووغمأنوفنابرغملأنناهذاكلنقبل

ممامسكنةاكرهيالتيالبشريةبقدرثنامحدودونأننادائفانتعلمفماتامشور..

..!الكثيرونيظنه
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الولادةعلميةإطلاقيتمبهالذي)المي!نيزم(يعرفونالطبعلماءأنتظنهل

الميزياءعلماءأنتظنأوبابوم..؟!وقوكاكيمةكشرحاييالمؤكدةالطريقةاو

وتطيقاتهاالكمبظرتةالمخيفةالأبعادكاملوشكلحفايفهمونالمتخممين

)الفجواتعنيتحدثونايا!بخعلماءوجدتمرة..؟اكمالحياةفيالمحتملة

وأللجماهير(الفامفى)السلوكعنتحدثونالاجتماععلماءوجدتأوالمعرفئة(

المحتمل()من)رلما(مثل:كلماتيستخدمونوالسلوكابفسعلماءوجدت

إلخ..؟ا)نظن(...

)نظريةفهماستطيعلاعندماالفيزياءعلماءمنجمزااغضبلناننيعلى

تقيةم!نيهاتفييحددطالماأغضبلن،حاولتمهما!ملبشكلثلأ(النبية

إلىبنجاحيارثاديسقومطالما..!النظريةنفسعلىدكهافيالمقمدة5"قأا!

حقيقيةوأعتبرهابهاسلافماني-بالمناسبةحقيقيم!نصهو)الضئعين(قربةمقابر

اشبهالفلسفيإثباتهاولداالفودو،سحرةبطلاكمأشبهال!باضيجمبعهابدالوحق

إ..تانتانبقصمى

)تثابهإننتفايقلاالقة..اعلىنحصلحتىإذنشيءكلفهمإلىنحتاجلا

نفهمأنيكفب،آثارهنرىانيكفب،وجودهمننتأكدأنيكفب..التشأوعليا(

جميعناالممدر(..!)نفسمنلناأتتالتي)الفحكمة(الأخرىالأفياءمن)البهير(

به،يخصيخما،الالهعلومإلىنرحينلكنالبشر..بعلوميختصفيمابلىلكيقوم

أنهعلىويصرالتعسالمحفيذلكإلىبعضنايتحولحهنهاومفثه،ولكينونته،

ولووالأمباب،الفاصيلكليفهمأنلابدشيء،كلعنالمستوويكثفأنيجب

تكن)..لمكأنهاقاموسهمنيشط!،بسيطفالأمريفهمهالم
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)المرتعين(قريةطرلقإلىاحتاجواهؤلاءانالمظرقةهذهمننكضفأنيمكظ

المعطفصاحبالأثقرالعايمفيوثقواانهم.!.الآخرةطريقإلىاحتياجهممن!ر

هؤلاءقلوبفيأننكثفانيمكظانفصه.0)العليم(فيوثوقهممن!رالأبيفى

غتيك)آنزذ:المئمينهذيناحدفيالخاسرالفر-ش!نواوأنهموقيغ،وثك!بب

فئوبهغيخيائدينقأئائتثتايقاثؤأخزان!بأثمفنثخكظثأياثيتةان!بئ

ؤالزايخوناللةإلاتماويتةيغتغؤقاتأويل!ؤانجيهاةانمتت!انجيخاةيئةت!ثتاتجةقاقيئبفونزنغ

7(..ع!ران)الؤئت!!جمنل!ئنكلبهآتئايفوئونانينيمنجي

والسن!نالخلقفيبتأملهمنهتأكدوماودينهعقلهمحكطتفئيمنفهناك

نألابدبطبهعقرممطانهى!لنواعتبراسشكله،أوعلطالتبسأمرأجلمن،والكون

وسيلةفيهثقومايعلمهمااعتبرمنوهاكللأ.01طلاثيءبكلمحيطايكون

المصدررلنا..!كدمنككلأنلماذا..؟؟عه،ويختبييجهلهفيماواليقينللتثد

..الثانيةفيفسيمذقنيالأولىفيمتذقنيفمنواحد،

!عث!

الاغريقدخيلفيهاكطنخوضانعلينامحزمةالمعرفةمنبقطعاتهذايعحلقلا

فحرموهموالفنونالمظعاتالبثرعلىيحزمونأوتوقراطيينكح!مالأوليمبلهة7

البشرتة..بالمنجزاتمليئةالأرضفصارتبرومثيوسلهمسرقهاحتىالنارمن

وكأنناإنهحال،بأيإليهانملأناصلأيمكظلاالمعرفةمنبقطاعاتيحلقبل

فمسلحتالبيتأمامعنهايبحثفأخ!نقودهأضاعحين)جحا(فعلمثلمافعلنا

:قال.؟.بالضبطنقودكأضعتأين:وسألهيساعدهانعرضرجلعليهفمز،الظهيرة

مفيء..!وهامظلمالبيتلأنقال:هنا..؟اعنهاتبحثولمقال:ابيت..في
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بكثير،محدوديةمنهاألفدوحواسناها،تتخطأنيمكنلالاحدودللاعقوك

الصفاتهذهولكل!ملإلهيوجد)كيفاو..؟إ(اللهجاءاين)منثل:واسئلة

الدنياالسماءإلىرلناينزل)كيف(و..؟ا(علميتفسيروبدونفجأةال!ملةالمعقدة

المختلفةالبلدانبينوقتهيتغيرالئلثهذاانركمالليلمنالأخيرالثلثفي

خال!بالتأكيدإجاباتهاتقع..؟إ(العرشعلىاللهيستوي)كيفأوبامتممار..؟ا(

نافنقرربهمانرىاننستطيعلنالذيالمظلمالبيتفيإنهاالحدود..هذهنطق

الم!نفينبحثنحن..!هناكليستانهارغمالظرجئةالاضاءةفيعنهانجحث

..!ملموسةحاسمةإجابةإلىنصللاحيننندهشلمالخطأ،ولالأدواتالخطأ

!..القرآناجابنايهفلنرىهذا،نفهمكي

الصمديش.ءر-1

ص!:للنبئالمثركونقالقال:!هكعببنالىعنبسندهاحمدالإمامروى

ؤتنمييذتنم5المئقذالفة5آخذالفةفؤ)فك!ؤ:الئهفأنزلرلك..لناانب

ا-،(..)الاخ!عىآخذ!كفؤاتةيكقؤتنم5يوتذ

أيفئاالطبريالامامرواهآخراثرفيجاءصحتها،كطفيمشكوكقصةهذه

خلقاللههذامحمديافقالوا:!النبيلوااليهودمنرهطأنصحتهفيمضكوك

فجاءه،لربهكفتاساورهمثم،لونهانئبهعحتى!النبئفغضب؟خلقهفمن،الخلق

جواباللهمنوجاء،محمد،ياجناحكعديكاخفض:وقالفحكنه،يجبريل

ؤننميلذننم5المئفذالفة5آخذالفةفؤ)فك!:اللهبفول:فالعنه..سألوهما

ا-،(..)الإض!صآخذ(كفؤاتةتكنؤتنم5يوتذ
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قولعلىالعظيمةالسورةهذهنزولسببفيصحيحدليليثبتلمذلكعلى

وأنهالقرآنبثلثعادل!قدص!النبيانثبتقدانهعلى،الحديثعلماءمنكير

!..الرحمنصفةفيهابأنهاوصفهاأقزقد

نتحدثلأننااوجده..اوخلقهمن!..!النهنسبعننتكلمانلنايمكنلا

نلاحظالمظبلفياحد..يوجدهاويخلقهلمفباكليمخلوقا..ولش)خالق(عن

أنهكرقد!اللهان،الاخلاصمورةفيالموجودالقرآنيالجوابهذافي

)الممد(..

الممديطلقونمثلأ،الكثيرةالمعانيل!التيالكلطتمنالعربكدالصمد

جوف،لهليسماوعلى،قومهفيالمطعالسيدوعلى،الأرضمنارثفعماعلى

..الحاجةعدإيهئلخأماوعلى،الانسانإليهيتجهثيءأيوعلى

قالمثلأ!،الهحقفي)الصمد(كلمةمعنىفيالسلفاختلفلذلك

(:وائل)ابووقال.يولد".ولميلد،ولمشيء،منهيخرجلم+الذييفي:انه)عكرمة(

"،خلقهبعد"الباقي:أنهو)قتادة()الحسن(منكلوقالكؤدده"انتهىاليالسيد"هو

إليهالمصمودالسيدانه"واصخه:وقالكلهافورفهداينهيان)الزجاج(وأحب

الذيهو"الصمد:انمن(عبيدة)أبوقالهماهويعجبنيماوأكر"،الحوائجفي

احد+..افوقهليس،إليهئممد

يلدولااحد،إلىيحاجلابينكونه:الرحمنصفةمحرفيوافحتلازمهناك

ئممدكونه:ولين..نزبإلىولاطعامإلىيخاجولاثيء،منهيخرجولايولدولا

..بعدهولافوقهثيءلمةوليسخلقهبعدوشقىالحوائجفيابيه
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الحاجاتبعضتنقمهالعبادحاجاتعلىالظئمذلكيكونأنيمكنلالأنه

أوجدكلمنلوكانله..؟!يلهاأنعنإذنالمسئولسيكونمنإذالآخر،هو

منها..!خروجلامفزكةدائرةفيلوقعنا،يوجدهماكيشيءإلىيحتاجشيء

كلعث!

علىالناريضربألاومامورالحدودعلىيقفجنديالشهير،بال!لشيههذا

الأمرذلكئصدرألامامورفوقهمنأنعلى،فوقهمفنالأوامريأخذحينإلاعدؤه

مقنأخذهلوإلاايأمرهذائصدرألاايفتامأمورفوقهومن،فوقهمفنأخذهلوإلا

إلخ...فوقه

اكرضربمنهناكانعلمناثم،اللانهائيةالسلسلةهذهوأنتاناعرفث

غيرتكنلمالأيهرسابقةالسلسلةأنتتيقنسوفجذابديهيفبشكل..بالفعل

بلالأوامر،تنتظرولاتحتاجلاالشانوفيعةماعسكرتةرتبةهناكبل!نتنهاثية،

احد..!إلىالحاجةولدونتماناذاتنبشكلالأمرهياصدرت

منهولأنهلطذا..؟أحد،يوجدهأوأحديلدهانإلىيحتاجلاإذنفالصمد

بكالذاتيالأمرامدرمنهوالإيجاد،فيعليهئعتمدمن،الحوائجفىإليهئصقد

الوجود.01فيلطكأوراءهشيءثفةلوكانف!..كن

..؟انفسهاوجدكيفولكناحد،يوجدهلمحسئا

..االقرآنيةالاجابةمننفغلمزلناماقليلأ..اصبر

.اتيأصههأقعليح!-2

،بالرياضياتالشغوفالانجليزيالقسإبوت()إدوينروايةأنأحدهماقنعني

ومن،للغايةماتعةروايةهي(المسطحة)الأرضوئدعى1884الطمفيكبلاالتي
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فييبة()فكرةمجردمنأكبرشيءلاأنهاليليتبينايزكية،هذهعلىبناغقرأتهاثتم

للإملال..اقربقالبفيمعروفة

!فالطلمبقتةلرأيخلافوهذاالفية،اباحيةمنمتوسطةرا!مافيالرواية

أتيعلىيحبها،لمثمالمسطحةالأرضقرأالذيالوحيدابثريأننييبدو،الغالب

حالا..!لكيعأحكيطواييقذمهااييالبطةالفكرةغرامفيوقت

الفالسبيلعلى..والارتفاعوالعرضالطولالأبعاد:ثلاثيعالمفينعيشنحن

أنهفتعلمعمفا،لهفتضاهدالمنفدةعلىأمامكالموضو3ال!بإلىتنظرأنت

..الفضدةعلىملموقة!ب()صورةانهعنهلقلتالعمقهذاتشاهدلملوىب،

متوازي:الهندسيالاصطلاحفيهي)التيوالعلبةالمطلينالفرق،بالفل

..والعرضالطولفقط:بعدينلهالمشطيلبينماعمقلهاالعلبةان(مستطيلات

هوكائاتالعالمهذافيماوكلالأبعادثنائيعالظهاكلو!نسيحدثماذا

المسطحة،الأرض:روايتهفيإبوتإدوينتخيلهماهوهذا..؟فقطوعرضطوللها

الأبعاد..ثنلاليعالمإلىرحلة

فيالبعف!،بعفهمبهايعرفونالتيالمعقدةالكيفيةفييشرحذلكبعد(خذ

منأكبرعددمعناههذاكانالاجتماعيةالرفعةفيال!ئنازدادفكلطالعالمهذا

بعضهمعلىيحزفون..الدائرةوهولديهممرتبةأعلىإلىتصلحتىله،ايأفلاع

اطرافها..عندانكل!رهوحدةالأفلاع،هذهعلىالف!وءانع!سطريقعنالبعض

يملكونلاانهمتأيهر،الوحيدةالطريقةأيمئاولكنطنعممعفدة.01!طريقةمنلهايا

والدائرةوالمتطيلالمربعسنرىأعلىمنالعالمهذاشاهدنالوأنناأي،الثالثالبعد

)أعلى(لديهميوجدلا)أعلى(منالنظريستطيعونلاهمبينما،القهوةيتحسونوهم

و)يسار(..و)يمين(و)خلف()امام(فقطعندهمبلاملأ،
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التيالورقةهذهوخرقترصاصقلمأخذتلوفانك،ال!ئناتلهذهبالنحبة

الذيالخرقسيشاهدونحتىولا،قطظالقلمهذايشاهدوالنفمانهمعليهايعيثون

ماكلبل،القلمم!نتتسعوهيالفتحةسشاهدونحتىولافيها،سيحدثه

القلمصفيهايخترقالتياللحظة)فيصفيزايبدأخطاهمرؤيتهممنسيثاهدونه

لهحجمأكبرإلىيصلحتى(الورقةاختراقفيالقلمازداد)كلطيزدادثم(الورقة

بعدكله..القلمجسميدخلحتىبال!مل(الورقةالقلميخترقالتياللحظة)في

الأنمرةمائةواخرجناهالقلمأدخلنالودغييراييلاحظواولنيثيئايضاهدوالنذلك

يقل..إ(..اوعرضهايزدادلنالفتحة

إلامنهنرىلن،نعلمهلارابعبعدمنزارنا!ثنلوتمافابامحدثماهوهذا

آينثاين)اعتر!..الاطلاقعلىفيءأينلحظلاولربماآلار،اوظلاوانع!س

(..التفاصيلهذهفيدخلنالواكثرالأمورسنعفدالناإلارابعبعدهوالزمانان

مجرديكونقدالآننراهالديالعالمأنالآنالفيزياءعلماءبعضيفكرلذلك

فيبالغمنمنهمهاكالأبعاد..اخماسيأورداعيآخرلعالمهولوجراميةصورة

الحلهوهذاأنيرىوكانبعذا..عشراحدعلىيحتويعالنابأنوجزمالضطط

الرباضئة..معادلاتهحليتملكيالوحيد

الفقبالفةالادرايهةحدودكاننوضتحاناردنافقطولكنذلك،يعنيناكللا

..أبذلكتقنعأنلربدلامالسببولكنكوالمفر،

كلعء

بطيعةومنها،العقوليخهادحازالتي!الثهمفاتعنالقرآنيتحدثفحينما

قبلهليىالذيالأولفهوالوجود،قبلموجوذابها!الله!نالتيالطريقةالطل
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بثكل!مل..!استيعابهعلىنقدرألاعليناطيعيأمرهذا(نالقرآنيخبرنالثيء..

099(..)طهجمثفا!بهئجيطون)ؤلا!ه:يقولكط

اتباععلىتصزأن-وفتخاجحاكطافعالومن-الحمقمنيكونثئمومن

أكبرإلهيةمعكينونةتتعاملأنكاتفقناطالما،الجوابهذاعنوالبحثالطربقهذا

تينقاتق!)ؤلا!:النهيقولبها..كطيحيطأنعلىعقلكيقدرممابكثير

36(..)الاصاءجمثغ!يهتك

بعد..اايفاننتهلمأننااذكركدعنيالجديد،اعراضكتوردانوفبل

بهههاالمفعولالإنساته3-

التيايسيرةالطربقةمنها(نعلى،اسبابلعدةالأطظلمعيلعبانيحبكلنا

فمكفيوضعتهاانكفتذعيالكرةتأخذ..عباقرةأنفسنافنعتبربهاخداعهميمكن

وانت)ابله(بأنهفتصفهماسحرتةقدرةلديكانويظنفينهراذنيكمنتخرجهالم

حق..على

وتذهبوكشيخقللأثكبرلرلما،الاطلاقعلىغبئايسالطفله!اأنعلى

خمسفيتلاعبهكنتالذيالطفلذلكهوهوانهليتضحشهيرطبيبعيادةإلى

..المنقوصةغيرالعقليةوقدركهد!ءهلكلبتانبعدالأولىشينه

مخبعد..ينغجلمعقلهأنهوالفاءبهداالطفلجعلال!يالحقيقيالسبب

سنعند05933ليمبح3،سم035دقريئاحجمهيبلغكمائاالولادةبعدالطفل

منوات..خمسسنفي3سما050وحوالي،سنواتثلاث

في3سم126وهالنساءفي3سم0113عموقاالبالغالانسانمخحجم

هناكبالبم-واللهذنبيلهسهذالكنالنساءلكلصادقاعتداو-الرجال

..المتوسطهوه!الكنه!ا،فيفردئةاختلانت
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ستثعرالولادةحديثالطفلدماغعلىيدكامررتلوأنكفيال!ببهوهذا

مهأمء؟+!ارهيهذه،الجبهةفوقمخيفةكبيرةفتحةجلدهتحتيوجدبانه

ولاينمو،بأنالطفللدماغتسمحكيهناكموجودةالمخةهذهاء+!؟+35،ءا

إعاقة:معناهفهذامبكزاأغيقتأنحدثلوتقربئا..ونمفعامسنتجلتنغلق

ذهية..

0021ا!هذهنتاج!نرائعةوأف!رعظيمةحفارةمنالانسانأنتجهماكل

نأبوسكصارفقط015بمقدارنقمتعدما،المخيةالخلايامنمكعبسم

علىتفاحاتسبعةيجمعكيفيعرفلاوب!دبلهاء،سحربةبألطبصاحبهاتخاع

01.اصابعه

ماكممثلأ..؟!للغعفالمخحجمإذنزادلوسيحدثماذاتتخيلأنيمكنك

نبيلد.تختل..؟؟االمحظوظذلكعليهاسيحصلالتيالمخيةوالقدراتالأ!ء

رجلأالنتجةف!نتروايلاله،إحدىفيذلكالمصريالعلميالبلكاتبفاروق

غامغةاشعةداثفاهناك..الجباردماكهمنتخرجغامفةبأثقةكلهالعالمفييتحكم

..حالكلعلىنبيلد.قصصفي

يحيطأنعلىيقدرانهيظنمنتجاهبالشفقةأشعرأنإلايسعنيلالذلك

..االعصيةالخلايامنخامتهمكعبسمومائتيبالألفالأكوانبخالقعلقا

ذلكولرغمالأرضعلىمخاعظممخكيكونأنتخترلمبكمفعوذانت

الده!فعلإنهلك،!الهاختيارإنهالواقعفيبل..الرقميةالمحدودئةبهذ،

يشاء..إكطبماالأث!ياء)بعفى(تعلمبأنلكسمحتالتيالهمشيئةإنهافيك،

ئجيطونؤلاخفقفغؤقاآئديهغتينقا)تغتغ:القرآنفي؟يةاعظمفي!يقول

255(..)الهقزثتاغ!بقاإلاجمنميمايقبثتئء
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كل!ء

ويثكلكوجهكفتجدالمرآةإلىتنظرحينبه()مفعولمعنىتعلم(نت

دونمن،اخياركدونمنهكذافطرتلقدتف!رهما،يمكنكلااللذينالمحفوطنن

الظعلولينبينكالعظمىالم!نةاختلافعلىدليللفكبلاهذا!.احد.يسألكان

ائديفؤ):قولهفي)العزة(دحينهانفسه!اللهوعف!..كطالله،الأعظم

6(..عمرند)2ائخيهيغ!ائقنريزفؤإلاإتةلآيثتاغك!الأزخا،فيئمتؤكئم

الحواردارالطإن،كمامنوتفعكالطبيعيحذكعندتوقفك)المفعولئة(هذه

يسألانفأراد!للهانانفسهواعتبرالطيعيحذهعنخرجالذيفرعونبينالتالي

الانسانيةم!نتهنظروجهةمندلهينظر!نالذىا!موسىودينعنكينونته،

انقاتمينزبئؤقايخزغؤن)قاذبه:مفعوذايمئاالوجودكلهترىواييبهاالمفعول

الاخؤتةيقنقاذ5ئوييينكتئنمإنليفقاؤقاؤالأزفيالشقاؤاتزبئقاذ5

إتينكغأزييكائديزشوكئمإنقاذهالأذينآتائكغؤزل!زئكنمقاذ5تشتمفون

23-28(..)النراءتفمفون!كئئغإنتجيتفقاؤقاؤانقغيربانقشنيرقيزلثقاذ5تقخئون

ئشيهللماذا..؟!الالهصفاتمننلناقدانناونظنإذنالفرورعلىنجرؤلماذا

وكأنناعنه..؟ن!تكلممانعرفوكأنناحقا..؟(نفهمهاوكأننا!اللهصفاتكيفيةعلى

صفاتنا،فيعنهثفصبااييالقوانينسنقداللهأنمنإذنعجبلا!..الهمثل

مفايرة..طريقةعلىخلقاقدنساويه،لاتجعلناالتيبالأحكامحكمقد

ينكنم)تجقكصمد:فرؤهوبينماازواج،مخلوقاكهجميعالمثالسبيلعلى

الشميغؤفؤثتنغكثنهتينيخيهيذزكنمآزؤاخاالأتقا،ؤينآزؤاخاآتف!يكغ

)الفة،:القيومالحيهوبينماالطقةمنوننفدننعسوجميفا11(..)الورىائتمييز!

وبضمحكينفىوجميعنا255(..)القزتؤثم!ؤلايتةتأخذةلآانقثوئمانخئفؤإلاإتة
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ؤايإكزا!!انخلآليذوؤئكؤنجةؤينقىهقانيغقيقاقن)كل:باقيكأواللهويموت

26-27(..)الرصمن

وحينأفعالنا..غيرافعالهعفاتنا،غيرعفلالهذاتنا،غيرذاتهمثلنا،لشى!النه

قدرته،وفيعجزنافيإرادكه،وفيامرناعلىغلبتنافيوفاعلئته،مفعواليننافينتأمل

أنفشافينظنانأوالثه،لصفاتفرؤممفاةالصغيرةعقولنانعتبرأنلنايتسئىلا

هذاإلىكخعزانلكيتسنتىلاا.0وجودهمعقولتةلااومصويةدالحكمعلىالقدوة

تاالأتشانآيقا)ياا!ذج..اايهاالظلقوهومخلونلأنكلماذا..؟!الحد..ا

كتك!ثاغتاضورةآممنيخي5ققذتكقتؤاكختقكاثلإيهانكربيمبزئكغزك

6-8(001)1!نفطر

..االحواسنشحفض4-

احفاظجوازبعدمالإيط!ية)مونزا(مدينةفيقانونإصدارثمسنؤتعدةمنلى

في-الزينةاسماكاشهرمنتعذصالتيالذهبئةبالسمكةالأليفةالحيواناتمحبو

ثيءبأنهالقانونهداوراءالسببالمدينةمجلسوفئرالكروبة،السمكأحواض

الظرجإلىتحذقحينلأنها،الجوانبمقؤسحوضفيبهاالاحفاظوحضي

..االواقععنمضؤهةصووةلديهاستتكون

ثظهرلامالسببوالتيالفرييالإنسانعندوالثفقةالرحمةعلىأخرمثالهذا

النباتيالحوتأو،الانقراضمنوحمايتهابىنداحيوانمعإلاالأحيانمنكيرفي

سهتماييال!هةالسمكةاوالأطلي،المحيطفيامطيادهيتمالذيالمسكين

قد،ولكنبالانسانئة،بالفعلمنهميهتممنهناكبينما..الواقععنصووتهاتشويه

اهتمامهقدر،بالقذائفالممولينالعراقباطظلالحقيقةفيالفرليالانسانيهتم

محركفيالبنزبنفخبصوتبالاستمتاعلهيسمحالذيالنفطكميةعلىظبالحظ

!اا.



بقدرالماسمناجمفيالطملينابرازبلباطفاليهتملاوقد)!ديلاك(،الرةالسب

احدفيركبتهعلىواكظلحبيبتهيكدمجنالزواجخاتمفيالطسةبحجماقمامه

ابنحقولفيالطملينالفقراءأفريقيابأطظلقطظيهتملاوقد،الفاخرةالمطعم

ببب!+!"مء57نوبةبعدمينعثالذيحيالمبالقهوةبكوباقمامهبقدر

)..البارحةالشرابفيإفراطه

الذهبتةالسمكةانيرى)مونزا(مجلسأنالمهمموضوعنا،ليىهذاولكن

مقؤسحوضخلالمنللعالمستشظرلأنهاالواقععنصورثهاتتضوهسوف

..الجوانب

إدن..؟االواقععنالانسانصورةذثؤهعنماذا

فعلآموجودهوماكلهي،الموجوداتمنامامكتراهماأنكظنانيمكنك

)ضيقمعئينبنطقإلاتشعرأنيمكنطلاعيكثبكيةالحقيقةفيبينما..حولك

ماوكلمتر..نانو76.و504بينيقعالضوثهللأيثغةالموجئةالأطوالمنجذا(

الكهرومغناطيستةالأشعةنطاقبقيةعنناهيكرؤيه،يمكنكلاالنطقهذاخالجيقع

)501الكبيرالموجيالطولذاتالراديوموجاتينالغوءحدودخالجتقعوايي

للانفجاربقاياعنونلالجةالفغاءمنالظدمةيلكالكوزميكوموجاتمتر(نانو

نعرفهالذيابطاقهوهذامتر(نانو016)جذاالدقيقالموجيالطولذاتالكير(

علي!ه..بالحزفرصدناأجهزةتسمحماعلىإلامنهاايعزفيمكنألالكظ

فيبينما..حولكمنالأصواتكلهي!سمعهماكلأنأيفئاتظنانيمكنك

ماتقعمعينةتردداتحدودفيإلاصوتيةموجاتالتظطلستطيعلااذنكالحقيقة

فقطهرتزالف12إلىالأقصىالمدىهذا)يقلهرتزالف02وهرتز02بين

اكبرالتردداتمننطقسماعيشطيعماالحيواناتمنهناك..(السنيرحالةفي
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ولاترىلا(نتلابتة:ثلصالهانريدالتيالفكرةالنهايةفيوتبقى،بالمناسبةذلكمن

..!بالفعلمحدودةوحوامك،الحياةهذهمنجذاضيقبخطاقإلاتشعرولات!مع

جدرانبهكقومالذىبالدورمعناتقومحواسناف!نالذهبئة،السمكةإلىولالعودة

له..!إدرفيمعك!يفيةيتتاببماللواقعتهيثةإعادةالمقؤمة:الزجاجيالقفص

ثهيا(تئتاللىيالواقعمقدارهوهذاولكنكله،الواقعهولشهذا:آخربمعنى

..انعلمهانعلى

كلعء

)لا:فيقولذلكعنيحدثناالقرأننجدكيفيظوصفحه!اللهيخصوفيما

309(..)الأنطمائخيز(الئطي!ؤفؤالأنجمتازئذليذؤفؤالأنجمتاؤفذركة

لأن)1!محرهـ3،1(..إتيك!آئطزآزى)وبن:طلبهفي!موسىيفلحلملذلك

قعتؤلتق!تةافتقزف!انيانختل!إتىاتطزؤيمننقزانى)نن:ع!!ن!الئهجواب

3،9(..)الأعرفدممق!تجغقةيثختل!قئةقخئىققفاقزانى

التيالأمبابغيرأخردسببالتحديوقوفاللهصفاتأمامنقفأنيمكظلا

ونحنباصتمراوبظل!لقومحواسناأنهوالسببوهداالحابقة،طالنظفيمحرناها

ندرى..!لا

طق..الباهرالطا-5

)واديقصة4091فيوبلز(جورج)هربرتالإنجليزيالأدبراثدكب

عليهممقطتاللاينيةأمرب!منالمهاج!بنمنمجموعةعنوثحكين(الع!

انتثرلمالطلم،بميماعنبثكل!ملفعزلتهمالإدديزجبالفيصخرب!انهيارات

ينجبونهم،منوكلهمبالعمىاصيبواالنهايةوفيأعينهمالتلابإلىأدىمرضببنهم
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ولاعمانيخهامنكل!ملةمدينةالمعزولةالمنطقةهذهمارتأجيالعدةولعد

شئايرىانيمكنثخصاصلآهاكأنيمدقونأو،العالمعنثيءأييعرفون

..أيخرهيرواولموؤيتهاعادواالذيالدامسالظلامغير

يستكشفب!بطني!نمفامرواديهمفيسقطحتىذلكعلىالطلاستمر

أنهظنالأولىاللحظةمنذ..السجنهذامنالخروجيستطيعلاانهوعرف،الجبال

يعتبرونه!نوالكنهم،العمانوسطالمبمرالوحيدانهإذ..عليهممل!سيكون

..القيله!امنواثياءطبماربالفعلنورهناكأنيصدقواولماعلآمجنوئا

يفقأانفيفكرالس!نبمةمعالممرالبطلهدايدمجولكيالنهايةف!

وعلمالشمسأفعةجمالراىلماالأخيرةاللحظةفيذلكعنتراجعولكنهعييه،

الأغبياء..منحفنةأجلمنبسهولةهذاعنيتخلىلنانه

هذافيالنقاطمنسبقمماتستخلصانألهلدكلالأننيالقصةهدهمحرت

11..تامبثكلعاخفع!النهأنأوبال!ملعنامحتجبة!اللهصفاتانالفصل

،عبادهعدىيخفىال!ياللطيفهو!اللهبل،الاطلاقعدىبصحيحليصهدا

عيهمظهرالذيالظهرأيمئاولكنهايفئا،منه(خفىهومايوجدلاالذيوالباطن

منه..اأظهراو،فوقهشيءلثةفليسثيء،بكللهموظهر

النهيقولحينالقرأنفيلنا!ال!هساقهالذىالمثالفينجدهاالمفارقةهذه

يخيانممنظخيمنتاخيخيقاكيث!؟ئلإ؟ثكؤالأزفيالسئتاؤاتئوز)الئة!:

غزبئيماؤلافزمه،ؤبئوتهئاركهثخزهينئوقذفرممطكوكثكآئقاالزتجاتجةزتجاتجيما

35(..)انورئلإ(غقىئوزتازتفشنةتنمؤتؤئفييغزيئقاي!ذ
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منذوالرقائقالوعظوأهلالكسيرعلماءيفرحهعلىدأبالذيالمثالهوهذا

الذيالمثال..الآيةفيالمذكورةايشبي!تمعنىكرعلىودأبوا،الاسلامفجر

آخر..!شيءايمنوأوفح(ظهراللهأنكيفكيبين

تحويوالشت،التشؤيقمنوتحميهللغوءتضخيمتصببالجدارفيكؤة

الصفية،الصحراءسماءفينجمكأنهاوالنظءاللمطنفديدةزجاجةبداخلها

منياتلمالزيتهذاالمظء،فديدزيتمنوقودهيأخذمصباخاثحويوالزجاجة

تفيبلاالتيالضمساشعةمنقميزموقعفيمباركةشجرةبلكانتلثجرة،أى

ي!دعابخانضزازلتهايجعلمماواكمله،الزيتونأفضللانتاجيؤهلهامماعنها

بالنار.01تمتانحىبدونيفىء

النور..ذلكمنأظهرولاأنقىنوزاتتخيلانيمكنكلارانع..!كثبيهيمثال

في!اللهيقولبايثرةال!لهذافبعداحد،ايالنورذلكيدركلاذلك،ولرغم

35(..))ابوريستاة(تنيئويىالفة)يفدي:الآيةنفس

واديفيالمبصرالرجلمنطقودنفس!..النورهذارؤيةعلىيقدراحدليسكل

النور..هلىايروافلمفسدتقدإدركهمآلةلأن.؟عميائا.لمافىا!نوا!..نالع!

..أراهلا:تقوللمعمذابيديك(نتتفسدهافلا

ابىئس..!هذاحينهايراهلنبالبم

..اأجلهمنفعلأحزبنأنا

14!ا



اختبارالخطفيرسبواالذيق

الخلق(منوالظيةالربوليين،شبهات)عن

5!اا



يمكظلابيمالدينا،الذكرياتأقوىالابتدائيةالمدرسةذكرياتتثكلمالسبب

يدخللممناأحذاأنيعلمكباوبالطعاكنيتة،المرحلةفيحدثمامعظمنتأيهرأن

ذهبتفأينوالا.جميغا.أهايامنمثتركةخدعةهيبلأملآ،الاعداديةالمدرسة

..؟!الأيهرياتهذهكل

ولعد-الاتدائهالشهادةاتحاناتفيانيالمزةهذهمناكرهماأقوىمن

يكونحين)الخط(مادةاختبر-كنتالمعبةالاختباراتمنالكثيراجتزتان

ليسفعلأ،الخطاختبارفييرسبأحدلا،امامكالمرسومةالخطوطتقفدانعليك

بجدراة،يرسبواانيستحقونالطلابمعظمالحقيقةفيبلفي،نفعلهمانجيدلأننا

مملحتهمنبأنالطالباهل!قغأنالمدوسةإداوةعلىالمتحعلمنلأنهولكن

..كالدجاجيكتبلأنهحي!همنعافا!ملأيعيدأن

فيارسمأخ!تايململفيبدأتوحينالاختباو،له!اك!زااهتململ!لك

ممروأعلاموالمحدساتاقيمنالكثير،الجافولالقلمالاجابةكزاسةمنتصف

سثرفةوجاءت،فعليمنالمراقوناندهثى!لمعتاد..)الصفحةكنعلىوالحمس

بهذاوهيماجهانجاحرفضعلىالقانونيضاييبالورقةفعيهمالترىالدور

الثكل..

وهيفدهشة،ونصفغاضبةنصفالمصدقةيخروجههاملامحأكرزلتما

احدلال!:وقلتاكراثعدمفيل!نظرتلحفة..ياجذا:)ميري(بسئةتسئني

..تحفةيالنفسكقل:قالتابلة..ياالخطاختبارفييرسب

الثلادةاخاراتفهذهفعلأ،بسيطيكنلمالأمرأنمنوقتهااندهشت

الدائموالاحتياجمارمة،بيروقراطئةوقواعد،الوزارةمنمراقبونهاكحيثالابتداثية
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ددخلاتعدةولعدالنلاية،فيشيء..كلعلىدولتأصاذةوإمضاءالنرلختم

..تحفةياالاختبارعلىوكجاوبالر3تعيدبألاتأكيداتمعورقتيتبديلفينجحوا

المبيفعلونالذينأولئكحطا..!البضرامواهمالخطاخبارفيالراشون

وأهونها،الأشلةأسهلفييقعونثمالعسيرةالأسئلةيجتازونالذينالهل،وبنون

..االقهقرىأدبارهمعلىاوددوالمالإيمانط!بقاولسلكواالذين

عدفانحيطانمنوكبراعدىوهوموجود،اللهحسئا،يسألوننا:الذينهزلاء

وبدعونايثرائعهباوبنزلبحاكويعلميسمعناأنهانجركممنولكن،بصفاته

هجرنا..؟؟ثمخلقناقديكونلالماذالعبادله..؟(

..إذنالقرأنأجابهمكيفلنرى

..،إهماليوجدلا8ولىافىالمحطض-1

أجلمنالتذبهرحامليبوسميقومونالملاهيومدنالم!3أبوابعلى

يطلبوهمانالانمافيخرمنلأنهوالعودةالخرل!فييربخونحينعليهمالحزف

..الحماماتمنفيهايعودونمرةفيكلجديدةدخولبتايهرة

طرفيأحديضطروالاالخامية،بداتيمتاؤأنالمنطقيالحوارمماتمن

محطةإلىفيهايكلانارادمرةكلفيالسلسلةلبدايةبصحابهيعودأنالحوار

..جديدة

موجودالإلهبأنخاصةقناعةإلىووملتالسابقينالفصلينقراتكنتإنفأنت

التيالمسفمةمنأنطلقبأنليفاسمحالدنيا،بحيعنافعلألهدخللالرلماولكن

عيم..خلاقمنبتدبيرولكنمدفة،نألتلمنحنعليها:اتفقنا
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مانعمنيفربونهماهومحره،ا!بقالاعكادعلىمثالاقوىلربما!ن

تحتاجهاندونددوريترك!ثمتلقلألئاللعملالساعةتروسبضبطيقومالذيالحاعات

..الواحدةال!عةفيهاتدقمرةكلفي

إلىهجرناقدهولربماالواقعفيبنا،يهتمولامحددةلغايةيخلقنالمالالههذا

يسمعهالاوصلواثنادعوألنا،العالمهذافيمعاليصهوجديد،خلقاوآخرم!ن

نار..أوجنةلاولالقطع(الموت)بعدهومايوجدلاأحد،

قدالقرأناننلاحظهذاعلىنيةالقر2الاجابةإلىللنظرإذنمحطاتااولىفي

)ؤتقذ!:الهيقول..إكطالكسولالفبحئطالعقليالمبداذلكصراحةعارض

!يقولوكط17(..)المرنونغايخيين!ائخنتنغننكأؤقاطزائقتغقؤقكغخققا

62(..)الزمرؤكيك!ثنءككغتىؤفؤثنءككخايقالفة):الأخرىالآيةفي

يلاحظهالتلازمهذا!،اللهخلقفيالمستمزةوالرقابةالإيجادبنثلازمهناك

عنيخرجقدالذيالظصة..امورهفييلقاهالذيالححيرأوالتيشرفيالإنسان

ميتافيزيقيفطقإلىكيرةأحيانفيالاحتمالاتعلىالظئمالطديالمنطقنطق

أميا!لبوذئةثرقدياناتفي)!وما(اربدأيشحله!ارلما،الطيعةوراءمئا

لامرف،إلطديهوماالدياناتهذهمن..والسيخوالطاويةوايىنتةوالهندوسئة

فقط،للحياةمعقدةروحالئةطرقيتخذونمالببولكنالكونلهلىاإلهبوجوديؤمن

مدوسةمجردمن!رديانةليسهوماومنهاثمائا،ولنيهوماالدياناتهذهومن

..اقديمةيوجا

افعالكأنثعنيال!رما،:الروحانيالمبدأبهداالايمانفيا!تركوافىلكبرغم

امووك،فيلكالتيسيردجدالدنها،ه!هفيقد!ركعلىكنعكسوالسيئةالحسنة
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لي!هذا،كللحظةآخرفيبالقطراللحاقلكويتسنىالزوجتة،حياتكفيوتجح

جاركوتطعمالمرورإثارةثكسرولاحسنبثكلاكستعامللأنكولكناعتباة

ؤوجتك..عنعتهاالتيالعجيبةالتوابلوجبةفيمعك

هذاإلىالروحئةبالرباضاتيهتمونلاالذينهؤلاء،العالممنالغربيالنصفاما

والتيسير)ايويخق(عمليةيربطماغامفتاسزاهناك(نأيفالاحظواف!نهمالحد،

)السز(..إلىوصلتقدأنهاتذعي(بايرن)رونداالأستراليةجعلتالتيللدرجةهذه،

منالملايينمنعثراتعدةمنهوليعالاسمنفسيحملالذىواتجتىبها

قوانينويخلطالجذبقانونعنيتحدثتمائا..ابالهراءمليء..كعابالنسخ

شعبتارواتجالاقىذلكولرغم..الذاتتنمهةوقواعدالنفستةبالطاقةالميزيائةالحركة

للطريقةابثريالامتث!لمعنحاملنحنجديدمن..القافاتمختلفمنكبيزا

الأموو..بهائداراييالنامف!ة

كلعء

الالهإناللغز..لهذاوالوحيدالأمثلالفسيريعطيكالقرآنف!ن،المقابلفي

الخلقهذايخلقانلهيكنولم،ساعاتصانعابذايكنلمنيء،خلقكلالذى

هدا)يستحقه(اويحتاجهعفاغافلأولابه،يدورعفاجاهلألشىهوعنه،يففلثم

الإساءةاهلولايحتاجونهبماالاحساناهليلاقيانعنعاجزالشهو،الخلق

اللهيقوللدلكعلفا..اثيءبكلاحاطالذىالقديرهوبل،يستحقونهماببعض

يتتغتفواتجينتفنالأفزيتتزذيثتفنالأؤفيؤينستقاؤابستنغخققائلإي)الئة!:

12(..)الط!قجمنفا(ثتئءبككآخاطقذاللةؤآنقديزثن؟ككغتىالفةآن
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مكسوزا،ويجبرعاصئا،وشترجاثغا،يطعم،لحظةيهملنالمالنهانتجدلذلك

يقولاحد..اكطيحتسبلاجثمنالجميعويرزقيائشا،ويرحممحروفا،ويرزق

92(..!)الرصنيثتآفي!يخيفؤيؤآككؤانآؤفيالشقاؤالبيخيقق)ي!نآئة!:

لهؤ..ايوجدولا8الثانيشالمحطض2-

الاستثمارأنأعلنتالمعلوم!لئةالكنيةفيالمتخمصة)جارتنر(الأمريكتةالشركة

فيمليار4إلى8591فيمليون001منحجمهتحؤلقدالفيديوالعابفي

حتىأربدلابالطبعا130200فيمليازا39الاستثماراتهذهاصبحت099100

!نفقالبحرئةأنحقيقة1502..!فيالآنالادتثماراتهذهحجممعرفةمحاولة

فيهيمكنكاكراضيعالمفيبالعيشلككسنحألعابتطويرعلىالأموالهذهكل

وثكعلىالتيرةالسبمنحبيبتك!انقاذالقوبةبعضلاتكالمجرمينمصارعة

فعلأالضواعفيالحقيقيينالمجرمينهزيمةمحاولةعلىإنفاقهامنبدلاالانفجار،

.01بالغثيانتصيبناالحقيقةهذهولرذا،جوغاالموتمنالأطظلملايينإنقاذأو

0102251/5و9002عاميبينفمانهحهساالأمراضم!فحةلمنظمةطبط

11إلى6سنمنالأطفالمنه/ه18وسن!مات،خصإلىمنتينمنالأطفالمن

يضعلمالبحثهذا..بالسمنةمصابونمنةا9إلى12سنمنه/ه1814وسنة،

بسيطةسمنةبداياتاوثختخة(زاثد:وزنمنيعانونالدينهؤلاءاعتبارهفي

جعلتالتيالفيديوالطبإدمانمعظهرتالمخيفةالأوقامهذه.)؟؟!أءييء57(.

والحركةاللعبمنبدلآالمعيشةغرفةفيالزوبيم!فحةفيشغولينالأطفال

..الأنديةفيالحقيقيالجسديوالنشاط
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الاجتماعةوالحياةالإنتاجيةمعذلعلىللظيةسلبيبثكلالفيديوألعابتؤثر

فيو)بوخمان()فونك(!دراسةتائججاءتكطالحياةفيالنإحوتأسيسات

لكجحين..!ليستالفيديوألعابأنالبث!ريالوجدانفيأمتلمما02..80

الأمريكيالأديب(برادبوري)راييقولكطالفيديوتلعبلاالعظيمةفالعقول

الشهبر..

إنفاقجزءمنوالدويةبالاىبالشعوريثيعالألطبهذهمدفيبينحتى

يقولللىلكا0فعلأ.الحياةه!همعيضةمنبدلاالطبث،الخيالعلىالطويلةالأوقات

ألعاباحبأناالجليد(:علىالتزحلقفيمراتللاثالعالم)بطليثانب!لربكمثلأ

ما..(ثمئاتفعلوانمقعدكمنالضامإلىثحتاجانكتشعركرةبعدلكنالفعديو،

وهي،الجمعيعرفهاقاعدةالمديو..االعابفيحيلالهميغيعونلااكجحون

يتلفونالذينامحابهممنسخربةمحط(العيدة)المزرعةمدمنيفيكونالسبب

باستمزر..الدعواتهذه

فيوقدرالهمأوقاكهميضيعونالذينالسئذجإلىالبضربةالنظرةهذهنملكولأننا

الله!فيذلكيظنونمنبشاعةجئذانعلمنحنفباكلي،قيمةلهلشعابثعمل

الئقاةختقا)ؤقا:!يقولبه،كطالسيءالظنهذابفداحةالقرآنفيأيهرناا0ش!.

16(..)الأنطءلاجمبين!تيتفتاؤقاؤالأزفن

كلعء

بأناهلانهيظنبعغهمجعلال!ىالظدحالبشريالفرورهداماايمئاولكن

لخئلإنهكط..؟اباللهوالإدهدامنثيئاهناكدو!نالالهياللهومحطيكون

منبادتمرارا55حدا5لديهمالذينالنفس!نالمرفىمنمجموعة؟لهتهم:الإغريق
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نأأجلمنطروادةمدينةوأهلالإغريقبينحرتايشعلواأنفيففلون،مختلفةأيثياء

و)هرا(،الحكمةإلهةو)أثيا(،الحبإلهة)أفروديت(تنزلبينمابالمثاهدة،يشتوا

!.جمالأ.أشدأينافي:مراهفايثائاويحكمواالأرضإلىالاللاتملكة

والحاجة)الفشة(هذهبكلجعلوهاالتيآلهتهملمظممدبفىبثريتصؤرهذا

والتصية..اللعبإلى

لوالأقلعلىأنهيقولالذيالإنسانفيالطقلةالنظرةمعيتسمالقرأنبيما

و(كملاففللهؤافسيخذ-سبحانهذلكوحايثاه-يلهوانيريدالإلهأنافترضنا

تؤ)!:يقول..إكماالانان:المتهالكالضعيفالكاثنه!امنوأجملواعقل

17(..)الأباءقاجمين!كئاإنتذئايق،ئخذتاةتفؤائجذآنآزذتا

01.إرنلهؤولاإهماذيوجدلا

حذلص..اعبثيشتوجدلا4الفالثضالمحطض3-

أقربروايتكبطلتجعل(نيتطلبالحدكةعصراناليومالروايات!بيعرف

مريضاوالأحمقالمتهوواوالضعيفالعجوز،ء"3؟+!(م)5:بطل()اللانو3إلى

عثريناولمعسيحتضرلأنهالطرقاتفيمجرماىيلاحقأنيستطعلاالدىالربو

تحمللاانتمنا،واحدكلإليفعلأقريبالأبطالمنالنومهدالأنيجريهم..قزا

السفنقيادةوحتىالمواعينكشلمنيثىءكليجيدالذي(صبريدهم)1بداخلك

إلىاقربانتلربماالواقعفي..الهفوةكفوتهلاالديهولمز()يث!رلوكولا،الفضائية

حفاالقلبطيبولكنهكبيرحدإلىالأنانيالمزاجميكلبالكسولالبط)بطوط(

ا..أخيهأبناءيلرعى
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الحديثي!تحقماشيئاالبطلهذايملكانفرورةأيفئايعرفونفهمذلكبرغم

لأنهاحي!لهمقصةتقرأان!حبلاالذينالكوكبس!نباقيعنيميزهثيئاعنه،

كانلربماالأ!ء،اوالعلممنالمزيدهوءالضيهذاكانلربما.01مملةببساطة

هذايجعلشيءأي.!الغباء.منالمزيدحتىأو،ئبالمصأوالحظسوءمنالمزيد

الطريقةإلىأقربهذالأنذلكيفعلونهماخرىومرةللففول..مثيزاالثخص

نادونلأنفسنائكتهالذيبايميزوالثعور،نفسهإلىفاواحدكلبهاينظرالتي

إ..بهذانعترف

ويتحدثصحفيةلظءاتمعهئجرىانيستحقأنهمابشكليظنمناواحدكل

مكبرامامنانجدايياللحظةفيتتريااييسةالحطإنها..اأف!رهوعنعنهاباس

)ماالمعهود:سؤالهيسألناوهوماوكنجداويشمعون..البشرمنوجمهورصوت

بدانامنذانفسنافيوجدناهالذيالشعورإنه..فيسبوكصفحةعلىفيه(!فكرالذي

لاانهيكوممنالكثيرثجدلذلك..!مختلفانامميز،اناالوجود...علىنحرف

ماخب،حفلفيوهوساخرةابتسامةوجههوعلىالرجلهذاثجدأو،يفهمهأحد

مختلفونأنهميشعرونهمما..فلسفيثرودفيقهوتهاتشربالتيالمرأةتلكاو

ا..ذلكفيصادقونوهم،حولهمماكلعن

الإنسانيوعكداخلفيا0البهير.محلوجذاموجودموجود،انككثعرأنت

لا،الكلبنباحهوفيالخوفعوتالطلمهذافيصعك..!منق!ملعالم

قبلالمبحفىامكتضعهالذيالعطرورائحة01.الكلبمندخافلأنكإلالشيء

الفريدالعالمهذافي..اذكهالضنراثحةهوالخاصالعالمهذافيصارتعانقكأن

..الطئدةعلىالمفضلةوجبتكمنظرفيمتمثلآالاشتهاءشكلعنتخيلأتملكانت

ذكرياتكأسوأتتأيهرحينثراهاالقالصورةكلكإنها،الحزنمورةهيماتعرف

153



بخبرتكلهاوصلتالتيالصعاتتلكإنها،الحقيقةابعادهيماتعرف..المؤلمة

لإصلاحالمراتمئاتللزمنبالرجحقمتالظصعالمكفيالثخصية..!

بنتوخطت،مخلوقبهايفكرلمخياليةعوالمفيبالتحليققمتاخطئك،

إ..رويلضدالجيويقوقدت،ال!دييقراصنةومارعتن،السلط

الانسانيالوعيعظمةهيهذهعليها..!!عالىالنهخلقناالتيالطيعةهيهذه

القدرة،والطموحوالمسئوليةوالأهميةبالكزدالضعوركيرنا،دونبهاختمناالذي

الوجودإدراكالمواب،وتمييزوالاعتبارالاختيارإم!نيةوالتمثي،والأملالحلمعلى

..بالجمالوالإحساسالعالموتمييز

ثراكمعنناتجةقلبيةبسيهةينتهيانمنأعظمانهلابد..!إذنعظيموعيهذا

..ذلكبعدماإلىييتمرأنهالفطقيمنأ0.ا!حلطربقعلىحادلةاوالثحوم،

هدفبلاتكنلمغبن،منننطفةمنالعظيمالوعيهداإنشاءعمليةانالبديهيمن

..السؤالمنئرحمولنئنحىولنئهمللنانهالمؤكدمن..االكراممرورتمزولن

آلنم5مئذىئتزكآنالأنشان)آيخشث:السؤالهدانفسكتسألانالمهممن

36-37(..؟ا)الظت!يفتىقيئيقئطقةيك

كلعث!

برعايتهيحو!زالماالالهلربما!نإذن:تسألحينالقرأنيالجوابهذايلأليك

هلىهتكونلالماذاولكنبخا،يلهوولاالخلقمنغايةلهوولماكانتيهمبا،ولم

لثيء..اوهذاكلنحيا،أنبعدنموتالدنيا،فيوجودنامجردهيالفاية

كميةمنالانسانعليهكانالديالأصلبينالضخمةالمظرقةفيثتأملحين

النتيجةولينالفركوز،منبحيرةفيوتسبحللشفقةمثيرةخلاياتحتويصفيرةسائل

ا!اه



مرهفةامرأةأوالجبولش،يقودأوالدوليرأسمهيبشخصمنعليهاصارالتي

عبقريشخصاو،البةعنالظمةفلسفتهاوتكؤنالدرامتةالرواياتتكتبالد!

..المرعبةالسميكةالمجلداتوبحفظالفقهمسائلاعوصوذ!ءببراعةيحلل

بهذه)اعتنى(ثم)اراد(ثم)قدر(منهناكأنتفيإنها،غ!ببةالمفارقةهذه

عظيمةاف!رمنرأسهفييحوبهمابكلالمبهرال!ئنهذالتصيرالثخينةالقطرات

المخلوقهذاانلابد،فائقوتدبير،إذنعظيمخلقهذا!..منقوصغيركاملوعالم

ايرابإلىوبميراررطةبهذهوعيهينتهيلنالكبيرةالطفرةهذهلهحدثتالدي

كما..؟إعبثمجردهل..؟!إذنهذاكل!نفلغ!الاسدئ..ئتزكولن،ويفنى

115(..؟ا)الموفوننزتجغون!لاإتيتاؤآنكغغتثاخققتئهغآئقا)آقخيئئغ!:النهيقول

فاسك!هاليسضالغايشوهذه4الرابعضالمحطض!ا-

العالم،س!نمنه/ه5إلاثحويلاالأمريكيةالمتحدةالولاياتأنمنبالرغم

علمتةجامعة02اعلىفيأنا.إذ01.ليالطالحليمعلىمنافةبلاكبيرتربعانهاإلا

..!أمريكئةجامعة17كرالطلمفي

جامعاتفيالأولالمركزت!ضلانهاإذ،الإطلاقعلىاعلاهمهيهارفاردجامعة

العصورمرعلىالطلممستوىعلىمل!أورئشا23ال!لسبيلعلى،العالم

الذيالشبعنللبحثالفحولأخ!ني.01الإمعةهدهفيتعليمهتلقى،المختلفة

التىالعاليةالانكاءدرجةبسببهداانفوجدتالتمئز،بهذاالجامعةهذهجعل

بها..اننمبز
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74هناكمثلأبها،المدزسينانتقاءمثل،الطليالانكاءعلى)هارفارد(تحرص

حصلالتينوبلجوائز)عددنوبلجوائزعلىحصلواقدالإمعةبهذهجامعئااستاذا

إ(..إ21هوالعصوركلفيالمسلمينعليهاكل

الطضيالعامففيبها،يلتحقونالذينللطلاباعلىانقائتةهناكانكط

هذه..!الطلابمنللاالمتقدمينمنفقطه/ه9.5سوى!قبللم)2514(

منمليوئا016فقطالطف!يالطمفيدفعتلقدبل،ماديةليستالانقائتة

للدراسة،الطديةالت!يفدفععلىالظد!بنغيرعلمئاالمؤفلينللطلابالدولارات

خلفيةخمسينمنام!ب!وخارجداخلالطلابمنتنؤغاكبيزاثشملجعلهامقا

..ايستحقونأنهمإلايثيءيجمعهملا،مختلفةثقافتة

كلعث!

فكرةتكؤنقنكاختبار،ولدونينجحبهاييحقمنكلمدرمةعنسمعتلو

مناتاتوطفانكحبلنانكلكواوبهدفعلأ،المدوسةهذهنجاحمدىعنجيدة

..الخامةثرككفيخزيجيها

هذهمعيتنافىالعظيمالكونيالاح!مهذا،الكونخلقفيبسيطثأملومن

نآتز)أتنم!:اللهيقوللذلك..ايتساوىالككالوجود:لفايةالاختزايةالنظرة

ذيكؤتاهتجلإيل!بخنتنوباتيئذهنكغتثتأإنبانخقؤالأؤفنالشقاؤاتختقالفة

هذهفهمالذيالأيهيالعاقلالرجلعنويحكيا-.2(..9دايرا!مبغزبنر!الفل!غتى

لأتاتيؤالئقاليالفيلؤاخلآفيؤالأزفيالشقاؤابخئتنفى)إن!:فيقولالحقيقة

خنتييخيؤبتقكزونخئولهنمؤغتىؤففوذايئاتاالئةيآكرونائلإينهالألتابلأود

عمران)الا"لي!غذالتققتامئئخاتكتاطلأقذاختقتقاقئتاؤالأزفيالشظؤات
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لاالظيةهذهانليعلم،الخلقغايةعنيتساءلالذيذلكثلأليالقرآنيةالاجابة

لاالظيةهذه..اكذلكوفامدةباطلةثكونانيمكنولاعبثئة،تكونأنيمكن

نايمكنولاسدئ،العاملينبحبوكذهب،والطلحالصالحبينتسؤيانيمكن

الك!م،فيوالفوضويةالاختيار،فيالعشوائةهذ،علىمبننالكونيابظاميكون

الجزاء..افيوالاث!تزكئة

بالثهواتالمتمغذلكسيفزايفتاولكنفقط،الجميعيتساوىلنوقتهابل

بفعلتهسيفز..الرقابعلىوالتصتطالمسلوبةوالظمبالفهولةوالأموالالمحزمة

فيبذلكيسمحأن!باثهثنعظنذلكالداوئن..افضلعلىحازقدوسيكون

الموضو3،الكونيلبظام)فثل(!ملإلاكساوىلاالنهايةفيال!طواةهذه،كونه

لظيةبطلانإلائشاويلنجنهاالجمعقشاوى..االفشلبهذايسمحانللهوحاثا

طنذيكتاطلأتيتفقاؤقاؤالأزفنالحئقاةختقتا)ؤقا!:اللهيقولالوجود،كط

الغاقيتؤغمئواأتئواائلإينتخفكآنم5اذليينكقزوايندينقؤبك!زواائدين

27-28(..)صكأنفبلي(انئبهقتخكآنمالأزفينجيكأنمقيدين

كلعث!

وليستعبثئة،يستالظيةوه!ه،غايةهناكبللهؤ..ولاإ؟ن،إهماذيوجدلا

ب!لك..؟انعرفأنلناكيفولكن..الجمعبينثسؤيباطلةفاسدة

الغايض..،هب!الاعلاص4الخامسضالمحطض5-

هدابالطبعحي!ه،فيناجخاسوباإنسائاكصبحانيخرمنكوالداكيريدلا

ثريدولابالطلم،إنسانافضلثصبححتىبضأنكالطموحعنيتوقفالنانهمامعنا،

منكاولادكيريدولاوخدوئا،للمفعرمزكاطيئاإنساتاثكونانغيرفكزوجك
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وتدعوهموفتاتكونأنغيرمنكامدقاؤكيريدولا،يصاحبهممفقملطيفأبيخر

لآخر..آنمنمجانئةعثاءوجباتإلى

فيهيرغبالذيبالثيءتغليلكتمإنحتىأو،بالطبعهداكلثعرفانت

اساءلفخصعلىحيا-لكمنواحذامثالاستجدانكيعنيلافهذامنكالآخر

تكلمونحنهذاحفا..منكيريدهماذاكعرفلاجعيكالتيللدرجةمعكالتوامل

..!العظيمةالآخرةكاياتوليستالدن!ا،البةه!هتفاهاتفي

لهكانتإنقا،بغايتهئعلمناأندونليدعناالمبودالالهابذايكنلملذلك

..!غايةلهبأنالقرآنلناأكدووضحناكيفمقوقد،غاية

لنفهالإنسانيرفىانالغريبةالمشهجنةالأمورمنل!نالعك!حدثلوبل

عن!الدهيقوللذلكمنه..!يريدهماذالهيوصئحولامعهيتكلملاإلههيكونأن

ينتفد؟يقفوقىقؤئم)ؤكخذإدرائيل:بنيمنالذهبيالعجلعبدواالذينهؤلاء

ؤكأئواائخذوةقيلأيفديهغؤ،ئكئففغ،آئةيزؤاآلنمخؤاؤتةتجشذاجمخلأخيئهغ

نكيريدهماإلىيهديكولايكلمكلامنكعبدإذكيف8،1(..)الأعرافطيمين!

سبيلآ..؟!

نتقيهانعليايجبماكيبئنالمظبلفيذلك،مفايفعللاجلالهجلاله

قؤئايئيمكالفةكأن)ؤقا!ه:يقولثيء..كطأيقبلنحذرهأنعلينايجبوما

وظتك115(..)الويةغييغ!ثتنءبككاللةإنيئفونقاتفغئتئنخئىقذافنمإؤتجغذ

:!يقول!،كطاللهقدرمنالشنيعوالتهوبنالأكبر،الخطأهوذلكبخلاف

9(..!ا)الأنعاميفئء!يقتجثتبركتىالنةآتزذقاقائواإذقذر؟خقاللةقذزوا)ؤقا
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،فاسدةباطلةلظيةولاعبثتة،لظيةيخلقنالملهؤا،فايتخذلميهملنا،لمالثه

لهذهيكونلابدونهاالتيالفايةسواها،حقهومايوجدلانبيلةحكيمةكايةبل

بالطريقةالغايةبهذ،اعلمناثم..حلاوة(وطعملهايوجدولاهدف،ولامفىالحياة

..سبحانهاختارهاالق

..!الخطاختباوفيتربانوياكجيذا،القرآنيالجوابفيتأمل

915



الاولىالحاسض

بالغيب(الايمانيكونلطذا:سؤل)عن

016



لعلمون..؟

إ..القةتستحقلاغرييةامورفينثقأتافيافكر

عليهايمزلملربماطيةمعلوماتيتأيهرانابىطنيالطيبذلكذبهرةفينثق

)سيانيدبذهنهفييخ!تلطوالالحالتناالمناسبالعلاجيتايهرأنشؤت..عدةمنذ

اييوجههوتعابيرالعلميةوخبرتهذاكرته!نتقدالسهو..سبيلعلىالبوكاسيوم(

نسئمأننظرناوجهةمنيكفونالنفسعنال!ملوالرضاالحكمةمنتهىعلىتدل

)..الدرجةغدتس!قلله

صحيحبشكليقرأهأن)الوب!(سحرةتعاويديثبهالذىخطهفيبعدهانثق

الطملشحلالة()سيدعلىواعتمدموجوذاالصيدلييكنلمولربما..الصيدليذلك

مئاتبعدةيدينهالذي)متولي(وماحبهالمربضةوامهزواجهفييفكرالذيالشاب

شحلالة(001)يبعقلإلىيهئتم!كبلنسفمنحنجديدومنالجنهات..من

معتمدين،الساعةفيمتزكيلوا04بسرعةنقودهاالتيالبوة)فرامل(فينثق

الفراملففطةإلىفيهاسنحتاجالتياللحظةفيانهنثق.السردع.الطريقملاسةعلى

فيالفراملزبتنجدوان،الاستخداممحرةمنمتاحملغيرسليئا)التيل(نجدأن

ابىثرالاحت!كلتحفلقابلأالفرامل)ديسك(نجدوأن،مسزبغيرالطيعيم!نه

علىيعمدالعملاقةاثحنة!لكمعالغاليالحغنذلكمصيرإنالحديد..مع

العمياء..!القةهذهكل

فيعيهائعتمدغير،واضحةيخر،ملموسةغيرنراها،لاغرية،أثياءفينثق

الثقةهذهعلىاعماذابفعلهانقومالدنياحيلالنافيالأيثياءمنالكثيرهاك...الواقع

الثقة،هذهثحتحقكللاالواقعفيالمايهورةالأمثلةأنرغم..الخفئةالطفةوهذه
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فهاأوثقهىأخرىأشياءبخلافمنها،ممانعةأنفسناكبيرفينجدلالكظ

بايأيهد..ا

الطسةتلكعلىالادسة()الطسةاسماستخداميفضلونالكثيرينانورغم

منأبهرحاسةمعتعاملنحنالمرةهذهانإلا)نرى(ولا)نثعر(بهاالتيالخقه

المقذماتمنعليهاستدللنابماالموجوداتبهاندوكالتيثلكإنها)ثعور(،مجزد

علىتدلالتيالمظثرةوالدلائلالففقدة،الفطفيماتوالملاحظالمظدة،العقلتة

أو)القة(نسمهاربما..!وجودهمنمتأكدونولكظبعدنرهلمثيءما،فيء

)الإيمان(..أو)الفكر(او)القناعة(

حاسةايمناقوىنظريفيأنهاإذ،الأولىالطسةاسميها:أنافضللذلك

تخدكا..اقداخرى

وبدونأنكفتأيهرإفطوك،مخئفاتحولكحوموهيالنملاسرابتراقبحين

عئاؤها..النملثةالطئلةلهذهضئمنقداثي،منتعذكوئاكنتوحينتثعر،أن

بالمحلاتمزدحمشارعفيصفيرمحلافتتاحعلىمالككل!انفاقكخاطروحين

ذلكالطسة..!هذ،على!عتمدحينهاانتايمانكضعففمهما!نالصفيرة،

وحينالخمى..!بحواسكفقطتتملاالرزقحساباتبأنيطمثنكال!يالشعور

في،ثعملالذيالحيفييعملكلهمالعفالمنعشراتعدةوسطعاملأتكون

بآخر..اأوبثكل)ايوربع(فينصيبلكسيكونانهثعلمف!نك

نادونالأولىالطسةهذهعلىبناهاأنيخهالكيتبينهذهالرؤقعملئة

وافحمثالأنهاإذ،بال!اتالقفئةهذهثجاه!احساسناالقرأنيخاطظلدلكثضعر،

قن)فك!:اللهفيقولالب!ثربة،بفطرتنابهانشعرالتي)الفيبئة(القةمسألةعلى
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الفهذودبيقتظذوناندين)إن24(..)صاالفه!فلؤالأزفيالقاؤاتينترزفكنم

)النكوتئزتجغون!إتيهتةؤاثكزواؤاعذوةالززقالفهجمتذقانجتتغوارزفاكنميفيكونلآ

!.)17

يقيتامنأثدبهيقيئعلىنحنبلبأعمى،لشهومرئنغيرمابثيءالإيمان

ناالوحيدالفارق،واقعهمنأكرحذد"فييثقالذيذلكمنطقولنفس،نراهبما

بمخطئة..يتالإيمانفيعليهااعتمدنااييالدلائلو(مايخطي،قدالحذس

أؤمنانعلئلماذا:يسألالذيذلكعنقرآن!ة!يخةجواباتلدينانحنلذلك

عني..؟!يخثوهوبالئه

حقميس.هاا-

الذيالرقممنهاطرحاثن،علىاقمه،عشرةافف،ضاعفهرقفا،اختر

..؟؟خمسةوقمعلىحصلتهلابداية،فياخترثه

ما!ولسببصفار،ونحنبهانقومالتيى4!3!ه*هالريافيةالمتاهاتإنها

قغيرذاتبسيطةمعادلةأنهالكيتهنالفكير،منبقيلأنهوغمجذابهاننبهر

..محلىوفحدوا

لابدسارفاكالحمعةفيبيماالاختيار،الهاملعملئةجذابشطثالهذا

هناكأنإلاالأمور،تسيرأنبهاتحباييللطريقةتفضيلكمهما!نفيه،تسيرأن

الأموو..فيهتنشهيلكإجبا!بامسازااختارتعلياإرادة

زلجلأتخغذةقت!تجقفتاة)ؤتؤ!:الئهقولفيلكتتيئحتميةهناكلذلك

الرسوليكونبأنالطلبفيالخواالذينهؤلاء9(..)الأنعاميفيسئون!فاكقيهغؤنفشتا
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لجعلهمل!انزللواللهبأنالقرآنأجابهمالسطء،منينزلمل!اللهمنالمبعوث

هذاهل،النهايةفيبأخرىاوبطريقةواشبهعليهمالأمروايبسرجل،صورةفي

،الحيرةذاتنفسإلىالأمربهموسينتهيرجل..؟؟صورةفيملكأمحقيقىرجل

يكونأناكضتقدالهإرادةانإذ،الحتميالغيبمسارفىالنهايةفيوشيروا

..!بالغيببهالايمان

يومعليكيأتيلن،الموتحتىمعنامستمزةأنهاالقرآنيخبرناالحتمتةهذه

لديكستبقىبلعين،رأيالقيامةيومترىحينيقينكتامكمثلبيقينفيهتضعر

تمافاحةالمطهذهئزاللن،الآخرةلأمروالغموضالظلامتةمن)طبيعية(ساحة

يخيكئت)تقذبأعيا:نراهلماالقيامةيومعن!اللهيقولبعيك،كطتراهاحتى

22(.!)قخلإيذ!ائتؤتمقتمتزكيخالاغكغئكقكثتصقذاينغفته

جمفغتغقفونتؤ)كلأ:اليقينو)عين(اليقين)علم(بين!اللهفزقطلذلك

نمهما!(نهإذه-7(..)ابكانراليقينن!كينتتزؤئقاثئمهالخجيغتتزؤنهافيمينن

..!بعييكتراهماحيناليقينذلكمثلابذايكونلنالآخر،واليوماللهفييقينك

الذيالانسانفىطبيعيامرهوبل،الإيمانتخدلقلاالطبيعيةالمساحةهذ،

ا!إبراهيمانحتىفيه،اللهأودعهاالتيبحواسهالثعورعلىمعتاذا!تالئهخلقه

آؤتنمقاذائقؤتىئخيىكي!آز2ط)زبئ:قالأنهالقرآنكحكىحين،ذلكفهمقد

026(..!)القرةقفبي!ييطقثنؤيمنتقىقاذئؤمن

فينحننجدهاالتي،المساحةلهذهإؤالةعن،اطمئنانزبادةعنييحث!ن

الدنيا،في!اللهسننمنوسنةطبيعئأمرهذااننعلمولممنها،فنفغانفسنا

واخطروقفاألفدنفسهفيتكونالحيرةمنحةالم!ه!هجعلمنعلىفقطالعيب
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الذيال!فرفيهايكونالتيالمطلقةوالحيرةالدائموالتخطالداسىالظلاممنفعلأ

01الطلم.هذاإلىأتىلطذاولاجاءاينهنيعلملا

..االلهواختياومق2-

التعيممنالطليالمحتوىذاتالإمعاتفيعقدهايتمالتيالاختباراتفي

علىامامهمموضوغاالامتحاناتورقليجدواالاقحاناتقاعةإلىالطلابيدخل

العدليتحققحتى،اللجنةمراقبيحددهامعتنةلحظةفيإلايكشفونهولاالمنفدة،

هذافيتفاوتهناكيكونانمنبدلافي،اخئبرواالذيالوقتفيالطلاببين

الذيذلكقبلورقتهواخذاللجنةمقدمةفيويجلسمحظوطامن!نبينالوقت

؟خرها..فييجلس

يمكنجثمصر..افيالاختباراتفيالعدالةهذهامثالنعلملانحنبالطبع

اولمدزسيرانمصر،فيتعليميةثهادةأهموهيالطمةالثان!بةاخباراتفي

..االخامةطباتهلهئيتيلجنشهفي)مهم(لطالب

لأبابتاتكونانفيكفيالبلد،فيال!رلأحدابئاثكونأنئش!رطولا

بمكبرممس!فيهاتمتحنالتيالمدرسةبجانبيحيراندائفافبوسهامتحقس.0

..الاجابةنموذجبال!مللكويمليللصوت

فيللطلبعادلاختارهوالأولأنالمأيهو!بنالاختباراتنوعيبينالفرق

وأ،بلدكفياهميتكلمدىاختبارهوواكنيواستا!رها،ايعليميةالموادفهم

فيالدبلومحاملابوكبهاينادىالتي(قطيع)سيباناستنتاجعلىقدرتكلمدى

دكائكلمدىجتدقياسوهذاتريع(..)سالواقعفيهياللجنةخال!الصوتمكبر

..حالكلعلى
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يحدثأنالمفترضهوهذالابخ،اختبارهانيعنيللطالبإجابةنموذجكقديم

نامنفقطالعدلتمنعلمحينهاأنكإذنفسها..كحترم!عليميةمؤسسةايفي

وافعولو!نالاختباركله..!منالغرضالغيتايفابل،الطلاببينيتحقق

اخرىوسيلةلفمئلحفاأنتمنيختبرانبدونتجحانلكبابسبةغرضهالاخبار

..االمعقدةالحكوئةالاجراءاتهذهإعدادكلفيوالمجهودالوقتإضاعةغير

كلحث!

اله..اكانللأيمانالفيبيالاختبارطريقةاختاومنهو!النهانهالقرآنيخبرنا

اللهيقوليكذبها،كطانأحدأىبوسعليس،للأذهانماحرةأياتينزلأنيقدر

4(..)الرءخاميين!تقاآغتاففخقطئتأيةالحئقاءينغقنهغئتزذتثتا)إن!:

ناظربناعاقهميصبونالكظراعتىكجعلالسطءمن7يةينزلأنيقدرالله!ن

نأيقدرالله..كانالمخالفةعدىيقدرونولاذل،فيدلاوخافعين،رهبةفيإديلا

..!اللهخلقناله!اليصولكنالاختبار..ولاللسؤالمحلأليصبهالايمانيجعل

لاأحد،فيهاكليتساوىالتي)السهدة(الطربقةهذهضديقف!اللهاختيار

إدىيحتاجبهالايمانيكندمدو،البساطةبهدهالأموودوكانت!باللهسيكفراحد

الطربقة..بهدهلسيرالدنيافيسنتهيجلدم!اللهودكندلغيب..التسديم

ؤآالأؤفنبهفطقتآؤانجتاذبيمائئزتفزآئاآن)ؤتؤ!:الثهيقوللدلك

تقذىالئةيشاةتؤآنآقئواائلإينيفئشيآققغتجميغاالأفزيفهتكانقؤتىبهكفغ

قبلمنالسماءمننزلمقروءعنكلامانتمسمعتمهل93(..)الرعدتجميغا(الئاس

أمثال!النهينزللم،يحدثلملا،المودى..؟اواحياالإلوقطعالأرضفزلزل

لااللهلأندلفيب،ايسديمينافيهلىالأنقبل،مندلاذهانالساحرةالآياتهده
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آيةولوي!زلاندونإليهجميغااباسلهدىأصلأثاءلوالنهلأنهذا،إلى!حاج

!..واحدة

كلعء

كأن)ؤفاعدى:ينصخدقها،حينالدنياالحياةفي!اللهوف!عهقانونهوبل

917(..ع!رن"لانتب!غتىئطبتكغالنة

الجبالوتير،المياهفيابيرانوتشتعلبكمل!،الجاةكمىبأنيقضيقانون

الإيمانفيهايتحولايياللحظةفيبأكملط،ابسريةولنتهيالسطب،معأسع

فيهايظهرالتياللحظةفيسينتهيالاختبارلأنلطرا..؟الضهادة..اإلىالفيبمن

آئزئتاؤتؤتتككتييماأئنرذتؤلا)ؤقائوا!:اللهيقول..)كطالإجابةنموذجلكس

طتنيخيالفةيئيفغآنإلايئطزون)قك8(..)الأنطمئئالرون!لافئمالأفزتففيئقق!

021(..)النزالأئوؤ(ئزنجغالئهفزنىالأفزؤفمبئؤاننلآنجكةانقظلحبن

155جسقخرااو-3

والتيخفدته،التيالروايةأووويل()جورجالعبقرمميالروائيكبا949عامفي

بعفىمع،كبرةدولثحةإلىقئموقدالعالملخئلفيها)8491(..اسمها:

بطبيعةالأوسطال!ثرق)منهاالدولهلىهعلها!اف!القالأخرىالمناطق

)الأختخئلحيثالامتبدادى،الثموليالحكمنقمأوروبلينقد..)1(..الحال

الأولى،الدوجةمنفاشيأوكوقراطيحكمبنظمالدولهدهأكبريحكمالذيالأكبر(

ا.الأكبر.للاخإلاولاءنو3اممطببفىلاحىاكجحةالأس!بةالعلافاتبحغانهحنى

علىيتجسسفالكل،لشعبهالمستمزةالمراقبةإلىلهلجأكانالداهةالحثمهذا

الأكبرالأخثمكنم!ن،كلفيمراقبةكامعراتوهناكذلك،يعلموالكلجيرانه
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فالأخ)انتبه،شعارتحتالطلمف!يعيشونهم،ويرونهال!ثعبيرواانمنواجهزته

وقوانيهأوامرهليمليباتالخطمنالبهيرفيعيهمويخرجيراتجك(الأكبر

..الجديدة

الضماتةكو!باحاكمهوأورويلجورجلروايةعصرنافيمثالاقربيكونرلما

يهابةوقتحتىعاقا32منأبهرالعمرمنيبئلاالذيأون(جونج)كيمالثهير

يخرحمقيرعبفييعيشكلهدثعبهيجعلاناستطعذلكودرغمال!ب،ه!ا

رواياتفي)فولدمورت(ثل،اسمهذكريجبلاالذيهولهمبالنسبةمنه،مصئ

لثاشةعلىتراهأنتحبالوجهبدينالقامةقصيرمضحكشابإنه(..رولينج)جوان

لوجهوجفاتراهانتحبلاأبذاولكنكالطلممنالآخرالنمففيوأنتالتلفاز

واالأجنبيةالأفلاميشاهدواأنشعبهعنيمنعالديهوطزا..اسو(كوابيسكفي

بجديةلهيمفقلمأنهشعرلأنهمساعديهاحديوأعدمالذيهو..العالميةالأخباو

!..خطبعهاحدفي

الكل،فعلهعلىقادرهوالذيمايعلمالكلالأكبر:الأخسياسة)كيم(يعتمد

بعضهمعلىيتجسسونوالجميع،أحوالهكلفيمنهمراقببهمحاطانهيضعر

والخوف(الحقيقي)غيرالاحترامإلايحصدأنكهدامناخفىيمكنلا..البعض

لاف!نهماالأكبر(و)الأخ)كيم(منكلحالةوفي..المظلفةمنوالرهبة)الحقيقى(

)صدقديشعراأومثلأ)يحبهما(أنيفعبهمامني!بدانولابهذا،سوىيهتقان

لنلأنهمابه!ايهمانلاانهماجيدوامزناحيهتم..من(الداخليينوالولاءالاتماء

أبذا.01عليهيحملا

ثتعاملاكسبهذا،يهتملاوهوشعبهمنمحبوتايكونأنالأكبرللأخيمكنلا

..الحقيقيبوجههميخابهفييتعاملونبينما،ووجهوجهبالفحضرىفيالثخصمع
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نأمنالعراحةمدقهامدىادريولايحكونهاالتيبالقصةذلكذكرني

اجرةسيارةيستقك-!نالثانيةالعالميةالحربأيامبريطاياوزواء-رئيس)تثرثل(

اجرةسيارةيركبتثرثليجعلالذيما-إذاعتةمقابلةلاجراء!ا!!الىمقرإلى

وسأجازبك،دقيقة54هاانتظرنيلل!لالقفقال-ا..الصراحةأعلملا؟اموكبهوبرك

فيتضريثلإلىلأستمعلبيتيأذهبأنأرلدفأناذلك،يمكتيلا:السائقلهقال

..الاذاعة

اصلأ،ثثرشلشكلهومااباسيعلمفلاالتلفاؤ،انتثارقيهذا!نبالبم

غيابهفىحقيقيحبمنالسائقذلكأظهرهبماتشرثلفرح..السائقهذاومنهم

فيذهب:السائققالثئممنأمترلعنثة،جنيهاتعرةلهفأخرجي!فئهانوأحبله،

هذهمقابلأردتلوكلهاليومهاانتظركسوف،الجحيمإلىوخطبثهتئريثل

..!العثرةالجنيهات

عليهاالاستدلاليمكنولاكثترى،ولاكباعلااثياءهيوالحبوالصدقالولاء

نأللإنسانيمكنلاهلع..أوخوفدونبداخلهعمايعبرصاحبهاكلركتلوإلا

.01لذلك)الجار(لديهيكنلملوفعلآعليههومائظهر

أقلفييكون"الانسانالأيرلندى:الأدبايقونةوايلد()أوس!ريقوللذلك

يقوموموفقناغااعطهولكننفه،عنبالببةيتحدثحينلنفهسثابههأحواله

ئزل+حين(:بلوك)وولرتالأمدبكيالرعبكحبويقول..أ"،بالفعلهومنلماظلاو

"اذهبايكطوت(:)ميسترالألمانيالفيلسوفويقول..ا+،الرعبيبداالأقنعةكل

السببهوهذاولرلماحفا..("،انتمنتعرفانهناكوتعلم،الخاصةحديقتكإلى

"..العزلةمنحظكم+خذوا!ه:الخطببنعمرسيدناقولفي

كلعث!
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منفيهتقررالذيالوقتهوالمراقبينأعينعنبمفردكتقغيهالدىالوقت

لذلك.01تملكهال!يالحقيقيالوجههومابها،شحفظالتيالميمهيماانت،

قد!النيأن!هثوبانعنني،الأبوصححهماجهابنرواهالذيالحديثنجد

ييفئايقاقةجتاليآفثاليبختتابانقياقةيؤتميةئونأثقينآقؤافا"لآغققنقال:

لآآنتاتجئهخ،كعيقفخالفيمازسئوذياثؤتان:قاذقثؤؤا.قتاغ!الفةققخغئقا

الئيل!ينؤياخذونجنذتكغؤيقإخؤائكخإئفغ+آتافاذ:تغتغ،لآؤتخنيتفغنكون

اثتقكوقا"..الئهبقخالييمخفؤاإذاآقؤاثمؤيمنئفغث!خذونكظ

يقول،كطمعاهيؤيدماالقرأنفييوجدلكن،العلماهلبعفىالحديثففف

قا،ئتمتونإذققفغؤفؤالفهينتنتخفونؤلآا"يرين)ينتخفون!:النه

801(..)افءئجيط!يغقفونبقااللةؤكأنائقؤليينتزضى

الملا،فيالصلحينزي"إظلار356:رقمالكبيرةالهيتمئحجرابنوعئ!ما

عدوادكونان"4ياك:اللهوحمه()دحنونيقولو!نالخدوة".01فيالمطرموانتهاك

السر"..افيلهصدجقاال!نةفيلابلعس

كلعء

مثلمتخفيينجميغاول!،حقيقتهعلىأحداكليظهرلماغيثهناكيكنلملو

دم7الهخلقحينحفايكعمما!نظهروالذيالإدة،فيالملائكةولووسإبليس

بآفقاثهنمآتبئفخأذئميا)قاذ:تعالىاللهقولمصداقعلههم،لهثففيلهوظهر!

قاؤآغقئمؤالأؤفيالئتاؤالتيخبئآغقخإئيكنمآفكأتخقاذبأنقائهغآتتأفنمققئا

32(001)الهفرهقكئفون(كتئغؤقافنذون
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حفام!نتهويرهبردهمقاميخافالذيذلكظهرلطغيثهناكيكنلملو

،9(..)الماندةبائنب!تخافةتقاللة)ييفقغ!ؤ:قالكطيذعي،اللىيذلكمن

منحينبعدولوولوابهوحمتهيرجوالذيذلكظهرلمايخبهاكيكنلملو

ؤغذائتيغذني)تجئات!:يقول،كطالعاجلةنفهثهواتإلايربدلاالذيذلك

96(..)!3تكظ!ؤغذةكأنإئةباثغيبجمتاذةالؤختن

نفسهنزواتوراءينصاقانرفضالذيذلكظهرلطغيبهناكيكنلملو

يخثتؤنائلإينفتدؤإئقا)!:اللهقالبها،كطويه!يزكطانواختاو،المظلمة

الاطرانقمييز!الئيماقزتىيتقييماتتزكىق!ئقاقزكىؤققالمثلآةؤآقافوابانعبؤبفغ

..)18

نافماوالخير،بالحققلبهاركبطال!ممطرلكظهرلطغيبهناكيكنلملو

انخئأ)ؤأؤيقت!:يقول،كطوينيبابيهالودةفيوشحإلاقليلآعنهييحد

بانقيبالزختنخضئتق5صي!آؤابيككفوغذونتاقذا5تييدغيزيففيهين

ا-33(..)قنييب!يئنبؤتجاة

علىودعوثهرلهرصالةينصراناخارال!يدلكظهرلماغيبهناكيكنلملو

،كطالعلانيةفييرهبهلمنمداواةأواذعاءرلكيكوناندونالظصةواموالهحيثه

02(..غزبز!)الحبقيمميالئةإنباثفيبؤزسئقةيثمئزةققالئة)ويتفقغ!:اللهيقول

كلعث!

امامفيناعلمهظهورانإلا،نعلنومانسرماويعلمجميفايعرفنااللهانودركم

عدلهمظاهرمنمطهزا!اللهاو!ضاهاالتيالحجةإقامةمنهوأنفصناوامامالناس

الا!أ..
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فعلأ،هومنيخظهرفي،ماوأسوأفيهمااحسنالإنسانمنيصتخرجإذنالفيب

ئظقملمانهذاتهمنوشم،نفسهعلىالانانبهايشهدوبطريقةحفا،معدنهوما

قذتمبقايؤقئدالإتشانئنبا5انفحنتقزيؤقثدزئكإتى)..!نفسهإلااحذايلومولا

1(..أ-ه2)ال!مةققافييزة!آنقىؤتؤ5تمييزةتقييماغتىالأتشانتل!5ؤآخز

الاهليض..افاقدىمقمطالب4-

فيطالئا!نلظانهالكبيرالدنماكيالميزيائىالطلمبور()نيلزعنيحكون

ناطحةارتفاعتحددكيف:التاليالسؤالالفيزياءامتحانفيورد)كوكنهاجن(جامعة

)بور(:إجابةف!نت-الجويالضغطقياسجهاز-البارومترباستخدامسحاب

الأرضالأرضإلىيصلحتىاكطحةأعلىمنبتدليتهوقمطوبلبحبلابرومترارلط

..الخيططولقىثم

بمنطق:،صحيحةإجابتهبأنفتظلمالمسفزة،ءإجابتهطبظالاخباوفيرمب

للحكمخبيرتع!نتم!..الطريقةبهذهالناطحةطولقياسيمكنكلاأنهإذنليكبت

الفيزياء،بمادةمعرفتهعلىتدللالكظصحيحةالطلبإجابةانفقال،المسألةفي

..مشافهةنفهالسؤالالخبيرعليهطرحلميففهئا،اختباوهإعادةبضرورةواوصى

التييخراكطحةارتفاعل!ساخرىطرقعدةهاك:قالثمقليلأ)بور(فكر

يسكرقهالذيالوقتوتقيصاباطحةأعلىمنالباوومترإلقاءيمكنكمثلأمحرتها،

الضمس!نتواذااباطحة،اوتفاعمعرفةيمكنليوباكالأرضإلىيملحتى

منالناطحةطولفنعرفاكطحةظلوطولابىروقرظلطولقياسيمكنكمشرقة

ارتفاعفسنحسبالأموركعقدأردناإذااما،الظلينولينالطولينبينالظسبقانون
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اكطحةوأعلىالأرضسطحعلىالجويالضغطبينالفرقبواسطةالناطحة

!.ابىروقر.باستخدام

هيطريقهانعلىأصزالذيمدزسهسذاجةمدىكيوضحهنا)بور(إن

العناد:الثلاثةالظءأمسانقالحين)باريتون(قاعدةكويوضح!..الوحيدةالطربقة

بالراي..!وايشبثوالفرل!

بعغهمارتضاهاالتي)الوحيدة(الكيفيةإلىبالنظرباريتونقالهمانفهمأنيمكظ

هذهيتيأنبدونلأحديؤمواأنالسفهمنسيكونإليهمبالنسبة!،بالتهللإيمان

تئئوغاالأزفيىينقئقفخزخىتكئؤمنتن)ؤقائواإليها:انظر..!العبقريةالطريقة

ئشقطآؤهتقجيزايخلآتوالأتقازقئقخزؤجمتبتجيلمقتجئةتكتكونآؤ5

تيثتكيكونآؤهقبيلأؤانقلآيكةيالفهثأيئآؤيهتفاغتيتازغفتكظالشقاغ

)الامزءتقزؤة!قيئاغتيتافتزذخئىيزجميكئؤينؤتنالشقاءيخيتزقىآؤزخزفيين

)الزخرفئفتريين!ائقلآيكةقغةتجاءآؤذقبمقآسئوزةغقيهأئمئ)قتؤلا09-39(..

قتكإتيهأئنرذتؤ،الأشؤاقييخيويفثىالطظتميأككالزشوليقذاقالي)ؤقائوا53(..

نإالالايفونؤقاذمتقايأككتجئةتةتكونآؤكئزإتي!ئفقىآؤهتديزاقغةقيكون

+8(..إ!)الفرقانقشخوزا!زلمجلأإلاقئبغون

والله!آية،إنزال:بالئهيؤمنونلاالذينمنالمطلبه!اذكرالقرآنفييتكرر

اللهيقولالمفمتلة،كطالثرعئةو7ياتهالمحكمةالكونئةبآياتهاغرقناقدالواقعفي

ئبينتديزآتاوإئقاالفهجمتذالأتاثإئقافكقئ!يقآياثغقيهأئنرذتؤلا)ؤقائوا!:

يقؤمؤفيكزىتزخقةذيكيخيإنغتيهغينىان!بئغقيكآتزكآئايكمهغآؤتنم5

تفغيتئنخئىآتفيهغؤيخيالأقاقييخيأييهتاستئيريهغ)05-اه(..)العنكهوتئؤيئون!

53(..الملتثتهيذ!شتيءكككتىآئةبزئكيك!آؤتنمانخقآئة
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نأيريدون،أنفسهمإلىمحيةمعيةنوعتةعلىطلبوها!نتالتيالآياتإنبل

يريدون124(..)الأظمالفيما!زسئكأؤائقايثكئؤتىخئىئؤين)تنانبياء..!يصيروا

..!جهرةاللهيرواأنأوالسماءمنأجلهممنخصيغامكتوب!بعليهمينزلان

يقآكتزفوشىستأئواققذالشقاءمنقيئاغقيهغئتزذآنان!بآفك)يألك

153(..)اتءتجفزة!النةآليتاققائواذيك

فيوقدرهم!هذا..منكلبكثيريثأئاأقلأنهمهؤلاءللايفطنلماييالحممة

يزخونلاائدين)ؤقاذ!:اللهيقول..كطالحقيقيقدرهممنبكثيرأعلىأنفحهم

غئؤاؤغتؤاأئفضهغفياشتكتزواتقدزئتاتزىآؤانقلآيكةغتينتاأئنرذتؤلايقاغتا

21(001)الؤ!نيهزا!

كلعث!

هل..؟الحججمنجعبتهمستفغهللهم..؟!اللهاستجابلوماذاولكن

الإتياناوالسطءمنكابإنزاليكونولماذا.؟.ابساطةبهذهسيسقمونأنهمتتوقع

؟..نفطوالإيجادالخلقدليلمناقوىدليلأعليهمالذهبامطرإسقاطاوبملالكة

الآياتتلكيفسيروفلسفتةعلمتة)فرضئات(ديثواانعنوقتهااسيعجزون

!؟..ةيلىلجلىا

ماعينهوبشأنهمافترضناماوانتمائا،صحيحفيهنفكرماأننالقر7يجرنا

بآيديهنمقتقئوةقزولبريخيقيئاغتيكتزتا)ؤتؤ!:النهيقولشفعلون،كط

وفيدائفاجاهزالسحرتفسير7(..)الأنعامئبين!يخزإلاقذاإنكقزواائدينتقاذ

الاستعداداتمعلىدائفاايفئاوالهلاوسوالهذيانالجنون!فحيرثل..الأحيانكل

قطئواالسئظءينتجائاغقيهخقتختا)ؤتؤ:المطلوبةالآيةجاءتحالةفينفسهلتقديم

1(..،ا-ه)الحبرقنخوزون!قؤثمتخنتجكآنجمتازتافكزتإئقاتطئوا5تفزخونيخيه
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كلعء

صراحةقالوهاالذينفرعونالهمأنفسهممعالكظرهؤلاءأعدقيكونربما

بقايشخزتاآيهينبهتةيتاقفقا)ؤقائوايردد:ولاييؤنلاحاسمقاطعولثكل

132(..)الأعرفبفؤييين!تكتخنققا

لا،علميتفحيرلهثيء،كلاليومزمانناكظريقولهماهوفرعونآلقالهما

تفسيرلهانشهدهاالتيالكونيةوالآياتالمعجزاتالفيزياء،كلقوانينيخرقمايوجد

كللأن،إيماناسمهثيءيوجدلاغذا،نعرفهفسوفالآننعرفهلمإنما،مادفي

تخرجانيمكنولاالعلمئةالقواعدتخرقانيمكنلاالمانيسمونهالذيهذادلاثل

مؤيخن..لهاأوبهانكونانيمكنولالنا،المعقولحيزعن

حتىأنهمفياشركواقدالخدثاء5أ؟+ءأح+5ا!وآلالقدماء،فرعونالإذن

كماجهرةاللهيروابأنحتىولابالفيب،وليصبالض!دةالايمانيكونأنيطلبونلا

..!بالإيمانيقنعهمانيمكنمايوجدلابأنهوكزوواقرووابلال!ب،أهلطلب

..؟اإذنبذلكيجركمبأنله،كيفهناكإلةثفةإن!نلهم:سؤاذ
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خرافيضآلهض

وجل(عزاللهوحدانية)عن
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..!ال!هناتمن!مبالهستيرياتالنساءكحتلالأفريقئة)دوجون(تجائلفي

لهمبالنهفهي!العمتية.نوبلالهازادتكلطالدينيةالم!نةفيال!هنةوتزداد

واحدفي،كلالأسطوريونالأجدادهياييالآلهة،الآلهةمعمبايفراتصالعلى

يخعوديثيئلم،ثيابهببلللاكيفليحلميكبرثمثابهببللصبئاالأرضإلىيلألي

مفهومهذا.وشبدونه.للعطاءوأسطووةللحكمةرمزااعتبارهيتميموتثم،ثيابهودلل

!..بالطبع

ويسمونهوحيد،اعظمخالقإلهبوجودثعقد)دوجون(قبلأللف!نذلكبركم

التيالربفيةالمصربة)أئا(بكلمةعلاقةل!ليصالتسميةهذهانلكواوكد)أئا(

الآلهةكلعلىمحالإلههو)افا(ف!ناعكادهموفي)أمي(001العربيةاللفةفي!في

كرقبلاسمهمحرويم،مخروطيطينيمحراببيتفيكللهفىيميون،الأخرى

..اياهمالأسطورينالأجدادأسماء

الكونخالقالأعظمالالهأنيعقدونهم،مختلفةفالقمةال!ميرونغربفي

لأنهولكن،م!نهإلىيصلأنيحتطيعأحدولاالقمر،أعلىيعثى)نيامبي(اسمه

بل..ايعبدونهلافهماحد،إلىيحتاجلابنفهمكتفثيءعلىكلقادرعظيمإله

!..كحتاجهمالتيالعظيمةغيرالأخرىالآلهةيعبدون

عورةلهيستالالهه!اسماوىبهير،إلهبوجود!كدالنيلاعاليقبائلواما

الصفرى،الآلهةإلىموجهةودعوكهمسواء،علىوالشرالخيرخلقشكل،ولامادية

..امباثرةلهيلجأونالصفرىالآلهةهذهعلى)كبيزا(الموضو3كانحالةفيولكن

يث!اتي()1فيئيزفينما.)فارو(.3باالأعظمالإلهئيرف)البابارا(قبلأللوعند

)الايو(وكد..ولورن()1بامم)ايوروبا(وفي.)ماوو(.باسم)ابفا(وفي.)نانا(.باسم
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وبلقبه)مولونجو(..اسمهعندهمالأعظمفالإله)كيب(عندوأما)يثوكو(..باسم

الأبهر(..)الرنشىباسم)السوازى(

يثعوبألثدهياييالثعوب-تلكتقريئاافريقاقلبيثعوبجميع.وهكذا..

وهاك،للكونخالقضعالإلهبوجودثعقد-الاطلاقعلىوتخففابداتةالعالم

مدىفيذلكبعديخلفونالصفرى..بالآلهةيسمونهماهيوينهالبثرينوسطاء

بدأقدأنهعلىيمقونانهمإلا،الكونأمورثمريفعلىالأعظمالالههذاقدرة

نفرذا..االخلق

كلعث!

فحتىاحد،فهيسلمي!دلا)الرب(وحدانئةعلىاكريخيالاطرادهذا

القرآنبتميةنتمشكانافمتلبينمامسيحئيةانهاعنهايقالالتياو-النصرانئة

ثلاثةلهانصحيحواحد،الرببلالأرلاب،بحددثقوللاانهاالاذعاءدائمة-لهم

..حال(يةعلىايناقضهذايلاحظواأنيرفضونلكنهممختلفةيثخصئات

وبطريقةصريحبثكلالأمناميعبدونالدينالولنيين،حتىيطلالاعكادهذا

ارتقىقديكونانلهئفترضوالعثرينالطديالقرناندعكدانكإذ،العجبتثير

الصنعمحكمغيرجبسيكمثالأماموجههيعفرأنمنيمنعهالذيالحدإلىبالانسان

..السكريابولمرضمنيعاني!نالأرجحوعلىالسفةمفرطلرجل

الحقيقي،الخالقإلىتقزبهموسيلةهيإنماالآلهةهذهأنيعكدونفالونئون

!نواصالحيناناسهيئةعلىتماثيلصنعواالدينمكةنوعئةكظرمنول!وء!نوا

علىالأثجارينحتونال!ينالبدائئةافريقانوعئة!ارمناو!نوا،العجينلهميلئون
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ويتوسطقبانلهمبيناجتماعئايربطنسر(وثعبانهئةعلىالخاصطوطمهمشكل

..الالهكدلهم

ينتك!للالتي)النذلة(الآلهةبقصصعقائدهمثمتليالذينأيفئاالهندوس

ذلك،عنكلنزهالأوحدالخالقانيعلمونوالضهوة..!الحبعلىابعفىبعضها

،نحياهالذيالطلمهوكله،الخلقهوالظلقهذاصفيرة:مثكلةلديهمهمفقط

فيو)الموضة(الفكرصيحاتخر2!نالذيالكليديالوجودوحدةاعكادإنه

..الزمنعليهعفاقدقديمثراثمجزدهوالآنبينماالودطىالقرون

الألاءودينالفطرةدينبقايامنهولرلماالخالقبوحدةالتاريخيالاطراده!ا

نلك،العريقعلىاسنوىالدىالإلهركالةببفغونالأرضبفاعفي!فةارسلواالدبن

آئاإلاإتةلاالفةآتا)إئيي:الأرضوجهعلىبضريلكل!ئنتقولالقالرسالة

،9(..)طهيإيخري(المئلآةؤآتجيمقاغئذني

الاطرادهذاصنعتالتيالموخدةالرسالةه!هعنمتحدتا!اللهيقوللذلك

الزخقننذوفييقآتجغئتازمئيتايققنيكيقآزشفاقق)ؤانأذ:ابشرياياولخي

!)الزضهـ.،(.ئفتئ!ون(ايقة

ولدكطمنلههلمحدد..؟امواحدالإلههل:يسألالظثمالوجودممطايساؤل

كلألمالقرأنعنهأجابالسؤالهذاشر!ء..؟ااووسطءلههلابعفى..؟يقول

..ايكونماوأكمل

504الموخدالخليقضنمطا-

بأناسميئةوايمعةمنطقة!ناليارة)فرامل(لاصلاحإيهذهبتالذيالم!ن

فاثميتهذهاثكطن.0وعادلخراطةومحسنفراملسيدما..!أفياءأبناء
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معرفتىأقصىكانت..فراملسعيدبأنهلكنفسهبتعريفتمائامرتاحهوبلبال!شة

لا)الطبورة(،فيأيغامشكلةهناكأناكحفتولبهياييل،هووقهابالفرامل

وغذاشيئاسيكونبايأكيدحال،كلعلىطنبورةاسمهشيءفيثقانيمكنك

إ..الوقتطواليعطل

نعلاخلافلهثيليوجدلاولكنسيديتبدلهأنلابدآخرثىءهاك

نأعليهفكانالمصريالشعبمعظملدىالمففلةراتالسبأنواععنرةالسب

طبورتيمعروحتاينسجمكيعليهالتعديلاتبعفىيجريحتىالمخرطةإلىيأخ!ه

الظعةاللمسةيفعأنقررقدالمختلفةالسياراتمصانعمنمصنعكلالعجوؤ..

موايل،الشاراتأنواعباقىعنتفردةيجعلهاالسمارةمنقطعةكلعلىبه

ايىالثريرةالأدمماءذواتالأشياءمنوغيرها*ءأ!5ء17!7واوالحجلات

تاعها(!..)مشأنهابحقيقةليصارحكاحترافيةفيالمي!نيكاعاهليمسكط

الأيهتة،وحواسيبناهواتفنافيكبربشكلكجد!اهذهالممنعيالتوافقمشكلة

كم..!الدرجةهذهإلىدكيةليستبأنهاالإدراكفيكبداارسينرقمالمشكلةولعد

..؟؟هاتفكمعمتوافقشاحن05؟ءك!حتجدلالأنكمثكلةفينفسكوجدتمرة

لا!5اولثواحنقبلالرفيئ(واثحنالتخينثحن)1عصرعنطبغااتحدث

لاء؟!40بصببيعمليعدلمالذيبكالخاصالشاذ"!رتعنوماذا..المقازة

وتتوهايعريفلتحميلالشركةموقعإلىتدخلعإ،تعرفلاجعلهللوبندوزسريع

جميعفيمثلكأناسيملكطالثشةكروتلمئاتالتعربفاتمئاتوسطقبلها

..امرهممنحيرةفيالعالمانحاء

حوك،من!النهمخلوقاتفيالمشكلةهذهنجدلاأنناتفطنأنيمكنك

جوانبفيومتمائلونبل،متشابهونجميفاإتانحن..!اجسامنافي!لالأخص
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نأيمبهنيعليها..تعودتمماكيزاأصعبالبةل!نتالثبههذالولا..ك!رة

يسلكالفوءثعاع!نلونظارةأييفغلانيتطعلنالعيونطبيبانلكاوكد

الجلديفقعلىيجرؤلنالجزاحوانإنان..اكلعينكرةداخلمختلفاسلوكأ

فذبالفبطالم!ننفسفينملكطجميعااتايعلميكنلملومزرةأيةلاستثمال

علىيجرؤلنالأطفالطبيبانمنتتيقنانيمكنك..!التضريحعلمعلىتعزفناان

بهاتكاعلسوفالتيالكيفيةمنمتأكذايكنلملوالصيرلطفلكالدواءومف

نفيطبيبأييوجدلاانهكتأكدانيمكنك..النحيلجصدهمعالكيطوياته!ه

عدةنفسكانتلكونكإلا)ئها(ثجاهالمتداخلةالمعقدةمثاعركيفهمقد

يقومواانالأطباءهؤلاءلكليمكنلاا..النفسعلمكبفيمحفوظةصفحات

تسلكاعفائهوفيصيولوجياالآخر،عنيختلفإنسانيجسدكللو!نبعملهم

لمامختلفةالانسانيةالنفسئةلوكانت،الانسانيةالذواتمنغيرهاعنمكرذاسلوكأ

الحد..هذاإلىالبعضبعضهميألفواأنولاابعضبعفهميفهمواانالبثراشطع

:!اللهيقول..إكطواحدةنفسمصدرناالحقيقةفيلأنناجذامشابهونإتا

6(..)الزمرزؤتجقا!ينئقاتجقكثئمؤاجذهتف!ييق)خققكغ

"*هفار..!المخلوقاتمنالمزبدفيتفكرحينذلكمنكبريكونالتشابه

"*همعه/ه67ولنسبةالموز،!لاهمعبالطئةخمسينبنسبةيتثابهبكالخاص

الخريفيمعطفكفيالكربونذرةلاليهروناتالعجهبالدووانيوالسلوكالذوة.01

أس!لالقابعجسدكخلاياجميعدكؤنمشابهةلذراتالعجيبالسلوكذاتهو

اييالبيدةالأفلاكلدوؤناتجذامثابهدورانيسلوكبالظسبةوهو،المعطفه!ا

..اب!بلليلمماءفيثلمع
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مترادفهوإنماحوكمنالمخلوقاتباقيعنيفصلناالذيالكبيروالاختلاف

المكزمينالإلهيةالتكاليفحامليالأذكياءالبثر-نحنيربطناأيمئاكبيرتثابهمع

والرزقالخلقنمطناحيةمنحوبامن!اللهخلقبباقي-سماواتسبعفوقمن

إلابختاخيهيطيزطئبرؤلاالأزفييخيذائهين)ؤقا!:اللهيقولوالقيىية..إكط

38(..)الأتمآئثالكغ!أقئم

مع،مذهلبثكلومتفردةبديعةومنائعهإذن..!واحدفالظلق،بسيطالأمر

وتفزدها،وجودهلنايؤكدالمظئعهذهوجود..عجيببثكلمت!ثابهةايفئاكونها

خايقزئكئمالفة)ذيكغ!:اللهيقول..اكماوحدانيتهيؤكدوتضابهها،إبداعهيؤكد

62(..)عالرفؤفكون(قآئىفؤإلاإتةلايثئءكك

قامتاييالإلهيةالذاتوحدةعلىيدلإنماالخلقفيالموخدالنمطهذا

آخر..!إلهعلىيدكمختلفاشاذانمطالمخلوقاتهذهفينجدلاهذا،كلبخلق

الئةفلغقيهغائخفققت!ثتاتةكخفميماخقفوافئزكأغيفيماتجغئوا)آنم!:اللهيقولكط

16(..)الرعدانقطز!انؤاجذؤفؤثتئءككخايق

فأينالمتفبه،خدقههوفهذا،وآثارهوخدقهافعالهمن!اللهعرفنالقد

يقولبها..؟إكطنعرفهآخرلالهمختلفانمطتحملاييالمختلفةالمخلوقات

ضتلآليفيالأيفونتلذوييمايقائلإينخقققاذافمازؤىالفيماخفق)قذا:سبحانه

..(91نالض!ئبينن

كلعء

انهإذ،اللهخلقفيداخلةهيبلثئا،دخلقلمفقطليستالآلهةهذهبل

،سواهصنعمنمخلوقاتتوجدلاالذممطوالظلقغيرهثياأحذئباخلمالذيالبديع
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يلثئم!يتنخذوا)لا(ن:القرآنيخبرنالذلكاصلأ..خلقهاالذىهوالنهأناي

قا)آئثنركونالقرأن:ويتساءل37(..ادمدتخققفن!ائلإييئيماؤافخذوايفققيرؤلآ

191(..؟ا)الأعرفئختفون!ؤفنمثيئاتخئقلا

معبود،اللهإلىاوكوسيلة،النهمعأواله،سوى)معبود(اييبقىالنهايةفيإؤن

منه..!وجودهنعرفثيئايفعلولم،عليهئبدأنيستحقثئايخلقلملأنهباطل

لككيف:لكوأقولالخرافئة،الآلهةهدهمنإلهكلعناسألكانلياسمححينها

..؟اموجودةانهاتعرفان

كلعث!

فئمختقكخائدى)الئة:الرائعنيالقر3السؤالنفكتسألانإذنالمهممن

)الرمثنء!ينذيكغيقيققكتقثزكأئكغيققكئخييكغثئمئييئكغفئمؤزقكغ

45(..؟ا

001يتعددلاالصال2-

تصدقلااولا...نصائحللاثثنحىانابذالكينبفيلاالكيرةالمطاعمفي

منكوأوسمثهيةكبيرةدجاجةهيامامكتراهفمادا+ء7ارعلىالموجودةالصور

الدنياعيهاتجرأنبعدولكنالدجاجةنفسهيإليكسيصلمابينماثخمئا،

،مالحطحوضبجانباللزجةالطدةفيكثقلالانتا..اشرفعمواصابعوالأزمان

بأسلاكميةانثتايهرأنعليك،لزجةأنهالمجردعابونأنهاتفترضلافغلكمن

إداوةنظرفيالصابونمنأرخصونصفهاأيمئا،لزجةهيالكيطويةالموادمنبها

قد،الطاولةعلىالمناديلعلبةولاالمياهزجاجةتفتحلالالثا..بالمناسبةالمطعم

المليونيرالمطعمصاحبميصامحكالفثووة،فيجنيهملأشيستدفعوللطانكلظن

..رفيقياللفايةمخطحلكنكه!ا،على
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البخل،فيببساطةتلخيصهايمكنلاالبعضبعضهمتجاهابشرمنكثيرمثاعر

لاالمزيد،تاخذأنعيكشيء،كلمنتكسبأنعيك..!البخلعشقفيولكن

أجدادناعنالقدممنذنتوارثهاالتيالبسيطةالحياةقواعدهيهذه.ثيئا.لكستترك

شقىلكنوالقيموايظيدالعاداتمنالكثيريم!غيرالقادمةالقرونوفي..الأولين

..ئقسلامحفوظةباقية)النذلة(القواعدهذهاثال

نراهاالتيالألثاءمنالكثيرهناكثيء،بكلالناسعلىنبخللاانناغير

،المواساةبكلماتأوالفيسبوك،،عجاباتيبخلأحدلاعناء..بلافنبدللامجانية

لدينا،الأمورقيمةلمدىكمقياسالحقيقةفيهذايصلحرلماال!ثفقة..بنظراتأو

..بسخاءنعطهاأهميةكبرلهانرىلااييفالأثماء

-6)الطعونانقاغون!ؤبففون5ئزاغونفنم)ائلإين:تعالىاللهقولفيثلأ

صلانهفيجقل،جارهلعيوننفهاالصلاةأجرصيهبمنهناكانلكيتبينى..

الإرنفسمنهيطلبفحينذلكوبرغم..الجمعةيومالمسجدفييراهحينلأجله

حقاعطىقدهوبه..!عليهسيبخلفمانه،يمدهثملعسحملهالطهيك!ناء)ماعوتا(

فماالتيفال(إ..)حلةبعليهيبخلالذيالثخصلنفسمجانيةهديةع!!الله

عده..؟!اللهقدوثرىياهو

)إن!:اللهيقولالمراني،كطعبادةعنتمافااللهيشغنىالصببلهلىا

ئزاغونكظتىقافواالمئلآةإتىقافواقؤذاخادكفنمؤفؤاللةئخادغونان!يخقين

خادعهمهواللهالحقيقةبلبذدك،اللهخدعواقدأنهميظنون1(..2،)اباءالئاكلن

تكن..المالمنثور،كأنها!لطءالأعمالهذهيجعلإذ
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جم!النبيعن!ههريرةأبيعنمسلمالامامرواهالذيالحديثفيجاءلهذا

فيهأثركعملأعملمنالثرك،عنالثر!ءأغى"أناقال:انه!العزةربعن

فيالالهيرغبلا،اشفنائهكطليمميالالهكطللأن!.وثركه".تركهيخريمعي

لالهاولشخصأولثيءالآخروالجزءعادتهمنجزغالهيقدمخلقهمنأحدعادة

آخر..!مزعوم

كلعث!

نأاو،الملكهذافيشري!معهيتخذانمنوبالكليةمستفننالالهوكذلك

..ثلاثةاواثنينإلىينفصلانأوآخر،اقنومفهينبثقاناوولذا،)يلد(او)يتتى(

منخلقهمالذينالبثريعتبرانعنتمافايشقىذلكمنكلاولىبابومن

!..وذرلتهابناؤه:خلقه

،!دتهالاستغنلأليالكطلهذابدلالةالوحدانتةسؤالعنالقرأنيجيبنالذلك

جمنبمبغييرؤتتابيينتةؤخزفواؤخققفخائجنثزكأغيئه)ؤتجقئوا!:الهفيقول

متاجتةتةتكنؤتنمؤتذتةيكونآئىؤالأؤفيالشتاؤاتتجديغهيمفونكفان!

ا-901(....)الأنعامغييئم!شنءبككؤفؤثتئءككؤختق

الشريكهلىاإلىمالحببيحتاجالالهلو!نبأنهيقضيال!يالمنطقهدا

فيبخيناهالذيالعقلىالتصؤوينافيماوهو،الفنىمطلقعيرإلةأنهمعنا،هذال!ن

القدرةمطلقيكونوانلابدالعدممنشيءوموجدكلشيء،كلخالقانمنابداية

انقيئفؤسئنبخاتةؤتذاالفةفخذ)قائوا!:النهيقوللذلك،والاوادةوالملكوالقى

68(..)ورنىالأزفي(فيؤتاالئظؤاتيخيقاتة

كلعء
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تكونأنلابدالمطلقةفالإرادة،الارادةناحيةمنأيغتا!تاللهيحددكطللا

هناكانمعنا،ه!ال!ن،إرادتهئنمذانالارادةهذهصاحبناحدأرادلوإذ،واحدة

مطلقةيستيعنيالآخر..اصاحبهلمارادةدكوناندونالكونفيسيمذثيئا

تمافا..!

السئاؤاتيخيتاتةتكسئنخاتةؤتذاالفةافخذ)ؤقائوا!:النهيقوللذلك

كقنةيفوذفمائقاآفزقغنىؤإذاؤالأؤفيالئماؤاتفييغهقابئوننةكلؤالأزفي

قيمائفاآثزاقغىإذاسئنخاتةؤتديقي!جذآنيئيماكأن)تاا-117(..16)المنز!يكون

35(..)صمقيكون!كقتةيفوذ

ثيءعلىيقعانيمكنلاولذا،يتخذانالمطلقةالإرادةلصحبيمكنفلا

إذن..؟!يكونصووةأىعلىمختلمتن..!)كن(واحدكلمتئ

منأكبرأحدهماإلهانهناكيكونقدأنهيقولانيمكنمنهناكأنعلى

لاهنامثلأ..والابنالأبالآخر،كموقعمنامتنالآخر،منإرادةاعلىالآخر،

ستسير..التيهيمنهماالكبيرإرادةانإذمثكلة،الإرادكينثناقضيشكل

سيسمحال!يبالحئزديتصرفالأمغرالإلهانالكلامذلكمعنىالنهايةفي

مخالفةعلىيقدرلنوانهالأكبر..ألهيريدهماإلايريدلنوانهالأكبر..االإلهبه

!سميهولماذا:نقولأنلنايقىالنهايةفي..أالنافذةهيإوادتهلأن،طوعهولاامره

)تقذ!:اللهيقوللي..كطيبدوماعلىثمائاسكينهذا!ئنإذن..؟اإلفا

نآذآو3إنفيئاالفهينينيكقتقفكقزيتمانجنانتييخفؤالفةإنقائواائدينكقز

17(001)ال!النتجيغا(الأزفييخيؤقنؤأئةقزتتمانجنانقييخئفيك
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لاكهذاناقصإلهإلىوبتوجهالانسانيتعتقأنالخطلمنالنهايةفيفيبقى

ككسيفعتراهفهل،يهلكهانأرادإنذاتهفيالأبهرالالهإرادةيفعأنيملك

يثقاعفغخمنىئفنيلابفئزالزخقنئيرذدبإنآيقةذويهينآئجذ)آذلك..؟اانت

23-،2(..)سئبينن!قلآليتميإذاإئي5يتقذوفيؤلالفئا

كلعث!

ماكيكونأنيمكنلاوالقهر،العلويتعدد،كطللاآخرإلهيكماذوهناك

احدلاانه،الكلعلىعلاقدالإلهانمئوالقهر..!العلؤكماللهإلهمناكر

..يعلوهأنعنففلأيساويه

ممعهغير،فيتحققولو،وحده!اللهفيولكنبالفعلمتحققالكطلهذا

فهماكلآلوكانمنهما،شأئاالأعلىمن،تنتهيلاومتاهةمنطقئاتناقفئاهذال!ن

..؟!الجميعهندثأئااعلى

كلتذقتإذاإتهيقققةكانؤقاؤتديقاللةائخذ)قا!:اللهيقوللذلك

19(..إ!)المرنونيممفون!غفاالفهسئخانتففيىغقىتغغئفئمؤتغلآختقيقاإته

صراغاهناكأننتخيلأنهيذلكنتصؤرانفيهايمكظالتيالوحيدةوالطريقة

الهيمنةوإثباتالحيطرةفرضلمحاولةالمتعددةالآلهةهذهبينمحسومكيردائفا

إثباتويحاولشأتاالأعلىانهيظنفيهمواحدكليكونأنالممكنمنوالعلؤ،

الآلهةهذهقررتلوتتخيلانلكولكن..الملكعلىويتصارعونللبقيةذلك

سيكونهلوالوجود..؟العالمحالسيكونبينها،كيففيماتتماعأنالمحددة

نإوتخبرنيوالأوضالسماواتملكوتفيتنظرأنإلىلكهلآمئا..؟سالظم!تا

إلاآيقةيخيهقاكأن)تؤ!:الثهيقوللذلكلا..؟اامهاكدائرةحرتاهاككانت

يفسدا،لمولأنهما22(..)الأنبعاءيميفون(غفاائقزثنزبئالفهقئئخانتقحتذتاالفة

!..اللهسوىالحقيقةف!إلةيوجدفلا
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علىعلاقدواحد،إلةملكهعرث!علىاموىقدوكونمس!ت،ملذهذابل

الآلهةه!هل!نتاخرىلهة7هاكبأنمستحيلأفرفاافترضنالو(نهحتى،الكل

إذن،سيدهاسيكونانهإذإليهوتقربوتعبدهالأعظمالالهعبودئةفيتدورالمزعومة

تجييلأانقزثنفييإتى،تقؤاإذايفوئونكظأيقةققةكأنتؤ)فك!:يقولكط

42-3،(0011)الاصرءكييزا!غفؤايفوئونغفا!5

ثيمية:بناحمدالاماميقول!نكط

المفراتدفعليالنفسعنولا...منفعةجلبلنفسيأستطيعلا

ذراتبعضفيأناثربكولاأبدا...دونهثياأملكولست

الولايابلأرلابيكونبه...كطيسحينكىلهظهرولا

ذاتيلهوصفابداالفنىكطابدا...لاؤمذاتوصفليوالفقر

تآلهعبدعندهكلهماجمعهم...الخلقحالالحالوهذه

العاتيالمشركالظلومالجهولفهو...خالقهغيرمنمطلبابفىفمن

501الواحدالاتجاهمقعض3-

علىثلآقجدال!هير..علىتعتمدالتيالإعلاناتخاصبشكلغيظيتثير

مشهورممثلفيهايظهر،العرقمزيلاتأحدعنللأعلانعملاقةلافتةالطريققارعة

هلامني.0المطلوبماحينهاافهملا..عرقهرانحةمنثخلصلأنهجذاسيدوهو

اكرض..؟االدوجةهدهإلىبهسعهدالفلانه!الأنالمنتجهذالضراءأماحانعلي

حينها..؟اأفعلماذا..ابالعتهممابةبهالظمةالثئيةمسقبحهان
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هناك..ثمارهحفايؤتيأنهالدعايةمنالنو3هذاانتثارحجممناقذرولكني

لهيختاربأنعنهكمافاكريبلشخصللسطحبالفعلالاستعدادلديهمناكسمن

لالسببعندهمحبوبالشخصهذالأنفقطا.0يفضلهانعليهيجبالذيالعطر

..أعلمه

!ميبنيسن!واتأريعكلبالحفىكلهالطلمتميبالتيالطلمكاسبا!بات

احزنهاتعئقانقررتقدالبثرمنابذابهابأسلانسبةفهناك،اخرىبدهثة

مدىكخيل..المفضلفريقهالاعيبراعةمقدارعلى)المونديال(قرةفيوافراحها

أبابمنأسباعي!يبكيأو،إالجديدةأكينيامنأأماجوبايك!بانفيالسخرية

ا..البطولةمنخرجتالطبلأن!اللوق

الداخليةلمثاعرهاالاختياريالولوجحقتعطيانتففلاخرىولئفةهناك

يشعرلكيلهبالنسبةروياهاككفيمثلأ،الجامعةمنحبيبتهتكونرلما..معئنلإنسان

كيبسيطةمشاجرةوتكفي،السعادةفرطمنراسطحولتحفقملؤنةعصافيربعدة

ا..الصلاحيةمنتهيفئرانبسمالانتحارفييرغب

كلعث!

ولينبينكحواراتأواف!ر،أو،كرياتمجردليستالداخليةمشاعرك

قلبك،فىحزنبرودةاو،مدركفيغفبحرارةمجرديحتسثاعرك..نفسك

ئفتيك..علىانتشاءلذةاو

عميقةهيتارة،بداخلكمتلاطمةامواجهيهذا..كلمنأعمقشاعرك

تفكرتارة..الظهرةققهاإلاالبةمنتريدلاسطحيةهيوتارةغامفة،فلسفية

مشاعرك..وبالحسراتبالرف!امفىمافيتفكروتارة،تفاؤلفيأوقلقفيالفدفي
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منالدياترىكيفلكيحددما،اللحظةهذهفيعليهلكونمايحددماهي

التيالمركزيةالغرفةهيمحاعركا.0إخوانكترىكيفنفك،ثرىكيف،حولك

هي،كلماتكفهائنسخالتيالووائيةالثفرةهي،وتصرفاتكأفعالكفيتتحكم

..وجهكتحددالقروحكدفةهيابتاماتك،اوعبوسكمترسمالتيالخفيةالقوة

..!انتهيالداخليةدثاعركيحاطة،

موخد..؟ااتجاهفيالصعرهذهتسيرحينالنفسيةوالراحةالمحةمدىتخئل

اخرتالذيالواحدبالمعبوديحلقواحدمببإلادفتهاوراءثيءيقفلاحين

الحزنخلفيقفلاحينوثقمدها..!نحوهاتسيرالتيالوحيدةالوجهةهورفاه

وأوابفور،الحبورأو،والقلقالكاؤلاووالقة،الترددأو،والكرهالحباو،والفرح

..!اباللهيحلقسببإلاالأحاسشهذهكلخلفيقفلاسة..والحطالملل

واعمقافدهوعفاناه!ك..والتمزقالتشتتمنواضحومانعكيدةراحةإنها

والتمزفاتوالأفعال،جلالكفيعيهاثسيرالتيالوجهةعنمشاعر..امجزدمن

حيحك..لمعي!ثة!رثضيهااييوالطربقة،لحكمكالتي

كلع!

النفسيةوالراحةالمحةبهذهكرناالوحدانئهةسؤالعنالقر؟نأجابنالفالذلك

واحد..االالهانإلى!ملحين..الإجابةهدهمعكجدهاالتيالكبيرة

الئةآلحخيزئتقزفونآنتابئ)آتال:لطييوسفعنالقرأنيخبرداكط

فربذون!الفهذونأيقة)آئق!!:إبراهيميقولوكط93(..)كلتانقفاز!انؤاجذ

86(..)المادت
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ؤزخلآفتشايهسئونثئزكأغيخيهزخلأقثلأالئة)فتزبئ:فيقول!ىاللهيأيهرناكما

يأيهرك92(..)الزصيفقفون!لاآكتزفنمتكيفيماانخفذثلأينتلإبافيقكيزخلستقئا

حينصمد..!فردإلهلأنهعليهتثنيانعليكواحد..!لأنهتحمدهانعليكبأن

قضثسين..!فر!ءتبدبانمطلظلوكنتوالافطرابالحيرةمدىتخيل

كلعث!

فقطليست!اللهبوحدانيةاخبرككالتيالقرآنيةالاجابةفمانالمظبل،وفي

الحصولايمئابل،اللهإلااحد!ارفاءمطلبغيرانكمنالنفسيةبراحتككمية

الكونهدافيأحديتصرفلاأنهمن،بالطمأنينةيشعركبأنكفيلالاجابةهذهعلى

اللة)آتين!:الثهيقولكطا0آخر.ثيءايمنثفغولاثخففلا!،اللهإلا

36(..!)الزمر!ذويهينبائدينؤيخؤفوتكغئذةي!في
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غروفىمجرد8التفقمخيص

يحتاجنا(لاوهوخلقنالطذا:سؤال)عن
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كلتقولأنكللمللمثيرانكفي"السز)فولتير(:الفرنسيالميصوفيقول

أسثلتكمنهاكأنتجدحينولكنك،الآنالمللهداترىلاانتلربماشيء"..ا

قد!نانهتجدحينهالربما،الفهمعلىعسيزاأواصلأصعاوليسمبزر،غيرهوما

ثيء..!عنكلتألانفعلأالمملمن

مطرقة،سوىلديكيكنلم"إذا:الأمريكيابفسعالم)ماسلو(يقولإنهكط

عقلئةسوىلديكيكنلملومسمار"..!انهاعلىمثكلةكلرؤيةإلىصتملف!نك

..ابالفعلع!هيممااعوصالسهلةالأسئلةشجدف!نكوالاستش!ل،التشكيك

بأيهاءقال+دعبادته"..ده:قدت؟؟"..اللهخدقنا"دماذامرة:أحدهمسأدني

لوجدتنالقر7قرات.لوكنتله:قلتعادتنا؟ا"..إلىالئهيحاج+وهلواتصار:

هذا..المصحفمنا!دسةالصفحةفيعنهوالإجابةطرحهتئمقدالسؤالهذاان

ا+..اجذاثقليديسؤل

نأيتخئليكنلميبدوماعلىتمائا،اند!مث!مقمديلهوضحتأنوبعد

اثضحضخفاجدازا!مثلايي!نتالقوبةالشبهةوان،السرعةبهذهستنتهيالمسألة

)الميلين(..!منممنو3صعنمائيديكورمن!رليستأنها

وسيقفايخذ)المهدي(زمانفيالنبوةاذعىالذيالأعراىبقمةدهشتهكرثني

قال:ئعث!ت..؟منإلىقال:نعم..قال:نبي..؟انتهلله:فقال،المهديإلى

المساء..افيواعكلتمونيالصباحفيئيثثاحد..؟اإلىأبغثآؤتركموني

اللهدالتقدالملاثكةاننجد،المصحفمنال!دتالصفحةإدىولالعودة

يخيقائقضذقنيقاتضك):فقالت..خليفةالأوضفيجاعلانهانجرهاحين!

!ىاللهجوابيكنلم0!..)الر6تك!ؤئقذسبخنلإكئ!شئبخؤتخنالذفاةؤينمك
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لاجذامعاليجوابوهذا.3(..)ابقزتفقفون!لاقاآكقغ)إئىمن:أمحرعليهم

آياتفيالسؤالهذاعلىيجبنالمالهأنذلكمعنىليسولكن.إله.منإلايمدر

01.منىبهاخرى

المدحد(لانج)جيفريانتباهاسترعىماأكرمن!دلهالملاثكةسؤال!ن

فيجيفريووضحتأل(..!الملائكة)حتى:سقاهومحبىتااسلمالذيا!بق

كلعلىالاجاباتالقرآنفيوجدقدأنهالاسلاماعتاقإلىدعاهماأكرانىبه

تقرؤهالذيالكتابه!الموضوممقازةدعايةدصلحالتيابىرةوهي..أسئلته

!..الآن

فيالببهووماتحديذا،السؤالهذاعنالقرآنأجابكيفإذننرىدعونا

..!الاسمبهذاالفصلهذاتسمية

البلاءههاعق-1

لابحيثالانترنتعلىالثهيرةالقصصتلكمنجذاقميرةرعبقصةهناك

القصة:تقولالمشاهير..احديكتب!لمالأرجحوعلىكبط،الذيمنأبذاتعلم

رعئاالأكرهوماأعلملم،طفليتحتفنالسابقةؤوجتيفوجدتمنزليإلى"عدت

هناكأنحقيقةاميئا،ؤيذالذيطفليتحتفنالميتةزوجتياجدأنإلن..بالنسبة

..؟أ"هناكا+شينووضعبيتياقتحممن

علىواقواهمالرعبقصصايثهرهيالموتمنوالطئدينالأثباحقصص

للدخولافطزثخصايه!اعنوسلالبشرنة،لبفسمخفالمو!الإطلالى..

هذهمعكلويحاملالطبيدوسأو)زلنهم(،مشرحةفييعملاوليلأ،المظبرإلى

وهياللابالينصفالظحكنمفالجمجمةوشكل،الفورمالينورائحةالعظم
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أعلمواللهثلكإنسائاهذا!نالدنيا..بهذهملتهانقطعتمنبرودفيلكتظر

..االآنهواين

ويثديدالغموضثديدعالمهذاأنالموثىمنخوفناوراءقبولاالأسباب!ر

نتظرهخوففيونجلس،للجميعمحتوممصيرفهوذلكومعإلب،بالنسبةالرهة

..والبلالأماطيرحولهوتسج

سببوأنآخر،إلىعالممنانكالمحطةهوإنماالموتانيخبرناالقرآنبينما

هؤلاءمنبالفعلاخارهمكمالذينهؤلاءيفصلسلالزاخلقهقد!الثهأنوجوده

..االآنالاختارلنفسيخضعونالذين

ينفؤكنمؤائخياةانقؤتخقق)ائدي!:اللهقولالكريمنالقر7فيمثلأفنجد

اللهاناللهرحمه)القرطبي(يقول2(..)الملكاثقفوؤ(انغنريزؤفؤغنلآآخسننآثكنم

مرفوغااثزاقتادةعنويروي..اأقربالقهرإلىلأنهالحياةعلىالموتكرقدم!

"ا..بالموتعبادهأذلدعالىاله"إن:يقولصحتهبمدىأعلمالله

اختبارهووالجاة،الموتبركنيلا:الدنياه!هخلقسبأننجدالنلايةفي

عملآ..اأحسنهوبمن(والجن)الإنسمنهمالمكففين

وأالمتومطالطالبعنالمتمئزالفجذالطالببتميزيقومئمتجنأيوكطدة

ماويفهميعلمالذييماالخاطة،الاجابةيجيببأنله)فغريات(بوضعالضعيف

ذاك..اوالفخهدافييقعلافعلأعنهيتكلم

تقريثذلكطنماقطفا،مخلوقا-لهمنبأين!ثبههلا،سبحانهالأعلىالمثلودله

غقلأ!آخشنآئفغيتنفؤفنمت!فيلتةالأزفيغقىقاتجغفتا)إئا!:لقولهذهنئ

الدنيا،حبفخفيوقوعهميهلالذينالمستوىلغعافإكراءعمية7(..)الكهف
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هذاأمامصمدمنأنيتبين-العالموفناءالموتبعدأى-النتيجةوقتبيشما

تليها:اييالآيةفي!اللهيقولكطابهاية..إفيصمابئانهإذمحفا،الاغراء!ن

8(..)الكهفخرزا(ضييذاغقيقاقاتظجمفون)ؤإئا

القرآنجوابيلأليالدنيا-وكلخحن!النهخلقااجلهمنالذيالحببعن

فيؤالأزفنالئقاؤاتيخنقائلإي)ؤفؤ!:النهيقولالبلاء..كط:واحدةبكلمة

7(..)مودكقلأ!أخعتنآثكخيينئؤكنمانظءغتىغزثةؤكأنآئا،يئه

بهاكدخللاكاملةإلهيةإرادةوهي!،النهإرادةنتاجإنما!نابلاءهذا

خلفايخلقأن!اللهارادأجلهمنالذيالسببعننتساءلانلناوليسإطلافا،

فيلأنهزلكباليسسيحكر..فهمومنسيكفرمنهممنوبرىييهمخلقهمن

النبيعلىرذا!نالذيالقرآنجوابسيئهيههداأحدنافيهاسيسألايياللحظة

ماكانأو128(00ع!رن"لثتنة(الأفيرينتك)تينةالمواقفأحدفي!محمد

)مودجمنثم!بإتكتينقات!نآلنن)قلآخر:7موقففي!نوحميدناعلىرذا

قاتق!)ؤلا:وحينوقتكلفيللخلقالعامةالحل!ماتمن!نالذىاو46(00

قالوالتيواواداته!الئهأفعالجملةمنهذاإنما36(0011)الاصءجمثغ!بهتكنيمن

23(001)الأدطءئنآئون!ؤفنميفغكغئائنأذ)،كها:!ؤالله

إجحالثولامحاباةولاظلغالاخاوهدافييملاأنهفهوشأنكمنال!!يوأما

لآخرثابع-الجميععلىبالعدل!قومالهحجةالواقعفيبل..االنتيجةيوملك

جزاؤهيكونالاخباوهذافيينجحمن(نهلم-ذلك..امنتتأكدحتىال!ب

الفاقيتؤغيئواي!قئواائلإين)إن!:افهيقوليظن..اكطاويتخيلممااعلى

ى..)افةافرثه(خيزفنمأوتثك
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فقطليىجميفا..ا!اللهخلقافغلهمالبلاءهذافياكجحينأنأي

أففلأيفئاولكن-طبفامفهوموهذا-وفشلوامعهمالاختباردخلوامفناففل

وثل،بطب!كأدئهالطائعةوالدوابالجماداتمثلالاختبار،يخضلمالذيمن

..االلهتعميأنكلحسنلاالتيالملاثكة

ه.االعبادةعق2-

فامر،الأرضخحونةمنبالقر3قدمهفاميبتللميدخرجملكعنيحكون

بالمططالفابةوحتىقصرهأولمنعليهيشرالذىالطريقيبطنبأنوقلزهالملك

واكرهذامنابطحلأ!نبالفعلا!وسوبهقامماينماتدمه،تقرحلاحتى

..)مطافيحذاءلهأهدى:نطفه

منفريدةحالةهييواجههماأنيظنمنبهائصابالتيالمشكلةهيهذه

إلىيحتاجرجلمجزداقيةفيهوينمايخره،عنثميئزاأكرتدخلأثتطلبنوعها

)كوتضي(..

حين!نواالأم!بكيينالفضاءوؤادواجهتانهائقالالتيبالمثكلةيثبيهه!ا

مفاالطلبطبيعةالجاذبئةفيهتنعدمالديالفغاءفيبهيكتبونقلمإلىيحتاجون

للكلبوالأوقاتالأموالمنالكثيرانفقوا..القلممنيزللاالحبرأنإلىيؤدي

رؤاداستخدمبينماالإذبئة..لانعداممقاوئاقلفانريد:المتمئزةالمعضلةهذهعلى

..)الرصاصمنخحبياقلفاالروسءالفظ

نابرغمللعبادةمخلوقونالبشرأنمنالبعفىذهنفيثنشأقدالتيالمعضلة

الظطعالتمؤومنالحقيقةفينثأتالمعضدةهذهالإدة،هذهإلىسحاجلاالله

ا..الإطلاقعلىليسكذلكهوبينماالبادة،مسألةمنالانصانموقعبتمئز
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ذزاتأوبكتيرياأوحشرةأوطائرأوحيوانمنحولناماكلأنيخبرنافالقرآن

يقولكماالظصة..إبطريقتهالهوت!جد!دتهتححهيإنمافيهاحياةلاجمادئة

ؤالشقايخلانيمينيغننطلآئةتتقئألثيءينالفةختققاإتىيرؤا)آؤتنم!:النه

ذائهبقالأزفي!يؤناال!ئماؤاتينجينايشخذؤيئههذايخزونؤفنميفيمائخذا

)ابحلئؤقزون!قاؤيقغفونقؤقهغمقزئفغيخافونهيشتتكبزونلاؤفنمؤانقلآئكة

ئعغإلاثنءيقؤإنيخيهنؤققؤالأزفنالحئئغالئقاؤالثتةفحتئخ)48-.ه(..

،4(..إ!)الاصاءغفوزا!خيفاكأنإئةتحنبيخفغتفقفونلاؤيمقبخفلإ؟

مميزيندسنا-الطلبطبيعةمفاوالجن-كبثرنحن!دلهالعبادةفمسألة

التيالمنطقتةللعلاقةالطيعيالنتاجهيوالخشو3واللىلالبادةطنما،حالبأيفيها

قائمةعلاقةإنهاثيء.01كللهالموهوبالفميربالمخلوقالنعموولنالخالقتربط

وجوديؤثرلاعلاقةهي..الفضلمنالمزيدورجاءالبطشومخافةالنعمشكرعلى

علىجزاءأوآخرةهناكتكنلملوإذعليها..!والبلاءالاخبارأووالعظبالثواب

01!.اللهمخلوقاتمنتقديمهالمعقولالوحيدالمظبلهيابىدةلظتتالأعمال

جزءوهيالحزة،بالارادةاخئمئواقدوالجنالإذلىأنفعلآحدثال!يولكن

غزمئتا)إئا!:اللهيقولتحقلوها،كطالتيالت!ليفوأمانةعليهمالواقعالإءمن

ؤخقققايتقاؤآفققنيخمفتقاآنقآتينؤانجتاليؤالأزفيالحئظؤاتغقىالأقاتة

ى..2)الأحزابتجفولا!خمئوفاكأنإئةالأئحتان

عبادةولين،والجنالإنسمن)الفكتفين(عبادةبيناختلافهناكاصبحولذلك

الهنعبدان)نختار(اننامفادهالاختلافهذاوالحجر،الضجرمنالمكففين()غير

ننفخأنبيننختاووالشكر،الجحودولينوالكفر،الايمانبيننختار،نعبدهلاأو

عنهنشذأنوين،المحكمالالهيالنسقهذامعونتسقالكونفيالعابدينلركب
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يئخذالفةآنتز)أتنم!:اللهيقول..إكطالكونهذافيالوحيدالاستثناءونكون

ؤالثخزؤانجتاذؤالنثخوئمؤانققزؤالثئفنالأؤفيفيؤققالشقاؤاتفيقنتة

ئكر،!يقتةقفاالفةئهننؤتقاثغذابئغنيهخقكيزاذيربقتجيزؤالذؤابئ

18(..)الحج

سؤهمادونخلقهماغايةعلىالتأكيدعلىوالجنالانساحتاجذلكاجلمن

يأيهرهااندوابئمنفيهاوماوالأرضالسماواتحاجلا!..!اللهمخلوقاتمن

فيرلهمياتونبل..قطرلكينسواولنلملأنهم!الئهكعبدانعليهابأن!الله

..يؤمرونماويفعلون،فوقهممنولهميخافون،طائعينحينكل

فنثقغالذكزىفمان)ؤكزالتأيهرة؟إلىفنحتاج،الوقتطوالتسىنحنبي!نما

55-56(..!!)ال!ارلاتبيفئذولب!إلاؤالاتنانجنخنقثؤقاهانفؤبيين

الغرفياعق3-

معاييرلائحةكحتويالتيالأمراضللكلتضرالنفئةالأمراضقا!دمةضمن

الفماممرضمثلألديك،المرضهدالصحبالشخميالان!رعلىلضخيصها

اصحابهامنكثيريثتركالأمزضه!ه،كلالقهريوالوسواسالاضططدوجنون

المرضمراحلفيالأقلعلى،المرضبه!امصابونانهمعنفكرةأدنىلديهمليسست

اللوكي..العلاجرحلةيبدأانقبلالأولى

الأمراضهذهمنالوحيدالامتثناءيكونوي!دابادوةالاستثناءاتمنرلما

مرضهوصاحبهامنالبثرالاعرافاع!لألثخيمهاوسائلأفضلمنفعذوالتي

عالمبويفمان()برادعليهاأثرفدراسةفبحسبالدات،عثقومعناهالنرجسئة،

نأ،الدراسةموفحهمثخص0022و!غمنتاوهايوجامعةفيالأمربكيالنفس

991



يأإلى:فقطواحذاسؤالاسؤالهيتمأنمرفهلتشخيصيكفيالنرجسيالثخص

بذلك،يمخرون+هم)بوشمان(:يقولفكما..؟!نرجسيأنا:مقولةمعتفقمدى

وهمبهمالمحيطينالأشخاصمنأففلبأنهموبثقونسيئئا،ثيئايعتبرونهلالأنهم

+..اعلانيةبذلكليمريحاستعدادعلى

،الذاتوعثقبالأهميةوالشعووليالتطيعنينفسيمرضهيعامةالنرجسئة

عاليةدرجةعلىكانالذيالاغريقتةالأسطورةصاحبوهو!*(أسأم55دا)5إلىنسبة

علىالرقابةبدورتقومكانتالتي5ء+ء*(أ)5تحبهلمماولسبب،الوسامةمنجذا

عشقهافيفوقععليهاالمنعكسةصورتهرأىحيثماءبركةفاستدرجتهالبشر،رذائل

..!الصورةبصاحبهامهمنكرةالبركةفيكرقحتى

غيرأنمعناهليسهذاولكن،البشريالغروردرجاتاقصىتمثلالنرجسئة

بنسبالنرجستةهذهفينشتركنحنكبشرالغرور..اهدامنسلمواقدالنرجس!ن

"في:نوبلجائزةعلىالطئزالأمريكيال!بلفتاينبايك()جونيقولفكمامكاوكة،

)ستيفويقول..إ*،انفسهمبخصوصإلافضوليينليسوافاكسالأحيانأغب

إ"،..الآخرينفينرجشتناكلماكرهناهازادت"كلماالمعاصر:ابف!عالممارابولي(

إ"،.الكبر.:واحدةخطيئةسوىتوجد"لا)سوفوكلش(:القديماليونانيالروائيويقول

مصدرهي*الخيلاء!ولايل(:ثوماسالأسكتلنديالمؤرخيقولهبمالثبيهوهذا

)فرانكالأمريكيالقدمكرةلاعبولخصواليوب..إ"،ساتالتطكلوملخص

ا"..الفباءاآلاميخفيالذيالمخدرهو"الغرور:كلمتهفيكلطالمسألة(ليهي

يكفب..يكونماوالكبركأقوىالغرورمنال!تحذيراتتجدالاسلاميتراثنافي

النبي!قالمنكبر،كطذرةمثقالقلبهفيمن!نالجنةيدخللاأنهذلكمن

وقال..صحيحهفىسلمالاماموكره!همسعودابنعنهروا،الذيالحديثفي



مننقصإلاقط،اليهئرمنش!يءامرىقلبدخل*ماعلي(:بنالحسينبن)محمد

فياعلم*لا(:ال!ركبنالله)عدوقالكثر..ا"،اوذلكمندخلمابقدرعقله

)يزيدالأميراناللهوحمهللذهبيالسيرفيوجاء..ا"،العجبمنثزاثيئاالمصلين

فقالحلتهيسحبالشخير(بن)مطرفرآهلماوكبر-تيهذا-و!ن(المهلببن

مذرة،نطفةاؤلكبلىقال:؟؟اتعرفنيآؤقاقال:؟.اللهيبغضهامشيةهذهإنله:

..!!العذرةتحملذلكبينوانت،قذرةجيفةوآخرك

بعبادته،اللهيامرهحينلهعظيمبفضلويشعريتكبرانابذاللإنسانيحقلا

منكيحتاجمنهواللهبأناقعكالذيمن.؟ا.اعبدكأنتحتاجنيولطذا:لهوبقول

الله!ملكوتفيهباءةانتإنمااصلآ..؟اأنتتكونومن..؟االتافهأيهاعبادتك

وابكيياليأنعلىالسماواتخالقالعظيم!اللهيحملوماذلك..مناقلاو

قستؤلتكذنجئنمققذذغاكنمتؤلاقئيبكغيفتاقا)فك!:اللهيقوليهتغ..؟إكط

إطلافا..!بكملبليالئهما!نالمانكملولااي77(00)الفرتانيزائا!تكون

تربطهالتيالعلاقةانيدوكانمنالانسانفعماهوالعتيدالبشريالفرورهذا

جاته،طوال!ىدنهذيلأعذايكونبأنإلالهتسمحلاالخالق!بالتهكمخلوق

ذلك..؟يفعللطذا..اعادتكحقعبد!كماسبحانك:يقولالساعةكقوملمالم

أصلأ..ذلكسوىيعهلالأنه

بماعبادتنامنواكملأففلهيالتيالملالكةعبادةعن!تالثهيحدثنالذلك

:!الهفيقولالفتور..أوالمللأوالتعبأوالسأميخالططلاعبادةيقازن،لا

الملتيشآفون(لاؤفئمؤائقاليبالئيلتةئتئخونزئككذقائديناسنتكتزوا)قإلب

،الصورةفيمئاأجمل،الخلقةفيمئاألفدهيالملاثكةهذهأنلنايوفتحثم38(..

ثلمابأنفسهميقزوااويتكبروالمذلكولرغمم!نة،مئاكرماخلافا،متاافضل



يقختقتافئمإئاخققتاقنآئمخففاآثتذآفنم)قائتمهغ!:الثهيقولفعلنا..إكط

؟(..؟(1ا)المالاتلآفيب!طينن

الم!نةمنبكثيراقلالحقيقةفيهيالتيالضعيفةالانسانيةالم!نةهذه

ي!بدحين-حىعقابهميجعلمماانفحهم،فيالناساكلبيظنهاالتيالمتوفمة

لآفي!النهيقول..إكطيتوقعونهمما!نواببهيرثأئاأقل-يعاقبهمانالنه

ئميينفئؤتاالشظءينخئدينتجغد؟ينتؤيهغتىآئزنئ)ؤتا:المكذبينياسين

28-92(..)سخايذون!فنمقماذاؤاجذةمتينخةإلاكأتتإن5

هذاومصدرالحؤالوفعالم!ثكلةلثخيصانفييةالن!فيالسببهوهذا

افعلآ..أغرورمجزدمنأكرلشىالاسش!ل
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الجفوقفغمضنو

القطارالسربحفي

الآخر(وليومالبعث)عن
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مثدوجال()دون!نوالمتحفسالمتدئنالأمريكيالطبيبقام7091عامفي

ستةإلىعمدجثاخلاقئة..!ولاوانحيازاتختفاالعلمتيةايجارباكرمنبواحدة

فثتتحتفاسيموتونانهميعرفو!نللعجائزدارفيبالسلالممابينالمرضىمن

يثبتالاحتضاركيعملئةولعدوأثناءقبلبوزنهموقامميزائامنهمواحدكلبأسفل

الر3..1:الموتعدأجسامهممنخرجقدمادئاجسفاهناكأن

وغيرفئيلةاختلافنسبةمنهمواحدكلاعطىحيثمبثرة،غيرالنتائج!نت

كلفيمختلفاوزئاتملكالر3!نتوكأنإنهإطلافا،البعضبعغهامعمتساوية

للظسخاضعةكيرأنهاحيث)العلميتة(تجربته!اجهاضكفيلأ!نبالطبعهذا..مرة

المفاوتةالنبهذهبجمعوقاميستلملممثدوجالأنإلاالكبير،التظوتبهذا

جرافا..!21وهوالروح)وزن(بمتوسطليخرجستة،علىوقمتها

عندوزلهيزدادالخروف!نفلدهشته،أخرىمعكائاتالتجرلةنفسكرر

وكؤنالمتحمسمثدوجالامامايغامضكلةهذهتشكللميقل.01ولاالاحتفار

الاحتضارعندجسدهمنلخروجهانفقبعملتقومالخروفر3بأنتقفينظرية

..اوزنهمنمؤخمائزيدمما

عندالوزنفيتغيراتأيتظهرلاالكلاببأنففوجعالكلابمعالتجربةكرو

ر3لاالكلاببأنتقفيجديدةنظريةفكؤن،بالنقصولابالزيادةلاالاحتضار،

للا..!

عليه،سيطرتالتيالغريبةالفكرةمنالمثدوجالهذايمنعمايوجدلاوهكذا

حيلاقضىقدأنهإلىيفطناندونالعمرمنوالخمسينالرابعةبلغأنبعدومات

قليلأ..اإلاالعلممننحناوليناوماوشاسزمنفالر3الهراء..!في

02!ا



لاهذالكنعلفا..:واللاأخلاقيةالظءيثديدةايجاربهذهاعتارأبذايتملم

نإوأنتبآخر..ااوبثكلالعامةوجدانإلىتسزبتقدالائجهذهانمنيمنع

انهالوجدت-للروحكوزنمثدوجالللاكوملايي-جرائا(2)1ا!عنبحثت

المبدا..(نفسعنتحدث3002سنةهوليودإنتاجمندراميفيلمعوان

)الر3(بوجوديوقنحىمثدوجالكجاربإلىيحتاجابضريالوعييكنلم

معدنئة،قطعةالميتفمفييضعونمثلأالقدماءالاكدبقفقد!نحال..علىكل

حيث..عملهعلىاجزاالمتمنسيطلب)شارون(أنيعكدون!نوالأنهموذلك

الأحياءعالممنالأمواتينقلالذي)ستيكس(نهرعلى)المعذية(عاملهوثارون

وعلىعيهمالحكمتماناتظارفيالموتىيمكثحعث)هاديس(مملكةإلى

اهلنسىلوسيحدثعقا!نالأغربقةالميثولوجيالناتأيهرلم..الأبديمصيرهم

إذنالأحياءعالمفي)شارون(سيتركههلفمه،فيالمعديةالقطعةيضعواانالميت

جيذا..؟!امزاهذايكونالنولكنقارله..؟!علىمعهينقلهولا

القلبلأن،قلبهويتركونكلطالمئتأحثاءينزعونف!نواالمصريونالقدماءأما

..مصيرهتقريرليتمالبعثبعدالآلهةميزانعلىوزنهسيتمماهو

تذهبلاالر3بأنيعقدونأفربقاوثنىمنوالكثيرونوالوذئونالهندوسوأما

الصالحةاعمالكحسبعلىوأنهجديد،وليدجسدفيتدخلولكنآخرعالمإلى

الأولىحيلالكككونقدفاكلي،لروحكالجديدالحافنهذااختياويتموالطالحة

قدالثايةحيحكف!نحميدةاخلاقذاثكنلملأنكولكنالقبيلةزعيمجحدفي

.01المفاصلبايلابومصابالعامةالمراحيضفييعيشصرصورجسدفيثكون

..الشبتفيفكرتةموضة!نالذي(الأرواح)تناسخمبداهوهذا
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ثيءبوجوديتعلقالاطرادالمرةهذهفيجديد،بضرياطرادأمامإذننحن

وعلىما..ام!نإلىالموتبعديذهبءالضيوه!ا،الحيةال!ئناتفيلطيف

..ماتالذيالجسدهذالصحبوعقاتاثوائاالم!نهذايتضمنالأرجح

وكئةطربفةبطربقةالمسألةهذهمعيحاملواانفغلواالبحرمنالكثيرولكن

الملاهيمدينةفيالسربعالقطريركبمنمنطقولنفس..)اعينهماكمضواللفاية:

يفضل،أمامههياييالثاهقةالارتفاعاتولاالمخيفةالمهابطيرىانيريدفلا

ثماقا..اويتجاهلهذلكعنكلطرفهيففىأنحينها

بعدبعثأوحاببوجوديؤمنونلاممنالكثيرونبهيقومالذىهوهذا

الذيالمصيرعنكنهفكرةأدنىلديهموليستيعلمونلاذلكبرغمولكنهم،الموت

الفانيجسدهمبقىالتيالمعتادةالدمكميةفخعنقلبهميتوقفانبعدينتظرهم

وهم،إليهسي!هبونالديالجديدالم!نمايعلمونلا..البةقيدعلىالمتهالك

01.السريعالقطارفياعينهمئفمفواانواختاروا..حالكلعلىبذلككييزايبالونلا

الابراهميشالدياناتأصحابمنكبيرةطائفةصمعنابالقرأنكمؤمنيننحن

بينناوبحكمليحث!كأالنهفيهسيجمعناالذيالصمةيومهوالم!نهذااننعلم

قيخقغئكنمفؤإلاإتةلا)الفة!:اللهيقول..(كطالأبدكطمميرهإنحانكلويلقى

87(..)افءخديثا(الفيماينآفذنؤققيخيهقذبئلآانمبقيماتؤيمإتى

البعثسؤالعنيثايخةإجابةكيقدمأندونمنيركنالمالذممطالقرآنهذا

..االموتبعدوالحياةالآخرواليوموالنثور

.مفا.فب!ثاهدها
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!.أهوقههوما-1

انهمحتى،الرسالةايمالفيايكرارباهمةيأكرواأنعلىالتواصلخبراءاعاد

مراتثلاثرسايكدكررانعليكفإنمابرسالةيثخفاتقنعولكيانهيقولون

رمايك..!قدكررتانكإلىيفطناندونمن،مختلفةبطرق

ومن،الإقناعيالخطبعلىالب!ثريةلدىموجودمثالأوضحنيالقر2الخطب

الملليشوبهلاككراروهووتثيده..المعنىليكريرايكرا!بةالنزعةفعلآسملالهفمن

01ذثه.حدفيللاقماممثيرتكراوجديد،نو3منتكرارهووإنماالاطناب،او

منعلىالردعلىلتالتيالقرأنيةالحجةالتكرار:علىالأمثلةهذ،فمنمن

منطلبكلقدالقرأنبينماالام!ن..مستحيلةعمليةبكونهالبعثمنيحجبىن

وموجدكلشيءكلخالقأنإلىيفطنانالأ!ءمنمتومطقدرعلىعقلله

..اثيءكما!نيعيدكلأنعليهيمعبأويعجزلنإنما،العدممنالوجود

فييصدقوالمولكنكظلق،بهآمنواالذينهؤلاءمخاطظ!اللهيقوللذلك

خققتاكنمقمائاانتذثيينزيبيخيكتئنمإناذشآيقا)تاولعثهم:إعادتهمإم!نية

ؤنمزكنمين!ئنئحلمهؤغييرئخفقهئققةينفئمكتقهيقثئمئطقيمايقفئمئزبيق

5(..)الحجئصتفى(آتجل!إتىتثاغتاالأزخامفي

تئذأائدي)ؤفؤ:عليهاهونهذاسيكون،المحضةالتجريبئةالبشربمقاييسبل

انقنريزؤفؤؤالأزفيالئقاؤاتيفيالأغقىانقثكؤتةكتيماآفؤنؤفؤئيذةثئمانخنق

(27(001)الرماثخيهيئم!

شتايفهملايجعلهال!يالحدإلىالإحساسفقيرهومناب!ثرمنهاكولكن

صرناانبعديحييناأنالنهشقدرهل..!الأمثاللنهفيضرب..!بعينيهيراهمفاابعد
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سيارتيفيأناادسملتهنفقمارتأنبعدالسابقةالأممسيحىكيفتراتا..؟

الأمر..؟!واتهىواحترق

لكلجوائاتصلحوالتيالمنطقتةالإجابةبنفسأجابهمقدالقرآنأنقجد

لا:واحدةفكرتهاالنهايةفيكبقىال!تعددهابلغمهماوالتيالمحددةاثلتهم

ذلكإ..علىيقدوالهأننصدق

ؤهنانيأتمئخيىقققاذخنقةؤتيئقثلأتتا)ؤضتزبئلهم:القرأنفيقول

وبقول8-97(..)صغيغ!خفتنبككؤفؤتزآؤؤآتثتأقاائدممطئج!قافك5زبنم

امثلتهمكلنالقرآوجمع،13(..)الأولمبففجزبن(آئئغؤقالابفوكذونقا)إن:لهم

تقئفوفونآيئاؤاجمائاجمالافاكأآئذا)ؤقائوا:واحدةمرةالردبنفسعليهاوردسوئا

عئذوركنمنجيبكبئزبفاخنفاآؤ5خدبذاآؤجخازةكوئوافك5نجدبذاخنقا

5(940011-ا)الاصرءقز!آؤذقالزكنمائديفل!ئييذتاقققشيفوئون

علامةإزالةإلىأولاسأدعوكفمانيبعث..؟اهناكيكونلماذاكألني:حين

..؟!يكونلاولطذابل..اسؤالكمنالحجب

الدنيا.ءاثىتراهأنت2-

الناسبهئصابأنالممكنمنبل،فقط)ديزني(قصصفيليسابائمالجمال

فيافطرابمنيعانونيناللى(ليمين)كلاينبمتلازمةالمصابينمثل.!.الحقيقةفي

ثمانيةإلىايامثلا"من3ثترالمدةتمائاالوعيعنالغيابدرجةإلىيملالنوم

ويتصرفونبشزهة،يكلونسبببلا،!كونيضحكونقدهمالفترةهدهفيا.ثهزا.

طوبلحلممجردصوىثيتايفعلونلاهمرؤوصهمداخلفيولكن!لأطفال،

..افحبنائمينكانؤوكأنهمأثهربعدمنهيستيقالون
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يثيرمالكنابوم..6لناءالسيروهوجميفانعرفهآخرنومياضطرابهناك

،نائمونوهمنوافذهمخالجخطوالأناستسجيلهاتمحالاتبغعةهناكأنالعجب

إلىوقعلطثمنائموهويسيرحين!ن7002فيالرابعالدوومنوقعمراهقثل

جذا..!عاديب!ثكلنومهأكملالأرض

..!الرسمفيفيبداينام!نولكنهممرفايعمل!نالذيهادوين(اليهاك

يقظتهأهلناءفىبالرسميهتملمأنهوالأغربفعلأفنيةلوحاتيخرج(نه!نالغريب

نومفييدخلونحينا!ئقينبعضبهيمابال!ي)أمبين(مرضوهناكإطلافا.01

التيالقتلحالاتطبظوهاكمموحة..بأعينال!دةفييستمرونذلكومعكامل

القاتلنوم،ناءوقعتكلحالة68ثسجيلتم5002عامفحتى،النوماثناءتتم

مثلقوي،باتإلابهذاللقاتلكحكملاالمحكمةأنالعلممعثئا،يدركطلاوهو

فيالآنمخهمأنتثبتوالتىلديهمالعنيفةالنولاتهذه،شاءالمخفحصكهربئة

.ايمئا.وهادممأبل،كاملنومحالة

مختصالمكدمةالدولفيالطبفروعأحدأنحتى،كيرةالنوماضطرابات

وهيجذا،غريبالاضطراباتهذهوغالبأ.علاجها.ومحاولةالنومامراضفيفقط

مقادةغيربأفعالقامواايثخاصعنجميغانحفظهااييالفرببةالمواقفكللفوق

..السحلبأكوابحولالسمرجلساتفينرددهاالتيالح!يات!لك،نومهمأثناء

ولكلوعيهصاحبهإفقادعلىوقدرثهوقهرهحتميتتهفيفعلآ،الموتيشبهالنوم

بالفعلثبيهالنومعدكيحدثماأنلناومئحكأوالنه..اوالسهولةالسرعةهذه

ؤائييتؤيقاجينالأتفنيوفى)الفة!:اللهيقول،كطالموتعندكيحدثلما

ئشفىآتجل!إتىالأخزىؤئزيي!كانقؤلتغتيقاقمتىائتيقئمي!كقتايقافيقئتتنم

2،(..)الزمريتقكزون!يقؤملأيابذيكفيإن



للموتى،!اللهإحياءعلىمثالالحقيقةفيهوعاحكلإذنلنايحدثما

دثهمعجزبأمرليسالإمةيومللموتى!اللهإحياءانحينهانفهماننستطع

فيهااشرددناالتيالسهولةبخفسسيكونالبعثحينلذاتكاستردادكوأن،سبحانه

مطخمنالخال!الافطاررائحةأوالئارعفيادعةخطواتأصواتمعوعيا

ا..الوالدة

المستمرةالدورةفيتتمثل،الإعادةوهذهالاحياءلهذاأخرىامثلةالقرآنيعطيا

اييالطريقةتعنياييالدورةهذه!،اللهخلقنامنذثنقطعلموالتيوالظلامللفبء

الشمص..اماممحورهاحولدورانهافيحيلالهائفنيأنالأرضعلىبهاففئ

يثتأنوأرادابمرودعلىاحتبئلما!إبراهيملاحظهااييالحقيقةهيهذه

ينبقاقأتيانقنرقيينبالثئميميأق!الئة)فمانله:فقال،ويميتيحىالهانله

لفوءوالانتهاءالفناءأث!لمنلثكلآيومفيكلنرىحيث258(..)القزانققيرب(

نألنعلمأعيتا(مامالصباحفيمجدذانجدهأنقبلاعيننا،أماممنيخفيالشمس

:!الثهيقولدائفا..اكط!اللهخلقفيمتلازمتانسنتانهماإنماوالانتهاءالبد

08(..)المحرمنىنتغقفون!آقلآؤالئ!ليالفلاخيلآلثؤتةؤئميثئخيىائدى)ؤفؤ

اييالجذدبةاليهراتتلاحظأنحاولالبة،دربفيتسيروانتوهكذا

ثيغالعجبيثيروشكلفجأةفيهايتحولالتيوالطريقةآخر،إلىحالمنتحدث

الطءعنهاكابالتيافريقيااواسطفيالبعيدةالأرضمثل..(نقيضإلىنقيضمن

يضبهماإلىاليابصالطينوتحؤلجانيهاعلىالأملاحوترسبتكشققتشهووعدة

مرعىإلىتكيرحتىالامتواءخطوطعلىالواقعالمطربقاياييلاأنوماالصخر،

غقيقاآتزنئق!ذاقايذةالأزفن)ؤتزى!..جرةالمطالحيواناتكلعليهثتظىاخفر
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ئخيىؤآئةانخقفؤاللةبآنذيك5تهيجزف!ككيقؤآتتتتؤزتتافتزتانقاغ

5-6(..)الحجقديز(ثتئءككغتىؤآئةانقؤتى

يمكنك!..حولكمنالبةسنةهيالقكررةالاعادةهذهانكلاحظأنيمبهك

العصبية،خلاياكباستثناءباستمرارتتجددالتيجسدكخلاياجميعفيتلاحظهاان

مختلف،وقلبكمافا،جديدكبدعلىحصلتقدككونالزمنمنكرةبعدانكحتى

آخرإ..ثخصوجلد

سريرعلىالراقدةالعزيمةفيثموت،أنتأبىالتيالملخةالفكرةفيتلاحظها

التيالدمعةفيكلاحظهالآخر،أنمنالصمولحاولثتمالكولكن!لحضر،الياس

ظننتبعدماتعودماسرعانالتيالمرحةالروحوفي،الأسبابلنفسمراؤاتتساقط

إ..أخرىمرةثبتسملنانك

ا..والأملالاطمثنانفينايئثانالاعادةوهدهالتكرارهذا

الغدفجرسيعودالضحىوقتبعدشخيكيالديالعليلالهواءبأنالاطمظن

اففل،صورةفيرلماغذاستثيكاليومفحتكالتيالراثعةالفرصةبأن،اخرىمرة

الذيالذنببأنانتظاوها،فيتجلسغذا،اليومعنهاتأخرتالتيالضحكةبأن

فده..منعقوفيوأنتيثيكغذافعف،لحظةفياكنصك

دلائدهمنبعضاولث،خدقهفيسنة!اللهجعدهما!مدينوإعادةخدقنظمإنه

جزةاانفسنانحنوسنكونخلقا،سيعيدناكطسبحانهأنهعلىتدلالدنيا،حياتنافي

ئئدك!فؤ)إئة!:يقول..(كطخلقهعلىبهاقضىالتيوالانتهاءالبدءدائرةمن

!1-)الر3ئريذ!يقاقغاذ5انقجيذانقزثنذو5انؤذوذانغكوؤؤفؤ5ؤئييذ
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..االعدليحتملحيق3-

غيرنحفظهاأخرىيابانيةكلطتأيةهناكاناظنلا)السوشي(ا!باستثناء

لمايي.؟.ابوويةأمريكاقنابلعني!معلمالذيذامنو)ناجازكى(،)هيروشيما(

)البلطجي(منطقوبنفسصورها،أسوافىوالهيمةالرعبفرضإلافعلأدئجل!يكن

الشهيرةالغرابعشعورةيأيهرجميعنا!..المطرئةشؤحفى)سنجة(با!يلؤحالذي

بيوتلمجموعةوهناكهناللأعصابالمحطمةالمناظربعضمعوالأسودبالأبيض

بففطة(مريكي!ربهاقامالتيال!ثنيعةالابادةإنها..!محترقةيابانيةطفلةأوئبادة

..يابانيالفمائتنبموتليتسببزز

ايىبايوناجتاحهااييالميية)نانجنج(مدينةعنغالظنسمعلماننايخر

ألفثلاثمانةبقتلليقوموا،الشهيرتينالقبلتينكا!بخمنقليلةأعواموقبلانفسهم

قلاكبعينعينكتتلاقىحيثوالسونكيبالرماصالقتل!نالمرةه!ه..!إنسان

اشهرمنأنهاعرفتلوخصومتايثك،بلاأبشعالجربمة..ابذلكثعبأاندون

اليومفيالفاعثريناغتصابتمحيث،التاولخفيبالاغتصاباوتبطتالتيالمدابح

..والعجائزاالأطفالأيفئاولكنفقط،الفتياتيغتصبوالم.فقط.الأول

المخفهسجلاتهفيايىبان!نمذابحمنوغيرها)نانجنج(بمذبحةاكرلخاحكط

)ستالين(قلىبسجلاتبهااحفظالتيالطربقةولنف!تقريئا،أحديأيهرهالاحيث

الكلبالطبعلكن)هتلر(،كلىعددفعفيفاقتالتياكنيةالطلميةالحربفي

انإلىحكمهفياستمرستالينبينماجزاء،،نالقدسافلحربمجرمهتلرأنيعلم

بأجمنهممحبيهمنالملايينوتشييعاتالفود!ؤجاجاتبجوارفراثهعلىمات

كلإيهيحجونايومإلىاكسيزاللااللىيقبر،علىالحمراءوزهووهمالدامعة

إ..عام
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الضيوعيةالثورةإقامةأجلمنمليوئاستينقتلالذي(تونجتسي)ماوعنماذا

خانجنكيزعنوماذامات..!انإلىأبذاجزاءهالوغدهذاينللمالمين..؟في

نثرواالذيناكريخمعالطمنوغيرهموفيون،و!ليجولاالئخوفيقوفلادوهولاكو

إ..احدعليهميعكرهلمبلامفراثهعلىمعظمهموماتم!نكلفيالدماء

كليسجلأنمنالواقعفيأحيائايمانعلالكنهفعلأاحذايرحملااك!بخ

-ككلالعدلاحد..!عليهايطلعلاباهتةبصجلاتالظصةمكتبهغرفةفيثيء

نامن(كثرالعقابمنيفيونوال!ينبحق..اناقصالدنيا-هدهفيشيء

فيجزاءهسينالالمجرموأن!ملةجريمةتوجدلاانهالسينماعلمننا..!نحصيهم

ا..لناتبدوهكذاأوفعلأ،!ملةالحياةجرائممعظمبينما،النهاية

بائعولا،الجامعةفىم!نكأخذالذيالعميدابنمنأبذاالانقاملكيتسنلم

لاذثميتئكالذيالأجرةديارةسا!لقولاالبيظء،البطيخةهذهباعكالذيالفثهة

ابنكعليهاحصلالتيالب!لو!بوسثهادةعنالمسئولمنابذايقتمنلمبالفرار..ا

دخانعنولا،الكلويبالفثلاباكقتلتالتيالنيلمياهعنولاحفا،ي!تعلماندون

لاولربما..السعالمعدائمةصداقةفيشهزابسببهعامكلتقفيالذيالأرزقثن

..احولكمنالسفاحينأكروما،حولكمنسفاحأينهايةبعينيكترىانتستطيع

منكيرفيالمريتحملهاأنمناب!ثعرلما،بشعةحوكمنالدنيامظلم

والطجة،الانتقامفيالطرمةوالرغبة،الحسرةودمحالقهر،مرارةإنها..االأحيان

وظمأقارص،جو3إنه!..بليغصمتفيالمنكسرةالعينونظرات،للقصاصالصدقة

ما،زماناوما،م!نلىهناكوبثبعه..يروبهماهاكالدنيافيظمأككلقثل..

اليومهذاأنالقرأنيخبرنانافذ..(قصاعنهناكجبإر،انكامهناك،كاملعدلهناك

ظلملا17(..)طلراتينتم!طفغلاكشنتبقاتف!يكلفخزى)ايخؤتمحئا:أتي

..!اليومذلكفي،هناك
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أظهرواالذينهؤلاء.!حفا.إليهنحتاجانناالآخر..!اليومعلىوجوديدليلهذا

أوكانواآخر،يومبوجودإيمانعلىيكونوالملأنهمنفوسهممنالمظلمالإنب

سيكونما!نقدوتتخيلأنلك!.الحد.هذاإلىيهتموالمولكنهمبذلكعلمعلى

هاكيكنلمإنبه..ايؤمنونلاجميغااباسكانإنومظلمجرائممنالبضريةفي

مننؤمنحينالخاعةأفعالناعلىالمتبقيالذاتثةالرقابةماكمفعلأ..اخر7يوثم

موسىقولالقرآنلنايحكيلذلك..؟؟الكراممرووصتمرالجرائمكلانداخلنا

27(..)محافرانجتب!بيؤيمئؤينلائكبرككيقؤزلكخبزئىغذث)إئيي!:

ناعرفوالذيا!،شجبعليهحرصال!يالإصلاحيالمنهجلناويحكي

ؤازخواالفة)اعذوالهم:فقالالأوض.01فيالفسادمنالكثيرثنتجالدنياإوادة

اله(قزهالذيالمبدأذلك36(..)النكبوتئقيدين!الأزفيهيقفؤاؤ،الأيخزاتبزتم

يخيغئؤاييريذونلايئلإينتخقفقاالأيخزةالذاؤ)تنك:الآخرةعن!قولهفي!

فيحدثالذيالخرابيكفب83(..)القممىينفيهين(ؤانظقتةقشاذاؤلآالأزفي

فلا،اليومهذافيواماا.وفساذا.الأرضفيعلؤاي!بدونالدينهؤلاءكلهنالدنيا

.01خرابولاهناكظلغيوجد

كلعء

ن(الصلحين،(جرولا،العاملينعمليفيعالاالعدلهدامظاهرأكبرومن

الظمةيومفيانهلهالقرآنبوعداطمثنان!ملعلىوهوالدنيافييعملمنيعمل

عندمحفوظبلالدنيا،فييغيع!نضائغاكطليص،يعملما!نجزاءإلايجدلن

ل)2تففي!يقتجغفئكخأئثىآؤذكبريقيتكغغايلغقكأفييغلا)أ!ني!:الله

تفحي)كلومستوفئا:كاملآسيكونبلالدنيا،في!نمنقومتاكطوليس591(..عمرن
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إلاالمحسنئقابئلن185(..عمرن)الانقياقه!يؤتمأخوؤ4نمئؤفؤنؤإئقاانقؤتذائقة

06(..)الرحمنالأخشان!إلاالأخشالبتجزاة)قك:فعلهبفل

كلعء

حيث!..العادلءالقضوهوالعدلهذامظهرمنآخرمظهرعنالقرآنيحدثنا

قامتلطلطالتيوالاختلافاتوالخصوماتالنزاعاتفيبنفسه!اللهيفصل

المصيبمن!نالآننعرفسوفالدنيا..فيوالعداوةوال!ثظقالحروببسببها

اييالدينيةالحروبفيكلكأبالئهالأحقكانمننعرفسوفالمخطئومن!ن

الذيمناو،المظلوم!نومنالظلممن!ننعرفسوف،الأرضوجهعلىقامت

القرآنعنهيحدلناالفاصلالقضاءهذاالفقهاء..!هؤلاءكلبيناجتهادهأماب

)تة55(..عمرن)ادقختيفون!يخيهكئئنميخيقاتجيتكخقأخكغقزجغكخإتن)فئم:فيقول

)الحد!ده(..!الأفوز(فزنجغالفهفزنىؤالأزفيالسئظؤاتئفك

كلعء

..اال!مةيومالعدلمظهربينمنو)التميز()الفرقة(اعتباويمكظايفئا

الفقغ..االظلمصوواسخفمنواحدةهوإنماوالفحيةالمجرمبينفالمطواة

سيحدث!ملتفريقينظمهناكانكيتبينالصمةيومفيهذا،بركلمنكأوالنه

بلامراته..بجانبرجلأو،اخيهبجانباخيقفأوحجر،علىحجريبقىلنلنا،

الأبيضمنلونينإلىالدنيويةالرمادثةالخيوطوتعودكل،فريقينإلىالجمعسيمتاز

آثقاانتؤتم)ؤافتازوا..(هناكوفريقهنافريقدرجتيهما..ااخلافعلىوالأسود

يؤتم)ؤئتدز،1(..روم)1يتقزدون!يؤقثدالئاغاقفوئم)وبؤتم95(..)سائفخرئون(

7!..ا)الورىالئييير!فيؤقربقائخئهفيق!بقيهزنتلاائخفع

كلعث!
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محفيبالعدلتميزأنهاالدارتلكفيال!ملالعدلمظاهرأبهرأنعلى

القرآنيتوانلمئة..عنفئةبهاتختمنولالأحد،محاباةفيهايوجدللاا.0العدل

قدالذيالآخرةهذهبعدلالتمغفيأحقيتهمفيالبثربينال!واةهذهإقرارفي

ؤلاغقيقاإلاتفبىكلتكضث)ؤلا!:اللهيقول..اكطمخلوقةنفىكلطل

03(..ايون!أسئتقت!تاتفيكلتثئو)فتايك649(..)الأنمام!أخزىيرززؤاززةتزز

ايثترواانهمطواالذينهؤلاءعلىيردانبرىبلب!لك..!كالقرييه!لم

ال!نمف!ليحصاحبعندومكانةحظوةلهماناو،اللهعندبم!تهمالآخرة

كأتتإن)فكته!:اللهيقوللذلكابقاء..!لدارالوحيدالحصريالفاثزتجعلهم

متايرقين!كتئنمإنانقؤتققئؤاالئايرذونييقخايقةاللهيخذالأيخزةالذاؤئحئم

قافوافكآتايئفغتنكتمتارىآؤفوذاكأنققإلاانخئةيذخكتق)ؤقائوا،9(..)التز

جمتذآنجزةققةئخضنؤفؤيئيماؤنجقةآشقغققتتىهصتايريينكتئنمإنئزقاتكغ

ا-299(..99زئه!)ايؤ

..!المتقينللمكين..كلرلكعندفالآخرة

غيرمقحاففى.راتخيا-!ا

فيالآنواتااففلالقادمأن(نفسنانقغونحنالعامةالثانوبةفيكأانفذ

اختارانبوب:تويخقخالدأحمدد.يقولكطهذاانوأدرىكبرناثم،الزجاجةعق

الكيةتدخلوالحفظالمذاكرةفيالطوبلةاللياليبعدفانتا.أفيا.زجاجةعنقولشى

بالفعلفهاثهيانولعدمنها،الخلاصعلىالباقيةالأيامكراقبأيخزا،تريدهاالق

الرحب،الحكوميالعملعالمإلىدخولكخطواتاولىوهيالامياز،كرةتفاجئك

ئ!قبم!نإلىبهئقامفعلمنوالانمراف(الحضوو)إمضاءفيهايخولحيث
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لوضعولكنللعمللاابردعزفيتقومحيثتمائامفقودبذاتكإحساسك..!إليه

الطعاتمعظمتقفيثم!..م!بموظفعييأمامأتعسورقةفيالحيستوقيعك

الطيبينالأهلذاتالمستضفى!فيتربامنالتبفعفيالانمرافموعدحتىالمتبمة

..الصباحعلى)الكبد(طهيرائحةتحغوأنتتيهأالامحاولاالثربرة،والأطعمة

لحرمبالدخولصباخااياسعةفيالكبدشطئريأكلونلأناسيسمحونلماذا

المحتثفى..؟!

إلىفيهاتذهبالتيالصحيةالوحدةفيالاجباوي()التكليفكرةثبدابعدها

رحلةفيوتنطلقالوظيفيالتدد!3فيتبدأثم..!متسخةصغيرةحماوةراكأعملك

يلأللفرايقالوصولإلىتهدفثاقةرحلةإلىيومكيتحول،المملةالروينةعملك

..؟!لانيةالقيامإلىيدفعكقدالذيالسببعنتعجبفيدتساءللصلفلما..

قينيكبرحينرأيكعن!رجعماسرعان،البدايةفيلحبهمغيزاطفلأثنجب

ورغبتهمزعجعراخبموتالبةهذهفيجميلهومالكلمحطمةآلةإلىوبخول

بكلتمريجعلكأكريكبرانولعد..الهوايةمنه!لفككنومتهثيمفيالدائمة

الكليةثماكنوبةجحيمثمالمدرسةهو:معهولكنلانية،حيلالكفيالكربهةالأطواو

..إلخ...والزواجوالعمل

تفرايياللحظةهي!كونالاها..الدورةويكملونبحيثهمابناؤكي!قلولفا

الثرالنوعقابروستلايامرولنأحغانفيلكعالبةتاعبمنأيخزامها

..!لناجنةا

التيالمؤلمةالمراحلمنمجموعةحي!ك:هيه!هثكونانثنويكنتلو

فيوكأنك،العيشمنالمزيدلكيكفلعفامستمربحثفيكعيشنهايتها،ثنتظر

اخترتقدفأنتحي!كه!هككونانكنوىكنتلونهاثه،لاودائرةمفزغةحلقة

عذابها..لنفصك
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عظيملهدفا-ليناانناندركانعقلائة،أكثرنكونأندعاناقدكأاللهبينما

أكلماإلاالدنياهذهمنلأحدناليسوانه..العظيمالعريقربعبادةفييتمثل

نأيويثكسبيلكطبرالدنيافيتكونوان..فأبقىوتصدق،فأبلىوتبعنفأفنى،

مؤمنوهوسيهالهاوسعىارادهامنوأنه،الآخرةعيثىإلاعث!لاوأنهعنها،يرحل

اعمىالدنياهذهفي!نمنوانه(سعد،هوالقيامةويومسيدةطيبةحياةيح!هفالئه

..!سبيلأواضلاعمىالآخرةفيفهو

وايحؤلالفناءسريعةفيهانحياالتيالدنياإنإطلاقا،مت!فئينغيرخيارانهذان

القرآنيالفلتفسيرىبولدوننفهمجمغايجعباالذيالحدإلىوالتغتر

تتاثبهقاخقطالحئقاءينآتزئتاةكظءالذتياانخإةقثك)إئقا..ال!المفروب

آفئقاؤطنؤازبهتتزخزققاالأزفنآخذتإذاحئىؤالأتقائمالئاينيأككيفاالأزفي

بالأفيىتقنتنمكآنخميذاقخغنتاقاتفازاآؤتيلآآفزتاآتاقاغقيقاقايزونآئفغ

24(..)وونىتتقكزون!يقؤيمالأياتئقغككذيك

وينلثيء،كلتطلالتيلفناءلعجلةملاحظظبينارتباطعلاقةيوجدكبير

لرجلمثالأنالقر7يعطينا.01مطردةمعادلةهذهوارادتها..الآخرةالدارفييقيننا

خمايئمؤفؤتجتة)ؤذخكككل..!دلةالمطفاختقت،الملاحظةهذ،عندهتعطلت

35-36(..)الكهفقايخقة!الظغةآطنؤقاهآتذاقدهتبيذآنآطنتاقاذيتقييما

امتحباببقلاو-استبعادولينونعيمهاالدنيابقاءتعظيمبينالعلاقةهذه

مالح!القاهاالتيالصرخةخلالمنتتبينالآخر،اليوم-عنالجفونإغماض

ؤغئوفيهتجئابيخي5آييينقافتاقايخي)آئتزكون..(يفيقونعلهمقومهعلى

6،ا-)الراءقاليهين(ئئوئاانججتاليينؤتئجئونهقميخطفغطؤتخل!ؤزؤوع

ا949(..؟؟ا

كلعث!



بكثيرتفوقوالمتعاللذائذفيركبحنا(نإلىنفطنحينللآخرةدوفاأيفئاننحاز

منها..!الدنياتحويهماكل

بهيقوموالذي،حولكمنالمشمرالماليالجثعحجممنتقذوانيمكنك

الكبيرةتالشر!كبر:وشكلبهوتقوم،الربعللكسبا!عنالأفراد

الاقماص،هذااقءابتسامةوجهكعلىوكرسماموالكثمتصالتي.كيكونات(.)1

الذهبئةماعتهمعلىحي!لكمذخراتمنالكثيرتنفقحينالسعادةمتهىفيلتكون

3551001أنها-معكالعالمس!نومعظم-أقنعوكلأنهمفقط،الجديدة

يقعالذيذلكمثلأكرىفأنتفقط.01المالفيليسالمسفزالجثعهدا

ملليمترأخرملأتاييوثلكيوقا..اوعشربنسبعةكلجديدةكاةعثقفي

المزبد..افيدائفاوكرغبملابصها،دولابمنمكعب

نأدونالكبيرالجمعهذامنواحذاثكونقدالجثع..منيعانيمناالكثير

دادمانه،وعثقه،جه،عنتتوقفأنعلىثقدرلاماشيءهاكيكونقد..اتدري

فه..فقدكهماعلىوالتححئربه،والحلق،وجمعه

وأننا،نطلبهالذيالقدرأبذانحمئللنانناإلىنفطنمامرعانانناالمثكلة

ا.نرلد.ماعلىأبذانحملولن،الركضعنأبذاتوقففلنوغبتااتباعاوتضيناوللط

معظمعنوستسمعين،زوجتكمنأجملهناللانيالعالمنساءنصفعندتسمع

هوممنالكثيردائقاهناكأندتصمعزوجلث..منأوكمهمالذينالطلمرجال

نأكله،لنالضهئالطعاممعظممنك..أظرفهوممنالكثيرطبظوهاكمنك،أغنى

..نراهملناللطظءالأطفالمعظمنسمعها،لنالجميلةاتتمعظم
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كنتجذاك،اوالثيءهذافيرغبتتابجحعتمتزجالسوداءالواقعيةالرؤيةهذه

البدلالمعلىتقدرولاالمفقود،فراقمزرةمعهاتتحمللاغرييةنفسي!ةحالة

بالكثيرممزوجةوالتوتر،والقلقالخوفمنمزيجهيغدببةنفسيةحالةوالجود..أ

لم،واحدةكلمةفيالقرآنجمعهاغريبةنفسيةحالة..اوالتعلقوالشففاللهفةمن

انخيزقشةقؤذا5تجزوغاال!ثئزقشةإذا5قئوغاخيقالأتحتان)إننتاثجها:بهر

2(..ا-ا39)المطقئوغا!

أمتن،وملة،اقوىبحلقإلافهتخلصأنبوسكليس..اإذن!ملتعلقإنه

المنع،وحبالصمع،وقلق،الجمعإدمانمنتتخلصانبوسعكليص.(أشذ.وحبل!

الملةهذهعلىالدوامثم..أجملأخرىلدةواعتيادأهم،خر2شغفبصغإلا

متلإهغغتىفنمائدين5انفمتفين)إلاثقول:ايايةالآياتف!نت..!الجديدة

يمتذفونؤائدين5ؤانقخزويميلشاثل!5قفنوئمخقآفؤايهغيخيؤائدين5ذائفون

الجديدةصيك22-27(..)المعال!ئثنمفون!ؤئهخغذابيقفنمؤائد-فئ5الذعقبيؤيم

علىيعينكذلك:منوالأجملالجحع،ه!امنالنإةعلىشعينكماهيبالآخرة

أبذا..افضيقهأنثستطيعلاحينآلامكمنالتخئص

كرنامرجخاكطاحتمالافقطي!ستالآخرةودأنوفنلالها،الدياكدرودملاحظة

دوقاننحازثجعلناوالدنياالآخرةبينالمظرنةولأنفيه،شكلاأمزاولكن،البدايةفي

..االبعثسؤالعلىاجابناقدالقرأنانكتينهذاكلبملاحظة...للآخرة
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فهمهايساءالتيالنعمض

القدو(أسئلة)عن
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..بقوةيخهامثكوكقمةهذه،مالحطفيالطفوقانونيكتثفلمرلثميدس()1

سادتلقد!..رأسهعلىتفاحةدقطتحينالجاذبيةقانون)نيوتن(يكتشفلموأيفئا

تصبحأنيمكنكمنا:واحدكلأحلامتحققلأنهاالشعبيالوعيفيالقمتانه!لان

الأمرازدادولالطبع..االحظمنوقليل،تفاحوشجرةبخار،بحمامجبازامكتشط

يجريارلثميدسجعلمماتحريفا،أكربشكلالقصتانانتثرتلماكسلأسوغا

الثجرةتحتاصلأنائفا!نفقدنيوتنواما..!المفاجأةفرطمنالحماممنعاربا

إ..الفاحةعليهوقعتلما

بودمكأنأبذاتقللم)آينشين(نظرياتمثلأ،اخرىخرافاتانتشرتبالمثل

الشفلفيمديركوقل،ياسمينمنوالزواجء،الكي!مادةفيللنجاحبالزمنالعودة

لحيثكتحرضلمالنظرياتالحقيقةفيراثعة..حيثكيصبحأمه،رحمفيوهو

..الثغلفيمديركامأوياسمينلحياةولاالإطلاقعلى

بهالهلشفكرةوهي(الزمن)آلةفكرةمنإلا7ينضتاينيعرفوالمالناسمعظم

مستحيل7ينثتايننظريةحسبالماضيإلىالزمنعبرالسفرالواقعفي،علاقةكبير

سرعةربادةمعيتباطأأنهاي،نسبيالزمانانفعلآآينشتاينقالهماولكنتمافا،

الغرببةشهرىبسزماتأنإلىجذامندهشاوقد!نثيء..!هوكلهذا،الحركة

الشعبيةهذهإلىالضيقالأ!ديميالنطقعنبهاخرجالتيولالطريقةحققها،التي

..!المفهومةغيرالطلمية

)آلة:الأولىالبليةقمته)وبلز(كبانمنذالزمنآلةالأدبقزاءعرف

لوانخبثفيلاحظمنوهناكذلك..منابعدمنذورلما5918،في(الزمن

الغدمنالقادمونبنايحيطأنإرنالمفترضمنألشى،ممكنةالزمنآلةكانت

منالدوجةهذهعلىبهنمرماكلانأمالتارلخية،تاللحظمنبعمئاليشهدوا
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منيستمعمنهناكيبدوكانماوعلىاحد..؟!يشهدهاأنيحبلابحيثالعكاهة

تاريخيةأحدائاتبينقديمةصورعنمطولابحثابعضهمفأعدهدا،إلىالأطوارغرباء

لذلكتتنميلاحدثةتصويرولآلاتعصريةبثيابالجمهورمنرجلفيهايظهر

وإفناءالأمورسفاسفتتععلىابثرقدرةلكتينالتيالأمثلةمنهذهالعمر..!

الضمير..!بتأنيبيصابواأندونفيهاحياتهم

فيعليهاحصلتقدأنيلوماذا..!حقيقة!نتالزمنآلةأنفلنفترضولكن

واعيشاستخدقها،انيأنسىمرةكلوفي،مراتعدةواستخدمتهافعلأالمسعكبل

..؟اتعديل(يدونالأولىحيلاليوكانهاحير

الماءحمىبملارياهاكوأعبثأفربمامجاهلإلى1502فيمافرثأنارلما

..آخرهفيالأسودالماءيتفمنلاخر2مساؤايةتخذ4102إلىعدتلمالأيعود،

علىكعرفتبها،أحلمكنتالتيالأسنانطبكليةدخلث7002فيرلما

بحفنةمايو15كوبريتحتوثيرمقعدإلىبيانتهتالكيةفيمنحطةمجموعة

أخرىمرة7002عامإلىفعدتكلههذاحدثلربما..إبهاميظهرعلىبيغاء

الموضوم..!هذاعنثيءكلنسيتولكتي،الطبكليةودخلت

عييفقدانإلىبيانتهىبضعميارةلحادثثعرفتايومماحأنارلما

نهائئابلبيسطريقعنلأبحدأخرىمرةاليومإلىالرائعةبالآلةبعدهافعدت،اليسرى

الذيالمسبوك)البامية(طبقغذااكلتردماذلك..افعلتلماذاأعلمأندون

،مفهومسبببلاذاتتايثحلأنمريئيقرروقدالأربكةعلىامتلمبثمأ-لفاه،

كذاأنأميإلىواوعزتايومإلىوعدتالاهاالآلةودخلتقمت(نالرلماحينها

..الطلبطيعةكرههااييالسردينلمعإتجذامناسبيومهو
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ولمبلله،أتعرضلمولكني،يحدثانلمام!نه!نالسوءمنجذاالكثير

الضخمالكوارثئاتاتخيل(نيمكتيتمردقيقةكلفيا.(صلأ.باليعلىيخطر

تمائا..امنهامالثمولكنيفيها،تحدثان(الممكن)من!نالتيوالصغير،منها

السالمةاللحظةإلىييانتهىمفايرمسارفيوفعنيقد!تالهبأنأفرححيها

يعبألم!اللهبانافرحالقخيلة..المصائبتلككلعنبعيذاالآنأعيثهاايى

بأنافرحفيه..الخيرأنالابقعلمهفيعلملظذلك،أوالكديرهذامنتأففي

الثهبأنافرح..عظيمجهلعلىوأنادعوتهالذيدعائيمنللكثيريستجبلمالله

لاالذياكفهالإنساناناالظصة.01حياتيلأمورمقذر!انفسهمنجعلالعظيم

افرحالخير..إلالييختارلاالهبأنأفرحلي..يختارالنهبأنافرحلفيئا..!ي!اوي

تثتاءقايخفق)ؤزئك:الآيةبهذهأفرحذلك..!فيغيرهيشاركهبأنيرفنلمبأنه

68(..إ!)الفمعىئشركون!غفاؤتقاتىالفهشنخانائجتزةتفغكأنقاوبختاز

إني"!ه(:وللبأييبنعليهويكون)رلماالسلفأحديقول!نلذلك

عشرفرحتةياهايعطنيلمطذامرةفرحتالاهاأعطانيف!ذاحاجةفيالكهأدعو

ا+..االغيوبعلامالنهاختياروالثانيةاختياويالأولىلأنمرات

المنةهذهفها..االبعفىيتأففاييالدرجةإلىفهمهائساءالتيالنعمةهذه

نازائذا..اوثحكظ()قيذا(واعتارهاال!ملالجحوددرجةإلىنلاحظهالاالتي

هذابكلفيهانتحكممصائرناكفتركألاالفيوب،علأممنمقذرةحيا-شاامورتكون

نراهالأنناىالخطرمنازلنغشىأنعلىالعنيدوالاصرار،نحملهالذيالجهل

ئعؤض..الن)فرصئا(
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بل،والعبثيةالعشوائيةتحكمهمبأنخلقهفييحمحلم!اللةف!نالمظبلفي

اللهيقولالكدير..كطمنعاليةدرجةعلىشيءكليكونبأنوعليالناوحكمأراد

94-)الن!ربائتبمتير!كتفحؤاجذةإلاآفزتاؤقا5يقذليختقتاةثتئءكك)إئا!:

التخطيطعناسخناءفييجعلهامماالبصر،!كلمحاللهقدرةاننجركم.ه(..

افعالإنها..يخلقهانقبلمنخلقهفيشيءقذوكلقد!اللةانإلاالمصبق،

التاقة..!والقداسةال!ملوالحلمالبالفةبالحكمةاتصفمن

كلعث!

يخارالذي"ومن:يقول،ذاتهالوجودقديفاكقدموجودئاسؤالاهاكأنبفد

..إ"فلامغيراناإذن..؟اللهيختارأمئقئر..الااللهإذنانا..؟هل..؟أفعالي

فيه،يتحيئرونالبثرمعظمجعلتالقللدرجةعوبمتا!نالذيالسؤاله!ا

واثقة:بشجاعةجميغاعنهمنقولاننسطيع،منهمالسطءرمالات،لباعولاستثاء

أحد..افهمينجحلم

فعلواأنهموجيدأرسطو،اختصرو،:الذيباسمهالضهير-أرسطاولليسمثلأ

الأثياءيعدمانيمكنولاقديفاعدمهيكونانلابدالقديماللهبأنقال-رلك

الالهي،العلمعنتامبامكلالبأفعالهيقوماللىيهوالانسانفبالتالي..االجديدة

اتفقنا..كطجديدةالأفعالهذهلأن

مدرستهواسسالخلفيئةحديقتهفياكسجمع)أبيقور(اسمه؟خريونانيهناك

نفسواختاروا)الأبيقودبون(اممهمأمبحهؤلاء..اباجتهادهالظمةالفلفئة

..الإنسانبأفعالللألهدخللا:الفكرة
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يعطمونكانوا)الذيناليهودمنوجزء،المذهبنفساختاروا(يفتاالمجوس

هؤلاءومنايحديد(وجهعلىالأرثوذكس)مثلالنصارىمنوجزء(منهمايلمود

)غيلان(المسلميناحدوأقنع)يحى(،اسمهدمثقفييعيثىكانرجلابصرى

ويعطالمبدأهذانشرحاولمنأولالدشقي()غيلانفأمبح،الفكرةبخفس

!..!اللهعنفعلهءإرادةيسقلمنهوالإنسان:المسلمين

هناكيعني:نطرحهقدالذيالبيطؤلالتطعنكيجيبوالمهؤلاءكلولكن

كانإنبحدوئها..؟سمحقدأنهأم..؟!الالهعنغصئاالكونفييتمماالأثياءمن

..؟!كذلكأليس..!تتم(نالأقلعلىل!ارادإذنفهوذلكفعلقد

..!بجدارةإذنرسبواقدهؤلاء

أصزواالذيناولئك..الأخرىالجهةإلىالنظراستراقمحاولةإلىيدفعناهذا

يسمحلنولأنه،الكونفييحدثمالكلالحصريالفاعلهو!اللهانعلى

بينما،فعلهيخارانهيتوهمالإنانأنإذنفلابدت،ركفافيكونهيحدثبثيء

الماء..!إلىحبائلهاسدوطةالماريونيتمندميةالحقيقةفيهو

كانالذياليوناني(الرواقي)زبنونثلآفمنهم،قديمالفكرةهذهتاريخرلما

منئاتببفعةيالمسيحميلادقبلثماتاماديةفلحفيةمدوسةإلىيدعو

م!محمدابيبعةقبلعاشواالذينالقدماءالملاحدةكذلكهناك..الأعوام

يؤمنونلا!نواانهمفبرغم)الدهرئة(اسمعليهمخفدت؟يةفيالقرآنعنهموتحدث

والوجود..!الطيعةلحتمظتالانسانأفعالنسبواكلأنهمإلااصلأفاعلإلهبوجود

إلايؤفونلاالذين-اليهودمنالمتبقيوالجزءالإهية،فيالعربكذلكوهناك
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الجددوالملاحدة-الكاثوليكومنهم-النصوىمنالمتبقيوالجزء-فقطبالتوراة

..اررائبثفراقهأنفامعلىيرقصوإنماحفاأفعالهيخارلاالانسانأنيرونيناللى

يختارونمرةكلفيانفسهميفهموالنأنهمالمبداهذااصحابفيالمشكلة

،النزولمنبدلاالدد!يصعدواأوالقثدة،منبدلاالجبنمنشطرةيأكلواانفيها

نا)اختاروا(أنهممعنىماا.0المثانةباحتباسالموتمنبدلأالمرحاضيدخلوااو

بينمامرةكلفيالاختياريتوهمونأنهمأنفسهميقنعونانهمأمما..؟اثيئايفعلوا

الساترخلفمنالمصرية)الأراجوز(ذئىمثلبهمالتلاعبيتمالحقيقةفيهم

الذيمنيعرفونلاتجعلهمالتيللدرجةذاتيبفقدانيثعرونهمهلالخثبي..؟

رايهمفييقونفكيف،طن!نواكذلك..؟!الآنافعالهملهم،يختارلهميفكر

ذلك.يدهثنيمثب(:)بولابريطانيالسلوكعالمبكلمةيأيهرنيهذاإنأملأ..؟ا

هنوائقانتهلامألهم:وحينبابفس،الكةفاقدإناناناويقولإلنيأتيالدي

ا+..االقةتمامهذافي+ل!انابالطبع:يقولؤلك،

..اقبلهمالد!!نوامنإحراتجاأكربشكلومبواهؤلاءانالحققة

كلعث!

مسألةفيعقلكمعثتوافقوالتيالصالحةالوحيدةالإجابةعلىيعزفناالقرأن

فهمها..ائساءاييالنعمةاتفقا:هوكطوالد!القل!ر،

الالهيش..الارادةحقميش1-

)جلجاميثى(عنالملحمةكاتبيتحدثالسوم!بة،)جلجايش(ملحمةفي

بخالد..وليسيموتانهإلاالآلهةقوةفييجعلهمماا.بضر.وثلثإلهللثي!نالذى

هوالرجله!ا-!نالبشرمنوجلإلىفذهبذلك)جلجاميش(يحبلم

عليكله:فقالالخلود،بسزيعزفهبالخلود-كيعيهماأنيممنوزوجتههوالوحيد
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وغبتهذلكيفعلأنجلجاميشيستطعلم..!أيامسبعةابومعننفسكتحبسأن

عثبعلىفديه-الأخرىهي-الخالدةالرجلزوجةعليهايثفقتها،ونامنفسه

فعلقليلآ..عمرهيخطولفبابهإليهيخعودويتناولهياخذ،انعليهالماءتحت

وتركيستحغانقرروطهإلىعاندهووليما،تناولهأتجلولكنهذلكجلجايثى

وماتالعثببدونوطنهإلىفعاد..اوهربتافعىفأخذتهالنهرضفةعلىالعضب

!.الكبد.فيتليفأوكلويبفثليموتآخررجلكأيأعوامعدةبعد

بهذهابومقهرهقدذلكوبرغمإله..!ئفثيهأنالمفترضمنهذاأنتأيهر

نأافعىاستطعتالنهايةوفي)ابظفة(،إلىيحتاج(نه!نعنناهكالب!اطة،

)ثاوو(..!أخذه،ناءثبابهعثبفهكخطف

بمالهنؤمننحنالمظبلفي)الفهزآة(..!الآلهةمنالنو3هذاعنغىفينحن

يجرؤلاأحذاأنبالتأكيدالمفاتهذهومنولجلاله،بعظمتهتليقمفاتلهحقيقي

ذلك-عنسبحانه-غفلةلحظةفيي!بدهلافيئامنه)يخطف(انعلىيقدرولا

قهر..الحظةفيثيءفعلعلى)يرغمه(انولا

)ؤإذا!:يقول..إكطالحدوثحتمتةإلهيةإرادةلهإلهعنالقرآنيحدلنا

91(..)الرعدؤالي!بقذوي!بقنفغؤفانةتزذقلآسئوغابقؤمالفةآزاذ

)ؤآئابسوء:أوبثرتميبناأنقروتإننمنعهاأننستطعلااييالارادةهذه

01(..)النؤيثذا!زثفغبهغآزاذآنمالأزفييخيبققأربذآنزتذليىلا

فيهمبل،نصحهماوالأنبياءإوادةالإرادةهدهأماميقفانيستطيعلابل

نآآزذثإنئمنجييئقغكغ)ؤلا:ينوحيقولمثلنا..كطثماقامسثينذلك

34(001)هؤئقلإبكغ!آنئريذالفةكأنإنئحنمآتمتخ
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البشرأفعالأنندركوتجعلنا،الكريمالقرآنفيجليةتأتياالالهيةالارادةحتمتة

)يريدماضدهومامنهموقعولوحتىوأنهمالكونئة،كأالدهمشيئةعنففكةغير

بأناللهراد)1ماضدفييقعواانعيهميس!تحيلفسوفبه(،يقومواانمنهمالله

(001النهايةفييحدث

ققؤقفلإيقشاءققبقائميليختتئكإلاهن)إن:يموسىيقوللذلك

يقتفلإهنميقائلإيناقتتكتاالفةثاغ)ؤتؤ!:النهويقول155(..)الأعرافتثتاء!

الفةيثاءؤتؤكقزققؤبئفغآقنقققمئفغاختتفوأؤيمننانتظثتجاءكفغقاتغل!

253(..)!)الفزئربذ!فاتققكالئةؤليهناقتتئواقا

فخى..الدينأوالدنياامرمنشيءكلحدوثبهايحلقالتيالارادةهذه

)ؤتؤ!:يقولذلك..إكط!النهيثاءلوإلاامرئقلبإلىيدخللنالإيمان

فؤيين!يكوئواخئىاد!نفكرةآف!ئتتجميفاكثفغالأزفي!يقنلأقنقثكثاغ

أنفسها..االحواس:يكونمااقوىالايمانهذاإلىالداعيلو!نحتى99(..)كللى

ا..النهايةفيالنهبمشثةإلاليتميكنفلمواليسرالسهولةبهذهالإيمانلو!نفحتى

ككغتيهغؤخثتزتاانقؤتىكئقفغانقلآثكةإتيهغتزئتاآئتا)ؤتؤ!:الهيقولكط

199(..)1!لطمتخقئون(آكزفنمؤكنالفة4يثاآنإلالئؤيخواكأئواقافلأثتئء

اللهاحبهماهوهداانبالضرورةتعنيلاالأثياءلحدوثالحتمئةالارادةهده

وجهينفهمإلىالإسلامعلماءدعانااللفز،هذانفهمولكي..ايحدثأنواراده

)الإرادة(..(لكلمةمختلفينومعنيين

ثعالى:اللهقولثل،يحدثاناللهيحبهالديالشيء:بمعنىالارادةفهناك

انفزبكغئربذؤلاانئنزبكخالفة)ئربذ27(..تء)1غقيكغ!توبئآنئريذ)ؤالفة

922



هؤلاءسقاهاهذهذلك..إلىويدعوكمذلكيحباللهأنبمعنى186(..)ابقرة!

..الضرعئةالارادة:باسمالعلماء

تعالى:اللهقولثل،يحدثبأنابهايةفيالهقفىما:بمنىالارادةوهناك

آفؤائفغئغجئك)ؤلا176(..عمرن)الالأيخزة!يخيخالاتفغيخقكأ!لاالفة)ئيريذ

الإرادةسفوها:وهذه85(..)الولهالذئيا!يخييقائغذتفخآناللةئيريذإئقاؤآؤلاذفنم

..الكونئة(والقدربة

هو:يعنياماولكنشيء،فيتعنيالاوالاصطلاحاتالأسماءحالعلىكل

..؟!إذنالالهيةالارادةمننوعينهاكلطذا

الوجود..فيفعلآيقعانالفه(راده،ويحبهاللهيريدهمالش!كلأنوراءالسبب

يريدقدالكفر،يريدوهوالايمانمنهاللهيريدفقداإوادة!ملة.0لهالانسانانهو

)1!نظلالأيخزة!ئيريذؤالفةالاتياغزفن)ئربذونالمعمية..!يربدوهو،التوبةمنهالله

ا!67(00

الانساق.هاإرادةعق2-

إلىالصعوبةحسبوقئمهلطلابهاختبازااجرىالأسلالذةاحدأنمرةقراث

لم..الأسهلهوواكلث،قوسطوالثاني،صعولةالأيثدالأولالنموذج،نماذجثلاثة

ناتبتنالتيجةظهرتأنوبعد..يريدونالذيابموذجيختارواأنفيطلابهخئر

القوسطابموذجاخارمنوكل)امياز(علىحصلالأصعبالنموذجاخارمنكل

فاجأهم.)مقبول(.علىحصلالأدهلابموذجاختاربنوكلجذا()جيدعلىحصل

اختيارهم،حسبكافأهمبلاصلأ،منهمواحدايحلولإلىينظرلمانهالأستاذ

..وطموحاتهملأهدافهمولكنلمعلوماتهميكنلمالاختباووان
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أبذاابلعهالاالتيالذاتتنميةقصصمنطبظالأكلبفيخياليةقصةهذه

الأحلامنحلمانعليناوانثيء،كلهووالطموحالهدفانالأزلمنذتقعاوالتي

:الذاتتقديرتضخيمجرمانبرغمئرام..اماعلىسيكونشيءوكلالكبيرة

القدير:هذامنالعكليلجرمعنابذاالفررفييقللا57حأ،!،أ،5!703

+هأ؟!+أ؟5!مء4+لا..ا

اخبرناحيث..!الآخرةاختبارهوفعلأالاختبارلهداالواقعتةالأمثلةأقرببينما

سيحصلاختيازاسيختارمنكلوأن..!الأولالمظمفيإرادةاختبارأنه!الثه

ال!هيقولكطمنه..!!اللهيريدهالذيالقدرعلىاصح:بمعنىأو،مرادهعلى

تجقئتمتةتجقفتاثئمئيريذيقنتشاغقايخيقاتةغبفتاائغاجقةئريذكأن)تن!:

كانفماوتئكفؤمنؤفؤلقغيقاتقاؤلمتغىالأيخزةآزاذؤققهقذخوزاقذئوقاتمئلآقا

زئكغالاغكأنؤقاقئككالاءمقؤقؤلا،قؤلآءئمذكلأهقثنكوزاستفئفغ

نأفلك..العملمنمجردإرادةاختبارليسانهعلى89-.2(..)الاسراءقخطوزا!

عمل..يتبهاإرادةإنهاسيها(..!للا)وسعى!اللهقولتلاحظ

هماإنماواختيارهالإنسانإرادةأنلهيتبينالقرآنلظرىالأولىاللحظةمنذ

تفخأخمئقاتف!قتغقغ)قلآ:الجنةأهلعن!اللهيقولفمثلأكمافا..حقيقئان

يصلونبالليلقيامهمانالبت17(00)الجدةيغقفون(كأئوابقاتجزاءآغئننفزةين

عن!اللهيقولوايفئا..أنفسهممنذلكاخارواأنهمإذلهم،ئنتبعملأ!ن

كتئنمقاإلائخزؤنقكاذلييخيؤخوففغفكئتيالش!ئةتجاغ)ؤتقاكر:أهل

ثسببوامنوهم،الأعمالهذهاختاووامنهمأنهمفألبت.9(..)ابملتغقفون!

المصير..هذافيلأنفسهم
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وحينهاوفحنا،كما!ثدتهالثرعةالإرادةمعتتعارضقدالانسانيةالإرادةهذه

بحرية!تاللهميزهمالذينالمكقفينخصائصمنهذه..!الإنسانإرادةالثةئنمذ

وأقوىمتاالخلقةفيأكملوهمملأالملائكةبينماالحد..!هذاإلىالاختيار

لثذاديخلآطقلآيكة)غققا:!تاللهفقالالخصيمة،هذهعلىيحملوالم،واجمل

6(..!)ايحردمئؤمزون!ماويفعئونأمرفئمماالئهلغمئونلا

تؤديقدابئء،هيوإنماذاتها،حدفينقمةأونعمةليستالخصيصةوهذه

أسفلإلىأو(،الشرعةاللهإرادةالانانيةبإرادتكتوافق)حينعليينأعلىإلىبك

(..الشرعيةالثهإرادةالإنسانيةبمارادتكتخالف)حينسافلين

يمكنفلا..!القدريةالكونيةالثهإرادةعنتفكلاالانسايةالإرادةهذهولكن

!إنك!:اللهيقول..إكطأشق!ثاللهمشيئةوكانتإلاما!نشئا!ئتاتثاءان

الفةتثتاغأنإلاتشاغونؤتاهيشتميتمآنيخكغلثاغيققهينظتمينيخزإلافؤ

27-92(..)ابكوبرائظتمين!ؤبئ

معى.؟!.يريدهلاشيءعلىالثهئرغمانعلىيقدرالذيذامناتفقنا:كطلأنه

الميئةخا!يكنلم،المكتوبخال!يكنلمهذاأناللهملكوتفيدثيءوقوم

!.قدزا.به،كانماذوئا،!نالالهية

القدرامواقععلى3-

حين.كاليفوريا.فيإنسائاعثرثلاثة(مولين)هربرتقلالسبعينيات(وائلفي

نأالأمريكيالشعبعلىاناذعىولكنه،جرائمهمنائاينكرلمعليهالقبضتم

الأمرييهينخسائرانموليناعتقادإلىيرجعذلكوراءوالسبب!..فعلتهعلىيثكر،

وبلقي!ليفورنياسيبتلعمدمزاؤلزالايمغالذيالوحيدالمانع!نتفيتنامحربمن
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!تبزيداناللهأمرهالبشريةالخانروقلتالربهدأتولط،المحيطإلىبها

!..الكاكهشايمةنخىالبشرية)الفحايا(عدد

7أ5أ+ه+ةء5ا!أم)باسمالؤبذئيتالمعرشفيالمتسلسلينالقتلةمننو3هذا

يعتثدونهؤلاءأغلب،والهلاوسؤىاليهوقتلهمدافعالذيالقتلةايأك!(امحا5

مو:آضبخوملثبماوهذا..!القلهذافيالىببيأبممماينفذونأنهم

(الىب)مهمةبىيقومرنأنثمنعقدشنالذيىتشمما3(5؟أ7!!هأا!أمء5أ"ا)؟مءا

..!الإلعهميرفىخىفيهالطمربعضمنالمخمعفيخلصون

يمغلممذاولكنلهم،يبدوفيمااربرغباتيقذونواولئكمؤلاء

يفيالاالثيطن،وغباتينفذونلوكانواتمافاكمامعاقبتهممنالطكمةالحلطت

مسئولئةتحمليريدونلاوكونهمفعلأ،إليهمتكلملماللهأننعلمفنحن،يقولونما

..النتيجةمنيعفيهملافهذا(فعالهم

الإلهعلىباللوميلقيلمنالتطرفشديدةصورةيمثلونالقلسلونالقيةرلما

منتطرفااقلعورتوجدلاأنهينيلاهذالكن..وآثاممظالممنيفعلمافيكل

المدئل..!التك!زفذلك

باللومألقىوبرود،وتكئرتجئربكلاللهعصىحينإبلشىأنعنيحدثنافالقرآن

الآزفييخيتفخلأزئتنآغؤلتيبقازبئ)قاذ:يقولذلك..إكطفيالعزةربعلى

93(..)الحبرآخقيين!ؤأغوبئفغ

لكليعفمهاانالطبيعيمنفمانهالثيطن،بهايفكراييالطريقةهيهذهولأن

القرآن!نلذلك،والعصيانالث!هواتمآدبعلىويثرثرآذانهمفييوسوسمن

اللهيقولاكطبه.0يقوموا(نقبلمنآدماولادمنسيمدرالفعلهذابأنعلمعلى
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شتي؟يقخزفتاؤلآآتاؤتاؤلاآلثنزفئقااللةلثتاغتؤآثنزكواائدين)شيفوذ!:

148(..)الأتمتأيتنا!ذافواخئىقنيهخيقائدينكذبئكذيك

)ؤقاذ..!بالفعلفهمالفعلذلكصدرأنبعدبذلكلتأيهيرناالقرآنعادثم

ينخزفتاؤلاآتاؤتاؤلاتخنلفتئءيقذويهيقغتذتاقاالفةفتاءتؤآلثئزكواائدين

)ابحلانفبين!انجلآغإلاالزلئل!غقىققكقنيهغيقائدينقغككذيكلثئءيقذوي!

!..)35

لهماللهأعطهااييالارادةلأن،بذلكيقومواأنللإنسانولالإبليسيحقلا

لطلم،طواعيةالفعلهذااختارواأنهمذلكعلىوالدليل،منقوصةيخركاملةإرادة

اطلعواهلالطعة..؟لهميريديكنلمالثهانإذنادراهممندثه،نبىهاختاروه

جمفبمينجمايهنمقك)فك:عليهمالردفيتعالىالهيقوللذلك..؟علمهعلى

تختاروالملماذا148(..)الأنعامتخزمئون(إلاأئئئمق!إنالالنإلاتئبغونإنكقئخرخوة

..؟!اللهأرادهالذيقدرناهوهذاأنتقولونثمبالطعةتقومواأن

وكره!هطالبأبيبنعليعنهوواهالذيالحديثخي!النبيقاللذلك

والنار،الجنةمنم!ئهاكيبإلاففوسةنفىمنفكم"ماصحي!حه-فيالبخاري

وناع!بناعلىنتكلافلاالهرسوليارجل:فقال*سعيدةأمشمةكتطلا

منمناكانومنالصطدةأهلإلىفحيميرالسطدةاهلمنمنا!نفمن؟العمل

لعملفئيشرونالسطدةأهل"اما!:فقالالضظء؟اهلإلىفسيميرال!ثظءاهل

قوله!قرأثمالشقاء"..اهلعملإلىفئيشرونالشظءأهلواماالسطدة،أهل

قنؤآفا5يفئسنزئقتئتحئزةهبانخشتئؤصتذنهؤاتقئآغالئقن)قآفاثعالى:

9(..!ه-.)اللهلبفغحنزئ!قشئي!شزة5يانذمنتنؤكذلت5ؤافنقنئنججك
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جثص!،محمدالب!،الأولالقرآنيالمعتممنأتتناالمرةهذهالقرآنيةالاجابة

السيرأوايشرتجعلاييال!ملةالارادةاعطتكقدالآياتهذهأنإلىئهنا

اختارفمن،تقدمهالذيالعملوهوفاعلها،أنت)مقدمة(على)نتيجة(!اللهمن

له،ييسره!اللهذلكغيراختارومنله،ييره!فالئهالصالحبالعمليقومأن

ذلكمعولبههم!،اللهوسمهاايياقدارهمإلىالنهايةفيالناسيشرحتى

أحد..!يجبرهمأندونمنطواعيةإليهاييرون

؟..ذلككيفولكن

اختارواهمذلكمعثم..إليهسائرونهمممزاسلفالهماختارقدالنهأنكيف

مبيلعلىولو،واحدةمرةولويحدثلمالمصير..؟اكيفهذاالحرةلارادثهم

اختيارعنخارخا)الحر(اخيارهميكونأنالاشثناء،سبيلعلىولوالسهو،

..؟؟االله

ا..يدريلاابثروكل،تدريلاأيمئاوأنت،ادريلا:الاجابة

..االتاليةالفقرةإلىللانعكالادعوكف!ني!رثفهمكي

السرا!ا-

هوالطثي"هل)سابرييل(:روايتهفي(نيكس)جارثالأستزليالروائيتاءل

الأمريكيالروائيوتساءلالماثي..؟ا"،يختاومنهوالطريقأم،الطريقيختارمن

نلطذا!يوقانفكسألت"هلللايهرى(:)ي!ثيةووايتهفيسباكس()نيكولاس

الأمريكيمواطنهبؤالثيهوهو..؟ا+،عليههيماإلىتصيرأنالأثياءعلىيجب

حزاخيازاأملكانفائدةهي"ما(:الأبيض)الليلرواتهفيبوكثر()جيمالآخر

قدوه..؟إ"..إ!فوقواحدةمرةولويخطوأنالمرءيستطيعلاطالط
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الفيلسوفاعتبرحيث،والمفكرينالفلادفةوسطأضعافهانجدالجرةهذه

الفلسفيةالايث!ليةهيو)الحتمية()الحرية(بينالتوفيقكيفيةأن)وبنوفى(الفرنسي

تتجاوزالقضيةهذهان)فولتير(الآخرالفرنسيالفيلسوفويرى01.اكويخعبرالأولى

الأمكتبديالفيسلوفوقال..والإدراكالفهمممكنةغيرهيلذلكالعقلولقة

وعجزهالعقلحدودبوضوحتينوالضرورةالحريةمشكلةأن(هيوم)ديفيدالثهير

هيالحريةإيف!لئةانقالفقدالافيل(الفرنسيواماالأمور..!بعضإلىالنفاذعن

حولهكدووالذيالرئيسيالمحورالقدرمسألةشكلتبينما..!العقليابظرحتف

!.والوكيى(.و)جرسونيد()بوهم(منكلفلحفة

مافهفيبالبحثيهمونالذين)هؤلاءعامبشكلاليئفيزيقئونالفلاسفة

أقزهاالقالكلمةإلىالنهايةفيكوملواالأثياء(هدهآخرإلىالوجودوعللالأيثياء

سزهوالحريةفي.الأمل:قالحين،إبراهيمربهريا/المصريالفلسفةأستاذعليهم

عنه"..!بالنظنزبحانكههات

فيكلمتهقالحينعنهتعالىاللهرضيطالبأىبنعليعناهماهوالسزهذا

فلاخلقهفي!اللهسز"القدر:مناخبلاافخرهملأنهاآخزاجعلتهاالتيالخالدة

ليسابذا،ينكشفلنفهوالرهذاعنالكم!ميطأنلحاوللاأينكثفه+..!

احد..الأيولش،الفلاسفةلأولئكولشالأدباء،لهؤلاءوليسىلي،وليسلك،

وأثقافاتاختلافوعلىعام،بشكلالبشريالفهمعلىعسيرةالقدرمسألة

:!اللهيقولحينالفسرهذايدوكالقرأنف!نلذلكا0.البشريالعقلهذاديانات

تنزقاآنقنل!يققيبيخيإلاآتفيكغيخيؤ،الأزفيييئميب!ينآمتابئ)تا

22(..،دحمهديي!يز!الف!غقىذيكإن
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اوكبيرةصفيرةمميبةكلانكيفندركانعليناالعصيرمنانهيعلمالقرآنإن

منالمحفوظاللوعفيمكتوبةهيإنماكحدثسوفأوالأرضوجهعلىحدلت

الذيالأمرذلكانعيناالآيةتؤكدلذلكبأمرها..االدنياهذهاللهيخلقأنقبل

يسير.01!النهعلىهوإنماالحدهذاإلىفهمهنضب

يحدلنا:حيننالقر7بهيجيبناماإلىنكونمااحوجنكونف!نناالقدر،مألةفي

للمعرفة،ظمأناترويالقرأنف!جابات85(..!)الإصءقييلأ(إلاانيئيمينأؤليئخ)ؤقا

منالكثيرنفهماننستطيع..االمعرفةهدهفيمحدودوناننانعلمذلكمعلكظ

..ايدريلا،ككندريلابعدها:ونقولمعينةنقطةإلىشصلولكنالأثياء
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إليهوالشزليمى

الدنيا(فيوالآلامالشروروجودسؤال)عن
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فيللطعامالريفيينمنمجموعةبدعوةقامالأمريكيينالرؤساءأحدانمرةقرأث

هذاانظنوا..الطبقعلىمنهبعفئاوسكباللبنفنجانفتناولالأبيفى،الت

..عنهمغابتالطعام)أتيكيت(قواعدمنقاعدةأويعرفونهلاغامفئا)بروتوكولا(

تمهيذاالصحنإلىالفنجانمناللبنوسكبتقليدهفيبعضهمأخذالفوروعلى

لتشربالأرضعلىالصحنوبغعالريسيفاجئهمأنقبل،الطريقةبهذهي!ثربوهلأن

!..قطتهمنه

يفطنلاالمقئديجعلأنهالانبهار-معهيندمجحينصخصوضاالتقليدمثكلة

في)اللالوين(اعيادذلكعلىمثلأعدكخذ.الفقئد.عنوأحوالهظروفهلاختلاف

تجلمن)الييك(ثقافةباقيامنوثئةخرافةالأملفياللالوين..!الشرقيةبلادنا

برعايةالأرضباطنمنالموكىفيهيخرجيومعنثتحدثوايي،يالمسيحولادة

تجعلهمأقنعةيلبصوناللتيك!نثئمومنالأحياء،وسطليحيروا)سامهاين(الإله

ومعباذتتهم..الأرضمنالخارجونالحقيقيونالموتىيقوملاحتىكالموثىيبدون

التيالوثنيةالأعيادمارتالقسطنطينيالعهدفيالأوروليةالقارةفيالنصرانيةاتشار

عيدكلهوالموتىعدصاروهكذا..ادينيةنصرانئةاعياذاشعور-ثا:الناسبهااوتبط

نما!ويققدون،اليقطينثمراتويضؤهون،مرعبةأقنعةفيهيلبسونالذينالقديسين

..الوثنئوناسلافهمبهيقوم

الشرقةبلادنافيالعيدبهذابالاحتفالنقومانالحخريةيثديدامرفهولذلك

هوالذي)الكريسماس(بالاحتفالثلدامهاين..اولاالسلتكفيهايكنلمالتي

الخاد!فيالسمسابنبميلاديحتفلونلوثنيين!نواآخرلعيدمجاراةالأملفي

بينما!لعادة،منهماليومهذاابصرانيةس!أخذتاتشرتفلماديسمبر،منوالعضربن

التا!بخيةالتتتعاتأقوىحسبعلىأصلآالصيففيفعلأالمسيحؤبذقد

..!الممكنة
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ثالفلديناهذه،الكليدمسألةعلىعمفاأكرمثالاثأخذأنأردتولو

ايسليمأمامحممئاعائفاالمضكلةه!هواكبارالطلم،فيالشروجوداستض!ل

..االكونعلىومسيطرخالقإلهبوجود

المحح!قبلماإلىتاريخهايرجعوالعذابالثروجوددثكلةأنولرغم

يكونبأنالاعكادفيمنطفيمامثكلةهناكانزعمالذي)ابيقور(إلىرلما،نفسه

فععلى)يقدر(لااو)يدبد(لاذلكولرغمالقدرةومطلقالخيربةمطلقالإله

الضرل!..

الزىللعقلرئيستااستث!لادمثلالأساسفيالثزمضكلةانإلاذلكبرغم

نأأجلمنالخاصبافيالتغجةقررقدالالهانيؤمنالذيالأصلفيالنصراني

منالصلبخثبةعلىألظبالمراخالالهابنالالههداوقامابشر،خطيايفدى

الأمريكيةالأفلاملكوثظهربدواتهم..وأحبابهالربابناءهمالذينالبضراجل

البثر-)إغواء(إلىيهدفلاالذي)محان(السيطنفيالمتمثلةالرعبقصص

)كلهم(001إلىولكن-المسلمونيؤمنكط

إلىيسعىثيطانولديك،الإنسانإمعاداجلمنبنفسهيغحيإلهلديكيعنى

الدنيايرىأنوشدةيستثكلموفالفرىالعقله!اف!ن،النهايةفيأرئتهم..

ولربهينوفسادوحروبواولئةومجاعاتوفقروع!اباتوثرورألامعلىمحتوبة

..؟كيفإذنالرحيمالإله+اينحينها:يتساءلصوف..وقتلواغتصابود!ءوزلازل

بهذا..؟ا"يسمحبأنله

نفطنأندونفيهاالكليديتموقغئة..امستوردةثكلةمعإذننيحاملنحن

هدهاالعقلئة.0ه!همعكبيراخلافعلىالقافيةوخلفهتهمالمسلمينوفعأنإلى

الفهآنجتاةتخنؤالئظوىانيفوذ)ؤفاتت!:اللهقولعلىلحتوىالتيالخلفئة



ققؤيغذبئيثةيقنيصزحل!يفقتجثزآئئئمتكبذئوبكغئغذئكغقيغفكؤآجئاؤة

الذيمن18(..)الم!يدةانقمييز!قؤتي!تجيتفقاؤقاؤالأزفيال!ئقاؤاتئفذؤيئهيشاة

منل!نصحيخاهذالو!نبذواتنا..؟؟احباؤهاواللهابناءأنناالإسلامفياذعى

بثزمجرداتاالحقيقةولكن01بذنوبخا.الآخرةأوالدنيافياللهيعذبناانحفاالفريب

خلق..!ممن

)مأذون(انهاعدىالديامصا!لبإدىالنظرإدىيدعونا!اللهف!نالمقابلفي

ففكةديستئبالمصهذهوانيثاء..لومنعهاعدىيقدر!نالذياللهمنفيها

هدايةإدىوتححاجالنضعدىثديدةستكونوانها..حكمتهولا!اللهعدمعن

الئيما،ذنيإلائم!تهينآمتابئ)قا!:اللهيقوللها..اكطالمحرضلقلباللهمن

91(001)ال!كنغييغ(ثتيءبككؤاللةقفتةيفديالئيمائؤيقؤقن

ماالسزكأوفىسؤلعنالاجابةنجدموفاننانعلمف!ننااعدنا،وكط،لدلك

..الحكيمال!به!افي،يكون

..اتستحقلاالقىالدنياعق1-

فيمساعدثهيسألهمالحكطءبعضفجمع،بشدةدميئا!نمل!انيحكون

وقالفجاءهوللعك،فيأنظرانبعدغذابالحل2كيكانائخملهفقال،وزنهإنقاص

عدكاحبسنيتصدقنيلملووقالشهر،بعدميموتجلالتهانللأسفوجدأنهله

حتىوانعزالكأيةفيالموتوانتظرالملكفجهاكبي،الخبركذبف!نثهزا

يعلملاانهفأخبرهالمنجماستدعىيمتولمالثهرمرأنفبعد،سمنتهوزالتقزذ

الئخم،ورقص،الملكف!فأه..الثحميحرقالهخإلانيءلاانهوجدطنمااليب

(..العصافيروغزدت

ا!ا2



الملكأنالفجمهذاأدرىمنللظية،سخيفةوجدتهاالقمةهذهقراتلما

هوتماقاالعكىكانلربما..؟!الاكتئابمعالشهيةبفقدانيصابممن!ن

كانفلربما.بنقصها.(وبزيادتهاإماالشهيةفيباضطرابتميزفالا!ب،الصحيح

حينهااء،دا*.!ا!.المنبرميلداخلاكظبهمقفاءاعتادواالذينمنالملكهذا

نالابديوز-ثا،تفاعفقدفيجدهالبقرتةبخطهليفاجئهشهربعدلهسيخرج!ن

العبقريالملكهذامنثمانقاقا..الموتحتىع!سيجلس!نجهاالملك

هذهفينظرهوجهةأفهمأنا!بد..؟!المنةمنلعلاجهبفجمالاستعانةأرادالذي

..!النقطة

عنبالكاملونجثالمنطقئةثغراتهاعلىإلاالقصةفيأقفلمأنيكجدوهكذا

هذامنثياو(وزنكثفقدكثيزاكي)احزنلقريئا:وهيبداخلهاالمختبئةالبرة

فأخذامهماتتالذيذلكعنيحكيمنسمعتحينمعيحدثمانفس..!القيل

علئاكلقوقدابكيلاكيفقال:؟تبكيلطذارجل:لهفقالجنازكهافييبكي!

القمةفيالجميلةالعبرةعنتمافاانصرفتقدنفسكتجد..الجنةإلىبابئاليوم

عنيسألهانفقررامهجنازةفييبكيرجلأوجدالذيالأبلهذلكفيالككيرإلى

ا..البب

بالجديةئؤخذانالعسيرمنفصار،زاعقةمنطفةثغراتإلىأدىئجككلبصيط

الرومانستةقمةكجدأنفالمفترض،الأطفالقصصفيممئزةسمةهذه..!المطلوبة

رومانئةهذه..غرفةألفبهقصزالديهلأنوحشمنبالزواجوضيتجميلةفي

فيوسيلةأفضلأنقروقدأميرهناكالعالممنخر2م!نوفيجذا.01مصرتة

ا..قدميهامقاسهوحفل،فيقابلهافتاةعنللبحثاياربخ
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الواقعئةمنبهابأسلاكمةتحوىلل!رالمصنوعةفعلأالجيدةالقصصبينما

لابدا.اصلأ.الحياةطب!يعةهذهلأنببساطةوالحقيد،والتعابكوالميلودرامئةوالبؤس

السعيدةالدرامتةالنلاياتوأنالدنيا،هذهفيتمائامدللألستأنكلاحظتأنك

ا..فقطاليقظةأحلامفيئرضيةبكمظتقوفرة

تحتيقعونانهميصدقونلاالناسأنكقولالاحصائياتبعضهاك

للآخرينولكن،ولكثرةتحدثالسيئةالأشياءأننصدقجميفاانناالاحصاثيات..(

لنظر..منكمه/ه59ينجوالاأ-لوقع:المعركةقبللجنودهقاللوالظئدوانفقط..

إ..الرفاقفقديولمنيسوف:نفسهفيوقالزملاثهإلىفهمواحدكل

تعالى:النهقولفيبصهولةنقع،الواقعإلىنظرنافيالفجلالتعطلهذاونتجة

ككون9،(..ادمدتقئوط!قيئوسنالئزذئةق!إنانخيرذغاءينالأتحتانيسنائمالا

ح!يةهيحي!لناقصةانظظلأتابه،نصابأنلابدبمانصابحينأكبرصدمنتا

الجنةفيهيالمنفمات،منالخاليةالحاةالواقعفيبينما..ديزنيوالتمناخرى

غالبا..االصعبةبالطربقةالصنفينكبرحينهدانعحلما..فقط

كلعث!

الكشفإلىفيها!ضطرمرةكلفيومملةمتكررةازمةكعيث!كطبيبمثلأانت

..شنيعةابت!امةوجهكوعلىالأبيضبمعطفكنحوهقادئايراكلماصفيرطفلعلى

اذنكتؤلمب!بئةسماعةاوصيرضوءكظفإلايدكفيتحمللاانكمنولالرغم

بهلعلكوينظرمتواصلحادصراخفيببداانهإلاستؤلمه،ممابكثبر!رانت

الطفلهذاامأنبسببذلككلمحرها..السابقالشنيعةبابتسامتكيتكرلاحقيقي

فيهايرففىمرةكلفيله!قولانعلىاعتادتقدالواقعفيالأطفالامهاتككل

01+.الحقنةيعطيككيالطبيبلك"سأحف!ر:ثعدهالديالمسلوقالقرنبيطيكلأن
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ألاقررتثمللقرنبيط،طهيهادرجةمنئحئنألاقررتقدكسولةأمحفرتكإذن

إ..إياهالمحفوظ)الأكلالثيه(منافضلجديدةتربويةأساليبتتعلم

البة،فييهددكخطرأبهرأتييقعوكأنصيرييالهمسحتانت

ساذجلكنك،حقنةكلوعنطيبكلعنابتعدتوللماآئاسيهونأنكوظتت

يستمتعونالذينوالسايكوبلاليينواللصوصوالسظحينالمقمبينعنماذاجذا..

شلاحقكبالتيالريافياتمدرسةالواحظ(أبلةعنماذاسبب..؟!دونبغربك

دراجتكعنماذا..؟!الطحينىبالجلادالكضكولتجلدلملأنكاسوانئة()خرزانة

يسزقفقطأجدد،بدواجةأبواكفئعؤفك،منزلكاماممنسئسرقالتيالجديدة

..؟امدرستكاماممن

نأيقنعاكأنقررا..الحياةهذهحقائقعنكفأخماصفيرييالطيفانأبؤك

بالفعلمرعوبانلأنهمافقطذلكفعلالقدمنه..اللخوفداعيلامن7م!نالعالم

خوفعنثيتاتعلمولايخافونمنهمالصظوانكحسبانتثيء..كلمن

..سفعلولكنكبعد،ثختبرهالمالحققيةالخوفم!ثاعرال!ر..ا

تتعلمسوفالصير..بدفتر،المرورثرطيمنالخوفتحلمكوفتكبرحين

لراتبكقبضكيومفياثريتهاايياللعأسعارتراقبحينقلبكبضرباتدحعران

منالظرم)الترمومتر(علىسيظهرالذي42رقممعالفغكيحلمسوف..الهزيل

..صباخااثانيةفيصديديحلقبايلابيمابحينالصليرطفلكحلق

هوالمزمنالخوف..الوقتطوالنخافمفيري،ياجذانخافال!رنحن

إلامناوماالفد..منالقلقوعاءمثقةهو)اليوم(وكعربفك،بالنبةالحياةمعنى

..بالتوكلاللهي!هبهولكنك!لك،وهو
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هذاكلترىأنت..فراعنةجميفاسنصبحىبدونهجذا،هامالخوفه!ا

يخافونكلهمانثخيلالفرور..هذاكلالكبر،ه!اكل،الناسوجوهفيالجبروت

وهوالهلعمنيجني!دالملياراتصاحبالتايكون..!وغناهمقوتهمبلفتمهما

ابنهعلىالقلقمنيموتالدولاقوىورئيس،البورصةفيثركاتهأسهمحركةيراقب

ا..للمخدراتدادمانه

..؟!وعنادهمتجبرهمليكون!نكيفآفةبيثةفيخلقاالنه!نلوتخيل

سنأكلىتنكسر..؟اأندونالبضرمنمجموعةمعالبةلتكون!نتكيف

لابمااسمالنمبح!الخوفولدون،سيئونالآنإنناصفيري..ياالبعفىبعضنا

أ..يقاس

والقدقالخوفعدينا..االلهمنرحمةهيأحدكلثميبالتيالف!بدةهده

نأنحدمحتىبهااللهيعالض،حبيبيياأدويةهذهكلواليحب،والظءوالمضقة

علينا،يقدرالنفسيوالألمعلينا،يقدروالبردعلينا،يقدروالفقرعلينا،!قدوالبكربا

لاحتى؟لكالالهيعلمناعلينا..تقدرالدهرنوائبجمبععلينا..يقدرالبشروظلم

علينا..(يقدربالفعلشيءكلومدبرثيءكلخالقأن،واحدةللحظةولوننسى

نآآيخشث5كتديخيالأنستانختقتا)تقذكعالى:اللهبهاخبرناماعغيريياهذا

4-ه(..؟!)ايلدآخذ!غقيهيقدزئن

كلعء

الضروروجودعنالقرأنإجابةعلىفيهاالحزفنحاولالتيالأولىاللحظةمنذ

وليستو)يخن()ابتلاء(داوأنهاعلىالدنياإلىالقرآننظرةفلاحظف!ننا،العالمفي

(..)دلال(او)رفاهية(دار

5!ا2



لطبيعةيصلحكانالذيالوحيدالأمروهو،الم!بدةهذهفيمخلوقالإنسان

بالتجبزالمليءالإنسانلطبيعةيصلحكانالذيالوحيدوالأمرواختبارها،الدنيا

لطيآدمبهاابئلياييالعقوبةلطبيعةيصلحكانالذيالوحيدوالأمروالتكئر،

..!الجنةمنخ!

وقتالشمسحزوآلاموظمأجو3فيهادارفينكوناننحجبلاحينها

مننزكوقدشقاتانعلملأنناذلكمننحجبلاالعراء..فيالبردوألامالفحى

اللهبقولالقرآنيخبرنا،كماالآلامهذهفيموجودةككنلمالدىالوحيدالم!ن

ؤيزؤجكتكغذؤقذاإنآذئمتا)قففافيها:يحيا!نالتيالجنةعن!لآدم!

تظقا!ؤآئكهتفزىؤ!يخيقاتخغاكا!تكإنهقتثنقىانخئهينئخيرتجئكظق!

ا-911(..17)طهتضخى!ؤ،يخيقا

اكبرأوهدفنا،هيالدنيانعيمانابذاالقرآنيأثجلم-ذلكقبلومن-لدلك

دائمالقرآنف!نالمظبلفيااهتمامنا..املآتستحقانهااووجودنا،غايةأوهمنا،

الثمن،رخيصالعمرقصيرالقيمةقليلقاعهيإنماالدنياالحياةهذهبأنلناالتأيهعر

:!اللهيقول..اكطوالرفاهيةبالنعيملأحلامكالحققيالمصتحقهيالآخرةوأن

كأئواتؤانخيؤانتهئالأيخزةالذازقؤنؤتيثتفؤإلاالذتياائخإةقلإ؟)ؤتا

64(..يغقفون!)النكوت

معطمةنظرةبسببإنما!نالأرزاقتقسيمفيللظوتاكساشش!لوأن

الززقينسئط)الفة!:الهيقولاكطإطلافا.0ثستحقهاأنبدونالدياهدهإلى

)الرعدئتاغ!إلاالأيخز؟فيالذتياانخياةؤقاالذتيايانخظةؤقيرخواؤبقدزيئتاغيقن

..)26

كلعث!



تستحقلاأنهاوعلى،الأساسفيوابتلاءم!بدةدارأنهاعلىللدنيا،النظرةهذه

بارت!بها!اللهيأمركقدايي)الآلام(معلكقمنك،المرادةالظيةهيثكونان

الألمبعضنفكفيكرككبانعجيئاأمزيكونلا..ابنفسكنفسكحقفي

إلىتمريرهاعلىالقرآنيمرالتيالهتنةالقيمةبهدهعندكالدنيالوكانتوالحرمان

اذشيخثتؤنيئفغقيريقإذاائماذغتيهغكيبئ)ققفا!:النهيقول،كطذهنك

آتجل!إتىآخزتتاتؤلاانصذغتياكنتيتمؤئتاؤقائواخثيةآيثتذآؤالفهكخثيه

77(..)اتءقتيلأ!فظتئونؤلاأفقىيقننخيزؤالأيخزةقييكالذتياقتاغفكقيريب

!عء

عذاتايخها-!ىحيثفعلأ،الحدودسألةبالقرأنالمؤمنيست!ثكللالذلك

نأالطبيعيمنل!ن،بالآخرةمؤمنغيرلوكنت..االآخرةعذابمنيخففدنيويا

النظرةوالآخرةالدنيامنإلىكلنظرتلوأماالحد..عليهئجقبمنالرافةتاخ!ك

ؤالزانى)الزاييا:الآيةه!،فهمعليكيسيزل!نمنهمايحتحقهاكلالتيالحقيقية

كتئغإنالفهد-فييخيرصأقةبهقا؟خأكئمؤلانجنذ؟يلاتةيتفقاؤاجدككقانجيذوا

2(001)ابورالآيخر!ؤانجؤصمبالفهئؤيخون

المفهومنصححأنضرورةإلىينبهاإذنالسزلمؤعنا!مرأنإجاباتأولىفي

نحنبلويددلنا.01عنايرفهانأجلمنالدنيافيخدقنااللهبأنددينا،الظطح

الاختبار..اه!اجذايناسببشكلأعذتقدداليفيلئختبرمخلوقون

!عث!
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أحفر!هىالتىالنغكلعق2-

منا..؟أحذاتخطئتكادلاالتيالصغيرةاليوميةالإصاباتتلكتعرفهل

حينمايومفيتتوقعانبدونتفاجئكالتيالأليمةالبيضاءالققوبةالفرحتلك

أماممكضوفةللألماكقلةالأعصابتمحالقرحهذهفي.!ثلأ.نومكمنتستيقظ

بسببهذاكلحتى..!تتكلمأنأوتأكلأنتستطيعف!..العابثةل!نكحركات

البفعةذيالقرحةمكانفياء"؟أ"!(أ)+داالطلائيةالخلايابعضنقص

علىتتأيهرأندون،جسدكأن!جةجميعاع؟؟أه!أ+داا!يفطيبيما..مليمترات

..إابعمةهذهعلىاللهكثكرأنالاطلاق

كرةمنحماشةمباراةبعدقدمكعفلةيصيبالذيالعفليالضدعنماذا

علىتعفىفقطالث!كوى،(وللكلامالفرصةيعطيكلاالذيالمبرحالألم..؟القدم

7!()مالطاقةعملاتبعفىنقصبسببالألمهذاكل..ينتهيحتىوتنتظرأسنانك

عليكاللهنعمتعدحينبالكعلىخطرفهلله..احاجتهامقدارعنعضلتكفي

منم!نكلفيتمرحايي7!ما!جزيئاتملياراتالاعتبارعينفيكضعان

..؟!جسدك

ويمت،الأمواتعدادفيكنتلوأنوتتفىالا!بببعضتصابوحين

هذاكلأنقأيهر..!الحزنلهذاوافحسببهاكيكوناندون،فؤادكالكرب

نوايابينالطبيعيالوضعفىيمرحالذيالعمبيالناقلالدوبامين،بعضنقصبفعل

نتأيهرهلموالذي،والحزنالاىبهذاكلنقصهيحببوالذيالقاعدئة،مخك

إ..عليهااللهنحمدانحاوكالتيابعمضمنمنأيمئا
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سيم،الأرجحعلىهوبهتضعرلاالذيالعضوأنالطبعلماءيعرفلذلك

ما..!عطبفيهأنالأرجحعلىيعنيجسدكفيبوجودهتشعرالذيوالعفو

بالاقاننثصسلالماذافقدها..؟!بعدإلاالنعمةنتأيهرلالطذاها:والؤال

لماذا..؟!فقدهبألمنثعرانبعدإلاحينكلفينملكهالذيالمفيرالشيءلذلك

معنىإلىنفطنحتىالشيرةالدروسوهذهاليوية،ايأيهراتتلكإلىدائفانخاج

قذوالثرقشةؤإذابخايبهؤنماىآغزفناإتتانياغقىآئقفتا)ؤإذا!ت:اللهقول

نعويالثزيصينالماثم،وننسىالنعمعندنعرضلطذا51(..؟!)فعدتقييفيى!ذغاء

العريفى..؟)الدعاءهذالكلونلجأ،الشكوىهذهبكلونتذقرالب!ء،هذابكل

كلعء

بهائمابالتيالفيحيولوجيةالأعراضأيفئافهناكيثيء،ليصكلهذاولكن

.01النعمبهذهفتأيهرنامرضيةغيرحالاتفيلآخرآنمن

تفطرحينكنتالمفحغوطةالعملأيامأوالجامعةاختباراتايامجزبتهلمثلأ،

عربتةقهوةاوماثعةامريكيةقهوةولعواء!نت..؟القهوةمناكوابعدةشربإلى

الأحيانكلففييمميك،وقوامربهتةرائحةذاتثقيلةتركتةقهوةاوالرائعالهيلبطعم

القهوةتأهليرإنه..!الحطمؤيارةمنالا!وإلىبكسيؤديمنهاالا!رانتعلمانت

تتساءليجعلكهذاولكن.داثفا.مزعجةتاثيراتوهيدالأاهم()ةءمللبولالمدز

واالسكرمريفىمكرفايذلهااييللنضالمحببةيخراليوميةالنثاطتكنهعن

بهيصلقدوالذي5ء؟ء؟!أه(5+أأهأ4دما)5ال!ذبالكرمريضأثدبثكل

يومئا..!البولمنلتزاعشربنإفراغإلىالحال
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يوجدأنهفجأةتكتضفلطبالسيارةبهاتقومالتيللشفقةالمثيرةالمحاولات

09001سرعةعلىتيرانتبيماأقارعدةبعدعلىقبلمنترهلموقحمطب

رؤبةيستطيعونلاحين775()!أهالنظربقمترالمصابينمعاناةحينهاتتأيهر

لوحتىيوئامراتعدةالموقفهذالمثليحرضونقدوالذين،البعيدةالموجودات

..االأقدامعلىيسيرون!نوا

الدىكانالفطءلأنللهواءوالحاجةالاخناقمننومكمنثستيقظعندما

الفمابينحينهاثتايهرالهواء،منفحرمكبالخطأرقبتكحولنومك،لناءالت!عليك

بحثانومهممنيستيقظونماالهوائئة،كيزاالثعبفيقاوالأنفيةالجيوببالظب

الهواء.01عن

وثفيالفيسيولوجية(،)الأعراضيفىنطقفيتقعحكيظالتيالأثلةهذه

طبيعيةلأمبابثقعولكن!صورتهافيالمرفئةالأعراضثشبهالتيالأعراضهي

كمائا..

يذيقناأنالفيسيولوجيةالأعراضهذهخلقفيحكمتهمن!اللهأنلخيل

صبيلعلىولوللظية،مخففبثكلولومرة،ولوغيرنا،عندالتيناةالمطمنجزءا

جذابسيطاثئاحرمواالذينمنوذاكهذابهيثعرمايلىيقنا.الابتلاء.ولشالتأيهرة

حفا..اعزيزهولكمثدويولابهثتمتعأنت

عيكتمرلحظةكلأنفيتفليسيرةبقاعدةتخبرناالمشيولجيةالأعراضإن

،!اللهمندضلمحضوأنهاقيقها،الآنأنتعرفتقددمينةهديةلهيعافيةفي

)ؤقا:الآيةعلههالمئتقدقاعدةاخيرموا.0قدمنهاال!ينبهؤلاءيلحقكقدالدى

3.(..)ابحلتخأزون(قمانهالمثزقئكغإذافئمالفهقينيفقيمايقبكغ
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الواقعفي،ندريولافيهاغارقوننحناييالنعممنمت!ملنقمأمامنحنإذن

في!اللهرحمةعننتساءلحينهامنها..ئحرمحينفقطالنعمهذهإلىنفطننحن

نحناليالأخرىالنعمكمإلىنفطنأندونتلك،اوالنعمةهذهمنيحرمناان

ئاالأئتانآذقتا)ؤتئن!:اللهيقولانتبافا..كطنعيرهاأندونيخهاغارقون

9(..)هودكفوز!تيئوينإئةيتةتزغتاقاثئمزخقة

كلعث!

ماذا..؟ذاكاوالمبهىهذاعنماذاولكننعم،منقموننحن:نقولقدلكظ

فيها..؟هماييالنعماين..؟الهوائيةالضعبوفيقالنظرويقرالحكرمربضعن

هيكلالمايهورةالصفيرةالأمثلةه!هانيفترضساذجسؤاله!اانالحقيقة

مقشمةالأرزاقوأنهذا،منبكثيراكبرالنعمنطاقانالحقيقةبينما،العالمفيالنعم

ثيء..اأحدكليخسرولاثيء،احدكليكسبلابحيثاكس،على

فقطكمائاستتغيرحيثهأنيظن..عينيهنصبيفعهاماأمنيةلديهمثلأمنافكك

يرغبماعندهالدىلزميلهينظر..تلكأوالأمنيةهدهعلىيحوزانامتطعانهلو

لفعلمسحدأنهيعلمالافيها..؟؟هوالتيالنعمةيقدرهوهلترىويتساءلفيه..

..؟!عندههوماسبيلفيالمستحيل

يتمىمنحتقاهاك..الكلامنفسانفسهمفيقائلينلكينظرون؟خرونوهناك

الحدا..هذاإلىعزبزهوكمتدريولاتملكهانتلربمافيئاقبهسوبداءمن

يحصلانيتمنىوالذيالبياضباهقةالبشرةذو(الشمس)عدؤالألبينوعنماذا

يكون(نيتمنىمنهناك)5ءثعه+!اء7(..؟؟الصبغئةافلايابعضعلىمنك

عنفاأقللديهأ؟+"(400)5ءأالمضادةالأجسامتكونأناو..أوسعاياجيشربانه
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ابذا..!حالهفيالأكبررجلهاصبعيتركأنيريدلاالذيالنقرساوجاعمنفيحميه

الحياةلتكون!نتمتائلأكيفصباحكلالخنازيردانسوليننفحهيحقنمنوهناك

بالتأكيدا..أمهللتكون!نتمثلنا..؟اطبيعيأنسولينعند،!نلو

الأفيات..!آلافعلىبالفعلحصلقدأنهيعلمولاما..امنيةلديهمناكك

..(الآخرينامياتهذهفقط،!نت

وأكر..مثلنايعانونانهمندريولاالمنغميننرىفنحنالمظبلفي

إدمانفيواقعهولردما،والرفاهيةوالمالالضهرةحازالذىالمضهورفالممثل

علىهووبحسدنا،مالهعلىنحنفنحعده،ندريلاونحن)الكو!يين(منحفنة

ؤواجهلربماالطلمفيامراةاجملمنوالمتزوجوالادمان.01الحئقألممنالعافية

فيهويشكأوالخلقسيئةاومحجرفةاومتكبرةهيلربماكعاسته،سببمنها

ونأخدجميلةيخرزوجةعلىيحصلأنيتمنىهوجديدمنله،!اخلامهاسلوك!

زوجط..امنه

عضلةتضخمجزءمنيموتلرلماالمنفوخةالعضلاتذوالأجسامبطلكطل

لربمادكائهعلىالناسيحسدهالذيالمشهورالدبافياتوعالم..!النهايةفيقلبه

رلماالطلمفيبلدأقوىوحاكم.(جحيقا.حيلالهفيحيلالقهريبالوسؤسمصابهو

أعداثه..(قبلالمقزبينأبعهمنلحظةفيكلحيلاعلىوبخافالنوميستطيعلا

من!ر!كانتاللهنعمانتايهرالشفقةبنظراتاحدإلىتنظرأنقبللذلك

فيضعوالحسدالفبطةبنظراتاحدإلىتنظرانوقبل..عليهتراهالديالبلاءذلك

تلك.01اوالنعمةهذهمقابلفيههولربماالديالحرمانالاعتباركم
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ائقيى،ؤفؤيثةتنترزلنبيادهتطي!)الفة:القرآنيةالآيةبهأخبرتناماهوهذا

توربعةمننصيبهمومهما!ن،الجميعوللقدالإلهيفالفطف91(..)الورىانغنريز!

..احرمانهمنامحرعليهماللهونعمبهم،لطفقداللهالنلايةفيا.0الأرؤاق

كلعء

الهمن!نتالنعمهد،كلأن،النعممألةفيلهنفطنأنعليناآخرأمزهاك

..!الأث!لمنبثكلعليهنوجبهااومنهنستحقهاانناوليص..ومنةمنهتفضلأ!

بهذاوأذنعديكاقنقداللهأنيعنيأمرهوالحياةهذهفيوجودكمجزد

الهمنثيتايستحق،لراه!نيولد،انقبلامهبطنفيالطفلماتفلوالوجود..

له..؟يعطيهاناللهعدىواجئاشيءكانمنخيرتمقد،لراهفعلأ..؟

جعلقداللهأنفلو،الحركةبأعفاءوؤقكقداللهانالآنتخركانكمعنى

بانأملأالنهمناستحقالذيومن..؟ظلمهقدانههذاايعنيمثلولا،ئوتداحدهم

اكرضناولو-لهوحرمانه،سبحانهمنهتفمئلمحضهوإنماالأعضاء..؟بهذهيرزقه

امرهو-يح!يرةمفحاتبعدسنوضحخاطنكطافتراضوهلالحكمةيكنلمانه

تمائا..الظلممنخالي

ؤالأوتى!الأيخزةقيئه5قمئىتايننتشافي)آنمنه:قر7في!اللهيقوللذلك

وحدهالئه5،يهواماكليخقلشيتفى،ماكللهلي!لا،:الإجابة2-25(400)اببم

يثاء..منمنهماوبحرميشاء،منمنهمايعطي،والأولىالآخرةله

تفمئلمحضبلبه،نطلباستحقافاليستبأنهاللنعمالصحيحةالنظرةهذه

فيالناسبعفىبهايمتازاييالفججفةالطربقةمعتحارضنظرةهيال!ن،من

)يتحقونها(أنهمبشبفيها!نتهمنعمةأنكليرونحينللأمور..انظرتهم
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القرآنيحكيإكط..لهمهوماعنهممنعحينالالهمن)ظلم(هولديهمحرمانوكل

إئقاقاذئايفقةخؤكةإذاثئمذغاتافئزالأئ!شانقن)ف!اذا:أحدهمحالعنك

النهمنعلمعلىأوتيتهاقدالنعمهذهانيقولأنهأي94(00)الزمرجمئبم!غتىأوتيئة

أستحقها..بأني

عندذروتهإلىيصلواهمهاابفسفضلورؤيةوالغرورالزهوفيالفلؤهذا

الدنيافيلهم!نكطالالهيالفضله!ابأنيجزمونفيجعلهماحيائااباسبعض

يئازخقةآذقتاة)ؤتئق..الدلكاهكلأنهملماذا؟،الآخرةفيلهميكونانفلابد

لىإنؤئيإتىزجغثؤننققايخفةالشاغةآطنؤقاليفذاتيفوتنفشتةعنؤاغنغدين

05(001الملتننخشى!جمئذة

كلعث!

ليعلموافيه،همالذيالوهممدىليعلمواالقرآنإجاباتعلىاطلعواهؤلاءليت

والفغلالمنةاتجاهواحد،اتجاهمنكانتبالإلهثرل!اييالنعمعلاقةانكيف

..!وحدهالالهمن

البشريت.االحريضضريبضعق3-

البازلاء،بحبوبيلعبزالما)مندل(كانوحيثعشرالتاسعالقرناواخرفي

الأوماطفيظهرتذلكولرغمبعد،اكملقدأمسهالذىالوراثةعلميكنلم

ونعامللبثر،الوركيال!تححينإلىنحعىأنعليناأنلتذعي)اليوجينيا(فكرةالعلمئة

التيالبشرملالاتعلىفنرالبقوبت،مندلبهاعاملالتيبالطربقةآدمبني

ونحاول)المعيبة(البشرملالاتعلىونرنسلها،مننكثرانونحاولثستحق(
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والمريضةالغيةالأنواععلىوبالتدريجالنهايةفينقضيحتىتاسلها،مننقفلأن

ا..نهائئانلهمتحديدطريقعنالبثرمنوالفقيرة

متداولةابىقيمنكىواواعلىأففلالبشرمناجناسئاهناكأنفكرةكانت

)هتلر(مثلساسةمن!نتوسواءاكية،عائاالسبعينفيمشهجنةوغير

)جوليانمثلعلمرجالمن!نتاو(..راسل)برتراندمثلفلاسفةاووثشرلفل(،

اليوجينالأف!رهتلراصفىبايطور..لايقانهمطبيعي!متدادبهاآمنوا(هكسلي

نصف!اخصاءأمرحيث،للتجربةالمتحمشنأيثدوكان،اللازممنادقبشكل

الرديئةالوراثيةمفلالهمإممارحقيملكونلالأنهموالغجرواليهودالسودمنمليون

63678!القصريالتعميمتمفقدالمتحدةالولاياتفيواماإ..الجديدللجيل

ثركةىبهفيلثيس()آلانيقولكطأ649و7091عاميبينفيماثخمئا

(..مالتوس

خسرناوالتيالأكبر،الدورفيهاالعنصرئةلعبتاييالثانيةالعالميةالحرببعد

المحزمة،التابوهاتمنالعنصرئةصارتابثر،منالملايينمنعشراتعدةفيها

فمعطوبلأ،يستمرلمهذالكنأع،"..؟3ا!الثخصمنيشفزالثار3رجلومار

نشركم4991عامففي،أخرىمرةالظهورفياليوجييابدأتاليسا!بةانحسار

اعتارهوكم..مورايولثاولسهرنثاين،ويتثاود/لمؤلفيه(الجرس)منحنىىب

الحعوبمنهناكليفباكوراليةصفةالأ!ء:واحدةلفكرةيدعوال!بعلمئا،ىئا

لنلأنهمالسودعلىنشفقانالبيضنحنعلينالذلكالآخر،مناكىهوما

ربتثاودنثر1002عاموفيلآخر..!آنمننحكمهمأنمنمانعولاأبذايقدموا

تمجديدومن،للغايةمقرفعنصريكابوهو(تقييمإعادة)اليوجينيا،ينىبه:

..العلميةالأوساطفيقبوله
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بهايتمفقدالتيالسثةالصظتمنفقطواحدة)العنصرية(تكونرلما

إلىتؤديقدالفصريةه!ه..ال!فيبالقدرنفحهيزكياويهذبلمالدىالانسان

الحروبييدأانعليه)تسفل(التيالدوجةإلىقدرهمولخسالآخرينحياةاسترخاص

الأعراقتتحقهالاالتيالأرضبقاععلى)الأعلى(عرقهيسيطرأنأجلمنالطلمية

عبيذاليكونوا-نهامنبعمئافيأخذأفريقياإلىيذهبأنأوالبضر..امنالأدنى

كبشربهميعترفانمنأكبربضرتهم!نتفيالصبغيةالخلايان!بةلأنعند،،

س!نهايخمنيالأمرييهينإلىيهاجرانأو..!والحياةللحريةاحقيتهفييشاركونه

يسميهمزالماالآنإلىانهعنناهيكعنه..!مختلفونلأنهمي!دأوالأعليين

يظن!نالدي)كولومبوس(خطأعننلالجة!نتتسميةوهيالحمر()الهنودباسم

أقربإليهبالنسبةفهم..االيومإلىخطأهيصححانيرفضولكنهالهند،هيهذهأن

..(الأولىالتسميةعليهائلمتقالتيالفكت!ثتفة()الأثياءإلى

..الانسانبهايتصفقدالتيالوحيدةالسيئةالصفةهيالعنصربةليستولكن

والغشالمراثاكلإلىيدفعونهقدالدينوالج!ثعالطلعلىوالحرصالبخلفهناك

01.اهتمامكيربدونببطيالناسحياةوامتصاصوالسرقة

والتي)براندات(الطلمتةالأسماءذاتالكبيرةالأمريكيةالتصنيعثر!تمثل

العاملةالأمريكيةالأيديتسمحأندونمنتجاثهامنالقطعملايينإنتاجإلىتحتاج

بلادإلىثذهبلذلك..تالك!هذهيانتاج-المخرمةالطاليةالحقوقذات-

كرةالصينئونالأطظليقضيوهكذا،المهمةهذهفيهملتشثمرالفقيرةأسيافرق

ممنعفي)يوانات(عثرةمقابلساعةعثرةكنشيلمدةالمتواصلالعملفيطفولتهم

اطفالإلىوفصذر،الحالبطبيعةهميسحملوهالنالتيالولاضيةالأحذيةلانتاج

ويميحونبهمآباؤهمويفخرالبيبولأواله!بهيمبارباتفيليلبسوهاالأولالطلم

001لال04؟5؟أفههم:
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علىأمريكيثريعثرعندماالطلئة،الجرائمهذهعلىالأمثلةأوفحمنربما

اعراضمنيخففدواءبتصنيعقامأنهاذعىالخمسبتمنتمففيالمانيصيدلي

الأمريكيالثريبداالفووعلىوالقيء،والأرقالصداعمثلالأولىالشهورفيالحمل

وطرحهإنتاجهإلىادىمما،حولهال!فيةالدراساتعملدونالدواءهذاتمنيمفي

0691عامولحلولاورولا..ودولالقحدةالولاياتفي5791عامالأسواقفي

لهذاالحواملتاولببقدميناويدينبلامشؤهطفلألف21ولادةتسجيلتم

..!الأمريكيةالأدويةصناعةفضيحة)اثاليدومايد(،عقارهوهذاالدواء..!

تسريبتمقليلةسنواتبعدولكنوامري!،اورولافيأ169فيالدواءوقفتم

يسمعوالمالذينالقلبطئبوالبضرةسودالفقراءحيثافربقيا،إلىمجدذاالدواء

هلىايببهبماعلمعلى!نتفالشركة،كاملةالجريمةالمرةهذهقبل..!منعنه

!..جيوبهمملأال!يالوفيربالمالمبالاتهمبقدر،بذلكيبالواكيزالمولكنهمالعقاو،

ارت!بإلىللإنساندافعةثكونالتيالصظتهذهمنايمئاالكثيرهناك

والتحزشالاغتصابإلىتدفعهقدالتيالجنسيةالشهوةهناك..!والآثامالجرائم

الكذبإلىثدفعهقدالتيوالظهورالعلؤفيالرنجةوهاك..الحياةيفربكوخيانة

فيوالقلوالايذاءالسببإلىيدفعهقدالذيالفضبوهناكوابميمة..والنظق

..الأحيانمنكير

كلعء

هذهمنالكثيريحملونالذينالبثرمننتوقعهأنيمكتاالسوءمنجذاالكثير

منجذاالكثيروصيانتها.01انفسهمبتهديبمنهمالكثيريهتماندونالمفات

منالنو3هذافيهايحيالحظةفيكلالأرضعلىوقوعهاننتظروالمصائبالشرور

يخيقاييئف!يذالأزفيفيستقىتؤئى)وإذا!:النهيقولعليها..اكطالبشريالجنس

502(..)القزانقشاذ!ئج!،ؤالفةؤالئنكانخزلثؤئفيك
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منخاليمجتمعفينحياأنأردنالوالبشرتة..!الارادةحريةفريبةهيهذه

آخر:بمعنىشزه،منالإنسانليمنعاللهيتدخلانمعناههذالكانالبثرتةالضرور

..إرادتهحريةالإنسانمنئنر3أن:ثالثبمعنىالخير..علىالانساناللةئجبزأن

وجودبعدالإنسانلخلقولاالدنيا،للحياةداعهاكيكونألاواخير:رابعبمعنى

الملاثكة..!

كلعث!

الثرورهذهفياكلتلقيأنالانسانيةالنزواتلهذهوحدناير!لماللهانعلى

المفدينمنيكونبألاالإنساناللةامربل..وقدرهوامر،بشرعهيتدخلاندونمن

يئكختزافيغنتخازةتكونأنإلابانتاطلتيتكخآفؤاكئمتاكفوا)،:الأوضفي

لاانهلهوأوضح..البعضبعضكمتقتلوالا:يعني92(..)اتءآئفستكغ!ققئئواؤلآ

فيلهوأغلظ64(..)الط.لدةائففيدين!ئجث،)ؤاللةالبشر:منالصنفهلىايحب

الئالنقتكقكأنقاالأزفييخيقشابآؤتفيمبفييرتقشاقتك)قق:القيامةيومالعقولة

المفسدين:هؤلاءومعاقبةبملاحقةالدنيافىالمؤمنينعبادهوامر32(..)الم!!دةتجميقا!

ئمتفئواآؤئقئفواآنقشاذاالأزفييخيؤينقؤنؤؤمئوتةاللةئخايىئونائدينتجزاغ)إئقا

الذتيايخييخزفينفخذيكالأزفيينئثؤاآؤيخلافييقؤآزخئفغآيديهغفقئئآؤ

33(..!)المثدةغطيخ!غذابئالآنجزةنجيؤتفغ

فيعليهتعودقدالفساددائرةانايفئاباوفحبلبذلكالقرآنيكت!لم

خنمهنميقتزكواتؤائدين)ؤنيخثن!:قال..اكطبنفسهفيهاهوشاركإنالدنيا

الذينهؤلاءاي9(00تء)1تديذا(قؤلاؤنتفوئواالئةقفتئفواغقيهغخافوام!غافاذرية

العدلويتحزوااللهيتقواانعليهمالأطفالمنف!يفةذرلةبعدهممنيتركونسوف

اطظلهمإلىيحسنمنموثهمبعدمنلهمالنهييحئرحتىالبمى،معوالاحان

البة،فيتجارلهممناكسعموميعرفهاالتيو)الذين()الشتف(دائرةإنها!.أيفئا.

..!فدانتدينفكمايثتمافافعل،يموتلاوالدئانئنشىلاوال!نبيبلىلافالبر
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يزللالماذا..؟يظلممنمنكلالنهينكملالطذاولكن:فيقولأحدهميئهي

؟..غيرهعلىيبفياحدكلعلىعدابه

فعللو!اللهأنيفترضإنه.!-اللازم.منأكربنف!هالظنيحنا!ئلهذا

فيبينماالسطء..!مواعقعيهمتنزلالذينمنيكونولنيتضررلنف!نهذلك

01.يشحقككالحققة

يشريمنيخاعأو،معلمهعلىيكذباووالدئه،علىصوتهيرفعلمالذيمن

ذلكيايهرنيوعذا؟؟يخلفاورحفا،يقطعأو،امراةئبلثأوطفلأ،بفرباوفه،

!عقد+..!ممااسوامحيزافأنتاحد،من!غغب"لامنصور(:)أني!بكلمة

علىيصزونالدينهؤلاءواما..التوابونالخطائينوخيرخطاء؟دمابنكل

ولاختلافبآخراوبثكل-ككالحقيقةفي.طرا.البشراسواهم(نفسهمتقديس

01فعلأ.لمونول-كبيروتفاوت

الفةئؤايخذ)ؤتؤ!:الثهقالانا!ئله!اعلىالقرآنجواب!نلدلك

آتجففغتجاغقماذائشفىآتجل!إتىئؤخزفنمؤيمنذائهينغققاقزكتابطفمهغالئامن

96(001)ابحلي!نتقدئون!ؤلامتاغاتشتايخرونلا

حذلص..اليسهوالذىالشرعق4-

دامزاء(،في)موعدفدعى،الغربيالتراثفيجذاثهيرةفاتازيةقصةهاك

يسكنالذيالتاجرعنوهيموم(..)سومرستالبريطانيالكاتبتأليفمنالقمة

،ثباتفييحدقالموتملكالظدمفهرى،السوقإلىخادمهوارسلبندادفي

سامزاء..نحويعدووانطلقجوادهفامتطى..حانقدموتهموعدانوثعرمنهففغ

حتىخادميفي!حدقكنتلماذاسألهذلكبعدالموتملكاكجزراىفلما
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بغداد،ف!وجودهمنجذامتعجئاكنتولبهيأخيفهانأقصدلمقال..؟أفزعته

دامراءإ..فيغذاروحهأقبضانالممزضمنانيحيث

طوالييشقدالكرمريفىبأنفكرثحينذهنيعلىالقمةهذهخطرت

السكرنقصبفيبىبةإلابعدهايموتلاثم،الدمفيالسكراوتفاعمنيعانيجاته

الذينالعال!الفغطمرضىيماللأنسوين..!مجوبةيخرتأثيراتعنواباثجة

الهبوطهوبعفهمموتاسبابمنفإنهعروقهمفيالدمكميةزبادةمناملأيعانون

(،ياءه74)+هأ؟!مالجظفمنيعانيالذيوالطفلا..الدمويةللدورةالحادابزفي

سريعةبطريقةالحوائلإليهيعيدأنيحاولحينالطبيبإلايقتلهلاقد

!..ء57("743!م؟أ5+)

دروسفيأكثرتكررولكنه،الطبدرول!فيكيزايتكررسامزاءإلىالهروب

..!ةلحياا

الحديديتابوتهذلكبعد!نت،فارهةسيارةلث!راءأموالهاذخررجلمنكم

وطمية،درجةأوإلىكلية،للوصولمخهدمنوكمالطربق..!قارعةعلىا!مزألي

منوكم..!واليأسللفشلالمجئدالمعنىإليهبالنسبةمارت،علميةم!نةاو

،الطلاقمحاكمفيالآنهماثم،اللزوجةحدإلىالرومانسيةفيوملاقدحيبين

الظمةدامراءإلىفهماكلفزلقد!..والعذابالبؤسعلاماتأعىوجههماوعلى

يسعىانه..!الحياةمدوسةمنأبذايغلملاالانسانأننتعلمالبةمدرسةفي

منيهربانه،جنتهتحويهاقدالتيابالع!ألوانكميدريولاجته،إلىاحياتا

إيه..!سيشتاقلكميتخيلولايفقائه
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..الذاتتحطيمفيغامضةذاتتةرغبةبسببتحدثلايامزاءإلىالفرارظاهرة

ا..الأحيانمعظمفيمركظجهلأيكونوالذيالمتوغلالإنحانيالجهلبسببولكن

..اتجهلبأنكالجهل

اليقينإلىيدفعنا-اثنتينأوكتجربةفيتائجهنلاحظأنصلعدالجهلهذا

لهذهالتسليمفيها..والنجاةالبةطريقلأنفسنانخططمنأففللسناأتافي

لكغخيزؤفؤيثتئئاتكزفواآن)ؤغحتىب:تأيهرناالتيالآيةإيهتهدفماهوالحقيقة

266(001)النزتغتفون!،ؤآتئنميغقغؤالفةكنمثتزؤفؤثيئائجئواآنؤغشى

كلعث!

دئرناكلثم،البدايةفيفرحنال!نحن،بأيدينالوكانتالمصيراختيارعملية

الأمر..انهايةفيفعلناماعلىندمناثمذلك،بعدفيء

كمتخئل7!كا..م!هه4لوحةللحياة!نلويتمنىصغيرطفلمناكلقبداخل

هثفكيقررعندما)"!م!ء5(ززلديك!نلوعليهاستحصلالتيوالمتعالل!ات

عندمااو.!صامتا.!نلوإلاذلكلهيحلوولا،المكتبأسفليختبيءانالمحمول

منتنسخ(نتستطيعلوتخيل..!والتعبالسأملحظتفي3ء"()53ءمؤزتجد

لو..افقدهمحالةفي!حتياطالإلكترونيبريدكعلىوترفعهانسخعدةمحبيك

تعكركيكراهاتكفيالتيالسخيفةالقديمةملفاتكمنتشاءماتمسحانتستطيع

في)ء7ة5(علىتفغطاناستطعتلوالحياةسولةكلخيل..ايومكصفوعليك

تخيل..اوالطيرانالتبخرمريعةدراستكموادمنصفحاتبفمعةفيهاتذاكرمرةكل

إلىأوإليكتسيءنجيةبكلطتثتلفظانبعد)04+لا(علىكضغطانثستطيعلو

الطمة..!فلالمطاحدفيأمدقانكأحد
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لممامنعتد..بضريحلملهوالأمور،بزماموتأخذحيلالك،فيتتحكمأن

فييبلثلممنامن..؟المجوبوصليمنلممنامنمفقود..؟علىيخراويندم

ماترىقسائلأ:ذهولفيحولهوينظر،الأملوفقدانبالفبع،ال!ثعورلحظت

.؟!.الم!نهذافيأفعلوما..؟الأربعةالجدرانهذهبنىمنها..؟احضرني

حاول!..جدكهيمحددةساحةفىالقدرةهذهأعطتانكلوكخيلوالآن

كنتالتيقةالحطبنفىس!صرفأنكاتخيلأناستطيعتضاء..كطتثكلهان

ال!طفةمناقصر،اللازممناقصرجسدكمنعضلةكلانستجدبها..سلألصرف

ياطلتلاتقومثممتعجئاشفتيكتمط..+هأ+ء5+اوالمدخل53+أ!أالفضأبين

فيهاالدائمةالانقباضئة)الثذة(فياعفيلتتببفقطالماسب،الطولإلى

للأبد..!العغلاتهذهوثضمر)ء+07(

بأنهافوجئتالتيالقذرةالبهيرياكلمنبكالخاصةامعاءكنظيفشحاول

كمترىحينفيهوقعتالذيالخطأستدركولكنكلها..ادائمتستوطنلاكسكن

الطفيإتهذهمنهاتحميكوايي!نتحينهابهاستصابالتيوالعدوىالالتهابات

..االكريهة

العظمكلليستأنهستجد،الدممصانعمنالمزيدإلىتحتاجانكفيشفكر

عظامفيهابما،عظمةفىكلنشطعظمينخاعبزرمفتقوم،الدمخلايانخاعهاينتج

تمافا..!ويتثوهويتفخموجهكفينتفخ،الوجه

فقط،العدوىامراضمناكرجسمكيحميال!عيالجطزقوةستفاعف

يقررحين5؟دا!(ء+دا،،أ4أ)5ء5ةء5الذاتيةال!عةامراضأحضانفييقع

الظص..!جسدكخلايايهاجم(نالضرسالجديدناعتكجهاز
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يدبرمنافضللستأنك..للحقيقةاخيزاسكطنخرقاءمحاولاتعدةبعد

تركقداللهأنلو..انفسكحاليدبرمناسواانتالأرجحعلىبل..نفسكحال

انكتظنالمسكين(يهافلماذادقاثق..عدةفىدماوهفيلتسيتجسدكتدبيرلك

ذلك..؟!تتطيعلالأنكوتحزنكلط،حي!لكأمرتدبيرعلىقادو

وبعلم،الشهادةفيمايعلم..يعلمفالنة..!مختلفجذ!النهمعالحالبينا

خاطركشجولمجالاقيفي،يومكستنهيحاليأفيعلىيعلم..الغيوبفيما

العودةبعدمايومفيعطثكستروىاليالطءنقطةتقعدحابةامميفييعلم..الآن

..قبركفييميكعلىديقلبكالذياللظداسمويعلم،العملمنمتعئا

علموينالمطبقجهلنابينالشاسعالبونانحين..كلفينخبرهاحمقةإنها

اثسعالبونهذا..منهيميباثيءأيمنالثكوىفيالحقابذايعطبلا،الله

اكمالتصديقإلى،نكرههماكلعنالغرببالرضاإلىيقودناأنإلامعهنملكلا

نهي..كلمنالبالغالحذرإلىامر،لكلال!ملالاستسلامإلى،يقولهمالكل

لأنهلماذا؟تقدير..اوتشربعمنإليايقذفهماكلفيوالخيرالحقرؤبةإلىيدفعنا

48(..!)!أانفيوب*!كلأئمبانخقيقددثزئيإن)فك..االقلوبتجهلهمايعلم

..،تخفىقدالتىالجخصعق5-

يظهرالذيالرقم!نومهما،قلبكفيالططميحتلهالذيالمركزكانمهما

نحرفاييالمريضةاللحظةتلكجربناقداستثناءوللاجمغافإننا،ميزانكعلىلك

خلؤتلوحيهاالكفيره.0علىالأمةاجمعتلماذاونعرفحفا،الجحلؤمعلىفيها

تلؤلهالمالتيالصفيةالعاطفةإنها،الحبمعانيأجملث!وقالطعاممنتثتهيهبطبق

فثله..منيخجلقيشاسيجعل!نال!ىالمجنونوالعضقالضظئن..
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حجابكفعد125بزاويةالأ!يكةعلىوتستلقي،المذبحةتنتهيانوبعد

عددفيتفكرأنتلربماحينها..الحياةقيدعلىوابقائكبعملهالضمعلىالحاجز

قبلمنهتعانيكنتممابالذاتاللحظةهذهفييعانونالذينالبضرمنالملايين

منالعزيزالطقهذاثلعلىسيحصلونمننبةتكونترىياوكم..ادقائقعدة

..؟االمساكينهؤلاء

يجلس!نالذيزميلكمشلذ،حزنيأومقاظة،سعاد؟فيوكراقبقليلألكبر

آخركائئاويحمل،البطنمنفوخ!ئنبجانبيسيروهوء،الكي!درسفيبجانبك

لأنهوتتحشر،وئحتطوتتذقر،تتأثر(يفئاولبهكوتقبط،لهكسعد.الخدود.منفوخ

حالفيتفكرهذايجعلك..اللحظةهذهإلىإنجابكأوزواجكموعديحنلم

بعدإ..ئرزقواولقاالعمر،مناثلاينصاحلؤارواالذينالمسيهن

منالألمهذاخزانةحجمإلىتفطن،الألممننوكاتلىوقمرةكلفيوهكذا...

منثراهماكرةمنثعافطانوهيناة،المطمعانيمنجديدمعنىإلى-فطن،حولك

كانلووتتمنى،لحزنهمبالحزنفتضعرالمبتلينمنوذاكهذاترىأن..)المعاناة

ثملكه..مابكلفرحتهمثضتريانءإم!نك

واحد،موتفيوفختمتروتتآلفتناغمحولكمنابشرأصواتمارتلو

الأين..صوتجوانبهبعفىفييثبهصوئالسمعت

لاالذيذلكصوتهوالمخاجين..موتهوالمحروين..صوتهوالأنين

موتحلمها..شوىعلىدنياهاككنلمالتيوثلكمال،منيخاجهمايجد

أفا..تم!زلمالتيالزوجةوصوتزوخا،يميزلمالديالظب
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الأكسجينكميةمنيعانيوهوأمهبطنفيالجن!ينذلكصوت(يغئاوهو

؟..يحتاجهماعلىيحصللالطذايتسلاللوهوصوته.السزي.بحبلهالمارةالشحيحة

تعيثهاييالهواثيالحرمانه!الولاانهيعلماندونشحيخا..؟وزقهيكونولماذا

ليحصل!نماوأنهأ؟ءأهههم"*عولارهرمونكلظهافرزت!نتماخلايه،

هذهبأنالعلممعالعضرين..احدتتجاوؤهيموجلوبينمعدلاتعلىذلكبفغل

يضعرلالهكيالوحيدالشيلهوخلاياهفيالهيموجلوفيمنالعاليةالمستوبات

..الولادةبعدحقميهوائيبحرمان

ماعينهو!ن،يحتاجمماحرمانهإذن..اإجابتهعلىالجنينحصلقد

..ايحتاج

أحلامهعناوزاقه،إكطلعنحاجثه،عنيسألالقصاعدالأينصوتإن

!ؤ:اللهقولعديناويتدومام!فيمنيتصاعدشجئأخرصوتيجيه..وأمانيه

بيتاير؟إئةيثتاغقابقذليئتزذؤيمقالأزفيفيتتقؤاييظد؟الزؤقالئةتجحتط)ؤتؤ

27(001)اثورىتمز!خي!ز

م!،كريثميمينهالذيهو!،..!يداهثحيحةاوببجلأبذااللهيكنلم

ثلكأوالنعمةهلى،منحرمكقدلعلهولكنمراجة..ولاحدولاحساببلايعطي

اللهيقوللدلكفعلأ..اإليهاثحتاجمما!رالحرمانه!اإلىتخاجأنكيعلملأنه

92(..)البرقغئوم(بقذليإلائتزئةؤقاخزئئةجمتذتاإلاثتيءيق)قؤن!:

كلعء
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كلوان)المنع(..منداثفاافف!ل)الأخ!(انيظنونالناسمنالكثيررلما

عينهوالنقصيكونقدالحقيقةفيبينمااكيمل..لواجملسيكونلديهمناقص

..االحسن

منعضلةفيانشقاقاو)فعف(الواقعفيهيالوجهتجقلالتيفالغقازات

ن!الجميةالزرقاءوالعيون..1لاعأ؟!+ه!5527ا!7ماممها:الوجهعفلات

الأملساكعمالثعربينما!.قزحئها.فيالصبفئةالخلايامن)فقرها(هوزرقتهاسبب

ثملك!التيكلكبالبروتينغنيةنخاعئةطبقة(لديهالشتلأنهكذلكأصبح

..!المجعدةالخشنةالشعور

قلتها،مناسوأالمواردمحرةأحيائاذاتها..الفلسفيةللفكرةكيرةأثلةهناك

شبهوكطلكعدميكونأحياتاالفقد،ألمعنسوغايقللاالنعمةبطراحياتا

عنكمنعهفيمااللهنعمةان+واعلم:يقولونالخكطءبعفى!نلذلك.01جمالك

".01أعطكفيمانعمتهمناعظم

نصدقأنالعسيرمنالأقلعلىأوذلك..ثصديقعليناالعسيرمنأنهغير

بأنفسنا..!هدامننتأكدسوفثنتيناوبتجربةبالفعلنصابلظولكن..الآنذلك

منعليهما!نكمئواورفاهته)قارون(مالعاعرواالذينلكسوقعماهذا

نصحهممنالعقلاءمنهناكأنلدرجةثديذاكانالذيالتمئيهذا..النعيمهذا

يأبهواكيزافلم.8(..)الفمعىمتايخا!ؤغيئاقنيقنخيزالئيماثؤالث)ؤيتكغ:وقال

وأن،الأرضفيمفسذاجعلتهقاوونرفاهيةأنبأعينهمرأوالظولكن..!بنصيحتهم

بأعينهمراوالقاالشديد..والعظبالالهيوالغضبالولالعليهجلبالفساده!ا

)ؤآفخوادركوا:فهمواحينهاالأوض،بهمخسوقاقارونبيتوشاهدواهذاكل
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ؤيقدزجماير؟ينيحتاغيقنزقاكتئطاللةؤي!نيفوئونيالأذيق!تةتقثؤااثدين

راواالآن82(..!!)الفكعىانكايخزون!ئقيخ،ؤيكآئةتاتخش!غفاالفةقنآنتؤلآ

!نواأنبعدمنعهفياللهففلشاهدواالآنا..!ومنةنعمةلهم!ن!اللهحرمانأن

..!عطائهفيفقطيثاهدونه

كلعء

احيائايكونفقد،الواقعالفررحتىولكنفقط،المنععلىالأمريقمعرلا

نربما!انوشم،نفسكعنتعلمهمماأكرعنكيعلمالذي!اللهمنرحمة

بهغقايهث!زجفتافنم)ؤتؤ!:يقولذلك،كطبعدفسادكفيشاالعطاءهذا

وحالةالبرمنعنفهؤلاء75(..)المؤمنونتفقفون!طقيايهغيخيتقبوافئزيق

فلالهمفيلاستمزوامنهيثيهونماعنهمرفعلوانعنهماللهيعلمهااحوالهممن

انك!و.01يوقفهماورادعيردعهماندونوظلمهم

كلعث!

اختبارمحضيكونانالضزهذااوالمنعهذاوراءالسببف!ناخرىاحيانفي

البشر..امنالمختلطةوالصنوفالصفوفهذهبهليصفي!تاللهمن

السراءفيأفعالهمفياللهيراقبون،لقياءابرارجميعهمانيذعونالذينفهؤلاء

فيوبكونواوالأوزاقالأموالعليهمئفئقحينبفاعلينهمماإذنفلنزوالضراء،

..؟!يصبرونأميستغلونها..؟(هل،السرقةأوالغشفرصةلهمدسنحثموحاجةفقر

الأفؤاليينؤتقميؤائخو3انخؤفيينبثتئء)ؤتنفؤنكنم!:اكهيقوللذلك

انفخاهدينتغتتمخئى)ؤتنئؤنكنم001(..)الفر6الظبرين!ؤتئيرؤالثقزابؤالأتفسيى

93..)محمدآختاكنم!ؤتنفؤؤالظبيرينبئكغ
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لنجحالسهولةبهذهالاختباروكانتفييقهناكيكنلملوف!نهالمظبلفي

لذلكااكجحة.0الجمومهذهوسطيستحقلابمنيستحقمنواختلط،الجميع

ينائخبيثيميزخئىغتيهآئئنمقاغتىائفؤييينييذزالفةكأن)قا!:اللهيقول

عدلانالظنمجردظنواالذينهؤلاءمنالقرأنتعخببل917(..دران)الالطيهب!

تحدثأندونالآخرةعلىالدنياهنوشبرواالناسيمضيبأنيسمحانوحكمتهالله

لاؤفئمآقئايفوئواآنيتزكوااذسنن)آخيست!:فيقولالتمفية..!هذهمثل

ان!؟ين!ؤتتغتقنصتذفواائلإينالفةققيغققنقئبيهغيقائدينقتئاؤتقذهئقتئون

2-3(..)النكوت

كلعث!

وهيوال!تصفية،الرحمةغيرالبلاءاتهذهلمثلبهااللهأنبأناأخرىحكمةهناك

ا.والتهديد.الانذارحكمة

في!اللهعقابمنيسيزاجزةاالمتستطةتدكأوالمعتديذلكيذوقان

مرضىمعيستخدمونهاالتيالكهربائيةالصدمةمثلرث!ده،إليهييدذلكلعلالدنيا،

..ابالع!منمنهاكبرهومقافيخافالمتجتريراهالعذابمنيفيئا،العقليالذهان

ائقذابين)ؤتئديقئفغ!:الثهقالحينالقرأنبهااخبرناقدالحكمةه!ه

21(001)الجدةتزجغون!تغففغالأكتيرانغذابذونالأذتى

عمايمنعهملناكسمنهناكولأن،إجرامهمفييتفاوتونالمجرمينأنغير

بهاقازواالذيالكليديالغباءبنفسدائقاوسيتصزفونشيء،الفلالمنيريدون

(..الرتانيالانذاربهذااكسكلينفعلنل!لك.احد.عليهميقدرلنأنهمظنهمفي

تئوئونلآثئمقركيننآؤقزةغا،ككيخيئقتتئونآئفغتزؤن)آؤلا!:الثهيقولكط

126(..)ايويةيابهزون!فنمؤلا
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كلعث!

الذيابشرمنالمنت!ثرالصنف.إجرائا.هؤلاءمناقلهممنالناسمنوهناك

منأكربالذاتالصنفهذانعرفنحنالفمين..ينويأرجح،وبخط!يصيب

أيمئاح!أخذناقدانناالإلهكوضحوقداستثناء..وبلامنهجميغالأننا،عنفأي

نإ..الكثيرةواخطائناوآثامناذنولنابسبب،الأوزاقمنوالحرمانالواقعةالأضرارمن

فيوس!يطسربعب!ثكلعليهابمعاقبتنايقومسوف-رحيمولأنه-الرحيمالاله

ا..الآخرةف!عقوبتناتذخرانمنكثيزاوافضلاخ!ذلكوسيبقىالدنيا،

بالتاكيد،معكيحدثأنتحبأمروهو(الذنوب)تكفيرباسميعزفماهوهذا

سيارتكجانبفياليسيرة)الحكة(أو،زوجتكمعالضجارأو،الصداعلأن

يومرلكعذابمننفحةمنوارحموايسرايهلوابذادائفاسيبقون،الجديدة

قذاآئىلفغثقيقاآمتنئنمقذئم!يتبةآعتاتتكغ)آؤتظ!:اللهيقولإكط..القيامة

آضاتك)تا165(..عمرانل)2قديز!يثئءككغقىالفةإنآتفيكغجمتدينفؤفك

97(..)اتءتق!يلث!قمققئئهيقآضاتكؤقاالفهقمنخشتةيق

دخيدنادوحداقصىإدىبأنفسناالظنوأحسئا،الظنباللهاسأناقدنكونانناكير

وآثافارنوشاانفالحقيقة..!البسيطةالعقاباتبهذهإلينائرذفيهنخطيماكلان

بمارلكمنأقلفهويصيبناممانكرههمابينماكلالعذ،علىقدرتنامنبكثيراكر

ؤبغفوآيخديكخكشتتقبمائم!يتهيقآمتاتجكغ)ؤقا!:اللهيقوللذلكا..ئقاسلا

03(..)الورىيميبر!غق

كلعث!

منالصالحينلهؤلاءيحدثماوتفسيرفرحفيتتمثل،خامسةحكمةوهناك

.؟االأضرار.هذهبكليتعذبونفلماذا،بالفعلاخيارهؤلاء،تضييقات
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ببعضبطبيعتهاتلأليقدالتيالم!نةعلؤلهمارادإنماكأالنهانالقرآنيخبرنا

لهدهدبئافأعطاهم،وسؤالهموثكواهمدعاءهممنهميسمعأناحبوانه.01الألم

المامةيومإلىكرهايرفعأنالثهاوادالتيالسلامعليهامريممثلا.0منهمالضكوى

البلاء،منالكثيرتتحملأنعليهاذلك!نأجلومن.01البشريالجنسمعظمين

قئكبثنيتنيياقانتالئخنهجذنجإتىائفخافن)قانجاءفا.01الموتتمنئيهالدرجة

ت!ئا!تختلثقئلثتجغكقذتخزفيألاتخيقاينقتاذاقاهقتيئاتنئاؤكتثقذا

)م!24-233(..

كلعث!

بينماالحكمهذهثتنو3وقد..االأحيانبعضعديناتخفىقداللهفحكمةإذن

ولين،مرادهمعلىحملوالو!نواسيصيبهمما!نيعلمونلاالذينبعبادهالرحمة

الإنذارولينسؤء،علىالبلاءقبليبدونالذياكسلصفوفوالضللةايصفية

ولين،الأوانفواتقبليفيقونعئهمأنفسهمحقفياجرمواالدينلهؤلاءالالهي

الأثذ،الآخرةعقولةعنالترفعالكثيرةذنوبنامنبعضعلىالسريعةالفوريةالمعاقبة

ولكن،متخفيةصورةفيالصالحيناللهعبادإلىكلأليقدالتيالالهيةالرفعةوبين

01.حالكلعلىمتا!ريفهمونهاالصالحونالعبادهؤلاء

لاهذاأبذا..انعلمهلاوقدنعلمهلامماوأكرأكثرهوماالجكممنوهناك

..حالكلعلىنجيده

البثية،المراةصورة،الحزنصورةإلىيلأليانللأسفبعضنايجيدهماولكن

يأتي..اللئيمالفقرأو،المتناثرةالدهاءاوالخرلة،الأرضاوالمكسور،العجوؤاو

أنقبلالحياةسرحمنالخرد!فييسار3لمفيهاالتحديقفيطيلالصووهذهإلى

..االكواليسوراءعفاحىيتاءلأنأو،النهايةشهديرىأنقبل،العرضييهمل
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الشرالمعفىلغزإدراحناعق6-

العجائببلادأوابط،مدينةفينفيلأجدأستيقظانأ-لمنىوأناطفوييمنذ

و)جريم(الأخوبنإبدعإنهالمدهثى..وز()1عالمحتىاو)اليس(،زارتهاالتي

الذينويخرهم،(ديزني)والتو(أندرسن)كدشتانو(باوم)فرانكو!رول(الويس

والخرفانالخغراءبالغاباتالميئةالرائعةالسحرئةبعوالمهمالبثريةخيالأغرقوا

اثرلاوة..والحيواناتالثهئالظحكعكالبيضاء

فقمص..امفهومويخرحالكلعلىالعربيواقعافيملاثميخرجوهذا

بحانب)النذاهة(وجود!فهمانكستطيعحيننحن،واقعنامنثنعلديناالأطظل

وهواير،إلىفجاةتحولالذىالغفاعموقفثلأتجلانحاوللكن)الترعة(،

!.ميلاد.شهادةوشتحقموجودبأنهالمدنيالسجلفي)سحر(مداميقغأنيحاول

الجداتثحكي!كانتوحواديتأساطيرالأصلفيهيالقصصهذهمعظم

إذنهي..!بتهممنهااستوحواأوهؤلاءجمعهاحتىالعم!ورمرعلىلأحفادها

رمزبة..و!رهاالمووأبطفيالبشريتخيلهكطابشريالواقععنكتحدثقصص

ككونأنللاميرةفلابدوالحذية..!ابىلفةعمرهوفيهاتلاحظهقدما!رولعل

بقلكستمغشمطءماحرة!كونانالضربرةللمرأةولابدجماللا،فيأحلامأيرة

اختراعه،يحتطيعلامايوجدلاللبقربة،المجزدالرمز)عبقربنو(!جدينماالأطظل،

..اليومطوالبهايسبح،بالأموالمليئةخزينةلديهالثراء،ومز)دهب(وعم

ماحبيحملهالذيالمجزدللمعنىالضخمالحجمعلىثدلالمبالغاتهذه

القيم،عنالصافيةالفايةمووهبداخلةيحملالإنحان)الانصان(001التراثهلىا

الواقع،فيفعلأالموجودةتلكمنكزاوانقىتركيزا!رالطدةفيثكونوالق
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وبينوجدانهفىهيكطالقيمهذهبينالكبيرةالفجوةيتعلمحي!لهاطوارمزوعلى

إ..حولهمنالناسوسلوكسلوكهفىهىكطالممنفس

فيالأزهارويقطفالبحترييثعريقر(الذيالطيثقالمراهقمثلأعدكخذ

شخصعنويبحث،للحبالمجردالمعنىبداخلهيملكالواقعفيهو،الحديقة

ال!عر،تلككليهديهاحتىلذلكتصلحقدقاةاوليجدانفما،عليهيركبه

قيمةفيوفكربث!دة..!يالغالواقعفيلأنههذا،كلتستحقلاقدبالطبعوهي

يمتلحلذلكالبشر،فيوجودهامنببهراكبرمجردةكقيمةبداخلناهيمثلأ،الوفاء

لهم..اصدقائهمخيانةعلىيبكونالذينبهؤلاءالمجتمع

المظدسلوكهولينالإنسانفي!تاللىخلقهااييالمافيةالقيمبينفجوةهناك

اساطيرهفيهوتخيلكطواقعهفيموجودةوالحذياتالتجربدياتيستفعلأ،

الثعبية..

السرياليخيالهبكلللإنانالتجريديةالطبيعةفيهاتمطدمالتىاللحظةإنها

وصوتالعوادمرائحةوسطفيهنفسهوجدالذيالطديبالعالم،الحالمةومثاليته

وعاءهانالانسانفيهايدركالتياللحظة..المزدحمالطريقفيراتالسبنفير

ثيءوجسدهلثيءإنحانيتهوأنبكثير،منهاأصفرهوروحهيحتويالذيالمادي

اوسعقيممنظومةاهداهالذيشحانهالظلقعظمةفيهايدركالتياللحظةآخر..

ثفزدقدالذيالخالقذلك،جنسهأبناءجميعفهمهافيوي!ثتركشخصئامنه

عليها..ابالدلالةتفزدثم،والأخلاقالقيمبمصدرية

جهازفيناخلقالذي!الشز..ولمعنىالخيربمعنىعفمناالدىهووحده!ال!ه

مننو3إنها..!القيحهووماالحسنهومانفهمجميغافجعلنا،الأخلاقيالتمييز
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للحقالهدايةبنعقبلمناختمن،كطوحدهكأالنهبهااختمنالتيالمفزدةالهداية

إتىتفلإيقنثزكأيكخيققك)فك:الآيةفيلنايتبينوال!!المسكيموالطر-!

نآإلايهذيلآآئقئتبئآنآخقانخقإتىتفديآقققينخقيفدياللةفل!ائخق

ن(يملكلااللهموىمنأنكل(ي35(..)رولىقخكفون!كيصكنمققائفذى

فيدائتابهالمفعولأنهأيئهذى،أنإلايهتديلاهوإنمايسطيعولاغيرهيهدي

والنهجوالريثادللحقيهديالذيهووحدهالنهأنباتوضحآيةهي..الهدىمعادلة

ذلكولعدذلكدبلالخلائوجمعلهديمنهودائفاوحده!!نالموبم،كط

القوبم..!ابهجولمعنىالرثادولمعنىالحقلمعنى

كلعث!

وكمييزهماالثرمنالخيرفهمعلىقدرلنانفسرفكيفإله،هناكيكنلملو

يقولنجمئة(كط)نفاياتمحفىسنكونف!تاإلهبدونعالمفيبعضهما..؟!عن

نحنأوهبنضنز(،)كرشنوفريفولببولوجئة(كط)أجسادمجزدأو(،ساجان)كارل

عالمفيللشراوللخيرمعنئأفيدوكنز(001)وتثارديقول(كطأخرى)قرودفقط

..؟!ولالقحبالحسنابجميةالنفاياتكثعركيفكهذا..؟إ

مانفهماننانجد-يظنونماعكسوعلى-فلماذاصحيخا،يقولونهمالو!ن

فيها..ايخالفونالنهمحىجميغا،عليهانفقولطريقةفعلأ..؟االضزهو

كلعء

ولكنثز،هو،القدملكرةالمفضلفربقكخسرانأندذعيأنمثلأيمكنك

فينزولكانثظنانيمكنك..االمقابلالفربقيشخعال!يحقاالرأيسيخالفك

الأولالمركزماحبولكنثز،هواكنيللمركزالأولالمركزمندرامتكترديب
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وزاويةالنظروجهاتفيهتختلفمماهذاالحقيقةفيهو..!لهحدثيخرأكبرسيزه

للشز..الثخصي()المفهومعلىنعتمدأنيمكظلاإذن،الرؤية

النالربينثابتاليكونله..!موفوعا()مفهوئاهناكأننتحدأنيمكظولكن

ستفقئرورهذه،كلوالخيانةوال!لىوالسرقةوالاغتصابفالمل،اختلافهمعلى

ابشركل..الاماراتمنواليلى(الكونغو،من)زورلا(وكوريا،من)وونج(عليها

إحساسك..!جوهرهفيالشزمعىعلىسيفقونوثقاف!همهيئلالهماختلافعلى

جهازنفسكفيخلقإلهوجودعلىدليلذالهحدفيهو،حولكمنألامبوجود

يمكنبحتة)موضوعية(معالبعندنالديهاالصرورأنحيث..االآلاملهذهاستشعار

01.عليهايفقواللجمعأن

يتمأناخلاقتاالمقبولمنانهيقولالذي"الرجلروس(:)مايكليقوللذلك

ا.".2+2=هانيقولالذيالرجل!ماقاك!لكمخط!الصفارايأطفالاكتصاب

والجدالالمعاندةمنأنهيعلملبههايمئا..!ملحدنف!ه)ووس(انالجميل

علىهذا..والقيمالأخلاقبشأنالبثرعيهيكقمايوجدلاانهنذعيانالباطل

ابىلاةعدمسوىيوجدلاشز،ولاخيريوجد"لاقال:الديثلأ)دوكنز(عكس

:قالخيرئة،اعماللصلحبأموالهيتبح!نإنيئئللماذلكبعدثما".0القاسية

"..!أعلملالك:سأقولف!نيلدلكيدفعيال!يالسببعنسألتنيطن"نعم،

..(نعلمنحنولكظ

يبدفيامماأهؤهوالذىالشزعق7-

يقضيحين)الرباط(إلى(أنجلوسالوسمنطاثرةركبفيكفكرأنعليك

فييبدأحتيمحطتهإلىيصلإنماثم،المريحكرسيهعلىنالفاساعاتعدة
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إلىافطررتثم،الرحلةهدهفيماعةعحرةخمسكبتيلنيثانيتخيلاي!مر..

لقدبحق،لطلهالرلاءفينحنفندأ..!وصلتحينالمطارفيأخرىماعةالوقوف

باودة!نتيكل!!نالتيالوجبةأننعلمأنحتىقبلهذا..ابالفعلالكرتحمل

قامرحلةأمواالرحلةهذه!نتلقداطازخا.0الفقيكنولمرديئة!نتوالقهوة

ا..الاطلاقعلىبها

العشربنالقرنقبلماإنساناعتاداليومثطرفيقطعهاالقالرحلةانبركم

معسميةانهادذعيبلهاءخضبقطعةقنعلىاثهرمتةفييقطعهاانعلى

ومعدتهيلأالبردمنثنعطمهففقرات،يمزحلابحرودواودائمةليليةعواصف

إلىأولادهأحدينزلقلآخرأنومنبالقيء،ملابسهلكرقصباخاا!رولاتتلب

تجاوزلاولاحتماليةابهايةوفيلا،ورلماإنقاذهفيبعدهاينجحورلماالطء،

مانيقدوكهاسيكونأنهلابدوجهتها..!إلىآمنةصفينتهثصلبالما.لةالخمسين

بهاهوقامرحلةاسوأأيمئاالرحلةهذه!نتلقدأملأ..!هناإلىالقدومإلىدفعه

(..الاطلاقعلى

جهازهاحاد،نفيبهبوطالجامعيالمستشفىاسكبالإلىكياتتلألينااحياتا

فييبدأ(نقلبهاإلىإثارةفأعطىالططفيألم!يخمللمابىراسمبثاويالعمى

كذعي،لاهيالبائة،هذهحياةوينهيوظيفتهأداءعنالمحمدالتد!بجياتسل

عنبسؤال!..بالفعلخطيرأمروهوالسينحافةإلىوصلقدفغطهابالفعلهي

ثركني+..اصامي"أحمد:وتقول)صعبائة(بلكثنظرالب

معهوقفتتزوجها!نلوماذاكركلا..؟مامياحمديكنلملوماذاولكن

الطر-!جانبعلىبياوىودوقف،رحلةفيأخ!هالممتينلمدةحبقصةأحلى

الطريقيقطعوهوسياوةفصدقهثحبهالذيالسودانيالفولبعضللايثتريحتى
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النهايةفيالمقطوعةرأسهلتستقرالعكسيالطريقاتجاهفيكبيرةنقلسيارةكلقمه

دثيئايفعللنالعصبيجهازهاحينها..؟ستفعلماذا..؟!رةالسبفيوهيحجرهاعلى

أمرفيالحزنعلىومقدرتهاطقتهاكلاستنفذتهي..!الآنبهايفعلهمماأكر

..ذلكبعدبهاتمابقدالتياللذيذةالمصائبكلمنببهيرأتفه

الحقيقيبالحجمفقطتعلقلاالحزنعلىمعينةمقدرةلديهالانسانأنالفكرة

لأنهبحرقةيبهيالذيالصغيرالطفلإليها..!بهاينظرالتيبالطريقةولكنلمصئبه

تعيثهالذيالحزنمقدارنفسيجشالملاهيمدينةرحلةإلىزملاثهمعيخرجلم

يتعلملم!..الآنيبالغ(نهيعلملافقطهوا.0عملكاودراستكفيتفثلحينأنت

مقدازايذقلملأنهيثدتهاحسبمعينةوألواندرجاتإلىأحزانهيصتفكيفبعد

ويفقدلماقه،يكسرأنولعدايعلم،فييبدأالوقتمع..!الأحزانهذهمن!فئا

يحزنمتىفهمفييبدأيبياإلىعمرهمديقوبهاجرالاختبار،فيويرب،جدته

إ..شيءكلينصىثمقليلآيضايقوقىيبكيومق

عريقعلىخربعالمصيبةكأتيه..!يحزنألاالانسانيعلمماهوإذنالحزن

لثيئاوتصبحفهزمةعرشهاعنالأولىكنزلمنهابأعلىيصابفلماابفحيةألامه

والزحامالاد!العلىبهانعتادالتيالطريقةهيهذه..ابسهولةمعهيحايثىعادتا

المؤلمال!ئرةوكرسيالصيبيالرباطوتمزقسينالخطورلاحالغئقوالحذاءوالأرق

إ..أسواهوماجقلناأننايعامي..احمدوخيانة

بغغغفأ)قهتاتجكغأحد:غزوةبعد!النبيلمحابةالقاثل!اللهرحمةإنها

يخففأحيائاالحزن153(00عمران)+آمتاتكغ!قاؤلآقاتكغقاغقىقخزئوأكيلآ

..!للحزنانفىهواحيائاالحزنبعغئا..ابعضه

كلعث!
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لكيمنهالابدثناثئةالخيرمعيمثلفهومهفة،أخرىفوائدلهالشزأنعلى

الوجود.01فيثرهناكيكونأنمنلابدالخيرمعنىنفهملكيكليهط..انفهم

ؤفؤزخقةوبتثئزقتطواقاتفديقانغيثئتزذائدي)ؤفؤ!:اللهيقوللذلك

المطرواهمةوخيرثةجمالمدىأبذاالناسيفهمفلن28(..)النورىائخميذ!الؤ2

..االجفافواسىالقحطقنوطجزبوالوإلاالسماءمناباؤل

العصبئة..الخلاياجلرانعلىالأيوناتلسلوكمزقبتهممنذلكالأطباءيعرف

لحالةإعادةعمليةيتبعهاانمنلابدأم!اههعه()ولهأ؟!2الامتثارةعملية

بالوجودالعمليتنإحدىانفردتلوا00لأ"(محمم،551أم26)+هأالسثنبالاسكط

..حركةاوإحساسايتقلأنالأعصاباستطعتلما

اولمنالوجودفيموجةمط،3يعرفونفهمأيغا،ذلكالمينباءعلماءيعرف

قكونلابدف!نهايف(لاو)الميكروالراديوبأمواجمرور"االفوءامواجوحىالظ3أعواج

073()5"!لاويعان،اللحظةهذهفيللموجةن!هاعلىلمثل)كأ!يممع(قمممن

هذهاستمزتماوالقيعانالقمموجودلولا..اللحظةثلكفيلهانقطةاضضلمثل

ابذا..الحركةفيالموجة

القىفيالفاضلأنيعلمونفهمأيمئا،ذلكيعرفونوالاكصادالاجتماععلماء

عاملمنهميجلال!يالاجماكهم!نلالهمفيوايو3المخمع،طبظتبينوالفقر

الوحبدالبيلهووالتغالظوتهذاالشعر..ومصففوالبائعوالمهندسفةالنظ

بعفهمالناسوبرزقالب!ر،حاجاتفيهوتمضىكوازله،المجتمعلهذايضظالدي

فيقييثتتفغتجيفغفحتفتا)تخن!:قالحينب!لكاخبرناقد!واللهابعفى..

)الرضفسئخرثا!تفغتاتجفغئفخي!جذذزتجابتففيىقؤنتجفغتفغؤؤقغتاالذتياانخظة
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يينفؤكنمذزتجابتففيىقؤقتغغكغؤزقغالأزفيخلآئ!تجغتكخائدي)ؤفؤ32(..

659(..)الأنعامآتاكنم!فافي

راهماالحياةر!انيدركونفهمأحد،اكطمنأمحرايفئاذلكيعرفونالأدباء

ئحكحتىرواياتهمفي)العقدة(وجوديتأيهرواانأهميةيعرفون..لا50!هول*هه5

..!معنىللقمةيخكونابهايةفي

حذينقمفينحياانيمكنلا!.وجود.للوجوديوجدمنهاكيلابدالثنائئةهذ،

لاحتواءمؤفليخرئخيل،غير،مفهومغيرالأبعاد،احاديبعالمأثهسيكونلأنه

لابد)الأماما،وجودنفهمحتى)خلف(هاكيكونانمنلابدوميثتهم..البشر

عنالاستقاءيمكن*)فوق(..هاكأننمدقحتى)تحت(هناكيكونأنمن

ؤانخيربالثئز)ؤلفوكنم!:اللهيقولالديا..إكطابتلاءفىالحياةهذهكنيأحد

35(..)الأنطءفزضون!ق!إتظكتة

!عء

منخيروجودعلىدليلأيكونقدانهمثل،اخرىفوائدلهدكونقدالضز

)شارلوتتقولكانتاكطآب.0وأملقريبفرجعلىعلامةيكونانوراثه..ا

ابىسبن)إبراهيموبقول01الفجر".انيجتسبقماكيزاتاللحظ"احلك(:برونتي

سنفرم"..االاضيقلاانيقيني،القذىعلىالجفون4إغفالي+ابىالم!ولي(:

لاأنت،بشدةالعاطفةويثيروالتوكرالقلقعلىيبعثأمرالرضغالطفلفب!ء

قدماال!منب!ء،ف!نرلكولرغم..يتضايقأويتألماناللطيفالكاثنله!اتحب

يبداوحينمنه،الأعفردنياناالصفيربوجههيصافححين،الولادةلحظةفيكسمعه

فيب!ءهإنواوتيائا..ثلاحفاالأثدحياتهرحلةمرتابةوصرخاتمتلاحقةبأنفاس
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يدلهادئاعامئاالرحممننزولهوإنيخرها،طبيعةلاالتيالطبيعةهواللحقتتلك

الطفلهذاحياةتفقدقدأنكوتعنيالتفسي،مجرا،فيخطيرةشكلةعلىبالأحرى

01مربفا.

ماذاحدئنيولكنوالارتياع،الرهبةالنفسفيويثيرمخيفامرالدماءوفظر

الدماء..؟منواحدةنقطةكرلمثمغائزاجرخاأمبعكجرحتلويثعوركسيكون

وإلاالدماءتنزلانالمفترضمن..يقاسلابماوخوفارهبةأشدالأمريكونحينها

.01ابلازمئةصفائحكاوالدمويةشعيراتكفيطيعيغيرخللمعناههذا!ن

ممارعلىبقدمكتخطوبعدمايومكمزاجيعكرالذممطالمسكزالحارقوالألم

أنكيفلمزعخاخبزاهذال!نالألمبهذاتثعرلملو..الأصلهومشثسصير

..االهقدرلامثلأبالجذاممصابأنكأوالسكرمرضمنمكدمةمرحلةفي

الأمل،ثذىاحياتايعنيقدالألماذىأنوندركنفهمالقدريةالحياةمننفي

العحر،مننلاقيهبمااليرقدومعلىنشدلقدوأنناالرجاء،يقوىقدبالعناءوأنه

الخير..!ه!اجمالقذرناولما.!أعلأ.خيزاهناكبأنعلفالماالشزوجودلولاوانه

هيحنتنثزونفنمإذاجمتاب؟يقتثاغققبهآصتابئ)ق!اذا!:الئهيقولثلما

الف!!ؤخقةآثاليإتىقاتطز5تفنيضينقنل!يقغقيهنمئتزذآنقنليقكأئواؤإن

منايأسبعدالمطرعليهمالنهانزلحيناللهرحمةأثاوبجمالشعروا48-.ه(..روم)1

..نزوله

..نعم

.01اللهرحمةآثارإلىانظر
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الطريقض

ولرسالة(لوحيوالنبؤات)عن

028



الظئل:الانجليزيالفل0167عامالمكتوبة)راي(أمالمجموعةفيورد

"!كاه4للا3،5+!+9لما!مءم51للا؟أ"أ005؟51+.

عليها،باللومويلقيووسائلهأدواتهمعدوقايتاجرسوفءالحيالصانعأنأي

..اكقصةمهاراتهوليستفثله،فيالسببشكوننظرهفيانهاإذ

إمبعك"..افيالأحمقفيحملقالقمر،إلى"تشير:يقوليابانيمثلوهناك

القمرينسىوكوف..اانتادوأككمعالمرةهذهيتشاجرسوفالأحمقلأنوهذا

به..تثيرالذيإصبعكفيويحملق،إليهت!ثيرالذممط

القولكفنقلوا،المسألةهذهفيامثالهمبدلؤيذلواانغيرمنالعربيرىلم

بالعصا،ئقغ"العبدالفهمئ(:)الفلتانوقال+..يفهمبالاثارةبيب"كلالظلد:

ا.الإشاوة".تكفيهوالحز

يدمعالحقيقةفيهوإنماولوحدانئته!باللهالايمانأمرانالقرأندناوصئح

عنها.01الوجودحقا!لقإخفاءبحفدنفسهيظلملمال!يالطبيعيالبشريالوجدانفي

..للرسل!ارسالهسبحانهمنهثأيهير(مجزدإلاالواقعفييحتاجلاقداللمطنهذا

)ؤذلي!:النهفيقول)التأيهير(،بالأنبياءمهمةعنعترقدالقرآننجدلذلك

:!وبقول.7(..)الأنطمبه!ؤكزالائياائخياةؤغركفغؤتفؤاتيئايريتفغائخذواائلإين

ؤبسنخزونغجنت)تك57(..)الكهفغئقا(ف!غزفنقئهبايابدكزيفقآظقخ)ؤقن

12-13(001)الصلا!بأكزون!لائحزوافؤؤا5

إيلا،لهيشيرمنبثخصمحيزايهتملنالحقيقةعن-بحق-فالباحثلذلك

الذيالرصولاوالنبيشخصعندجم!زايقفلننفسها..بالحمقةاقمامهبقد!ر

لذلك..االرسولهدابهاأرقيالتيذا!هاالقفئةعلىوقوفهبقدرإليهاللهارسله
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)آكأن:فيقولذاك،وحالهذاحالبينوالمظرنةالمظرقةهذهالقرآنلنايحكي

قذتمتفغآنتئوا7ائلإينؤتسئيرادينآتدليآنيئفغزخلإتىآؤخيتاآنغخئايأير

2(..)*نى!فبينتظجزقذاإنان!يخزونقاذقئهغيخذصذقي

يتمفتاإننا)زئتا:ويقولرلهيدعوالذيالمؤمنحالتمفالآيةنجدولذلك

كوئخالملائكةودجد399(..عمران)الفاتئا!بزبئهخآيئواآنيلإيقافيئايريئتايرئا

زلكغتمياتيغنكغتفونيتكخزئكيةيكخ)آتنملهم:فكولالصمةيومال!فرين

)آؤغجنئتغ:يقولحين!الثهقولوتسمع71(..)الزمرقذا!تؤيكنميقاغوبتدزوتكغ

)ا!عرافنزخفون!ؤتفلكخؤيتئفوابنتديخنميتكغؤنجل!غتىؤلكنميقيخزنجايخنمآن

..)63

كقييداتاواوصافبدونديهزتالآياتهدهفيهكذارجل(-رسل-)فادتا

وصلاحيةوقوةوضوحعلىمنصبئفالاهتمامدائقا.!.نبؤتهمدلائللايهراستطرادأو

لنيه!يقولإليلا..إكطيدعوهمالديمنبكثير!رإليط،يدعوناييالقضية

لمالتيالقضئةهذه73(..)المؤنونئسنتميم!صيزا؟إتىتتذغوفنم)قؤئك!:محمد

أنفسهم،إلىيدعوالمهموهدايتها..علاحهاكوفيحفيجهذاالرسلهؤلاءيدخر

عليها..الظصةالصئهالدلالاتمنخايةاومستهجنةأوغريبةقغئةإلىيدعواولم

)إن:فيقولقغثته)ئبل(يمفوهوالرسولهذاإلىالقرآنفيلستمعلذلك

يمفوهوالرمولذاكإلىتستمعأو88(00)هوداسنتالفث!قاالإمنلآخإلاأ!يذ

او24(00)الزخرفبهنم(آتاغقيهؤتجذننميفابآفذىجت!كغ)آؤتؤ:فيقولقضيته)قوة(

تجييفاإتيكنمالفهؤمئوذ)إئي:يقولهأنص!محمدنبيهالثهأمرالذكطالقولإلىتستمع

وهو158(..)الأعرافؤئمي!ث!ئخيفؤإلاإتةلآؤالأزفيىالشقاؤاتئنكتةائدي

اهمهوماهناك!انمالذاتها،مقصودةغايةويسدلة،المطفيطرقايسانهيؤكد
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عزاطقذاقاكئذوةؤزبكغؤئياللة)إن:قبلمنا!عيسىقالثلما!.بكثير.منه

51(..عرانل)2ئشتتقيم!

كلعث!

أخرطدبقمنبهجاءوابماأنتوهلنأله:أنعليايكونبهميكفرمنف!ن

بفلسفتهم،اوبهيث!هم،اوبهم،تقنعلملأنكوسالتهموفغتانتيعنيمثلأ..؟ا

المطدوليومالإدة،يحتحقواحدخالقءإلهذلكبعدأمنتثمبمعجزدهم..أو

ترفضانقبل)القضية(وفضتانتالحقيقةفي..يحدثلملا،..؟؟والبعث

فيحضقةاهمعاندتأنت)ومله(،وتكفرأنقبل)الاله(بكفرتانت)حاملها(،

لكيضيرمنإصعفيدحذقدجعلكبم!نالحماقةمنكنتلأنكالرجيمدهذا

شيء..افيالقمروجودحقيقةمنيفئرلاهذاانإلى!فطناندونمنالقمر،إلى

نآؤئيلذونؤزمئل!بالفيمايكفزون)ائدينهؤلاءعدىحكمقد!فاللهلذلك

صهمهم!نلأنلاحفا..ال!فرونهمبأنهم015()اباءؤؤمئلإ(الئهتينئقزلوا

!نصنيعهملأنهولكنلهم،رسولاالنهاوملهالذىالبثرىهذاقدرمنانقاصئا

ذإفنر؟خقاللةفذزوا)ؤقا!:يقولمبحاله..اكمارثههوقلرهمنانكاصئا

99(..)الأولمثتئء!يقتثتمغتىالفةآتزذتافائوا

الأنبياءهؤلاءباثخاصالظصةأسثلتناعنسيجيبنانالقر2ف!نذلك،ولرغم

..أجمعينعليهموسلامهوليم!لوات..والرسل

ه!واحكأمئ-1

الألمانيالطببكغ(و)رولرتالفرنسيالكممطءعالمباستر(ال!بسكؤن

نااثانيواستطاع،الكيبمرضقهرالأولواستطاعابكتيرباعلمفيمت!ملألنالئا
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ا!هاماتتبادللدوجةقوبةخلافاتبينهما!نتذلكبرغم..الدرنيتحذى

..االعلميةالمؤتمراتفياحيائابالألظظوالترافق

الأدبيةالصجالاتعلىذلكيقتمرولا،ذلكمنأثدالأدباءبينيحدثما!ن

ثفتحأنأيفئايمكنكولكنو)الفرؤدق(..)ج!بر(بين!نتالتيكلكثلالثهيرة

الزمنيالاقنفادمدىإلىلفطن(الجندي)أنور!ممحفيالأدية)المعاركىب

محدودةجفرا!ةمساحةفيالحديثالعصرفيالأدبيةالسجالاتبهمزتالذي

حسينوطهوالعظدوالماؤنيباركبهيمثلادباءيربهامزمعاوككثملكمصر،

..اوغيرهم

ا:لخصاقدالحكمضمنالكيرباطنهمفييحملون-لذينالطثةكطدة

سوفمهتكبخفسيقومامنأنأيابن!رك(..)عدؤك:قولهمفيالظاهرةه!ه

المتحئرةابالراتجن.تلاحظايثد،منهيمبهكامروهوثعررنا.01لاعدؤكيكون

واآخر،محا،عقذاكبهيقراحينميالمطبهايقومالتيالشفاهومصمصة

مببهويعالجك!نال!يالسابقالطبيببأنلكطبيبكمنالمستمزةالتلميحات

مشثلكوحىالقوؤمإصبعكاولمنالآنبهاتمزاييالصحيةالمشثلكل

01.الخاصةاولطفئة

منفيكيروشخصئةشديدةالخلافاتالاملامي!نتالفقهعلماءبينحى

ا!لافاتمثل،أحدهممعبخلافيشتهرانمنعالميسلمما!نوقليلأ،الأحيان

(إسحاق)ابنالسيرةوعالموالمؤزخأنس(بن)مالكالفقهالامامبين!نتالتي

علىولكنط..االإسلاميالتارلخلمحلليبالنسبةالببمفهومةغيرخلافاتوهي

النظرولغضالفغائندضولهاالتىالبضربةالنفوسطبيعةعلىثالادبقىحالكل

..االنفوسهلىهونفاسةعلؤمدىعن
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حولاكسوالظفوجذبهماكساستقطبتشملالوظيفةكانتوكلط

عدداكبرثشملسوفثلأالاسةفثةفمانلذلك.اشذ.ا!لافاتصاحبها،!نت

نأيهرانالسخفمنسيكونمما،والخلافاتالضفاثنهذهعلىالأمثلةمنممكن

..االأمثلةعشراتوحدهيعرفمناكلألأناثين،أوذلكعلىمثالا

الأنجياء،همالقهرةهذهمنخلتاييالوحيدةالوطمئةالفئةأصحابيبقى

الذينالأنبياءهؤلاء.!.انفسهمإلىيدعونلو!نوالللكاكسادعى!نواوال!ين

انكاصعنممكنتاوبخيشدبأيواحدمثالولو(حدهمعنئايهرلمبأنيككوالم

البعضبعضهمويمدحونالبعفىبعفهميصذقونايمئا!نواولكنأخر..لنبيوتجهه

قولنسمعجنالكريمالقرأنفيجلياذلككويظهرابعفى،بعضهمويعطمون

ينتذئتئنيقا)ؤئمتذفا!:موسىأخيهبهجاءالذيال!بعن!عيحى

وهو!مومىلرسالةالتابعفرعونالمؤمنقول!سمعاو05(00عمرن)؟لالئؤزاة(

بانجظت!قنكيقيخومن!تجابهنم)ؤتقذبها:قومهوبأجمر!يودفومالةيتأيهر

يينهيكنلمانبياءبرمالاتقومهيايهروهو!ثعيبقولثصمع(و،!..)!الر

تخيرقئكغ)لا:الواحدةالدعوةفيإخوانه!نواولكنهمنسب،اودمعلاقةولينهم

ئو؟فؤئمؤقامتاليقؤتمآؤفودقؤتمآؤئوعقؤتمآمتابئقايثكئميتكغآنثقاقي

98(..)مؤبتييل!!يئكغ

حاملوجميغافهم،إليهمبالنبة..الرسلهؤلاءينيفزقونلافالمحلمونلذلك

ولوكفروالحظيم..وايوقيرالاحرامإلامنهميستحقونلاال!ينالسماءردالات

بنفسالاسلامدينمنلخرجالسلامعليهمامدبمابنعيىبالمسلمينمنواحد

!.01بمحمدقدكفرلو!نبهاديخرجالتيالسرعة
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المسلمةالبلادملأتالتيالمظاهراتمنالفربمامةاندهشلهذارلما

وما:بمنطقاندهثوا!..المسيحاهانلأنه(المسيحالسيد)آلامعلىاعترامئا

أئنرذؤقابالفيماآقئا)فوئوا:بالآيةيؤمنونالمسلمينأنيعرفواولمبه..؟اأنتمشأنكم

فوقىأؤئؤقاؤالأيفتا؟ؤيغفوبئقؤينخانقؤفقاجمكإنجزهتمإتىأتنرذؤقاإتيا

هذاوان136(..)القزيخفغ!آخدتينئقزن،قئهغيقالئبثونأؤقيؤقاؤجمشتى

29(.!)1!نطءقاعذودب!زثكغؤآتاؤاجذةأئةأئكغ)قد؟:أنعلىرئاهمقدالقرآن

صحيحه،فيالبظريمحرهاالتيالقصةفيقبل،منص!محمدابيفعلمثلما

هذافيفرعونمن!مومىبنجاةاحكالاعاثوراءيوميصوموناليهودواىلما

..امنكمبموسىأحقنحن:وقالفصامه،اليوم

كلعث!

فيواحدةرسالتهمالبعفى،!نتبعضهمويشبهونالبعفى،بعضهممنولأنهم

ينآزتفتا)ؤتا!:اللهيقولبدورها..اكطموخدثيءإلىثدعومجملها،!نت

القرآنوحكى25(..)الألطءقاغئذوني!آتاإلاإتةلاآئةإيهئوجيإلازصئوليينقنيك

هذهعنيعبرالقرآنجملمابم!نالقوةمنرمالتهم!نتوحدةانكيفك

مورةفيالقرآنيالعربياللفويالبهيربنفس(والظروفاللظت)مختلفةالرسالات

نفسقالواقدتقريتافيهاالمايهورينالرسلجميعأنالسورةباكرتحيثالشعراء،

زسئوذكنمإئي5تئفون)ألاوهى:واحد..احرففيخلافبلاثمائاالكلطت

ركثغنىإلاآنجبرئإنآنجبربقغنبهآمنأكنمؤفا5ؤآطبغودباللةق!ئفوا5آببن

)انرء969-164()العرء9(ا-245،)اثرء12-127(4)اثعرء1(90-609)الثراءانقاقم!ن!

0011)89.-177
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منه..!إليهمأرقيال!ىالمصدروحدةبحببالأنجياءكانتبينالوحدةهذه

للانصالموخدةط!بقةاختارقد-البشربةخلقانوفذ-!اللهأنذلكمعنى

لمولذلكعيها..واطردواغيرها،البثريعرفلمالطريقةهذهالبضري..ااالإلهي

الأنياءطريقةغيراللهمعنا!هاتواصلاخرىطريقةعلىحي!لناطوالنسمع

قافالواإتيهخئوجيليتجالاإلاقيكيقآزستفتا)ؤقا!:النهيقول..اكطوالمرسلين

43(..)النحلتفتفون!لاكئنمإنالذكبرآفك

كلعث!

ط!بفاالبثريعرفلمالقالرمالاتهذهمنواحدة!!نتمحمدالنبيونجؤة

+)الزمئك!فئل!يقختتفذؤمئوذإلائخفذ)ؤقا!:افهيقوللذلكغيرها،

أ-لاهمقدوكأنه!محمدرمالةوفضواال!ينهؤلاءمننالقر2وتعجببل،14(..عمرن

اكريخي،الاطرادرلكخرققداوكأنه..!معتادةغيربوسيةاوجديد..!بشيء

تذبرؤ)آقتخ!:اللهفيقولاالأوين.0أب!لنافي!نتالتيالموخدةالطريقةوهذه

6(..)المونؤفيالأؤين!فئمأناةياتيننمناتجاةفنمآنمانقؤذ

القرآنأياتسمعلمانصرانثا،!نالذيالحبضةملكالنإفنود!نلذلك

اييالمث!ةمنإلاالأمرهذاخرجإن+والله:قالانص!،محمدعلىأننرتتالتي

!"..اعيسىأمرمنهاخرج

كلعء

يربدلظيةخلقناوقدهناكإلةلفةلو!نلأنه..؟؟اوالرسلبالأنبياءنمذقلطذا

ينيضطمي)الئةذلك..افيطريقتههيه!هبأنيخبرنافاكربخبهايعلمناأن

المصطفينالإدهؤلاءلأن75(..تجميز!)الحجقييغالفةإناذيرؤينزكئلأانقلآثكيما
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الرسائل)موعتليمنلمجموعةبالنسبةتمائامنهممتوقعهوبماقامواالأخيار

ا..واحدةامةو!نؤ،أنفسهم!ان!رقاموا(،الالهية

2001-هص

كبخلالمنبهسمعتقدالأرجحعلىفمانك)ديل!رنيجي(تعرفلوكنت

تكسب)كيفوىبالبة(فيوابدأالقلق)دعثلىبخامت،الذاتتنمية

معظمعلىواسحوذا،علمعلىناومنأثهرهذانىباناباس(فيونؤثرالأعدلاء

..المعرفةمنالفرملهذاالروحيالأببحقئعذالذيثهرة!ونيجي

ويهدف)المشاهير(واصمهمختلففوالعلىأخرلهىب!رنيجيأنعلى

سربعةمقتطفاتليعرضنظرهوجهةمناكربخغيرتعالميةثخصية25إلىفيه

بوالتأثير()الشهرةيخلطانه!نال!بهذافيالملاحظانعلىحي!هم..من

حتىالسلوكذلكمنالعجبينتابكال!بوطوال.01نفسهالانسانهدا)طيبة(

يقطنطصفيرة!نثقةفيوسكنالامبزطوريالقمرتركبأنه)متالين(يصفانه

..!لطيفثخصمنلهياثقول:فتجعلكقبل..!منالقيصرخدمأحد

صالين()ممتلانا:والوحيدةالخامةابنتهعنهتقولهماهيفعلأالحقيقةبينما

سفلةأكبرمنإنه!نجذا"..أقاسئاجذا،وقخاجذا،بيط"اءىكان:تقولحيث

بعوانخاصةدراسةفيالفرنية(الوبوانمجلةكرت..إكطالتاربخفيالمجرمين

من!ربوفاةتببفقداياربخفيولغيةكبرهو)ستالين(انالدموبون()الأرلعة

قدالفرنسيةالمجلة!نتإنوحتى..5391و2791عاميبينإنسانمليون05

..اووفةمعهتعاططالد!راسات!رفيبالملايينحسابهيتمقتلاهفعدد،بالغت
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إنسانتأهليرقوةبينيميزونلاالديناكسمنالكثيرونيفعله)!رنيجي(فعلهما

الجودةومعاملوالأخلاقالقممننفسهفيالإنصانهلىاعليهما!نولينما،

مختلفانطرفانهذاا0ابسر.فيحبهاوعلىعليهاالناس!اللهفطرالتيالانسانية

المبهجةالريعومصاحب)ديزني(ق..ايجتمعانبالفرورةويساالك!م،فيتمائا

دماء،لمصاصأقربالحقميالواقعفيهو،العيدةالبطمدينةبعوالمعزفناوالذي

منشيءلهمئنسبلمالدينالصغارالرماينآلافجهدمنوثهرثهأموالهامتمذ

بممباحهثاوبخناغترقدبأنهكل!البثرئةكعرفهالذممطديسون(و)1..!أعمالهم

اعمالمنالكيرالواقعفي)سرق(قد،الأخرىالاختراعاتولمثاتالكهربائي

المختحهو!س!)نيكولاوينما!نالثهرة..)فيمنهأقلخربن2مخترعين

!لمناصبة.01نفسهإلىونسبهافكركه)ماركوني(فهسرقالذيللراديوالحقيقي

ا.أخر.امينعبقريكسخصويظهرهأيمئا!رنيجي!بفيفهو!ن)ماوكوني(

..الكييمهذاطرفيمنفيكلالأسدنميبعلىحازوافقدوالرسلالأنبياءوأما

الأخلاقمنعظيمقدرعلىأيمئاو!نواالبضري،التأثيرمنهائلقدرعلىفهم!نوا

ا..البياضناععةوالدفةالعطرةالذثيةوالسيرةوالقيم

!ع!

التياللحظةفيئمسنلممحفوظةهيالتيوالرملالأنبياءبذئةالقرآني!كرنا

نامعنوبةاومادية)م!ب(ايعن!مائااقنعواقدانهمفيهااكرلخلهمشهد

آخزايشآلكغلاقق)ائبغوا:الرسلعنلقومهياسينآلمؤمنيقولاكطلهم..تصير

والسهرةالحسنةوالأخلاقالسليمةالدئةأصحاباتبعوا92(00)صئفتذون!ؤفنم

..العطرة
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الذقةأيفئاهناكولكنفقط،والاجتماعتةالطليةالذقةعلىالأمريقتصرلم

علمعلىكانواالذينقومهوسط!محمدابيبهااثتهرالتيثلكثل،الأخلاقية

وأيفحشأويستأويظلمأويكذبولمالعهديخنولمالخمريثربلمبانه

تمافايعرفونكانواالذياببيهذامكة..!تملا!نتالتيالبفاءبيوتأحديدخل

التساؤلكانلذلك4(..)نغطييم!خفتيتقلى)قوثكعنه:قالحينالقرأنصدق

الحميدباكريخلهميثهدالذيعقلهملاعمالوللبهمحينعليهمثديذاالقرآني

زئوتفغيغرفواتنم)آنم!:يقول،كطالنبوةاذعاءجرممعيتعارضبماالرجللهذا

96(..؟!)ال!رنونئكزون!تةتفغ

كلعء

الدنيوبة..االم!سبانكاءوهو،الذئةهدهبراءةمنآخرجانبوهناك

القومكبراءيعادياناختارلماقومهعلىيعلوأنيريدذاكأوالنبيهذافلو!ن

القومضعفاءيحبهالذيالنو3مندعوتهتكوناناختاوما!نالعداء،هذاكل

والإهالماليملكونالذينالمدللينالمترفينمنامحرالحياةرحىفيالمطحونين

لهم،قومهمبمعاداةإلايفوزوالمذلك..ضدبالفعلهوحدثمالذلكاوالضرف.0

لثعيبوقيل62(..)مؤقذا!قئكقزخؤايخيتاكئت)قذ:يلصالحقيلكط

إئكتساءقاآنؤايتايخيتقغكآقآؤتجاؤتا3تغئذقاتتزكآنتمائزك)آمتلآئكا!:

رشيد..احليمانكنظنكأالذينونحناي:87(00)هؤالزثيذ!انخييغلأئت

ولولةعلىوسيطةحلولعلىهؤلاءلوافقواذلكي!بدونالأنبياءلوكان

يحبهالمالتيالآياتبعضبتبديلطلبهمعلى!محمدالنبيلوافق..االمفاوضات

تزخونلآائدينقاذتجئتابأيائتاغتيهغئتقى)ؤإذا..االقرآنفيالقومأشراف

آ-ئغإنتقيىتفقا؟يقأتذتةآنلىتكونقافكتذنةآؤقذاغييربفزآل!اتتيقاغتا
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هولو!ن15(..)*نىكطيبم(تؤمغذابئزئيكغيثإنآخالثإئيإتنئوخىقاإلا

يكنلموجنها،يريدونلطوالح!فبايديللهماشجابل!نالقرأنالفمن

بل!ن،المعاداةهذهبسببوتجربحوفقروهجرةحربببنالأرضبقاعفيسيثزد

منهتحلمالعربقبائلكلإليهوتفد،قومهفيوالجبوالشربفالصد-!صيكون

أياتبعفىبذلانهلوفقطوالثربد،الضأنيأكلأريكتهعلىمرتاحوهو،وتقدسه

آؤخيتاائديغننيفيوتككأذوا)ق!إن!:النهيقولالمظبلفي..ابأخرىثعره

سيسكيد.01!فماذا73(..)الاصءخييلأ(لافخذوكق!إذاغيزةغيتايمترقيإتيك

المجتمعفئاتاعلىسيكسب!نالذي!نوعتصزفالقر؟نكويحكي

منالأراذلالفعفاءالفقراءمنوكخقصطاوعهمانهلوفقطوعلوا،وم!نةغن

،القبولأوالشهرةأوالقوةأوالمالعنللباحثإذنعظيمةفرصةإنهامجله،

قا!غقةآفخ!قؤيم)ويايخر:يقولانأو!ذلكيفعلأنلهيكنلمولكن

علىالأمريقضرلم92(..)هؤأقئؤ(ائد-فئبطاريرآتاؤتااللهغتىإلاآنجيرتيإن

الرفيعةالاجتماعيةالم!نةه!هاعلآتكنلمبل..طلبهوعدمالعلؤفيالزهدمجرد

وأئهوهقذسوهالذي!اللهعظمةامامثيئاالرسلهؤلاءأعينفيالناسيقدسهاالتي

زفطك)ؤتؤلآ:قومهلهقاللما!ثعيبودنالقر7لنايحكي..كطسواهيرؤولم

وم!تك،تحملهالذيواسمك،وأهلكعشيرتكقدرلولااي19(00)هؤتزتجفتاك!

ينغقيكغآغز)آزفطي:علهمرده!نا..وجمناكل!ذلكلولابيننا،الاجماعية

!..!اللهإلايرى-انيريد-لايرىلاوجلهذا29(..؟!)مؤالفه!

كلعء
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هذاكلبأنفسهمآمنواأنهمصدقهمعلىيدلمماولكنشيء،هذاكللش

كانواإن..!برسالتهميؤفوالممنعلىحزئاتقئنفوسهميجعلالذيالإيمان

..؟!إذنالعناءفلممذعين،

القرآنعنهحكىوالذي!،محمدالنبيوسيرةتا!بخمنيظهرالحرصهذا

أستفا!انخديثبقذائؤيخوالأإنآئاليهنمغقىتفتكتايخغ)ققغفك!:فقال

..مهلكايوباخغ6(..)الكهف

ا!لاصالخاانحتىجمغا،بيهمعامةسمة!نالداخليوالألمالحرصهذا

تقذقؤيم)يا:وقالآثارهمعلىوقف،وآذوهعاندوهالذينقومهالنهاهلكانولعد

قريبوهو97(..)الأعرافالئاصجين!ئجثونلاؤيمقكئمؤتمتخثزئيليقاتةآنجققئكغ

ؤتمتخثنئيليلتالاتآنجقعكختقذقؤيم)يا:الموقفنفسفييشيبقالهمما

نوحيعنالقرآنكويحكي39(..)الأعراف(كأ!يرينقغغتىآ!شىفكي!كئم

نجزازاإلاذغائىتنرذفنمقنغهؤتفاؤانيلأفؤييذغؤلث)إئي:قومهعنقالالذي

كانلم5-7(..)نحآذايهغ!يخيآقابغفغتجغئواتفغيتقمزذكؤئفغكئظق!إئي5

العناء..؟ا

يدبدونماابهريريدونانفهم،!نواعلىيحرصونعيهمكطيحرصون!نو

هؤلاء..!يرهولمبه،موقنين!نوامظلممميرمنينقدوهمأنالدياالحياةهذهفي

مامدقعلىمستقلآدليلآتصلحإنمابهم،المستمرةوالرحمةالباديةالرافةهذه

غنريزآتف!ي!كغينزسئوذتجاءكنم)تقذ:وتعالىتباوكاللهيقولاكطإلط.0يدعونهم

128(..)ابويةزجيثم!ؤةولثبانفؤييينكقيكنمخ!بمنغيثنمفاكفيه

كلعث!
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أعظمثعاليمهم!نتال!ينهم..منزلةولاجاقاولااجزايطلبوالمالدينهم

فيفزطواالدينهمثهربهم..منلدينااسبقأخلاقهمو!نتأنفصهم،منعدهم

احبابليكونوافهاأكلرفرصفيوفزطوا،المعاداةمنللفراوالفرصمنالكثير

لكرامتهمابخ!هذاكليدفعهملمالذينهموالجير..االحضاوةوابطلالثعب

قساة،القلوبكلاظيكونواأنعلىالحقيقيةلم!نتهمالظلمهذاوكلالمعتادة

.01الأناةفرمانهمالصبر،أصاتذةهم،الرحمةدعاةهم..!الرأفةمسلوى،الأنفس

وسلامهالئهصدواترليرسلهم.الطلمين.صدووفيمايعدمالذياللهاختياواتهم

اجمين..عيهم

بشريوقءا3-

قامالتيرحيهعنيوم(002فيالطلم)صلفيىبهفمور()انشيحكي

طردتهوالذي)طلههم(ايتؤعمجيامتو()تينزنعثرالرابعلاعاالدلاكليللظءيها

منيبلغثينزنالخمبت،اوائلفيللتبتاحتلاللابعدالهندأ!ىالميتةالحكومة

ومعنحيلأللاثينئاثائامنصوو!نأنيسرحلةوقتولكنهالآنعائاالثمانينالعمر

الأوض..علىيمثيالالهخليفةانهقومهيؤمنذلك

لاماالدلاىثرفةامامالبسطاءالبوذيونالربفيونوقفكيفلكيحكي

ومرورهاءكلهم.سحلثمسريعةغامضةبكلطتلتقمعليهميخرجكيبالساعات

ثمببر!تكلماته،عيهموبلقي)ابلكونة(منعليهمبالخرل!الالهعليهمتفمئلان

وفحبأنالقومهؤلاءأحديتخيلهلاثرفانالقدانهكيفانيسالأستاذلكيحكي

انيسالأستاذلاحظجلسأنولعداللقاء،أولفيأنفهاونبةعلىيدهلاماالدلاى

يدهانيعنيوهذا،الحكألاووعليهابالدماململيثةلاما!نتالدلايساقان
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الأيهرىهذهو!نتالدنيا..!جراثيمكللهنقلتانفهعلىوفعهااييال!ركة

اللقاء..!هذافيذكريلالهاقوىمنالمقززة

يقعونالذينبلادنافيالدتجالونبهيقوممايثبهلاماالدلايبهيقومماإن

ولكنبهتحلمالذيبالولديرزقوكأنيصتطيعونيجعلهمماففلألهمأنالعامة

لاالثيخسيدنابركاتيدوماعلى..الجيطتمنآلافبعدةتتبحاناولاعيك

!..ايعيناتفيالثوال!هثفثليئن،العملةبوضعإلاتعمل

النصففيال!ثوليكيةالكنيسةبهتقومما!نتأمامبضيءليسهذاانكلعلى

يمنحهاالتيالإلهيالغفران)مكوك(فكرةان!ت!ثرتجثالحابقة،الألفيةمنالأول

همجديدمن..!بأموالهمالكيةيغدقونيناللىالكرماءإلىالنمرانيالدينرجال

ماهيالتصزفاتهذهامثالو!نت..!هواهمحبعلىالالهيةالبر!تيوزعون

تقئصوالتيالبروتستاتيةإلىوالدعوةالكاثوليكيةعلىاثورةإلىلوثر()مارممندفع

01.سةوالسبالدينفيالدينوجالتأثيرحجممن

الديناستفلالديان!لهم،اختلافعلىالدجاجلةعادةمنوأبذا!ندائفا

الفريبومن..المنافعوجلبالف!رردفععلىالقدرةواذعاءالالهبصفاتللتمشح

بحيث،للذاتتامإن!رحالةفيكانواأنفسهمالأنياءذلك:لفعلاكسأدعىأن

عنففلأضزاولانفقالأنفسهميملكونلاانهموككرارإقراوفيجهذايذخروالم

مثدناب!ثرمجردأنهم..إياهاللهئعتمهمماإلايعدمونلاأنهم..الغيرهميملكوهان

..مثلهم

قزاؤلاتقغايتقب!يآفيكلا)فك:يقولأنص!محمدنبيه!اللهامركط

آتاإنالشوةقئيئؤقاانخييرينلاينتكثزثانقيبئآغقغكتثؤتؤالفةثاغقاإلا
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كئمآلول)ؤ،!:نوعيقولوكط188(..ئؤيئون!)الأعرفيقغؤتثيزتلإ-ثرإلا

31(..)مودقفذ!إئيآفوذؤلاانقيتآغقغؤلاالفهخزائنجمتدي

غذا،كيحدثبماعلمعلىأنهميذعوالم!ماقا،مثينانهميقررونالأنبياء

..!الحقيقةه!همنابذايخجلونلاوهمهم،لهميحدثبماعلمعلىليصواهمبل

إتنئوخىقاإلاآفغإنيكغؤ،ييئققكقاآذلييؤقاالزسئلىينيذغاكثقا)فك

9(..)الأضافئبين(تلإيزإلأآتاؤقا

مايفعلونبثر،مجردأنهمبسبببالغعف،الاعرافوهذاالمطرد،الفقرهذا

8(..)الأنطءخايدين(كأئواؤتاالالغاتميئهئونلآتجشذاضئتافئم)ؤقاالبضر:يفعله

6(..الملتؤاجذ(إتةإتفكغآئتاإتنئوخىثئكغتجثتزآتاإئقا)فك

كلعء

المظدفيانك،بسيطلسببمثلآ..ملائكةوليسوابضزايكونوابأنلابدو!ن

طربفكوككملدمبذاصباخالهفننمنىالأرضعلىبمثيم!ثفابلانيحدثلا

هومالكلخارفاه!ال!نالأرضعلىملاذهناكلو!نبللا،..اعملكإلى

تجاةفئمإذئؤيئوااذكلننقتغ)ؤقا!:يقولكطا.البثر.لدىمعروفأومعتاد

يفشئونتلآتكةالأزفييخيكأنتؤفكهزئولأتشتزااللةآتذثقائواآنإلاانفذى

سيخرجوقتهايعني49-59(..)الاصرءزسئولا!قل!السئظءينغقنهنمتتزئتافطقئئين

سبقوقد)الثهادة(..نطقإلى)اليب(نطاقمنالققكالرسولبهذاالايمان

.01بالشهادةلابالفيبيكونوانلابدالايمانانكيفسابقفصلفيوومئحنا
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ومصطلطتكلغتكبنفسيتكلمنبيإلىتحتاجلأنكبشزا،يكونواانلابد

النبيهذافلوكان،(..)إثراصميئتئن!قؤييمابيصتانيإلازئولييقآزيتقا)ؤئا:الدارجة

ذلك..!فيالصعوبةبعضلواجهتاصلأ،آخرخلقيجنسمن

محمداببياخطأالخطأ..إكمافيستوقعهمبثربتهملأنبثزايكونواأنلابد

اذلنؤتخشىفنديهالئةقاتفيكيخي)ؤفخمي:مواضععدةفيالقرآنوعاثبه!ه

ئذربكؤتا5الأكقىتجاغةآنهؤتؤئى)غتن37(..)الأحزاليفخثتاة!آنآخقؤالفة

متذفواائدينتكتتتبئنختىتفغآفيتتيتمغكالفة)غقاا-3(..)عص!يزكىتقفة

الصالحالبشرييتعاملترىكيفأنلكسيتسنىوحينها3،(..)ايويةان!فيبين!ؤقفقغ

الله!رحمةهيترىكيفسوف..!معهاللهيتعاملوكيف،يخط!ح!ن!ل!اللهمع

..!خطأهمنورهبته!النبيخوفهووكيفوعفو،،

ال!ه!قالثلماالبضر،منكفيرهمالقدراتمحدوديبشزايكونواأنلابد

يخيتققاتتعئآنافتالغتفمافيإغزافئفغكتيككئزكأن)قزن!:محمدلنيط

تأتيأنتستطيعلنأنكاي35(00آ)الأنعايأي!!قتكيفنمالئماءيخيمئففااؤالأزفي

)قابه:يطالبونكبماتأتيهمأنتستطيعولنالسمائي،اللمأوالأوضيالنفقبه!ا

)الأنعامانقامديين!نجزؤفؤانخقتفمنيئ!إلاانخكئمإنيب!تنتفجفونقاجمتدي

قدولرغمكونهمانهالمحدودةالام!نئاتهذهمنندركحتىذلكمنلابد7.(..

وأ،إرادتهاو،ملكهفي!اللهيثاركونأبذايجعلهملنهذاانإلاأنبياءماروا

ا..منازمأوشريكعنكل!،علمهاو،قدوته

منأكرعندهوالمنزلةالم!نةمنلهمليستخلقمفنبثزيكونواأنلابد

فذى)ذيك:عنهم!اللهيقول..كطسبحانهلهصالحينعبادمجرديكونواان

)الأنعاميغقفون!كأئواقاطفغتخطآلثنزكواؤتؤجمتايرهينيثتاغققبهيفديالفه



منلابدا(..)النرىنتلإيزا(يئقاتمينييكونغئد؟غتىائفزقانتزذائدي)تتازك88(..

،عندهالرفيعةوفزلتهم،خلقهينالساميةم!نتهمأنندركحتىيكونواكذلك(ن

يتخذولم،سلطنعليهلهمليس،منقادينله،ذليلينللهيكونواانمنتعفيهملن

..االدلمنولياأحذافهم

حفا..اال!ههومننحننعرفخىبثزا،يكونواانلابدكان

01هلشلادا-!ا

لابنابوبةالرةففياعشقها:التيالح!يةهذهفيهااقرامرةفيكلأكبتم

أنت!:لهفقال!محمذاالنبيلىالفعر(مرداسبن)العباسأنهشام

وع!نة+..؟؟الأقرمبينعيدا!ونهبنهبي"فأصبح:القائل

اببيفيهوقعالذيالموشقيالشمريالخطأيصخحالمديق(بكر)ابوفقال

انك"اثهدبكر:أبوفقالواحد"،"هما!:فقالوالأقر3"عيينة+بين!:محمد

ئين(ؤفزآنكزإلأفؤإنتةينييؤقاالثغزغففتاة)ؤقاثعالى:النهقالكط

ا96(..+إ)ص

فيالاسلامعلماءوخلافاتوثأوبلات!فيراتكقرأحينذلك،منواعجب

علىنادى!محمدالنبيانومسلمابخارىصحيحيفيالمايهورةالواقعةلفزمحر

في)الأخفش(فقال"..)المطلبعبدابنانالاكذبالنبي"أنالهم:وقالأمحابه

نأ(:القطاعو)ابن)المازرى(وقال،بثعر.لشالرجزاناللفز:ذلك!فسيرمحاولة

نظملاالمقمودكيرالناسفيكلامالموؤونةالكلاثهالمقطوعاتولكنشعر،الرجز

بأدلةأخرونعلماءأ-لىبينماشعزا..ليست-الحديثهذا-كطلقصيدةفي
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أصحابهاحدكلاميتفل!نولكننفسه!النبينظممنيكنلمالنظمهداانلؤكد

له..اقاله

الكلامهذالماذا!ننفهمأنيفيامابقدرالآنذلكيع!نافلا،حالكلوعلى

الحد..؟!هذاإلىالإيلامعلماءعندلفزا!النبيمن

-لتيكلطالسيرةولاالتاردخفيينقللمأحذاانرلكفيالسرانالحقيقة

أو!نقطثعزانظمقدالنبيان!محمداببيكلاممنوالواودةاثردةنقلت

أراد..!لواصلأنظمهعلىيقدر

هلىهجعلتالقللدوجةفىلك..اعلىاكريخيالاطراديبلغالحده!اإلى

تثيركلبشعراء-ليسوامئنالناسمعظميحسنها-لتياليسيرةالمقفاةالكلطت

.01والحديثالسيرةعلماءلدىوالامتض!لالعجبهذا

كلعيح!

علىقدرتهوعدمبأمئتهيحلق!محمدالنبيبخموصآخرثارلخياطرادهناك

ولايقرألابأنهالناسيخاعأنيحاولرجلأتتخيلانلكهل..ال!بةأوالقراءة

ش!ئايقرأوهوواحدةمرةولوأحدهميراهاندونمنهذافييجحثميكتب

:!الهيقولقط..اكطالحقيقةفييحدثلمهذاانعلىالقرأنينبهنادهؤا..؟ا

)النكوتانفنطفون!لارتابئإذابيميكتخطةؤلاقيبيققنل!يقتئوكتت)ؤقا

القراءةيتطيعولاالضعرمنواحذابيتاينظمانيستطيعلارجلامامإذنفنحن

عنهاكسيصمعاندونمنعافاأرسينذلكعلىوعا!ق..المراسلةولاال!بةولا

يكنلم..والقادةالخطبةفيرغبةأيأوللظهورطمحاىعليهيلاحظواولاثيتا
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سعيدةوحياة،العيشلكسبوالتإرة،للتأملغارفيالاعتزالإلايجيدولايحب

معجزب!بكيظهرفجاةلمعنها..اللهرضيخديجةزوجتهمعوهانئةهادئة

يحتاجأمرهذاأنعلىيبهنانفالقر7جديدمنوتادبخئا..اوليانئالغوئارائعفصيح

آذزاكنمؤ،غيكغتتؤئةقاالفةثاةتؤ)فك!:اللهيقولحين.متا.اتباهمزيدإلى

هذهإلىانتظرثلماذاإذ16(..)ورنىتغمفون!آقلآقنل!يقكفزايخيكغتبثثققذبه

ومثيروصادممفاج!ودثكلالديخنةالمواهبهذهفيهاكلأعلنحتىاللحظة

..؟!للعجب

كلعث!

ما!نتوالإتقانالبلاغةمنرهيبقدرعلىيكنلملوالقرآنهذااندمائاثق

محمد!اببيإحراجعلىالناسأحرص!نوا-والذيناللفوبةقريضصناديد

فيالركثةتلكاوالخطأبه!التثفرواستغلتهاإلاالفرمةدعوثه-ثركتوانقاص

بلوالمراعات..اوالحروبالم!بهلمنالكيرلهمسببالذيال!بهدا

نأدونللقية،وضعيفسيءبمظهريظهرهمولشكلمرةمن!رالقرآنوتحداهم

إفحامه..اعنفضلآإجابتهعلىالقدرةلديهميكون

والاشاغحةالفصمنالقدرنفسعلىصفيرةواحدةبسورةي!وابأنتحداهم

وكل،مفتوحةالخياواتوكل،ممكنةالمساعدةوسائلكلانملاحظةمع،المتين

فكاقتزاةيفوئون)آئم:ممكننتيجةافضللإخراجمتاحةوالتجفطتالتحالفات

38(..)يونىضادقين!كتئغإنالئهذوفييقافتالغئغقننؤاذغوايثل!بشوقيقئوا

هميأ!وادحداهمبأنالقرأنفاجأهمافاخ.0وكلامواباطلثرهاتهذهقالوا:

الأملوبناحيةمنالقوةنفسعلىيكونانبشرطفاخوكلاموأباطيلبترهاتأيفتا
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تننؤاذغوائقتزيالتيثيهئؤليبغحنيرف!ئؤفكاقتزاةيفوئون)آنم..!والقوةوالوفوح

39(..)هودمنابرتجين!كثئنمإنالئ!ذوفيبقافتنالغ!ئغ

..معجزةهولماذاباثرحقدوالقرآنحقيقيةمعجزةالقر؟ن!نأنالمقصود

حال..علىكلالقرأنمعجزةبيانفيوالكصيلللسردبمجالال!بهذاولش

الأزهرعالملمؤلفه(العظيم)اببأفيىبالتفميلهذاعلىثطلعأنيمكنك

منالمحعال!بذلكقرأتقدتكنلمف!ندواز(،النهعبد)محمدالف!المصرى

سريفا..فيهتبداأنعل!يكاكرحفأناقبل،

كلعء

نالنايوفحوالوحيالنبؤاتسؤلعنلناإجابئمعرضفيالقرأنف!نل!لك

ذلكبالفعلتميزيجلهامابم!نالوفوحمنالأنبياء!نتبهاأثىالتيالمعجزات

ا..الايمان)يرفض(الذيرلكمن)يقبل(الذي

قصتهوكرالمعجزةهذهمحردتكرر!..موسىعصامعجزةمثلأ،عندكخذ

ا!مرأن..افيجذاكبيربشكلفرعونسحرةمع

درجةعلىالسحرةهؤلاء!نكعفإقناعكيريدالقرأنانذلكفيوالسبب

ففرعون..اوالخداعوالحتهموالإبهاروالتخحلالسحرقونفيالخبرةمنجذاعالية

خافربنهانقذايخننيخي)ؤانجضثحاذقها:ولكن،المهنةمبتدنيلموسىيحضرلم

6-37..)اثرءغيييم!تخاليبككتةئوك

محايدينأومنصفينويخرفرعونلجانبثمافامنخاؤبنالسحرةهؤلاء!نوكيف

قذالبإنقائوا5االنخؤىؤآتزوانجفتفغآفزفنم)قتتازغوا:المسابقةبدايةفي
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انفثقىهيطيريعكغويذقتاييخيرهقاآزعكخيقئخيرتجاكنمأنئريذافيتتجزافي

62-،6(..)طهاسنتفقى!قننانيؤتمآققخؤقذمتفااتئواثئمكيايهنمقآنجمفوا

يوممنيريدونلاجعلهمماالختةمنقدركبيرعلىالسحرةهؤلاء!نيهف

..!والحظوةوالإهالطلفقطيربدونولكنفيعوه،الحقم!ناينيرواانكهذا

تمنق!إنكغتقخقاذهانغالنتخنفئإنلأنجزاتتاإنقائوايخزغؤنالشخزة)ؤتجاغ

1(..9ا-،39)الأعرافانفقزبين!

لمعجزةتؤمنلفاالمأيهورةوظروفهامواعفلالهابكلالبشرمنبالذاتالفئةفهذه

يجلمابم!نوالقوةالوفوحمن!نتالمعجزةانمعاهفهذاله..وتسلمموسى

!ر..!لاومجادلاصمئامعانذاذلكبعدلهانكرأي

عنتتساءلوانتتتدكرهحتىنكزاالقر2لكيفربهواحدثالمجردهذا

..بصدقهمتوقنحينهاالأنبياء،بهااثىالتيالأدلة

اكذبهوكذئاالنبوةيذعيمنأنتيميةابنالاسلامث!يخيقولوكطولأنه

عليكيسيزاسيكونف!نهالمادقين،أصدقهوالنبوةاذعاءفييصدقومن،ال!ذبين

..إليكأوييكالذيالنيفيوذاكهذابينتمئزان

..يديكوينمعكهيإنما-لقرآن-فمعجزتهص!محمداببيحالةوفي

.01لترىبنفكفيهاتقفبأنيمكنك

ال!!..القعامل5-

أنقبلمرتينيفكرشخصهو"الحفير:الأرجنتينفيالهنددفراءأحدمرةقال

ثرثرلوالسفيرفيهيكونالذيالرعبكمتتخيلانلكحيثشيء"..!لايقول
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حصانةلديهحيثفيهاهوالتيالدولةمنيخافلنهوله..!يحلومابكلوثكلم

سيكونولكنهساءلة..أواعكالاوضررايمنثحمهالطلبطيعةدبلوماسية

ولامحعوبةغيربأثياءباسمهايتحدثوالتييمثلها،التيالدولةمنبالطبعمرعوئا

.01حكومتهعليهاتوافق

اخطرالأمرحيثتمائا،ينطبقلاالحفيرثالفيانوالرسلالأنجياءحالةوفي

ذلكفياخطألو!..الهعنوالرسالةبالنيابةاحدهميتحدثان،يقاسلابما

ابنعيىمنكلامهذاتلحظأنيمبهكيسيزا..ايكونلنحسابهأنيعلمفهو

يذبرفنتآآتتنزبتمانجنجميشى)يا:القامةيوم!الثهيسألهلط!مرلم

نآلىتكونقا)سئخاتك:ف!قول169(..)الم!يدة(اللهذوفييقإتقئننؤأئنائجذلف!

فيقاآغتخؤلاتقييفيقاقغتخغيفتةققذفنئةكثإنبخقلىتينحنقاآفوذ

116(001)الم!يدةانغيوب!كلأئمآئتإئكتقيك

ينقملافلماذاكذئا،الإلهعنويتحدثوندخالون،الأنبياءهؤلاءاناكرفنالو

..؟ايهتملاأنهامباممه..؟تكدمواقدانهميعدملاهل..؟اإذنمنهمالله

قال،اللهعدىالكلىبيفترىأنه!محمدالنبيعنالم!ثركونقالدماللىدك

اللةؤيفخقفكغقىتختغالفةتثت!فمانكدتاالفهغتىاقتزىتفوئون)آنم!:اله

سيمنعال!يفما،2(..)الثورىالمثذولي!بذابكييغإئةبكيقاتهاثخ!ؤئجواثظيئ

الافتراء..؟)هذالمنعيتدخلأنمنإذن!الله

واختلقاذعىلو،ابيهيوحلمما!اللهعلىكقؤللوالأنبياءهؤلاءأحدإنبل

به..!الواقعالثديداللهعقابعنهيمنعأنمنااحداشطاعلط،نفسهتدقاءمنثيئا
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تقطقاثئم5بانيمينييتةلأخذتا5الأقاوبل!تجففنكقيتاتقؤل)ؤتؤ!:يقولكط

4،-7،(..)ال!تةخاجنرين!نخةآخديقيتكغققا5انؤيينيئة

كلعث!

ا..الكثيرينبالفعلوللقد،بنبيليسوهوالنبوةيذعيلمنالالهيالخذلانهذا

جث،الحديثالعصرفيالنبوةاذعىالذيالظدياني(أحمد)غلاممثلأفلديك

معظميسمعلمذلكولرغمالطلمكله،إلىموثهلمايصالالكفيلةالاعلامومائل

فيوماتابىلغ-حظهم-لحسنوجههراواولاالمثؤهةدعوتهعنولاتالناس

قوبة.01إسهالبنولةالحمامفيالنهاية

اكنيالقرنمطلعفيواس!الامائه،اذعىال!يالصظح(بن)الحسنوأما

)الذيالهندىالفتببخبا!،باعهلغريالباطننه،!نالنزا!بةالدولهالملاديعثر

ناالإيطاليالرحالةبولو()ماركووقال،عقولهمفيفئبالحثبن(باسماليومنعرفه

..عدنبخةأنهامدعاعاءحدائقإلىابعهئدخل!نالمباحبنالحسن

!نوايناللى)الفداوية(وهمولاءالجيويق!رمنواحدعلىحصلودالتالي

يموتونالتيالاعتالعملياتلهينفلىونالذينالمتحمسينالانتحاوينمنمجموعة

دولةاسم:الصباحبنالحسندولةعلىالفرباطلقحتى،يهتمونولافيها

وتفي:55،55!+أالإنجليزبة:الكلمة6لتوفهاكالا..+أ"5!"5"5ثينالحظ

مفاح..ا

وفيكلموثه..سببفيالأقاويلواختلفتقلعتهفيماتقدالحسنهذا

منالجميععادتوقدوحيدةمحمئنةقلعةفيو،لباعهدولتهكركقدفهوالأحوال

الظهرباقيهمعلىاجهزلم1256فيالمفولايديعلىانتهتولالفعلحول!
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والجنون)الحشيش(وانما!ناحد،عدىيظهرهاواللهينصرهدم..2731فييبرس

فقط..ا،لباعهحولهجمعماهوالعقلوقلة

كلعث!

الذكلطص!محمدالاسلامنبيمثلأفلديكآخر..اثيءلأنبيائهاللةنصرةبينما

دولةإلى)يثرب(مدينةفيخيامبضعةمنلتبدافقطعاقاثلاينفيدولتهاسس

عائا0135:التاريخفيعمزاالحثمةالإمبزطورباتأطول!نتالتيالإكلام

تقريئا..

صتةف!أقاموالدى(هارت)مايكلمثلبثدةعنصرتارجلآجعلالذيالأمر

منالأمرلكيالنمرانياليهوديالإرثعلىللحفاظمؤدمزا02()90فقطاعوام

فيمنامبةولاجهذايذخرلاالديالرجلهدا.01والأفارقةالمسلمينالمهاج!بن

بتأليفقام.منه.اقلفهوعداهماوكلالنصرانيالأبيضالرجلإلىينحازانهتوفيح

اولو!نتالتا!يخ(،فيلأهليزاال!ثخصيات!رثرتيب)المائة،الأشهر:ىبه

نييأناعكدلاانا:وقالبعدهاذلكعنهوواعتذو!..محمدفيه:شخصية

دولةإنشاءفيالكبيرلتليرههذاكانولكنمثلأ،المسيحمناعظممحمدالاملام

ا.وثمافتها.الإملام

قؤيميا)فك:قولهفيللفايةمتحديةبمووة!اللهعنهاعترالتيالنصرةهذه

ئقيخ،إئةالذاليغايةتةتكونققتفنمونق!تؤتغابكإئيف!تتكغغنىاغقئوا

.(.351)الأتم!يفونلالاا

كأن)قنده:قالاننبئه،ينصردناللهانظنال!!هداعدىنالقر2ردوكان

قنيتظزييقالغفئمال!ئقاءإتىبتتبقفيفذذؤالأيخز؟الذتيايخيالئةيتمنزةتقآنيظن
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نوائبويتظريتربصمن!نعلىرد،!نما!ن.ا(..)الحجيييط!قاكيذةئذهنقك

ؤبتبهتتزبمنثاجمزيفوئون)آئمله:قالان!،اببيثخصمننالانالدهر

.-؟3(..لالطورانئتزئمي!ن!ينقغكغق!ئيفزبمئوافك5انقئوفي

قبلنزلتأىمكة،مورمن!نتالأيخرةالثلاثةالاصهاداتأنلاحظ

ذلكولرغم!مائا..التراجعةالطديةوالمقايشوالمكنةالفعفوقت،الهجرة

الالهيالحاملهوهدالأن.؟لماذا..وايمكين.ابمرةمنوائفا!محمداببي!ن

انفزمتينييظدتاكيقظقتقت)ؤتقذ!ؤ:اللهيقول،كطوأنبيائهرملهمعالمعتاد

917-739(0011)المادتانقائبىلآ(نفغخذتاف!إنهاننتمئوزوننفخإئفغ5

503



الانيقرالفخذ

التجريبي(العلمنتاثج)عن



اللئن،الخبزمملعلىالقدرةيملكونمنهمضطالأغياء!نالقديمةرومافي

نفه)فبمر(لأنبفربب،بىهداولكننقربنا..االطلمنصفملكتانهابرغم

الحموليمكنهمافأقصىاباردالهواءبعضارادلوا0بحالنا.بالمقارنةسكظكان

البدذلكعرقبرائحةمختلطةالربشمروحةعنالناتجةالكسةالنسماتهيعليه

هذا،منأفضلهواءتتجالكهربئةمراوحناأنواعارخصله..ايحرك!الذممطالأمود

إ..ايمئاالعرقمنوخااليابل

يجعلماوالم!نةالسؤددمنبلغقدفهوروما،ثوار3فيالتنقلقيصرارادولو

لاهذابالتكيدلكن!بده،م!ن(يإ!ىفاخرةيخفةعلىيحملونهوجالأرلعة

نف!هئهلكال!يالهطموالفارسا.زماننا.فيمتهالكةسيارةأقلبجانبثيئاياوي

يكنلمبالتأكيد،ايامبضعةالمهمةرمائلهقيصرعنيؤخرلاحقعدؤاالصحراءفي

ينامالالقيمرويمكنطزا..الانترنتسرعاتأبطأفيالإلكرونيبربدنامنأسع

ليعالجهامنانطيبأقربإلىنحننذهببينماأسانه،ألمبسببالمتتايةالأسابغ

لينبهر!نبالتأكيدولكنهرائقا،!نقيصرطعامانيخبرنيماوثيءماعتين..في

..1(كراميلو)الكرلم!ووق(ب!الشيش

موظفأقلانعلملوالمدمةمنميموت!نالعالمغزاالذيقيصرانأي

زمانالناسعلىسيروأنهفعلآ..عاشهاممااهأعثةيعيشالدولةمجلسفي

..إأسلافهمنجهابفكرلموالنينمافاالجدبدةالمنعمنبالكثبرفبهبتفمون

وانهأسوا،امبحالعالمأنيرىالطربقة،بهذهللامرينظرلامناالكليرانعلى

يجذ..)لمثيئاأنإلىهؤلاءيفطنلم..اوالحروبوالأولنةبالمجاعات!رامتلأ

بهذهالأزلفدبممنالناسماتففطمثلآ،السرطانولاالاببولايخعلمالطبوان

01.والانكاخاتبالحئىمدواأنهمإلاشيئاعصرهمفيالأطباءيعلمأندونالأمراض
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بفداددخلواثلأفالطر،وحثيةوأقلرقةأكثرصارتالواقعفيوالجرائموالحروب

بالقنابلولشىالبطيءباليفهؤلاءكلوماتالم!لمين..منمليونينليميوا

مدينةكلفيالمافيفيالمجاعاتكانتبينماالوحثية..؟تتخيلهل..أالذرية

إنتاجيةعلىعايقالمظعيةالثورةتجلمافعصر،السنةموسمحسبحضارةكلوفي

تحدثلطالما-التيو)المنتج()الحاجة(بينوالفجوةفعلآ،يحتاجهاممابكثيراقل

!..لهئرثىموقففىكانتنفهمها-اندونالاقتمادمدرسوعها

سادتعصر(..!النعيم)عصرفيأتالوجدتككلالبشريةحالإلىنظرتلو

علينااللهتفمئلظهرقدعمرالمثقة..منالكثيرفيهوقلت،الراحةادواتفيه

الثه!فعلكطالحديثةوالمكتشظتالمخترعاتاسرارمنالكثيرالبثربتعليمه

آتئنمقفكتأيكغبقيئخميتكغكنمتئوبرصتغة)ؤغئفتاة!:داوودمعقبلمن

والديجيتاليز،البيسقين،منفيهاللهمكظقدعصر.8(..)الألطءثتايهزون!

عصر..اوالستالايتوالترانزستوربالمحزكاتفيهعدينااللهمنقدعمر!.والأثرولين.

..رحمتهوظهور،حنانهوظهور،الانسانعدىاللهمنةظهورفيهزاد

والضهوات،والففلة،والإلحاد،الكفر،.؟هذا.علىالإنانفعلرد!نماذاثم

إ..الإلهعلىوايطول،الدينمنوالسخربة،الخالقعلىوالتكبروالنرور،

!..الانسانحالهووهدا،اللهحالهوهذا

عقابعليناينزلولم،نعمتهمنالكثيريبدلولمالناؤل،خيرهاللهيوقفلمثم

869(..)الفزق!بث!)ف!ئي:ندائهمنيمكولمالففب،

..؟!الرؤوفالربهذاتحبالالككيف:فسؤال

كلعث!
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هذهمماعبمنالكثيركصفلإنهراثع..:نظريوجهةمنايجر!العلم

والظسقالخلقيالجطلومدىفيه،نحياال!يالكونعظمةعلىوعزقا،الحياة

حوبا..منالبةلناينحجالذيالوجوديوالاتقانالكوني

منغيمئانرىأنكوأراد،بذلككأذن!اللهلأنإلاعديهلنحرفنكنلم

..خلالهمنقدردهد!هلفيض

وفدرته!،النهأفعالعلىخلالهمننظرمنقو3اتخذىإذارائعالتجريييالعلم

الوجود..في

..افاشلونهناكدائئا..فاثلونفاك،ولكن

الرسش..ازامش1-

الكلطتثرجمةعلىتحرفأنكالعربيةباللفةئدزسعندماالطبمشكلة

بهذهلشتالأملفيانهايكتثفالتشربحكبكملا!نتالتيالأيقةاللايية

1،ء+أه)والصنولر)!ا!4!7+"(،اللوؤةفيهمثلآالإنسانمخأنكجد..االأناقة

فيانكتوحيوالموبروالبصلةاللوزة.ول(.ء!+ءاء157!"ه)ولوالبملة47!(،

ماوكت(..!)مولرفيالواقع

فأصفرمخك..منالأجزاءبه!هأبذاثشهنلا)الئهزأة(الأمماءهدهبرغم

بالهلعثعوركعنوطمئامصئولةالأميجدالا،اومثلأاللوزةوهيالمايهووة،الأعغاء

مخيفاوحشتااحياتادجدالمراةكونفيالسببوهي..)والاضطرابوالقلقوالخوف

ضغ،مخيفخواووصوتأذحوثلاثةكرويجسملهالمظلمةالممثةغرفةفي

أحبالذممطالجيبابنهاهذاأناثانيةمناجزاءبضعةبعدلدركانقبلوكصرخ

بطنهيحكوهو،يتجثأيلآالثانيةفيالفازبةالمياهبعضيسربأنمالسبب
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وغيرسريعبشكلمرة،مرتينالمعلوماتوملتهاالأيجدالالأنهذا..!العملاق

قضرةطريقعندقةوأكثرأبطأبثكلومرةول+!ا!؟3(،)5المخيالمهادعردقيق

..للموقفواسيعائاوهدوغااتزائاالأكرالمخ

وأالهروبوضعتةتتخذعليهولاءالآنخطرموقففيأنكتدركالأيجدالا

الحساسيةهذه..!منهتخافالذيهذاماتدركأنتجلتخافانهاخىالتمزف،

علىتأذىلأناحتماليةأدنىمنتحميناالأميجدالامنالثديدةوابىلغةالمفرطة

..غفلةحين

فوقنعيشلااننالوجدتلاحظتفلو،الحمايةفي!فيغيرهذاأنغير

أنلكلابدخوفهاكبلدائقا،كريزيايكونأنئشترطلاالخطرحيثالشجر،

الاتحانفىالرسوبوأنتميك،قدمؤذيةالكهرباءانتفهمأنلكلابدا.0تعلمه

نإذلكبعديلفظكقدالمستمعينجمهوروان،عمركمنعامضياعفييتسببقد

به..!ن!ثعرأننتعلمانلنامهمهوماالخوفمنهناكمتلعثفا..اأمامهمبدؤلت

هذاانمنجهلعنولكن-بالموقفوعيناصلرغمنتأذىلاحتىلناضروويهذا

تعقمعنايفا،هذاعنالمئولةهيفالأميجدالاأخرىومرة..ايؤذيقدذاكأو

)م"قأ(..:الإشرين(منالمفرز)ببتايدبروينبواسطةالخوفو!ب

تعلمعمليةوان..الجانيةالآئاربعضدونيمزلاهذاانتتوقعانيمكنك

هلعأومبرر،غيرقلقفيأيغاتسببتلربماالحمايةمنهاالغرض!نالتيالخوف

دراسةعنذلكوأسفر،الامتحانمنتخافانكعلمتأنبعدالحد..اعنزائد

كنسىبأنالاقحانليلةوفيالآنالوقتحان،القسمل!بثهرينلمدةجدية

حتىالمقغومة..اظفركاوالعصبىقولونكمعكلطليلتككقفىلاحتى،القلق

منالخوفعلىمفطورفأنت،ننساهانإلىنحتاجماأيفئامنهالغريزيالخوف
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-ركفااتخذالذىالكلبمنتخافالاكحلمأنإلىمححاجلكن،الأنيابذوات

إ..لهدائئاص!بتكممدخلعنلش!

تركيبةدمحيكمبيوكرثفرة5لخوف..لنسي!وسيلةك!!!خلقلذلك

فيالرهذاكأالهاودعثاثةومرة..القلقهذافي!يتالتيالمعقدةالعواطف

إ..بهاالظصةلأ(7)!هسقبلاتبرودينوفيالأيجدالا،

جدئابحمايكتقوممخكمنمتطرفةفطقةفيالموجودةالصغيرةاللوزةإذا

وتعلمكالأخطاو،اقلمنعليكفظةبالمطتقومكثعر..ااندونونفحأواجتماعئا

الرعايةمننو3الزاثفة..!الأخطرمنالخوفنسىوكجعلكالأخطار،هذههيما

كصلحلنا،!الهرعايةعلىك!لكصلحوعايةجذا..امنكق!ببولكنه،ثراهلا

القائل:سبحانهناقرلهبمدىكداثمكأيهيرثملحيهملنا،لمأنهعلىكديل

انؤريد(خنليقإنيهآقزبئؤتخن5تفئةبهفؤفيينفاؤتغتغالاننانخققا)ؤتقذ

16(001)ق

كلعء

إنزيمفينقمئايملكونالمرفىمننوغاهناكانثحلمأيمئاالطبدروسفي

نأيمكنهلافهوالنقصهذابصبب5"فرث!،(الفوسفاتسادسيالجلوكوز)ئختزل

الحمراءدمهكرناتندخلموفوالا،مؤكسدةعواملبحويدواءاوططمأيبنناول

تي..منعنهسمعتلوكنتالفولانيميامرضهوه!ا،خطيرةتحئليةنولةفي

المضادةالأدويةهيالمؤكصدةالعواملتحويالتيالأدويةضمنمنانالمثكلة

الملارباامابتلوماذاهنا:والسؤالا!أم!ا!+أ؟ول"..553!ولالملاربا:لطفيل

السؤاله!اءالأ!سأل..؟يموتسنتركههلالإنزبم..؟اهدابنقصالمريفىهدا

نايمكنهلاالملاو،طفيلأنحيث!..(الفهعدلإلىفطنوامامرعانولكنهم
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ء50؟+ءهاسمهامينةأيضيةسلسلةعلىاعماذاإلاالانسانجسمفييعيش

نأأينفه..!م*ا؟قا5إنزيمهوإقامتهاعنالمسئولالسلسلةوهذه؟+ول"5..

العلاجيتناولأنيستطيعلاالذيالمريضذلكجسمإلىيدخلالملا!باطفيل

..!نفسهتلقاءمنفيموتله،المناسب

ماوئسقبئظقمألاجحدكفىعظمةلكليضمنا!سأ+أ+ه؟أضأارهرمونايمئا

عأ+عاه؟المغيرةالططليةللقنواتال!بوالفطر..ال!لسيوممنتخاجه

إلابهايعلقلابحيثالبة،فىاكئةالدمخلاياحقعلىيحافظ57ءاسامءكالا

تتذفرأنيمكنلابينما.منها.وايخلصلهفم!الططلعليهافيعملالقيرمةافلايا

الدورةخمسعلىبحمولهاح!الأوفرلأنهاعليهاالأعباءكرةمنمخكخلايا

!..بال!ملالدموبة

كلعء

الذيذلكبشعوريوفاشعرتهلولكنوانصافه..!!اللهعدلمنهداكل

إلىيتخطاه،قلقهعندهيتوقفالذيالحدمن!ر،يحتاجمابفوقاحدهميكرمه

..!كاملينواطمئنانأمانفييجعلهالذيالحدذلك

الاحتياطيمخزونهيومكلفيويراقب،طاقتهمنه/ه02بيعملال!يكبدكإن

تعلموهيواسترخاءبدلالتعملالتيكلظكا..التدليلبهذايشعر،الأخماسولاعي

01التديل.بهذات!ثعرباحتياج!لك،الوفاءعلىقادرةواحدةكليةنصفان

ؤالإخظني!بانقذلييأئزاللة)إن!عالى...النهقولعن!هعلعالإماممئلأ

رائع،!اللهعدلنعمالتفمئل..ةوالاحسان،الانصاف:العدل:فقال.9(..)ابحل

تصيبكلط،حاجتكمنبثرعيكيتفضللما..إحسانهتذوقحينمنهواروع
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خيزتهفيمازلتانتبينما،إضافيةبخيرالبئفاجألط،تحتسباندونعطياه

!..لقديمةا

كلعء

تدركانيمكنكالانسانبجسمالعلمئةالدروسبعضفيبسيطتأملمنإذن

تدركانيمكنك..الرعايةلتلكتفطنأندونيرعاكالذي،القريب!اللهصفة

الإحانصفةثدركأنيمكنكذرة..مقاليظلملاوالذي!لثهالعدلصفة

!..بالفعلإليهانحتاجالتيمنأكبربكمإتالاهايركأقناالتيوالنعموالكمئلوالزيادة

!..حقووعودهأفعالهوكلحق،!الئهأنكدركالخاصجدكفيتأملكمن

ؤقاؤالأزفنالعئقاؤاتالفةخقققاآتف!يهنميخييتقكزوا)آؤتنم!:اللهيقولكط

بهتصلايجريبيالعلملاستخدامالصحيحةفالطريقة8(..روم)1بائخق!إلاتيتفقا

..!الايمانمحا!ببمنمحرابهوالعلمانبنفسكوتدوك!،الهإلى

كلعث!

خلقكمنانإذقدر،001حقثقد!ر،وانالخالقمنالرهبةإلىايفئاالعلميدفعك

وألثدأواد،إذاقدرةمنكاشدفهوالحد،هذاإلىوصنعكتقديركوأحكموسواك

آيثذققؤقائواانخقبعيرالأؤفييخيقاسنتكترواغاذ)قآثا..!غفبإذابط!ثامنك

تخخذون!يأيلايتاؤكأئؤفؤةيئفخآثتذفؤختقفغائلإء،الفةآنتزؤاآؤتنمفؤةيئا

15(..الملت

بالأرضبالكفما..الفعيفالانسانيالجسددائرةعننخرجلمونحنهذاكل

الحئقاؤات)تخنق!:اللهيقول.؟اكط.الفسيحوالكون،الفرصتعةوالسماء،الرحبة

57(..الحالريغتفون!لآاذيرآكزؤيمناذيرخفتنينآكتزؤالأزفي

كلعء
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الايماناتجاهمسبفااتخذتفلونالر(..!و)وجهة(رؤية)ؤاويةسألةالمحألة

اعميتلوولكنك..الايمانهذاعلىيدلشيءكللوجدتالوجود،إلىونظرت

اثه1يقوللذلك..؟اإليكيصلبأنللحقفأثىسبقا،الايمانحقائقعننفسك

2(..02-ا)الطولتئنمزون!آقلآآتف!بكغؤيخي5بنفويبينأناثالأزفي)ؤيخي!:

ا..يقيئاالكونبآياتوازدادوا،الصحيحةالروبةبزاويةالموقنهؤلاءإذنفاؤقد

العلكل..امعالتعاملخطاياعق2-

كليفخر!نالتيبايرهاتمياالعلميالمحيط!نونصفعامالفنذ

الذي)الفيىلي(مثل.!.سنينبعدعليهانضحكموفاننايدريولابنفهيعرفهامن

هذا)تغتف(التيالصورباخروفالموادو!ختلف،مادةكلاملانهيزعمون!نؤ

منمجموعةهووالوجودالجوهر،هيلهالمكونةالمورةمعوال!لي..الهولي

..أعراضلهجوهروكلالجواهر،

كغميهاإلىوتسابقواالأيثياء،هذهبمثلالملمينالفلاسفةمنطاثفةاغتبطت

لا،الهئولي..؟ثعرفهل..!صيحةخر7باعتبارهابهايفتخرونوعارواكبهم،في

جركلي!ا..منلكيا..؟والفلسفةالعلمفيثتكلمانوتريد

نظموثبتياعتمادفيساوعتالتيالكاثوليكيةالكنيسةمعحدثبماثبيههذا

ثلاثةمن!بفيتقريئاالميلادبعد015عامفيوضعهالذياليوناني)بطيموس(

الأطروحةتعي:يونانيأملمنعربيةكلمةوهي)المجسطي(ديدعىمجلذاعثر

..الرياعة

الكونوسطثيءلاككونوت!دكرويةالأوضانعلىارتكزبطليموسنظام

حولالسطويةالأجرامكلوتدور،تتحركلاالكونمركزفيمتموفعةلكنطالفسيح

314



،فياعلمتاإنجازأكانلعصرهبالنبة..البعضبعضهافوقمتعددةأدلأكفيالأرض

وفيم،مطحةالأرضأنيعتقدوناكس!نالأعواممنعثراتعدةومنذأنهإذ

اييصالنمراناعترتالكنيسةولكناصح(،بمعنىمحزفوها)أوالأناجيلكلالبو

..بطليموسنظاميوافقبماتأوبلهايمكن،الانجيلفيسطحةالأرضانعلىتدل

ماوكل..غيرهحقلاالذيالحقهوللكونوفعهالذينظامهاعتبرتثئمومن

ككل..الايماندائرةمنوخرل!وهرطقةكفرهويخالفه

هوأنهالآننعرف-لذي)كوبرنيكوس(نظامحارلتأنهافيالسببهووهذا

)جاليليو(حارلتثمالثمس..حولوتدورتتحركالأرضانيقولوالذيالأمح-

تعفوحتىبخطهالاعترافعلىوأرغمتهكولرنيكوساف!ونصروالذيذلكبعد

اعتذرانإلى..1623فيالف!ي!نامامفيهاوقفالتيالشهيرةالمحثمةفيعنه

عنالفاتي!نعنبالنيابة2991!وبر31فيالثانيبولسيوحنااباباابهايةفي

إ..العامنفسفيلهتفالبعملوقامواجاليليو..!لهاتعزضاييالاماءة

علماءمنكيرمفاجأةمنكبرالخطأبهذاالكلوليكيةالكنسةمفاجأة!كنلم

ناعلىالنينل!توالبراهينالأدلةقذمواواللينالملحدينوالفلامفةالميزباء

هابل(و)إدوينسليفر()فيشوفاجأهمحينخطؤهمدبينثمالأزلفذقديمالكون

453ء"()+أللمجزاتالأحمرالانزياحبينالعلاقةبحثفهمهيوماسيون(و)مييون

أجهزةعنثتعدحينالمجزاتفوءبهايتفيرالتيالطربقةذلكويعنيفة،المطولين

أدتالتيالملاحظاتوهييتمدد،الواقعفيالكونانذلكبعداثبتهذا،المراقبة

فيبداالمثاقدالكونانوتعني!أ!(،)+هء73!+!!الكبيرالانفجارنظربةإلى

الدلائل،لتحنىفرضنةمجردبفيتوالنينفربنا،عامملهاو7013منذابكؤن

..6491عامالكونيةالاثعاعيةالخلفيةقياسمنعليها
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كلعء

بلالعلماء،منالمتوسطةالعقولعلىمقتمرةتكنلمكلكالعلفيماالأخطاء

عصورمرعلىعلميعقلاعظمالكشيرونيعتبرهالذي(نوتن)إسحاقمثاللدينا

يثيانقبل،السنينلفاتكلهالطلمنظريحهسادتوالذىجمعاء..البثرية

رؤبتناليمحح1591عاما!3ءولء5(أ؟ا!ء"7)+أالعامةالنسبيةبنظربهآينثاين

..وضعهقد!نالذيالقديمابموذجبحديلنفسهيوتنويضثسللجاذبتة،

كبت)1مثلالأخ!ء،هذهبعضمنيسلملمفهوالعبقري)آينششاين(كروعلى

يجعللكييائسةكمطولةاخترعهالذىأ!هاه+50!(ا!سأوله!أ!؟5)؟ول:(الكوني

به..يؤمن-عصرهعلماءبمهحع!نالذىالكونلباتمبدامعثكقمعادحه

،حياتفيبهقامالذيالأكبرالخطأهوالكونياثابتانذلكبعدآينشتايناعتبر

بضدة..!نهوخجل

!عث!

انهاذلكبعددبتنالتيالعلم!تةو)الإثباثات()الاكثفات(منالكثيروهناك

اوللاحظهاالتي+!أ+!7(،)15!+!سأ:الم!بخية()القنواتمثل..اخاطئةكانت

منالكثيربعدهومن1877،عامس!بارلي()جيوفانيالايطاليالفلكيمرة

)تشاولزالأيرلندياخ!،المريخسطحعلىتظهرالقنواتمنثبكةوهي،الفلكيين

الأمربكيالريافياتعالموجاء،القنواتلهذهكاملةخ!بطةعملفي(بورتون

رىثبكةهيإنماالقنواتهذهأنجذا،كريباستتاجإلىليقفز(لاويل)بيرميفال

ه!هأنالعثربنالقرنبداياتفيللجميعتبئنذلككلولعدفضائيىن..!صعها

العيقةالتلسكوباتعننحجةأ؟هه(ا!اادماا3)+هأبصريوهممجردالقنوات

انع!س.01مجردوهوماءأنهنتوهمالذيالصحراءكحراب
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القرنفيملالذا!نالذي،الدماغمعرفةعلمأي"ملأ!هاه+ءما!(يفئاهناك

السخصيةأبعاداستاجعلىالقدرةوشني،النفسوعلماءالأطباءوسطعشراكسع

فتجد،الخارجمنجمجمتهتغا!بسثكلمنفقطالإنانيكرهومايحبوما

ثخصيه..ايدرسخىعيهاو)يحش(المريضبرأسيم!كالاهممنالطب

فيلبهه53(،ء!+ءأ)ء!+أممالعلمخمافاتمناكبارهوتمتمائا)العلم(هذامات

وامبراطو!بةالناربةألطيافيوالعنصربونبلالحدثة،الميهشظتآخر!نزفه

)فضلالفمرئةان!اتيشخدمونهورواندا!نواالكونغوفيالاستعما!بةبلجي!

..!علميةأصولللاالآخر(ابعضعلىالبشرئةالأعراقبعض

بهاآمنواييول!ه*ع(001)4!+أ)؟+!!:الأرفي()التمددنظريةعنماذا

المارا!حركه!فرانابظربةكحاولثلا..ونكولاداووبنوزنمنعلماء

نظربةوهي،ببط!تتمددالحمقةفيالأرضبأن،الجديدةالجبالونشوءالجيولوجية

)ا!كاهاقأ:الأوفية()البرودةنظربةوهيوقهافيساثدة!نتأخرىبظربةمعثصة

..الأوض)انكطيق(عنوتخدثدانا()جيمسالجيولوجياقرحهاالتياهه!(،!+أ

والانكطيقالأرضيالتمددمنفكلأ،وتلكالنظريةهذهخطاثبتقدحالكلعلى

ء؟!ا!()ىأ+03ء؟التكتونتةالصفائحجمثفبعدالزائفالعلممنصاراالأرضي

07910001في

يظونهنوا!الذي(،م3اأ!هأ؟5+ههء"؟يي:)الفلوجيستون(نظربةوهناك

)الطبعةونظرية..الاحتراقعمليةويفسئربالاثحالإلايظهرلامرئييخرجزيمي!

منجنينهاثخصيةفيالأمثؤثرحيثا!+مء؟،7(،55ءمه+ا)+هأ:الأمومئة(

اعقدواالذي7(،الا)+!:)فول!ن(الكوكبونظرية..االداخليةاف!رهاخلال

يلأليالتيالغريبةالمريخلحر!تالوحيداليكسيرأنهوقالواوالمربخالأوضبينوجوده
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هذهالعامةابشيةبنظربتهآيضتاينبايفرانقبلالثمس،حولدورانهفيبها

الحر!ت..(

كلعء

الثورةتهبل"!ماضيفيا!ليةىكتالأخطاءهذهانيظنمناكسمنوهاك

يقبلونلاالعلماءماروالذي53(أ؟ولءأحا3ا!40،)!+أالعلميتةوالن!مذجةالمعرفئة

.01مخطئونالواقعفيأنهمعلىمعها-يتسقلاعلميبحثاي

معفلشمان()ماردنالبربطنيالكهربتةءالكي!عالمنسر9891عامففي

قدالهماذعواحيثيقعدها..ولمالدنياأقامبحثابونز()ستانليالأمربكيزميله

نايعنيالباردوالاندماج140!(..دام5)ولهأابىردللاندماجداجحةتجرلةأقاموا

حرارةدرجاتإلىالطجةبدونالمعهودةالنوويةالطاقةينتجنوويتفاعليحدث

يعنيماوهوالفرفة،حرارةدرجةفيالاندماجهذايحدثبل،معروفهوكمامليولئة

الأخطر.01منوخايةنطمةنوولةولقةعلىالحصولإم!نية

فيومياراتهمصانعهثعوىالتيالانسانيالمجتمععلىذلك،لرتتخيلانلك

بعدالعالميوالسلامالنظيفةوالبيئةالزاثدةالإنتاجيةمن،الطاقةعنبحتاحينكل

اقمتللىلكالطقة.01مصادرعلىالسيطرة:الحروبمعظموراءالسببانكاء

الطمة،وعيفياليقظةوأحلامالخيالورممت،البدثبهذاال!ثعيةالاعلاموسائل

..العلمثا!بخفيبارزةخطوةاعتارهتمقليلةشهووولمدة

النتاثجنفسعلىيحصلونلاانهمالعلماءمنكيرلاحظالطمنفس(واخروفي

بحثفيالأخطاءمنالكعيرثظهربداتالوقتومعبالتجرلة،همقيامهمعند

الحقلالق،وثزويربال!ملالظئجبتلفيقلهمهماالبعضأنلدرجةو)بونز(،)فليشمان(
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كلتمويلبوقفيفيدلا(5هه)!(الأمريكيةالطقة)إدارةمنتقريرخرجالنلايةوفي

المضتلالعلممنباعتارهالبارد،الاندماجخلفتبحثاييالأبحاث

ا..الجابيةنتيجةايةإلىبنايؤديلنوالذي35؟!!(ا!حأ!ها5)ءح+ءأع

كلعث!

المجتمعتفليلبهاتمالتيالفريبةالطريقةعلىالأمثلةهذهمنالكثيرهناك

فكرة..احماقةمجردأنهايتبينانقبلالسينل!تثستمرخاطئةبفكرةالعلمى

تقبلانبغرورةاحدهميقنعكحيثذاتها..احدفيتضليلهيالعلمىالمجتمع

علىهذاا(00العلمي)المجتمعسلكهالذىالسلوكهوهذالأنمالفيئاترفض(و

مستقينافرادهجميعأناو،العلميةمعتقداتهفي)موخذا(المجتمعهذاأناقراض

إلايكونوالنمنهمالكثيرينانادواكمن..!الصوابعنبانفسهمباحثينبفكرهم

فف!لأ..؟نطقهمعنيخرجونلاوصاروامنهمبالم!ثاهيروانبهرتتأثرتئلفنةفئة

حالةفىالمعنويةللمقصلةيعحرضذلكالعلميالمجتمعافرادبعضيكونانعن

..!الظتبهذاتكونانئ!ثترطلاالطلبطبيعةهيوالتي،ثوابتهمعلىثورته

كلعث!

الأولى:الخطيئةف!ليك،التجريبيالعلممعملالتطخطاياعننتحدثحين

التيالعلميةالقمةإلىوصلناقداننادئجكبيربدونالأجوفوالظنوالتطلي،الغرور

:!اللهقولفيقبحهعلىالقرآنلئهناالذيالغرورهذابعد..ابعدهامنليس

83(..)غالرانيئيم!ينجمئذفنمبقاقيرخوابانتئتاتزسئففغتجاءكفغ)ققفا

..!ناقصبعلماوعلم،بدونالجدال:الثانيةالخطثةإلىسيقودكالغرورهدا

قيبؤ،فذىؤلاجمئبمبدثيرالفيمافيئخادذتناذير)ؤين!:اللهيقولكط

والتيالعلمية)الحظئق(دالمفيئةال!طحةبينالكرقةعنوالعجز8(..)الحجئييبر!
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ثقأنلكلشىوايي)الفرضتات(دالفيمةالصحةولينفيها،تتحدثانلك

جمنغبهكنميخيقاخاتجخئغقؤلاءآتئنم)قا!:النهيقولكطاالحد.0هذاإلىفيها

66(..درانل)2تغفئون!لاؤآئئغتغنغؤاللةجمنغيهكنمنيننجيقائخالجونقبغ

بينو)الاحتمال(..)اليقين(بينالخلط:الثالثةالخطيثةإلىيقودناوهذا

القرآنع!رتاناماهووهذا(..و)ابظرث)الظنون(ولينو)الفرصة(..)الحقيقة(

يقبهتفغ)ؤقا!:يقولكطأو)الظن(00)العلم(بيننفزقبأندائقايايهرناحين

:!ويقول28(..)اببمثتيئا!ائخقينئغني،الالن!إنالالنإلاتئبغونإنجمفبم

تخزضون!إلاآلنمق!إنالطنإلاتئغونؤنكقئخرخوةجمفبميقجمئاكنمقك)فك

9(..!48)الأنعام

نطقعنالعقلمسفماتفخرجلا:الرابعةبالخطثةالواقعفييأيهرناهذا

رافخفيلقعلاحتى..المعملنتاثجعلىممضرةالصمةفليستئق،الحظ

والقياسللتجرلةالظبلالطدىالعلميقئ!سلدينأقربهيوالتيأ؟+ءأء5+5

والمفكربنالفلادفةمنالأديءسخربةمحطهموال!ين..سواهماكلويرفض

المعملعابدىأنيعرفونالذينعقلالدهم-اختلافوعلىوم!نزمانكلخي

يصيراولركقالةبرثقالة)ايخهم(أماموفعوالوإلاا!2ا+بأنيفمواأنميرفضون

)الملاحظة(جلوالأنهموذلك.01الابتدائيالأولالصفكلاميذيفعلكطبرثقايين،

)إنعه:يقولواأن)مادة(دليىهوماكلعنحالهمو!ن)الفكر(..مناعلى

2!..)البالةبمئتيقين!تخنؤقا!إلاتطق

وصيلة(ظنهم)فيالعلميالبناءالخذواالذينهؤلاءالخاسة:الخطيئةتنسولا

لم.به.المراءإتقانالانايةالمعرفةلورةمنحظهمو!ن.)البء(.لا)الهدم(إلى

.01للجداليوديجوهبأناقمامهمقدر،والأفعالللإفادةوسيلةتخذوهبأنيهتموا
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ابحاثفيينفبوناربكتهم،علىيتكونبلادنا،منكنكلفيتجدهمالذينهؤلاء

دليلأليتخ!وهانفسها،فيصحهامنيتأكدواولمفهمها،حقيفهموهالمعلمية

..عنهوالبحثالحقلقيمةثاموانهيار!مل،معرفيكسل..الايمانمنموقفهمعلى

ائخقبهيئذجغئوابانتاطل!كقزواائلإين)ويخايرؤ:مثلهمفي!اللهقالكطانهم

56(..)الكهففزؤا!أئدزواؤتاآيلال!ؤائخذوا

علىال!ملالهرميءوالب)الوهم(صنيعةعمئهايغتا:ا!دسةالخطيئةوهناك

،المصطلحاته!،علىالأدلةدومقلمالمصطلطت،وتأليف)ئخترعة(،قواعد

وكأنهاسقل،وكأنهايننظرنافيبأنفسنابنياهاالقالئؤئظتالنهايةفيلتبقى

نبأاوتايهراندون،المنطقيةالمحاخاتومطم!نهال!خذفها،مفرؤ3حقائق

نأالادسةالخطيئةأصحابيفطنمتىهذا..ابخيناكلمننحنأنناتأيهربأن

أسماء.01إلاهيإن،قيمةعدناكبيرلهاوليصذ!ها،فيحجةلمثللاممطلح!هم

لقومه:!هودالنبيقال..إكطحقيقةلهكبيرليسالقولمنظاهرإلاهيإن

)1!عرفئنطني!يقبقااللةتزذقاؤآتاكنمآتئغستفيئموقاآفقاءفي)آ-ئخايرئوتيي

زبهنتكانقؤليينيطهبرآنمالأؤفييخييفتغلابقافتبثوتة)آثم!ؤ:الهوبقول3..ا

33(..)الرعدقاد!يقتةققاالفةئغئل!ؤققالشبعلغننؤصئذواقكزفنم!زوايئلإين

الأ!ديمي،المغبواشفلال،الحقيقةكزويرفهوالابعة:الخطيثةواما

يكونالاللا..اوالاتمارالخاصةايديولوجيتكإدخالفيالمنفقالعلميوالكلام

بأنهماالديلعنالمجزد)المانك(مجردإلاوالنتيجةالمقدمةبينارثباطأيهناك

الحمضجمثفأنتذعيأنغربئايكونلنالمسلكهذا!بعتفلون..مترابط

عنبديلأتفسيزايقدمالكبيرالانفجاواناوالتطؤر،علىدليلأيقدم"*هالنووي

تماقامفضوعالسلوكهذالأنفغلكمنذلكتفعللاوالتكوبن..بالخلقالايمان
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أزمةفيالواقعفيانكعلىوبدل،للغايةسيءبمظهروئظهركأغلبنا،لدى

آفك)ياوابىطل:الحقخلطوالقاال!باهلعن!ال!هيقولاستدلالتة..إكط

97(..عرن)-لتغقفون!ؤآتئغانخقؤتكئفونبافيطل!انخقتئبئونيتمان!ب

)علمك(نطقإلىيتناهىلامااعتباركلعناكمنة:كصالخطيئةواليك

يترعيأنيستحقشيءولابعلميسانهالأفيق،)فهمك(حيزاوالضتق،

فيالأغبياءدأبهوالطربقةبهذهالنفسعنالرفالأنذلك،عن..إك!انتباهك

الديالحدإلىعباقرةليسواهملربماأنيصدقواأنيرفضونممن،وزمانم!نكل

وقعفيماتقعانهياكفةالخطيئةالوجود..فيثيءبكلعلئايحيطونيجعلهم

ؤتظبينمهئجيطواتنمبقاكذئوا)تك:فقالنالقر2عنهمتحدثالذينهؤلاءفي

93(..)!ولىقنيهغ(يقائدينكذبئكذيكتأويفةتأيهخ

الذيالحدإلىوضعيفامهزومأداخلكمنتكونانفهو:التاسعةالخطيئةواما

يصذقكمنإلىتحتاج..اعقلكصحةلكيؤكدحتىاحدهمإلىتخاجيجعلك

منحينهالديكمانعولا..االإيمانهذاإلىثطمئنحتىايمانكفيعنكوبرضى

نامنحينهاتخجلولاءمدا؟!*..أبحاثآخرتوافقخىالآياتاعناقتلويان

أشقرلرجلمورةرايتأنكهوالنهلآياتالاطمظنإلىيدعوكالذيالسببيكون

وافقتتلكأوالآيةهذهانليثرحكيفبيديهيلغوهوتظهرهالانترنتعلى

ؤخذةالفةذيهز)ق!إذا:يخهم!الهقالكمنككونحينهاإنك..المعملتةملاحقته

تنتنبثزون!فنمإذاذويهينائلإينكزق!إذابالأيخزةئؤيئونلاائلإينففوبئالفنقآزت

الاعجاؤهذاأنيتبينحينلكيحدثماوهيالطيفرة:بالخطئيةثبيهوهذا

ياعلانيقوم!نالواقعفيثلأالأثقرالرجلوأن.اصلآ.صحيحغيرذاكاوالعلمي
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!ملةالقصةعليها!بلفقمورتهأحدهميأخذأنقبلالصبونأنواعأحدعنتجاري

جنهاثعانيلوكنتذكرها(..ا!بقاكسعةبالخطيئةمصابالمتحمسه!االأن

..العاثرةالخطيئةاعراضمنثعانيأنكمعناههذالربما!ن)تحئر(أو)ارثباك(من

ق!انخزفيغتىالفةتفئذققاذير)ؤين:تعالىقولهفيبهاالقرأنمحرناوايي

ذيكؤالأيخزةالذتياخيزؤنجهيماغتىاتقتبئيختةآصتاتتةقزنبهاطقانخيزآمتاتة

11(..)الحجائفبيين!اثخنزانفؤ

ولأخذ،ظلمهعنككفأنعليكيميركدلك،لكيولكن.وائع.ايجرببيالعلم

ا.العشر.ياالخطهلىهمنحذوك

الفطاقءهال!خا3-

دفينةمتنعلىدراوين(يضارلزالبودطانيالشابرحل1831ديسمبر27في

منواحدةإلىاستكففات!سميةإلىثحولتلمحرلتةسفينة-لتيكانت)بيجل(

الجنوبيةأمري!إلىالميةانطلقتاكربخ..فيالام!فيةالرحلاتأشهر

عات)داروين(خلالهاجمعسنواتخصالرحلةواستمزت.ونيوقللاندا.وأسترالى

)جالاباجوس(..جزرولالأخمنزارها،التيالأمثنمن

ثشكيلة(هناكأنلاحظالعظت،هدهدراسةفياخذبلادهإلىعادأنولعد

هناكأنعلىالبعفى،ببعضهايفبهةكلطمثلآ،جالاباجوسطيوومنقنوعة

وفيذلك..إلىوماالدبثىألواناوالمنقاووطولحجمفيبينهايسيرةاخلافات

الحمولللإنسانبهايمكنالتي!لالطربقةالحمامبترليةالاهتمامفياخذالمزةنفس

بينبالتهجينقامحالةفيالجديدةالحطمملالةفيمرغوبةمعئنةمواصفاتعلى

محابفيالتأئلفيأوللايفئاالفترةنفصوفيللآباء..المناسبةالسلالات
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يشرحكانال!بوهذاإليه-وايثرناسبقصالذيالس!نعنمقالة)مالتوس(:

فيانهيعيمما،غذائهريادةمعدلمنأكريتكاثرالبشريالجنسانكيفببساطة

البظء..أجلمنالصراعمرحلةإلىميملالنلاية

العزلةو!نتنظربته،خلالهاعائاكؤنعضربنلمدةالعزلةهذهفيدارويناستمز

بداالبريطانيالأجاءعالم(والاس)ألفربدانلولاذلك،منامحرهوماإلىششمر

داروينففغل،داروينبأبحاثجذاالثبقرببةهيوايي1858فيابحثهنشرفي

..9185في(الأنواع)املفيىبهفكركهلنايخرجأن

ولممثشركوسلفواحداصللهاالأرضوجهعلىالأحياءانكلفكرده!نت

منالمراعقامالأحياء،ه!همناقلالغذائة!نتالمواردولأنبانفراد،خلقهايتم

أقواهاالسلالاتمنيختاوالذيالحطمئرتيبدورللقيامالطبيعةبتحفيزالبظءأجل

ا!مدا؟ةل!،الطبيعيالانتخاب:باسميعرففيماالأبناء،أفضلعلىليحمل

أحدهماالططم،لنفستسعىاللالاتمنمثلآنوعينهناكاناي3ءاء5..+هأ

وبنناسل،الحباةفيل!سنمر،بالطعامسيفوزمنهوفبالناليالآخرمنوأفوىأمرم

ومعوهكذا،ذربة..يتركأنلهيتشىاندونمنالأرجحعلىالأبطأمهموتبيما

نأاي،الماهرةالجيدةالمفاتلصاحبفقطونسلذريةلدينايمبحالزمنمرور

النهايةفيالعث!وائيالتطؤرإلىبنايؤديمماداثفا،الأفضلكختارالطبيعة

ل!طووالمجموعاتهدهانعزالفيالجيولوجةالظروفتتسببلم..75!اولهأ؟لا

أعلىينثأوهكلىا،المخلفةالأدواعدشاةإلىبنايؤديمما،مختلفبشكلمنهاكل

الخلية:وحيدكائنفييتمثلجذابسيطأصلمن)الانسان(الأحياءهدهوأقوى

(..الأولىالحية)الخلية
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ئعذلمالذيال!بهذافيالآننقدهايعنيناولا..!للاهتماممثيرة)حذوتة(

فقطلش،العلملاريخفيللجدل؟لارةالنظرئاتأكرحالكلعلىوهي،لدلك

والايمانالالحادبينخر2مستتزاعراغايحويالذيالمصرحدورتلعبلأنها

قفزاتعدةخلالمنتعقيذاامحيراث!لإلىثطؤرتلأنهافقطوليس..بالخالق

لأنأيمئاولكن(..الجديدة)الداووينية3بايعرففيماوالعثرينالواحدالقرنفي

العلماءالطضية،كانعاقاوالخمسينالمائةمروعلىللفاية،خذيفيهاالصراع

للنظربة..!)جذا(ومعارض)جذا(مؤبدبينمافيهاينقمون

كلعء

الجوانببعضعلىالضوءنلقيانهوالآنالنظربةهذهفيفقطيعنيناالذى

هذهانيقزونمتقديها-خبلمؤبديهادجعلوالتيفيها،و)التحير(الغموضفديدة

حدلت(001حينهناكنكنالملأنناعنهايجيبناانالعلميستطيعلا)ظلامئة(فاطق

المؤمنغيرالرباضاتحالمبيرلنسكي()ديفيديقولوكط،المثالسيلعلى

،الحوتفينتأملدعوناالنظربة-هذهمعارضياثدمنذلكمعهووالذممط،باله

الأحياءظهوررقبتقدالداووبنيةولأن.الماء.فييعيشلدىحيوانانهالمعروفمن

،الأسماكعنيتطوولمالحوتأنمعناههداف!ن،بالثديياتوانتهاغابكبامنبل!ا

المحيطفيالعيشمنثمكنهمورةإلىدطؤرلممثلأ()بقرةمالديئاكان!نتاولكن

..الواسع

ايىبسةعلىيعيشحيوانمنيتحولاناثدىال!ئنهذايستطيعلكيوالآن

التفسي،جهازهوفي،جلدهفيدفئراتإلىيحاجفهوالماءفييعيشحيوانإلى

بيرلنسكيقامإلخ،...والسمع،والعين،اللعابطفرازاتوالن!ية،،الرفاعةونظام

كغمدالداروينيةأنتابهرتفيزا..االف05انهافوجداللازمةالعخيراتهدهبحساب
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آلافآلافنجدأنعليناانأي،أخرىإلىحالةمنالبطيءالتدربجيالكئر

..االحوتإلىيملالبقرةبهامزتالتيالنقلةثمثلوسيطةل!ئناتالحفرئات

إلىالنهايةفيتملانإلى5(..)5ءأسأءهالفصائلمنونو3نومبينكلوهكذا

وجودها..المطلوبالحفرئاتملايين

بينبهائعترفمثكلةهيالحفريالحجلفيالوسيطةالحلظتندرةشكلة

ولكنهثواجهه،التيالألغازمنهذهانقالقد،نفسهداروينوحتىابظرية،مؤبدي

)رلما(الأرضهدهعلىتوالمحيطايىبسةاماكناناساسعلىمبنياقرامئاوضع

علىتعيشالقديمةالأحياء)رلما(!نتفبالتاليالظبرة،الأزفةفيمعكوسة!نت

الوسيطةالحلقاته!هكل)رلما(!نتفبالتالي،الآنتالمحيطتحتلهاالتيالأمثن

..!داروينسيدياجذا)نئمات(محيرةهذه..!ندريلاونحنالأطلنطيدحتتقبع

ماذاولكن،الأقوىبقاءفسرتفالداروبنية..االجطل:واهئمكبرمشكلةهاك

اكرضولبههالمثكلة،هذ،عندكوففقدداروينف!نجديد،من؟؟الأجملبقاءعن

بمعنى..الأجملعلىالحفاظفيالطبهعيالانتخابمقاميقومالجنسيالانتخابان

..القبيحةالفمائلتقرضفباكليلتخصيبها،الايهورمنالأجملتختارالإناثأن

فيالجمالقيمةوجودمببأو،للجمالالإناثحبسببلنايفسرلمهدابالبم

اصلأ..!العجماءالحيواناتهذه

،سواهماكلعنللإنسانابلغالاكائيالاختلافعمفا:!رمضكلةهناك

ه!ه..كانتالكوكبعلىالأحياءبقيةعنممئزاجلهالذيالفريدالبشريالوعي

الانتخابفكرةفيداووينشريك)والايى(جملمابم!نالضخامةمنالمضكلة

سللةفييقعلااس!ناءأنهواعتبرالالسان،يخصفيمافكركهعنيتراجع،الطبيعي

أقربعنالانساندفصلللظيةكبيرةطفرةقذمتالهائلةالدمايخةالقثرةلأنالتطور،
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تمشكواالداروينيةفأصحابجديد،منلكنالتطور..سلسلةفيلهقرئاالحيوانات

)يوم(فيستنكثفالتيالعلميةالألظزأحد(مامانهمالمسألةهذهفيوافترفوابها،

يوئا..اللفزهذالحلالوصولإم!نيةمنكشاوئاأبدىبعفهم(نعنناهيكما..ا

ثم:بقولهالعطيمالبضريالوعيككونإيث!اليةعنالملحد(دينيت)دانيلوعئر

دييت..اسيدياك!ه..؟امعجزة"..أالمعجزةحدثت

!لأ-،العواطفبهاتطورتالتيالطريقةثل،اخرىلألغازالداروبنيةتتعرض

الروعةهدهنفستركلاوكيف..والقيمالأخلاقوجودوراءالسبباوالمثاعر..

امثلةإلافيهنجدلاالذيالحينفي،العشوائيةالجينيةبالطفراتالحياةفيوالاتقان

العاهاتيببمعظمهابلالألر،حم!دةجينيةطفراتوجودعلىالندرةثديدة

منرلما،ندوي،الاهي:فالاجابةالألغاؤهذهتواجهمرةكلوفي..اوالمرض

!.(.احتمال،الممكن

ايطورفنظرية..االبةنشأةلفزواجهوها!نالتيالألظزهذهأكبرانعلى

..الأولىالحيةالخليةنثأةثفسئركيفةلملكنط،الأنواعنشأةثفسيركيف!ةحاولت

ووس()مايكلواماالؤال،هذاعنإجابةيملكلاانهصراحةاعرفقدوداروين

الأينيةالأحماضيرقبنتاخاهداولما!نأنهيرىالذاليةداووينميرةكبالذى

..تلقائيةبطريقة)بفورات(على

تثىللفاية،عقرئةبنظربةالأبرؤالبدبطنيءالفضعالم(هويل)فريد،لىبينما

فكرثهوفذمأكى،من!ئناتفضائة()ي!وةبواسطةالأوضعلىنشأتةالحطبأن

الضئيلةالاحتمالاتإلىابظربعدالفضاء+،من"التطورىبهفي8291عامفي

الحمولاحتمالبحسابقامحيثالأرضعلىالجاةلنشوءنظرهوجهةمنللظية

ف!نكبذردونحيةخليةلأبسطحتىالانزيماتمنالضرورلةالسلسلةعلى
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المعروفالكونفيالذراتعددأنوبما..!0000401علىواحدهوالاحتمال

الأرضانعلىبهذااحتجقدفهوفقط(،أ)080بهمقارنتهعندالصفرفيقناهيعد

هذهفيومسقيممباشربشكلتابعنا+ولو:فقال..خارجيتحكمتحترلما!نت

اشنتاجإلىنصلا!ئد،العلميالرأيمخالفةمنبالخوفنباليأنودون،المسألة

تصميمثمرةتكونأنيجبونقمقياسمنتحوبهبماالبيولوجيةالموادأنمفاده

بها"..!الككيريمكننيأخرىاحتماليةايتوجدولاذكي،

والديصرالمطدوكنز()!بتضاردأنحيث،بسهولةالزمانمرورمعيكيرلمهذا

علىاعترافىكبيرلديهليس،الطليعصرنافيللداروبنيةالمتحمسيناشدهو

وراءالسببهيغامفةففائية!ئاتفعلأكانتالربما(أنهوبرى)هوبل(افتراض

لتأينومنانفهم:يحألوالملماذاندريلا..الأولىالحيةالخليةهذهلكوبن

معففا(ستاين)بينالأمريكيالاعلامييقولوكطأنهييدو.؟!.الفضائةالكائناتهذه

نأيجونلافقطهمإذن،الأيهيالتصميماكعراضعلىيعترضونلا"همهذا:على

الثه"..اهوبهقامالذيه!ايكون

ناهوالداووبني،التطؤونظريةأنصاومعظملدىقبولاالاكراضاتافدبينما

الخليةهذهانشأتالتيهيبايراباليهمائيةوالكاعلاتالبرقمثلالكونيةالعوامل

!..بالصدفة

كلعث!

الكوننثأةنظرباتعنفماذاقليلآ،الداروبنيةنطقعننخرجأناردناطذا

الكوننشأةلناتفشرالكبيركنظربةبالانفجاراليومالفيزبائيينغالبيةيؤمنككل..؟!

ال!هببن،كبروالكنلةال!فةذات3(يلا"أم!الا!+أكونبةففزذةمنال!هد

ه!اكله..الكونلتكؤنمعينةلحظةفيتمددتوالتيالصفر،منالقرببوالحجم

328



الثهوجودمنموقفهماوالعلماءهؤلاءبديانةيتأثرلاابظريةهذهبصحةالاعقاد

وامرها)الففزذة(هذ،خلقالذيهوالثهأنسيرىبالتهمنهميؤمنمنولكن!..

فيسيقعونهؤلاءمنالملاحدةبينما..البديعةالطريقةهذهعلىالكونككؤنبأن

..؟!المفردةهذه،لتأينومنلفز:

يتببلاولكيكلقائي..!وشكلفجأةالعدممنبزكتقدانهابعضهماذعى

ناافترضواالميزياء..باءالفهيالتيوالطاقةالمادةقواعدكسرفيهداقولهم

كميةوأنمءول!+-أ؟+!ثمائاالمادةفديدكميةكساويكوننافيالمادةكمية

حقيقتهفيالكونيصبحولذلكتمائا..السالبةالطقةكميةتساويالموجبةالطقة

أصلأالآخرهولأنهالعدممنيخرجيبداكجسيمانمنمانع*صفزا،يساوي

الفيزيلاليةالقواينعلىيحتويالكونأنبفكرةالتمكآخرونفغلبينماعدم..)

انهمابذايزعموالموأولئك3فهؤلاالأحوالكلوفي..نفسهيخلقأنمندمكنهالتي

..عوابعلى)رلما(!نواانهميعلمونهمبلمنكلامهم،متأكدون

كلعث!

لامااكل.0يعلمهلامايخمنفيماحفاعتيذالبشريالففولأننرىوهك!ا

والنحئرعنهالبحثإلىوبدفعه،بالفعلكبظهبثبرالعلممنالبضريالعفلإلىبنناهى

الخضرقولفينالقر2بهااخبرنااييالبشريةالنفسمفاتمنلمحةهده،بشأنه

!بفجطتنمقاغتىقمنبزؤكي!5متنزاقيئقنتطيغتق)إئك!:لموسى

67-68(..؟اخئزا!)الكهف

يتساءلوكهاولكن،لذلكالمحتملةبالفرفئاتيأتونالفضوللهذاونتيجة

ثكونانالحمقةه!هصفاتمناليست،الحقيقةهويقولونماإن!نالطقلون

هلىافيهاكلمخلفونهملماذاالحد..؟هداإلىيراهاكيرةفلماذا..؟!واحدة
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ئختي!!قؤلينمي)إنكغ:فعلهمثلعن!الثهيقولهذاكطإن..؟!الاختلاف

(.8(.)الذارلأت

ظئاتكونفلماذا،الحقيقةهويقولونما!نإنأيمئا،العاقلونتساءلثم

بالظبطندريلا،الممكنمن)رلما،منالكمهذاكلتحويلطذا..؟واخمالات

ويت)علفا(تكونأنالحقيقةلهذهالمفترضمنأيس.؟؟اإلخ(....نفترضولكن

ينئفييلاالطنإنقإلاآكزفئمتئغ)ؤقا:القرآنيقولهداكطإن)ظئا(..؟

36(..)*ن!يفقفون!يقاغييئمالئةإنثئئاائخق

أبعادلهانجدلافلماذا،الحقيقةهويقولونما!نإن،العاقلونيتاءللم

وعرضئها:،الإقناعطوئها:يكون،بالفعلحقيقةهياييفالحققة..؟االحقيقة

بكلوالخلقالكونتفسر!لحقيقةيستإنهاالمعقوية..اوارثفاغها:،الاحاطة

:!يقولإكط.يعيد.ولايدىلاتمائا:نالقر7محرهالدي!لباطلفهي.لعقد*.

أحذايخلقلانالشيطانهاي94(00)صائييذ!ؤقاائظيئئندطؤقاانخقتجاة)فك

الضخاك،قال،كطتحييهولاخلفائبدىلاالأصنامأنهاأو،كعادةقاليحط،كطولا

قال..؟؟ا*كطوبدئهيعيدهحتىللباطلبقييثىء"فأي:بمعنىاستفهامأنهاو

..القرطبي

كلعء

ولكننه،ثككاملفيهمبلفعلأ..يقولونبماموقنينواوئكهؤلاءليس

الذيبالطريقالوجودفيالكبرىالحقلالقالتماسعنويلهيهمسيسفيهمالثكهذا

..حالعدىكلالطريقهذايحبونلاوهم!،باللهالإيمانطريقوهومنه،دهمبدلا

العلمبمظهرتظهرانهاوبرغمه!ه،فيهاالمشكوكبطرلقهمللفيبمهمالتطلدلك

هوفيهايثقبطريقةالوجودحقائقإلىوصلقد-الديالمؤمنانإلاوالحكمة
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..!يلعبونالواقعفيأنهمعلىهؤلاءإلىمينظر!-بالئهإيمانهخلالمنوبتيقن

نتوقعأنيمكظ9(..)الدخانيفقئون(ثتذيخيفئم)تك:مثلهمعن!اللهيقولثلما

اقرب،الجديةمنللعبثيةاقربالواقعفيالشكوكيالغيبيالالتطسهذانتائجان

.01الصوابمنللخطأأقرب،الهدىمنللغلال

العلمخروجنتاجمنكان،منهمهدىيخرعلىتخئطمنالآننلاحظهالذيهذا

)التيالعلمبأدواتنبحثحين!..فيهيكونأنيستطيعالديقق()1عنالتجريي

لمالتيالكبرىالوجودحقائقفي(المعملفيالموجوداتعلىثطبيق!يمكن

)ديمديقولكط..كبيرةاستدلالتةإث!لئةفييوقعناهذاف!نالحالبطبيعةنشهدها

فيفأنتمعروضةثجربةتوجدلادامتما،الحقيقيالعلمفظور"منبيرلنسكي(:

01لا".اممنهاالمرادالفرضعلىالأدلةهذ،عنكظيةفكرةادنىتملكولا.!.ورطة

آيثنقذففغ)قاض!:يقول،كطعليهنبهناالقرآنأننلاحظأنيمكظالذيالأمروهو

51(..)الكهفآثفيهغ(خفقؤلاؤالأزفيالشظؤاتخفق

هووهذا،للإنسانبالنسبةغيبمحضهوإليهالوصوليحاولونالذيهذا

وبضطزون،عبورهيمكنهملامسدودحلالطإلىالنهايةفييصلونفيكونهمالحبب

.01ندريلا:كلمةوهييعرفها،لاالعلمانإقناعنايحاولونالتيالكلمةيقولواأن

الناقصة:بأدواتهم)الفيب(ييمسواانيحاولونالذينهؤلاءعن!اللهيقولولذلك

بعيذاهدفايقدفأنيحاولمنكمثل53(..)صاتييد!ق!نييقيانغيب)وبقلإفون

أينسئحلمهعينيهقوةولايريد،ماإلىحجاوكهمسئوصليديهقوةلا،بحجارةعنهجذا

علىالبعيدالم!نذلكمنبحجاوثهرامئاحينهاديصبح..ابالضبطيرميانيجب

..االصحيحةوجهتهاإلىما،ولحطما،بطربقةثصلانآملآهدئغير
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القبر،إلىيقولونالذيهذايأخذوااننفسكاملبرضايقبلونذلكمعولكنهم

الصعةمنقدزالديهميكونانويقبونعنه،الدفاعفيحيلالهمئفنواأنويقبلون

هميةالنطفي..بالفعلعقلهمبهيحيطلاماعنكلالطرفيغضواأنإلىيدفعهم

الفارقيا؟أ!300فعلأ:غيبيإيمانعندهمهما..بالفعلالمؤمنونبهيقومبمايقومون

والفارقأء"57؟5فعلآ:قدينونهم..!بالعدمولكن،باللهالمائالش!انهالوحيد

)ؤائدين:فيهم!اللهيقولكطهم!..العلمولكنالعبودئة،ليصدينهمانالوحيد

52(..!!)النبهوتاثطليزون!فئمأوتئكبالفيماكقزواباثتاطل!آتئوا

..افاشلونهناكان،البدايةفيلكماقلالم

..!فايفلونهناكدانفا

افىسباب..ثاعليضعق-4

الثلالاتخلفتقفالتيالقوةلهميفترقوياسبئاالقدماءايىبالتونيجدلم

نأإلاابرايهنوفوهاتوالمحيطاتالبحارفيالمتلاطمةوالأمواجالأنهاوومجارى

يسفونهاةوالتي)الحطسة(البثرب!ال!ئناتأرواحمنللعديدمس!تكون

الإمبراطوربلاطفيوالقراراتالأموراضطرابوراءال!منالسببوأما)ال!مي(001

الحزاس!نلذلكابلاط،هذاتحكن!نتاييالخبيثةوالأوواحالثبطين!ن

ولطريقةمنتظمدائمدوريبشكلرماحهميقذفوابأنمأمورلنالامبراطووبلاطفي

وراءلماايسللتحاولاييالخبيثةالأوواح!اخافةطردأجلمنتمائاعشوائية

ا..العظيمةالأسواو

شياطينبانهاوالولاءالمرض)سبب(يفسئرونف!نواالقدماءابىبليونواما

المتكروالأطظلمرضسببوأما،والشقوقالبيوتابوابمنتتسللأناستطعت

332



وهوفقط،الأطفالفيمتخممئاشيطتاهناكانهوالآثورينعندخاصبثكل

ال!هنو)1عندهمالطبيبمهمة!نتول!لكالايارثو(001واسمهالأطظلعدؤ

اسمهيعرفبأنهالمربفىجسديسكنالذيالثيطن)يفاج!(أنامح(بمعنى

ببدوماعلىالمحتملن..االثاطيناسماءكرفيالامترسالفيفيأخد،وحقيقته

ا..أمرهانكثفقدانهمن)الحرج(بنالشيطيصيبالاجراءهذاأنيعكدونكانوا

ظاهرةفستروافقدالآن-)النر،يج(بلاددكنيجدودصهم)الظيكنج(واما

الجميلة)فدبجا(وزوجتهودين(بهيرهم)1مسكزحيثالآلهةمكنبأنهاقزح،قوس

فييموثونالذينالثجعانبالأبطلالاحفالاتتقامالم!نهذاوفي..االفاتنة

الحابه!ادغزل)فربجا(أن،نظرهموجهةمنالسطبكببواما..الحروب

ابنثور(غضبعنكعيراتفهيوالرعد،البرقسببوأما..الآلهةبقيةمنبتوكيل

والعصاةالأعداءعلىويطلق!الفولاذمنهائلةمطرقةيملكالذيو)فربجا()اودين(

الذيالجميل)بولدو(وهما،التوائمالاخوةمن!ن)ثور(يملك..عليهمفيقفي

يفسرالذىالحزبنالكفيفو)هولدر(،الرائعالميفوفصلالشمسضوءكيفسر

القثم..االشتاءوفصلالظلمةك

قدؤايملكونولكنالسماءمنهدئولاعلفايملكونلاحفنالقدماءاعتاد

البلية،الأف!وهذهعلىاعتماذاالظواهرمنالكثريفشرواأن-الخيالمنواسغا

اللهجعدهاالتيالحقيقيةالعلمتةالظاهرةفهمفيأخذوا،العدمبالناسكلقدمانولعد

المخربةالصظئحفيانزلاقاتعننلالجةفالزلاؤل،الأحداثهذهوراء)سبئا(!

وأماورطولتها،حرارتهادرجةفيمختلفةوباحالظءسببهاالفزبرةوالأمطار،للأرض

الضمسحولالأوضدورانمحور)ميل(بسبب!نوالصيفالثظءفمولاختلاف

..درجة2(.3)5بزاولة
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لديهمالطبيعةظواهر)فحتروا(وإنماذلك،يعرفونيكونوالمالقدماءأنغير

شروقمننراهماتفسترإذكيفالوحيد..المنطقهيرايهمفيتبدوبكسيرات

الثمسأنالواقعفييفيهذاأنإلا،أخرىجهةمنوغرولهاجهةمنالشمس

لربماانيفطنوالمانهمعلىتمافا..!للعينواضخاذلكييدوا.03الأرضحولتدور

أيفئاالتفسيراتهذهولربما!نت،ذهنهمعنغابت،أخرىتفحيراتهناك!نت

ملاحظثهم..!معثكق(

يختجنثتاين(الوديخجالن!وىالميسوفيندارالذيبالحوارثبيههذا

"لماذا:فقالسأل!حيثوابهار،الليلسألةحولنسكومب(7)إليزابيثوكللميذله

الأرضبدورانالقولمنبدلأالأوضحولكدورالضمسبأنالتفكيرالطبيعيمن!ن

نألو)يدو(كماالوضعانفئ"في)آنسكومب(:اجابتمحووها..؟"حول

!نتالذيما"حسئا،)فيتجنشتاين(:اجاب"..الأرضحولثدورالتيهيالثمس

محورها"..؟(حولثدورالأرضلو!نتإذنالحالعيه)ثبدو(س

كلعث!

انليرىالألث!ياء،منالكثيرالعلماثبتانولعدذلك،بعدالبعضا!ىلذلك

لمماانوقالواثيء،كلالعلملهفسئرفقد،الالهإلى)حاجة(فييعدلمالطلم

ثفراتيسدأنهوالآن)الإله(وظيفةوانذلك،بعديفسرهسوفبعدالعلملنايفسره

هذاعلواكبيزا..يقولونعماالهثعالىا(00الفجوات)إلهعليهوأطلقواحالظ،العلم

اؤعاهااييالترهاتهدهاذعىقدالسطءمناكزلالحقالدينأن(ساسعلى

الطيعية..االظواهريخصفيماالأقدمون

لوكاننالقر2فيهاديقع!نالتيالعلميةالأخطءكئمثتخيلأنيمكنك

الأساطيرعام..؟إكمألفمنبأكرالعلميةالثورةتجلعاشبضرىمن)اختلافا(
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هذهحوليقفالذيالطدي)الحبب(كتضرحفيهسنجدهاالتيىوالخرافات

اللهخلقولينالئهعندمنأنهئذعىال!يالكلامين)الاخلاف(كماالظواهر.0

كأنؤتؤنانفز7يتذبزون)آقلآ!:الئهبقولذلكيأيهرنا!شلآ..االوجودفيوسته

82(..تء)1كي!زا!اخيلآفايخيهنؤتجذواالفهيخيريخل!يق

كلعث!

وهو(الأول)السبببينالظواهرهذهسببفيفزقالقرآنفمانالمظبلفي

و)قذو(،تحدثبأن)أمرها(لم،كحدثأنالظاهرةلتلكراد()1التي!اللهإرادة

المادكط()السببولين..بالذاتالنحوهذاعلىكحدثتجعلهاالتيالأصبابلها

يخلقأن!الهقدرةيأنهذا!لك..!أوالظهرةهذهوواء!الهجعلهالذي

اختاوها،التيوطريمه!النهمنةأناخبرناالقر؟نولكن،اسبابولدونبالأسباب

ككمن)ولآدنتاة:المرن!نذيملكعن!الهلمولكطإ..بالأسبابلخل!انهي

8(..84-ه)الكهفمتتئا(قآتتغ5ستتئاثتئء

منبأنهاالبحرعلىالسفنجربانبها!اللهوصفالتيالطربقةمنهذايتضح

:!الهبأمروأنها22(..)يونىؤاثتخير!افبزيخيئشئركئمائدى)فؤ!:الئهفعل

يقفالذممط)السبب(ايفتاومفذلكولرغم46(..روم)1بآفير؟!انففك)ؤيتخيرئ

)إن.01الفنهدهجرتمادبمتلوالتيالريحوهوبفاعلته،وأقربلوراءها،

ه!اقوةدب!لغالحدهلىاإلى33(..)الورىطفر؟!غقىزؤبهذقيظتئنالزبخئسنيهنييثأ

هذهفيهاتسكنالتياللحظةفيالسفنجريانانفاءحدإلى.01وتأثيرهالسبب

لهذاسبئاالرباحجعلمنهوالنهلأنولكن!..االلهبأمرلجريانهابرغم،الرباح

..الجربان

335



حيثالمطر..!إنزالبها!اللهوصفالتيالطريقةفيوهوآخر،ثالهناك

قتطوا!قاتفدينانقيثئتزذائدي)ؤفؤهو:فعلهمنهذاأنتعالىالدهذكر

الطء،ببخارالمحقلالطبتسوقالتيالرباحبسببأنهاذكرثم28(..)الثورى

ئزليكائلإي)الئةالمطر:هذابهائننرلالتيالتفصييةالطريقةيصف!الكهفقال

يخر!انؤذققتزىيهشطؤيخغئةتثتاغكي!الشظءيخيقينئطةستخائاقئثيزالزياخ

48(..روم)1ينتنزون!فنمإذاجمتاير؟يقيثتاغققي!آمتابئقماذايخلآي!يق

كلعث!

نأمنالوجود،فيالمبثوثةآياكهمعالشركهالهيات2كتسقكيفتفهميخها

الأيثياء،لهذهقائممعقولمفهوممنطقيسببهناكذلكومعاله،بأمرثيءكل

!لتاليره..بفاعتته،معترلث

)آئى:فقالتالأسبابعنالصذيقة()المؤمنةالسلامعليهامربمتاءلتكط

المانهاينافيلمالأمبابعنوسؤالها7،(..عمرن)+تشز(يفش!ئييؤتئمؤتذلىيكون

غابماكانولكن..الأمبابخلالمنيخلقالهبأنقناعتهايعني!نولكن،باله

علىقادؤفهووأجراها،الأسبابهذهخلقال!يالئهان،اللحظةهذهفيذهنهاعن

الفة)كذيلث!:الكهللاقاليضاء،كطوقتأكيفي)يستبدلها(أو)يوقفها(ان

7،(..عمرن)ادقيكون!كنتةتفوذقائقاآفزاققىإذات!ثاغقاتخئق

ذلكيزيدنافما،العلميةالظواهراسبابمني!ثاءماالتجريبيالعلمبافليثت

القر؟ن..بهاوذكرناالوجود،فيأقزهاالتيوسنته!بهالمائاإلاحفا!بالنه

..طليهمنهشيءكلان

شيء..كلخالقوانه

ا.كيل.شيءكلعلىوأنه
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الإلهـيلىالعك

(الآخرةفيالعذابووجودالحجةقيام)عن



ئظهرهاالتيللدرجةعئالش"افيحوودورد(:و!بن)1الأمريكيالكاتبيقول

فحلوا،منهناكلأنولكن،الصعوبةبهذهفعلأالأمريكونلاحيثالظشلون"..!

..!الصعوبةبهذهالأمرأنيظنبعيدمنينظرمنأصبح

خزضتؤتؤائايرآكز)ؤقا!:النهيقولاكطأ..عزيزيياالفايفلينأكروما

ستييلغقئمفوكالأزفييخيققآكثزئيئالمإن:ويقول301(..بفؤييين!)!وصف

!..إذنالناججنمن!رالفايثلون691(00)الأنمامالئيما!

السكونمنيحبهبمايتمسكالانسانيجعلالديالعتدابشريالهوىإنه

كير..واتباعهالثاقللحقحبهمنبكثيرأكرواموالها،الدنياولذائ!والراحةوالدعة

:!يقولكط.منها.)عخل(وال!فرومحها،نفسهشهوات)اخل(الطقلالمؤمنأن

02-21(..)الظمةالأيخزة!ؤقذزون5انظجتةفجئونتك)كلأ

اصابعهبهاتلعبدميةمجردصارواحتىكمائاعليهماستحوذالهوىهذا

تحبهماإلىإلاتتوجهلافصاوتأنفسها،حواسهمثفئرتيفاءت..اوكحركلاكيفط

..نفسهفي)مكروه(هوماوليننفودهمثكرهه(مابعنوخلطواوترفاه..النفس

هذه)تفضيل(فيالنفسوميارالأمورعلى)الحكم(فيالعقلمعياوبينومزجوا

!.الأموو.

قؤاةإتقةائخذتنن)آقزآيت!:اللهقالصارواكطابتجة..؟؟وماذا!نت

يقتفديهققنيخثتاؤةتمتير؟غقىؤتجقكؤقفببقفييماغقىؤختتمجمفبمغتىاللةؤآقثة

تجاةفنم)تك:يكرهونهالحقيأتيهملماوصاروا23(..)الحثهةتابهزون!آدلأالفهتجغد

07(..)المرنونكأليفون!يئخقؤكزفنمباثخق
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لأنهليفيا..؟!الأمرحقيقةمنهذايغترهلكرثهم..؟ستنفعماذاولكن

ثخصيته،دجلىبكال!يوالسياسي،نكاتهكحبالذيالممثلالكفرصففيمعك

جانبتقدانكمنهدايفترموفهؤلاء،معكلأنهلبأبحلاله،ئعجبالذيوالطلم

ذإائيؤتميتقغكغ)ؤتن!:يقولحينالحمقةبهذهنالقر7يأيهرنا..؟!الصواب

ينفعكملنسوئا،أنكميمعكملن93(..)الزحرفئثتركون(انقذابيخيآنكخطتفئغ

..!مجتمعونأنكم

الإدعدىيجعلدماللهأنماطعة،حمقةكتتجئىالإلهيالعدلمؤالفي

..احججارلعةولكن،ثلاثةولانتين،ولا،واحدةحجة

ء،بلعتاكأ-1

تدكموخدةشفرةعلىمخلوقونجميغااننا..االفطرةهيالحججهذهاول

بالفقربداخلكاثابتالضعور:الشفرةهذ،كوادمن..االنهايةفيالإلهإلىوتقودنا

فؤؤاللةالفهإتىانفقزاةآئئئمالئامنآئقا)تا!ؤ:الئهيقولبامتمزو،كطرالطجة

فيثتأيهرهحتىإيهالاشارةككفبالذيالشعوودلك15(..الاطرائخميذ(القيئ

مزر"أ..!جزبتهانكاعلمفأناالم!برةمندعك..نفسك

خلقهاوالتيا..بداخلكالمفروؤةالأويةالعقليةالمبادممأ:الثفرةهذهكوادومن

شيتاتغقفونلاأئقيهكغئالونييقآخزتجكغ)ؤالئة:الأئدةوهبناأنيومفينا!الله

التيالمادممأثلك78(..)ابحلقثكزون!تغئكخؤالأقنذةؤالأنجغازالسئفغكئمؤضك

نظاموراءكلوأنوواءها،سبئاحادلةلكلوأن،الكلمناصفرالجزءبأنكخبرك

فتحتطيع!،اللهخلقكانمنذفيككيرزتالتيال!دممأه!ه!.اختاركه.إرادةهاك

..االإيمانمبادىاساسهاعلىفهمانذلكبمد
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..عبيدهوبأنناالربوبوجود!بالتهال!ثعور:الشفرةهذهأكوادأقوىانعلى

غقىؤآيثنقذفنمذزئتفخطفلإهنمينآذتمتييينقلكآخذ)ت!إذ!ر:اللهيقولكط

172(..)الأعرفتجتى!قائوابزبكغآننثآئفيهغ

بهذهيثعرونلاأنهمكقالواإننصدقهمسوفالمرةهذ،فماناولده!ثتهم،

واالفطرةهذهصاحبيكونخدمااحذاانوالبب،الخالقوجودفيالفطرة

ومسلمالبخاريصحيحيفيال!ىالحديثفي..إكطعزيزيياأفسدهاقديخر،-

يهؤدانهفأبواه،الفطرةعلىيولدإلامولودمن"ما:أن!النيعن!هه!برةأبوورواه

يمخسانه+..أوينمئرانهاو

فمان-الإطلاقعلىالفطرةدلاثلأقوىهوالكودهذاانمنصلالرغمولذلك

وماتفسد..وقدتلؤثقدالفطرةلأنبمفردها،تصلحلاالحجةوهذهالدليلهذا

01.الملؤثيناكر

عقلأؤهبواومنالمكففين،لكل!اللهوهبهحيث،العقلهوالحججهذ،ثاني

الكونيةالآياتهيالحججهذهولالثئعذبون..لامع!ورونفهممربمئاأوناقمئا

والئه.ووحدانئته.وحكمتهقدرتهدلائلفيها!اللهأودعوالقحودنا،منال!هدة

يخ!آياتتا)قئربهغ!ه:يقولأحد،كطكلإلىالحجةهذهتملبأنثكقلقد!

ثن؟ككغقىآئةبزئكيك!آؤتنمانخقآئةتفغتتتئنخئىآتفيهغؤيخيالأقاقي

53(..)فصلتشتهيذ!

:!الهيقولالرسالتة،كطالحخةفهيالاطلاقعلىواهمهاالحججرابعواما

165(..تء)1الزسئل(تجفذخخةالفيماغتىيذيريكونيئلأؤئتلإيىلنئتئربنزسئلأ)

الأرلعة..حججه!الله،لئمانبعدبهيتكلموجهأىمنهملأحديبقىفلن
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كلعث!

نأيخر،اللهعندمعذوؤاالانسانئعذالأولعة،الحججهذهمنواحدةايبدون

)مثلففاقدها،العقلحجةواما..الخلقلجميعثبتتاالحسنوحجةالفطرةحجة

..معذورأيمئاففاقدها،الرسالةحجةواما..معذور(الطفل)مثلناقصهاأو(،المجنون

ويقول59(..)الاصرءزمئولا!تئذثخىفقذبينفئ)ؤقا!:النهيقولل!لك

بنكغ)أتنم:جهنمإلىبردفوجوكعجنا-كل-شنزابسألونأنهمجهنمخزنةعن

ند-س..ادونمنأبذايعذبلاالله(نيعدمونلأنهما8(0011)الملكتديز!

منيبهاعدمهو!،اللهعدهوالعدروهدامعدوزا..يعذبلااللهان!أكد

الهعنديكونلرلماولكنهما،بعيدةبلدفيأمامك!فزاالرجلثرىقدفانت،ومنك

وجهعلىفهمهاأويفهمها،ولمبلفتهأوالسطء،رسالةكبلغهلملأنهمعدوزا!!

اختبازاالمعدورلنمنغير،حعده!اللهفيعقدامدها..فيعديههيدمامناقض

ئفيكزثكيكقتنم)آن:سنتهصانعدلهاقتغىقدالنهلأن..القيامةيومأخر

131(..)الألعامكايخئون!ؤآففقايالنبمانمزى

..رالذهول2-

مثلأثرىولماكمائا،ومنطقظواقعئاتراهشيءكلبها،خاصمنطقلهاالأحلام

مناختكابنةكقفزبيشما،بالحليبفائايثرببيتكمصالونفيالمجررئشأن

علىلأنكلي!ولكنالحلمفيوانتهذامنتتعجبقدالسماء،فيوثطيرالشرفة

كنتلأنكولكن،الطيرانثجيداخكابنةلأنولاالمجر،برئيسشخصيةعلاقة

)مادة(001اث!يشربأنيحبالمجررئيسبأنعلمعلىالجميعانثظن

ا!ا3



المثهدهذافيالموجودةالمنطقيةالنراتاكتثففيتبدأتستيقظوحين

نظركفيالجملالفنشقالطلمأنتجدلذلك..!قليلمنذتمائاواقعئا!نالدي

..الأخرىقواعدهلهآخر،عالمإلىانكلتحينالمنطقتةبهذهيكنلموقتها،

تحتتنظرجنوهوآخر،مثالفيالمعفلةهذهمثلإلىتفطنانيمبهك

كلحيثالانعان،جسمفيالجميةالمظسقةالجةللانسجةالضوئيالمجهر

11!فورياو(الدهنيةالخلايا1بجانبتيشالدموبة(الأوعية1،موضعهوفيسليمثيء

يقومبأنالخبيثالسرولنيالورميقررحينلكن!مليئن..وتعاونوئامفيالطلائية!

يجعلالذيوالارتباكالجنونتلاحظفمانك-اللهقذو-لاالأنسجةلهذهخاطفةبنلارة

الخلاياوتتحطم،إمرتهتحتخادمةكمصنعوثعملللعدوتخازالدمويةالأوعةكلك

..!معالمذاتيخرمائعةقبيحةمحلةالطلائيةالخلاياتميريمادمافا،الدهية

هنال!..يرثىحالةفيصارومتناسفامرتتا!نثيءكلأنثلاحظجديدمن

..ااخرىقواعدهنا،أخرظرلث

علىفنحرصفعلأمابثيءنهنمحينبأنفسناصنعهعلىنحرصالمتاسقابناء

وامالتصزفيالذاتئةالحججبصياغةنقومالمنطقئة.01منقدركيرعلىييدوأن

صالأهمولكنخاطع،بامرنقوملااتاالآخ!بنلاقناعفقطيسمعئن..اعكاد

وأالتصزفهذامواصلةعلىقادربنذلكئبقيناحتىب!لك..نحنأنفسنالاقناع

المسئولئة..اوخزأوالضمير،بعذابئصاباندونالاعقادذلك

كانتوالشئة،أمجاملةلمكانتفالكذبة..اوالبراهينالحججتتوالىوهكذا

رجلمنكانوالرياء(،المصلحةألأجل!نالسرطفشاءال!ثعورا،عنأخروخا

اييالمحزمةوالنظرةأ،الظروفألتفئركانتالعهدوخيانةأقدوة(،انهنفسهأقنع

إ..!ماشيءمنأللتكدفقط!نتالحسناء،جارهزوجةإلىبهانظر
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الكفرامرهوالذاتئة()الحخةلهذهوافخامثالاتجدهانيمكنماأكرأنعلى

يظنهوهووايه،فيم!اسفا!ملأبناةلنفسهيصنعهؤلاءمنال!فركجد!،بالنه

الدنيافيشستخدمهانهيجزمتجعلهالتيللدوجةالمعقوئهمنهائلقدرعلى

..والآخرة

اعقادهانبتنلوثلأ!النهملاقاةمنخائفغيرانهيخبركأحدهمقجد

اخفيتلطذاله:يقولبثجاعةحين!هااللهأماميقفموفلأنه،صحيحكيرفيه

اصتحقلاانيثعلمانتاو:..ابعقلياجتهدثانيلعلمانتاو:عني؟؟نفك

..العذاب

الآخرةدارإلىمعهيمطحبهسوف،الآنبهيفكرالديالمنطقأنيظنهو

ذاتالرئانةالإراتبخفسعاعهعلىيقدرسوفوأنه،منقوصغيربحكل!مل

..)ساذجمنلهوياالدنيا.01فييقولها!نوالتيالمدى

تمافا،المترابطالبناءهذاينهار..الأخرىالقواعدذيالآخر،الطلمفيانهحيث

حالنامثلدماقا..المفتراةالحججهذ،كلعنوبغك،اللطيفالمنطقهلاويفشل

فيهانشيقظايياللحظةإلىفقطتماقا،منطقيينفيهانفسنادجدال!يالحلمفي

:اليومرلكعن!ؤاللهيقولكطإ..الاطلاقعلىيكنكذلكلمالأمرانإلىلنفطن

)ؤتزغتا،2(..)الألطم(تفترونكأئواقاغتفغؤفتكآتفضهغكقىكذئوايه!)اتطز

كأئواتاكئفغؤقكيفهائخقآنقغيفوائزقاتكغقائواقففتاثتهيذاائهككيق

تفزون(كأئواقاغتفغؤفتكآئفشفغخ!يزواائدين)أوتئك75(..)القعصيقتزون!

21(..)مؤ

بثكلينحونهاموفحجج،منيفترولهما!نواعنكلويتيهونيضفونموف

منونئقوه،وأعدوهجفزوه،ماكانواعنكلكامذهولبحالةئصابونسوف.!.كامل
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سوفلأنهمولكنبإخراسهم،يقومسوفأحذالأنليس..اليومذلكفيحججهم

نألهميكنلمأنهمعين،رأيالوجودحقائقلهمتنكشفوحين،بأنفسهميتأكدون

براهينأمامصامدةواحدةحجةثقةتوجدلاوانهحال..!بأي!بالهيكفروا

تاموافحبشكليرونهاالآنومارواالدنيا،فيعنهاعمئفيكانواالق،الايمان

الدنيا..االحياةغفلاتغماماتمنغمامةودونأنفحهم،هوىمنالظسدون

كلعث!

قوةفيوهو،الذهولهذالمحاتمناخرىلمحةإلى!اللهينتهنالذلك

حمذا-وشللارتخاءحالةفيكانتالتىالحواسكلكيومئذ..وثدثهاالحواس

لهمئخفيطاقها،بأقصىتعملالآنصاوتالدنيا،في!نتأنيوموظيفتهاعن

الطيفونيمننتئوتتايؤتمؤآنجميزبهخ)آسئمغ!:النهيقولاكط.0الحقائقكل

ومااسمعهمما:يعنيعربيتعخبيلغويثعبيروهو)!383(..ئبينن(فتلآليفىائيؤتم

نفاذمنالآخرةفيعليهسيكونونالذيحالهمبينمقارنةإنهايلألوننا.01يومأبصرهم

..االآنفيههمالذيالمبينالضلالولينوقها،الايمانبأمرإحساسهموقوة

كلعء

فيوهي-الأولىاللمحةحك!الذهولهذالمحاتمنثالثةلمحةوهناك

الصلحةاعمالهكلمنالدنيافينسيهما!نوقتهاالانسانيتايهرنعم،التأبهر..ا

وفيفيتا(،ذلكيضزه)ولا!اللهحقفياوتكبلاالتيالجرائم،كلالطالحةاو

اتخذيومصأعظمهايوفابهاقامالتيالمصائب..اكلنفسهحقوفياباس،حق

يوم..المدىط!بلةذاكركهمنوتبخرتالزمنعليهاعفاوالتي!-بالهبالكفرقراوه

تةؤآئىا!تتانيتابهز)تؤقل!ذلك:يتأيهركلسوف!الهفيبعثهيموتأن
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ذلكينفعهتراههلولكن23-24(..)الفبريخياتي!قذفثتيتيييايفوذ5الأيخزى

19(..)يونىائففيدين!ينؤكئتقئكغمتيتؤقذ)آلأنحينها..؟!

كلعث!

اعمالهمبهايرونالتيالطريقةفيدتمثلال!هول،هذامنرابعةلمحةوهناك

أعيهمأمامتتبددوهيوالخيربة-الأهميةمنقدرعلىالدنيافييظنونهاكانوا-التي

يخنئةبقيقهكشزابآغفائفنمكقزوا)ؤائدين!:اللهيقولاكطتكن.0لموكأنها

93(..)ابورجستاتة!قؤفاةجمئذةالفةؤؤتجذثتيتايجذةتنمتجاغةإذاخئىقاغالالفآن

وهمإلاهووماماء،بركةأنهفظنبعدمنالرجليراهالذيالصحراءسرابمثل

كانانهيجدفلافهيقتربحينبالفعل)بنفسه(ذلكلهوبتأكدفيه،كانبصري

فيئا..ا

كلعث!

!طلفهيالل!ول،هدالمحاتمنوالأكبروالأهمالخامسةاللمحةوأما

منلطدا!ن،الآنثيءكليعلمونسوف..االآخرةفيلامبثكلوتبلورهعلمهم

دماراكفرواحينها!فية،عديناحججهدمارا!نتالدنيا،فيباللهيؤمنواانالضرووي

همولماؤااب،الع!منإليهصارواماإلىماوراولطذا،غيرهممن2ولماذاهم،

ا..ابالع!هلىايستحقون

بصزا،الآنصارتالتيابصيرةاكطلإنهثهادة،صاوأنبعدالفيبفهمإنه

يخيجمئئفغاذارسك)تل!:اللهيقول..كطصورةالآنماوال!يالتمؤوطكمام

فيعلمهمسيكملاي66(00)1!لغفون!يتقافنمتكيتقافتذفيفنمتكالايخز؟

..االعمىعلىزالواماالآنولكنهممنها،شكفيالدنيافيالآنولكنهم،الآخرة

5!ا3



كلع!

املآيومهاالرغبةلديهمتكونلنهؤلاءبأنئنبئناالخمسةالذهولهذالمحات

الذيال!فيبالقدرشيء،كلبأنفسهميروندوفلأنهم،الالهيالعدلعنللسؤال

..خاشعوسكونذاهلصمتفيسيجعلهم

وامظلومينيكونواولمابذا،بناقمةالدنيافيعليهم!الهحججثكنلم

جثتافنم)ؤتقذ!:يقولحتىشيء،لهمكل!اللهفمئلبل،حقهمفيمبخوسن

ي!والمولكنهم52(..)الأعرفئؤبئون!يقؤمؤزخقةفذىجمنبمغتىقضئتاةب!ب

ناقبلعينواىكاملآالالهيالتأوبليالعلمعلىيحصلواأناثترطوادل،بذلك

يؤتملماويقةإلايئالزون)قك!ليها:التيالآيةفي!اللهفيقول،الإيمانقراويتخذوا

يثئققاءيققئققكبانخققئتازسئكتجاةتقذفلينتحئوةائدينتفوذكماوبئةيةلى

قاغتفنمؤفتكآتفشفغخيزواقذتفقككأائلإيغيزقتفقكئزذآؤتئقيشقغوا

3.(..)الأصاف!يقرونكأئوا

..االندمحينهاينفغولا

الرعدهد.ا3-

منيسخرالمسرحخشبةعلىشهيرأمريكي)كوميدياني(وقف9991في

4+!؟3(..لا)5الأمريكيالشعبعندالمفضلةالكوميدياأنوعمننو3فيالأديان

..انكاتهعلىيفحكالآنأنهأظنلانفسيوعن،الآنالأمواتعدادفيالرجلهذا

دعدكالذيالأبديالالهيالعذابعنيتحدثوقتهاالمسرحعلىالرجل!ن

النرانوسطالسرمدنةحعثكلمفىسوفانكمن،باللهنؤمنلمحالهفيالأدبانبه

..ايحبكفالنهذلكمعولكن،الزماننهايةإلىالمستمرالثنيعوالعذابوالدخان
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منالبهيرونبهاأعجبالتيللدرجةيثهيرةالسنةهذهفيتلكنيههكانت

إلحاديةومجموعات،غربيةترفيهيةمواقععلىوجدئها..!طويلةلسنواتالملحدين

افهملمأيغا..!)ايوتيوب(علىوقرجمة،الاجتماعيايواصلمواقععلىعربية

التقييمافقدهمالذيال!فيبالبؤسهؤلاءحياةتكونأنغيرإطلافاهذافيالسبب

فييضحكونلاأنهمويبدوء5+ء5(،53داه+دا")مبالف!هةللإحساسالصحهح

..!ال!فيبالثكلحيلالهم

بهذه)إحراجها(يمكنمنهيفقطالمحزفةابصراتهفالديانةحال،كلعلى

فباكليصيعته،لأنهمالبشركليحباللهأنبالفعلابعهايزعمحيث..الفكرة

منبابنهبفدائهالضطانقدمنخفصكالذيالربلدىمحبوبلداتكانت

..الفكرىبخائهامنجزةاكيزالثلالعاطفةف!نابصراية،عنلتحدثحين..أجلك

وواضحصريحبثكلالقر؟نأقزبل،الزعمنفسأبذايزعملمالاسلامينما

قيتمفكؤآجئاؤةالفهآناغتخنؤالئضوىافيفوذ)ؤقاتت:الفكرةهذهببطلان

ئفكؤيئهيثتاةققوبغذبئي!ثتاءيققيقمزختقيفقت!ثتزآتئغتجكبذئرلكغئغذبكغ

يعذبلابالفعلفالحبيب89(..)الماررةانقميز!قزيخهتجفتفقاؤقاؤالأزفيالئقاؤاتي

مندشىكلانيعيبلالبثر،مناحذايعذبدن!اللهانيفيلاوهدا،حبيبه

..!حبيبهبالضرورةالشرمنهو

وستالذيالرحيم!اللهانالقر؟نلناوفحايفئاوم!بحوافحوسثكل

ومنيستحقمنبينيسؤيولنأحد،لكلالرحمةهذ،يكتبلنشيء،كلوحمته

يفتيءككؤيغتؤؤخقييآفتاغققبهأميث)غذاي!:يقوليتحق..كطلا

لا156(..)الأعرافئؤيئون!بأتايتافئمؤائلإينالزغةؤئؤفودآيئفونيئلإينقشبظ
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يايخرجلنبالتأكيدولكن،الآخرةفيبرحمته!اللهيعاملهاناحدكليستحق

..)بالعدلكأاللهمعامدةعناحد

هذا..؟!منالنهرحمةوأينباعتار:العذابوجودمسألةعلىأحدئحيهلقد

هذال!نذلكقبالوى..؟امرحومفهواللهيعذبهمنأنقالومن:الأهموالسؤال

شاء..بماثاءمنيعامل!النهأنكيوفحالقرآنينما..بالفعلوافخاتناقمئا

21(..)النكهوتفققئون!قؤتيهتثاةققؤيزخئملاةقق)ئغذلث:سبحانهيقولكط

والجبروتالعزةبكطلايمتااتصف،والمغفرةالرحمةبكطلكصفكطوأنه

فؤغذايؤآن5الزجيئمانصوؤآتااكانيجمتايري)تئغ!ؤ:يقولوالانقام،كط

9،-..(..)الرالأبهخ(انغذابئ

الصظته!هكنياحدإلىنركنلاحىداثفاالحقيقةبهذه!اللهويايهرنا

ياثشاأحدنافيمبحا.منها.الآخرالركنينصيناممااللازممن!ربشكلمعهاونميل

كييخروشكلللظيةمطمظالآخروبمبح،عقابهإلا-سىلالأنهاللهوحمةمن

لك:يفولالفرأنب!بماشحانه،رحمنهإلىإلابنظرلالأنهففط،الاطلاقعلى

89(..)الممدةزجيثم!غفوؤالئةؤآنانيقابيثتديذالفةآن)اكقفوا

كلعء

يستمغدادثالشىباللهوالإذ!اللها..خصومةعبادهولين!اللهبينليس

منأحدلأييريدلااللهإنماعلؤاكبيزا..اذلكعن!..حرقهماواباسبحذيب

قنيكغيقائدينئتنؤيفدتكخكنملئتئنالفةئريذ):العذاببه!ائصابانخلقه

ئنغونائلإينؤئربذغقيكغيئوبئآنئ!بذؤالئةهخيهيغغييغؤالفةغقيكغؤيئولت

متييقا!الأتشانؤخيقغتكخئخفصآنالفةئربذ5غطيظقيلأتميئواآنالثئقؤاتي
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:!فيقول،لأصلهمماداولذاتهمقمودغيرالعذابأنكييقوهو26-28(..)اناء

1(..7،تء)1غييفا!يثيهزااللةويننؤأقتئئمشكزئنمإنبقذايكغاللةيقغك)قا

الئهأقامبل!حذير،دونومن،كفلةحينعلىالعذابيكنلمذلكاجلومن

كنمإئةالثئطنتفئذوالاآنأذتمتييتاإتنكخآغقذ)آتنمايحذير:القرآنفي!

ولطالصمةيوملم06-96(..)صئشكيئ!ميزاطقذااغئذلف!ؤآلب5فبينكذؤ

جاءيخها،كطالكلمةنفىعلينا!الئهييدأحد،صوتهاكلمنوبفغابارثزفر

فيىبهقالهاالتيالكلمةنفس..!النبيعن!نههدبرةابووواهال!يالحديثفي

منه..ليمنعناالمميرهذامنوخؤفناحئ!رنااللهأنعدىدتدلالدنيا،فيمنهوعرفناها

..االحماقةإلاالبعضأيىالعناد،إلاابعضأبى،الهلاكإلاابعفىابىولكن

هعث!

نأالمفترضأنوبرى.01قسوةنومهذافيانيفكرقدمناكسمنوهناك

لوببنمابعفابهم..االمجرمونبفلتانأوثلأ..اابهابةفيبالجمعالاحفالبنم

يتمنىو!الخواطر،هذهكلينسىف!نهالدنيا،فيفديدةبمظلمةاحدهماصهب

01.بعينيهيراهأنأيفئاولكن،القلمهدايطلالآخرةفيالعذابلوكانانفقط

مظلمهمعلىاكسعداب:يقول.ه!ا.منغرابةأيثدهومناكسمنوهناك

نواولو!حتىباللهالكظرلعذيبتملطذاولكن،مفهومالقيامةيوماباسحقفي

الناسعدى!اللهحقأنوقررووأىافترضقدإذنهو.؟ااديء.خدوقينإنسانئن

الذيالرجلانويرى..االبعضبعضهمعلىاكيرحقوقمنم!نةواوفحثأئااقل

الذىالرجلبيما،العقابيستحقيثربررجلهوالأيفةقطتهإلىاوجار،إلىاداء

أحذايؤفيلمطئبرجلهوشيء،لهكلوهبال!يالنعمووليالظلقحقجحد

..!العظبيحتحقولا
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لهأنافترضانهية،الن!فيالمثكلةنفسلديهواكنيالأولالنوعينمنوكك

يملكولماحذا،يخلقلمانهنسي..أالكونفييحدثانيجبالذيمايقرران

متنثاكلتهمعلىومنلهؤلاء!اللهيقوللذلكاشيء.0الأمرمنلهوليسذرة،

دونمعئنةلطثفةعذابهناكيكونانأو،الآخرةفيعذابوجودعدمتمئى

123(..)اناءبه!ئخزئوءأيغقكققائ!بآفلآقاينؤلابأتايخئكغ)تيسن:الأخرى

..اثأنبهلكموليسإذن،بأمانئكمليس

كلعء

يثدتهثتخ!لأنعلىكقدرلاشنحعذابوجودكمدىلرفضأنفيالمنطقما

اخبركال!كلطومنثدثه..؟التخيلأنعلىكقدرلاشنيععذابانهلمجرد

..؟ابالعكس

منو!ن..النهايةفيالمصيرهذابشاعةبحجميأيهرنايتوانلمنالقر7إن

فيه..اضعثنكر،انوليسمنه،فتهربمنهتخافأنثعرفهحينلكالمفترض

العداب..اأصنافدككرحين!خافأنلكرويداللهانالقرآندكومئح

الفةئخؤلثذبكطفكتختهغؤيقا"ليبنطقكفؤيهغيق)تفغ!:اللهيقولكما

16(..،لزمرقئهفوفي!جمتادتاجمتاذةبه

أنهميعنيخوفهو!،النهمنهميحبهالمؤمنينقلوبفيالواقعالخوفذلك

.01عظمتهحقويعطمونهقدر،،حقاللهوبقذرونفيه،همال!يالعبوديةمقاميدركون

غذابينفنم)ؤائلإين:بالجنةالظئزبنالمؤمنينصفاتعن!النهيقوللذلك

التخوبف،ذلككلمعهمينفعلاالذينهؤلاءمقابلفي27(..)المطد!ئشمفون!زئهغ

وأنفسهم،كقلقأنمنيومئاأددوأرواحهمثشعر،أنمنقسوةكبرفلولهموىنت

035



عنه،الابحادمنالهيخؤفهمالذينهؤلاءعلىللحرةيا!تهتز..انمنجفاقاامحر

06(..)الاطءيهيزا!طئبئاإلاينريذفئمقتا)ؤئخؤففغا.بعذا.تيخزدادون

ولا،طبيعييخرانهولا،استحقاقكيرعنانهاحديآثجلمالنارمنالرعبه!ا

ماعلىالدينامرنأخ!انبضرووةيايهرناالقرأنيزاللاإنمامقصود.01كيرانهحتى

9(39001-،)الطرقبانفزلي!فؤؤفاهقمن!نفؤذ)إئة:الجدبةمنبسنحفه

غئةآئئنمهكطيغتتأفؤ)فك:المهولالخبرهداعننتغافلاونتناسىوالا

67-68(001)صئغرفئون!

قفخئونانخديثقذا)آقمق:نضحكأنمنبدلانبكيانلناالأفغلمنوأنه

6(95001-ه)اببمقنكون!ؤلاؤفقمخكون5

المصيرهذايم!ئناانقبلمنبارئناإلىالامخابةفينسار3انبنايجدووأنه

قفخ!يقكنمقاالفهينتةقزذلايؤثمياتضآنقنل!يقيقلئهنم)اسنتجيئواالفرجمب:

7،(001)الورىنيه!بر!يقكنمؤتاتؤثل!

كلعث!

لرلماانذهنهفييفحألاالحد،هذاإلىمخيفأنهلمجردالعذابيبهرمنإن

منهسخرماكللرلما!نالحد،هداإلىمحنيخرهولرلما،صوابعلىنحنكأ

آزآلنم)فك:القرأنيافؤل!ناوكط.؟)حينها.يفعلسوفماذا..بالفعلموجوذا

52(..؟اادمدتتييد!فقاقييخيفؤيفقآضتلققبهكقزفنمثئمالفهجمئديقكأنإن

االاعقرا!..-4

واليولءأءهء5أول!"سأء+5+5نفسئةدفاعوساللعلىةالنفسعلميعرف

الاسقاط:المثالسبيلعلىمنها..للصدماتيحرضحينالانسانوعيلابهايقوم
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منها،يعانيلاوكانهآخرشخصعلىبأكملطالمشكلةإسقاطوتعني3ءأهم!+هأ

والتبريرمنها.01هويعانيالأنه(غيرهعلىالمشكلةإسقاطامحبمعنىاو

به،قامالذيالفعللهذاالمحتملةوالأسبابالأعذاراختلاقوشنيدار+هأ؟!عامأ،5

واللومأخر..!وغدمجردأنهول!سإلطاضطركهالتيهيالظروفأنإثباتومحاولة

..فعلتهفيآخرشخصعلىاللومإلقاءاي،بالطبعواضحوهوء+!ا!

علاقةلهاولشبل،العقابمنبالخوفعلاقةلهاليىالنفستةالدفاعاتهلىه

بامتمراروعينالابهيقوممقادنفسيبشرىسلوكهوبل،عدمهمنعقاببوجود

اكس،حكممنللهربللضرورةليىما،صدمةاومشكلةاوخطأفيالوقو3عند

نحن..أنفسناحكممنللهربأيفتاولكن

داثرةوالسعتالصدمةحجمزادبهلطالقوةفيابفيةالدفاعاته!هلزداد

اليسيرمنانهإلىثفطنحينبسهولةانتتلاحظهتدالديالأمروهو،المصيبة

كمرالتيالمالئةالأزمةفيالسببكنتبأنكالأقلاعلى-لنفعكدعترفانعليك

أمره!ا..ينجحلمتجاويمثرو3علىالأموالمنالكثمرانفقتلأنكأمرثكبها

فيهذالأنشكلة،أدنىدونالناسوامامنفسكفيبهو!عترفعليهاللومكتلقى

لربماأننفسكولينبينكفكرتلوبينما..بسيطةومشكلةئحتملفروالأصل

الودويوالانقباضالنف!يالمرضسببهوابنكمعالقاسيدرلتكاسلوب!ن

منجذاوالكثيرنفك،منومقاومةممانعةلجدكبيرحينهالرلمابه،يمرالذي

ستكونحينهاأنتالآخدبن،ولوموالتبدبرالإسقاطبينالمختلفةالدفاعوسائل

ناإذبهذا..نفسكإدانةفيكفكرأنقبلكلهالكونعلىاللوملالقاءسحذا

وابوعيسواةعلهكأبذايسيزايكونلنلهاوكحفلكجذا،كبرةالواقعةالمصعبة

وعي..!بلا
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هدا!نسواة..!الإطلاقعلىبسهولةبخطئهاتعترفلاإذنالبثرئةالنفس

علىالأدلةسيدهوالاعترافأنالقانونخبراءيعرفالذلكالعظبمنللفراو

ضرورةعنالترليةخبراءيتحدث)كطالمجتمعلوممنللفرارهذااو!ن(..الإدانة

مسئوليةتحفلعلىكثجيعهماجلمنوالآخرالحينبينالأبخاءعقابعنالكافل

واللؤمالذاتيةالمسئولتةتحقلوالمالف!ميروخزمنللفرارهذااو!ناخطاثهم(..

!..العنيفالداخلي

)يستحقون(بأنهمانفسهمعلىاكرأهلاعترافعنالقرأنيحدثنالظلذلك

معهمالإلهيالعدليخصيخماشبهةاوثكلأيدحمئامعناهه!اسيكونذلك..

ابار..اإدخالهمفي

آصنخابيخيئنقاتفمكآؤتنقغفئتؤ)ؤقائوا:عنهم!النهيقولكما

عنويقولون.ا-19(..لالملكالسئبير!؟منخابقشخفابذتبهغقاغتزفوا5الشيير

يتوفيرفقم601(..)المرنوفتائين!قؤقاؤئنشفؤفتاغتيتاغتتث)زئتا(نفسهم:

حيهاسيخدلونكالذينهملأنهملهؤلاء،المزعومةالحقوقعنالدفاعفيجهدك

..!الواضحةالاعترافاتبهذ،القيامةيوم

اللهجعلالتيللدرجة،والظنونالضبهاتنطقخارجهوالذ!الالهيالعدلإنه

ا..أفعالهعلىلفسهحسابيتولىانمنهويطلب،أفعالهعلىقئفاإنسانفيهاكل!

قيئاانقظقيماتؤتمتةؤئخرمكنئقيمايخيطائزةآنزقاةإئحافي)ؤكك:سبحانهيقولكط

ا-49(..3)الاصءخييئا!غقكانيؤتميفي!ككقىقيتكاقزأ5قتحوؤأينقاة

كلعء
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ردفيويفمتللنايبتن!اللهإنبلالحد،هذاعنديوقفلمالالهيالعدل

الله!يكونأنالممكنمنهلوتتاءل:اذهانناعلىثردقدالتيالخواطر

ظدمهم..؟أاوالعقوبةفيالجرمحد!عذىأوبالغأوافرطقد-باللهصالعياذ

..القرأنيجكحينها

ختتةقذق!إنذطثثاذيظيغلاالئة)إن:نفسهعلىالظلمحزم!اللهبأن

ؤقققيتقضيماعافيغيئ)قن.،(..)اتءغطيظ!آنجزاتذثةيقؤيؤتئغتاجمققا

6،(..المتيثتب!!باللأ،زثكؤتاقغتئقاآيقاة

)ايخؤتمخصوف!ا:القامةيومفيفعهذكزييهددله!نبفيلاال!يالظدمهداوأن

ييؤيمانم!نطانقؤازبن)ؤتغتغ17(..)طلرايخؤتم!ظنغ،كتتتبقاتفيكلفخزى

خايبين!بتايهقىبقاقظخزذلييقخئهثقاذكأنقؤنثئاتقسنفظقغتلآانقظقة

7،(..)الألاء

ؤتذيختاؤصئققاإلاتقعتائكئ!)ؤلاولقتها:فوقالنفوسيكلفلا!واللهوان

عيرها:جرمعلىنفشايحابولا62(..)المونونئطتفون!لاؤفنمبانخقيثطققيلث

اخزى!يرزؤؤابئةقززؤلاكفيقايم!لقمائفافتكؤقنبتقبيماتفتديف!ئقاافتذى)قني

9(..5)الاصزء

آيثذآئفنمثيقةككيقتتتزغن)فئم:العذاب)يستحق(بمناعلم!اللهوان

واعلم)!396-.7(..م!يئا!بقاآؤتىفنمبائلإينآغتئمتتخنثئمهجمتئاالزخقننكتى

07(..)الزصيققفون!بقاآغتغؤفؤغمقتقاتفبىكل)ؤؤفيتلاعلن:بماكانوا

انفخربين)إنأحد:ئظلمهململأنفسهمظلمهمبسببالعذابهذااستحقواوانهم

ؤيمقطقفتافنمؤقاهئنيئون!يهؤفنمغتهغئقئزلاهخايذونتجقئغغذابفي

ى..6،س)الزضلىالالايمين!فئمكأئوا
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!إ..والعمبنالكفرإلىلعادواالدنياإلىواعادهمكأاللهاخرجهملووأنهمبل

غتةئفوايظتقذوازذواؤتؤقنكيقئخفونكأئواتاتفغتذا)تك!:يقولكط

28(..)الألعام(كأفيئونت!إئفغ

كلعث!

قيامفي،المنقوصغيرال!ملالالهيالعدلعلىثدلإنماالأدلةه!،كل

..للعذابمنهمالئهيعذبهمنواستحقاقخلقهعلىحجته

..!صديقييافيهلفكرماأعرفأنياظنانييخر

الالهيالعدلصحةعلىنالقر7منامتدذ.اكيف.منطقيةمعف!لةهذهأنتفكر

نالقر7لو!نماذافعلأ..؟االعدلهوهذاأنيقفكعقلئادليلألكاقدمأندون

ازعمإذنفكيف،صحتهفيتثككأوكنتبها،مقرفحجةإليكببةبايمثللا

..؟!أديهعلىاعتماذاالالهيالعدلبصحةثسلمانعليكأنه

)كدبت(..)اهلبمعضلةثبيههذاإن

الرجلهذاانباثبينولكن"..كذابونأهلك!بت+كل:يقولرجلآانيحكون

انهمعناههذال!نصحيخا،الرجليقولهمالو!نالككير:فيفأخذنامنكربت..

غيريقولهماأنمعناهفهدا!ذئاولو!نمنكربت..ايفاهولأنه،بدوره!ذب

معناههلال!ن،مادقونكريتاهلولو!ن..عادقونكريتاهلانا!،صحيح

..كذابونأنهممعناههذال!نصادفاالرجلهذاولوكان..مادقالرجلهذاأن

إلخ.....صادقونهمإذن،هوكاذبإذن
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أشهرمنهذه..!اللعبةهذهفيالساعةقيامإلىنستمرأنيمكنناوهكذا

اجتنابهعلىحرعتسلوكهذاأنلاحظتولعلك..اك!بخفيالمنطقتةالمعضلات

..؟!الآنالمنطقتةالمعضلةهذهفيأقعفلماذاال!ب،طوال

اللهعذابهياصلأالإلهيالعدلفيلديكالمشكلةمنثأأنعزبزيياالبب

الناربوجودتعرفانلكأولياينمنولكن..منهمالعذابيستحقلمنباكر!

لكأتيتأيىبومن..القرآنمن:الإجابة.؟؟.اكسفيهاسيعذباللهولأناصلأ

..االقرآنمن:الإجابة..؟؟الالهيالعدلعلىبالأدلة

لئه-صحاشاولو!ن..!الأمرينفيصادقفهوصادقا،المتكلملو!نإذن

ولو..!ظلميخهايوجدفلانارهناكفلو!نالأم!بن..!فيفهو!ذبالقكلم!ذئا

أصلأ..!داريوجدفلاظلمهناك!ن
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الطمأنينضأخطرأنواع

(الأديان)عن
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مرةذاتدوكنز()!بتشاردالشهيرالملحدأنه)اليوتيوب(مقاطعأحدفيوجدث

مخطئا؟؟"..لوكنت*ماذا:اللهوجودمنموقفهعننصرانيةمنئثلقد

جميقانحنربمامخطا..يكونأنالممكنمنثخصكل8)دوكنز(:فقال

يثايقدراو،ورديقرنوجدأو،معكرونةوحشبوجودنصدقلالأننامخطئون

الهندفيؤلدتلوبهتولكن،نصرانيةفأصبدتيامري!فيؤلدتأنتولئر..!

بالإلهتؤمينلكنتالظيكنجأيامالدنماركفيؤلدتيولوكن!ت،هندوسيةلكن!ت

ولوكنت)زبوس(،بالإلهتؤمنينلكنتالاغريقاياماليونانفيؤلدتولوكنت)ثور(،

لا،الجبالقممفيالساكن)جوجو(بالإلهثومنينلبهتاف!بقياوسطفيؤلدتي

..والم!نالزمانمصادفةإلابهتؤمنيلكيالابراهيميالالهلاختاركسبباىيوجد

مخطئةأنتلوكنتوماذاانا:للثسأقولمخ!،لوبهتماذالسأليتيحينفأذتي

)جوجو(؟؟إ+..الالهبثأن

وقد..اللصة)إفحامه(علىلدكينزالجمهورمنحادتصفيقالمقطعنهايةفي

تمتثمما،غربيةإلطديةقناةمنالمقطعفكرةل!شرح)الجرافيكس(استخدامكم

ردانيرونهؤلاءيبدوكلماعلىما..!عريةإلحاديةقناةمنالعريةإلىكرجمته

!.عبقرتا.دوكنزكان

،وجودهباليئت(المعكرونة)وحثىيقدمهأنيمكنهدليلاممطهناكانأظنلا

فنجانوأماأصلأ..اأحذاكيرسللمحيثبذلكيهتملمنفسهالمعكرونةوحثى

وفي،اللازممنأكربالذاتالرجلهذالسانعلىيترددمثالفهوالطائراثي

وصلقدلأنهحداقصىإلىبنفسهمعجبأنهيبدوخاضها،التياللظءاتمنالعديد

احدلابه..يأيهرناانبدونمناسبةأيفييترىانفيأبى)الأيهي(ال!لهداإلى

دوكنز(..!)مستريانكثهيكررمنيحب
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حيها!.)مختلفة(.لأنهاالأديانلجميعتركهبمسالةيقققكلامهمنالآخرالجزء

في،دقائقلبفعةيفكربأنخلفهصققواالذيمنآخرواحدايولادوبهزيهتملا

يرعاهوهومنفرذاالخلقبدأصمذ،فرذاحذملكهوعنهنتحدثالذىالالهان

)ثور(الالهأويثرعيين،يخر)آلهة(ابناءله!نالدي)زبوس(الالهيخرفهووبكلؤه،

الالهاو،جعبتهفيالتيالوحيدةوالحيلةالمففلةدميتهالفولاذئةمطرقتهالذكط!نت

..ابثأنهئعلمناحتىالأساطيركعيزافيكبدوكنزنفبالذي)جوجو(

على..؟نؤمنإلهبأيبالئة:يؤمنونلاالذينألسنةعلىالحيلةنفس!تكرودائفا

علىانهايزعمكل!،مختلفةالأديانطالمانسير..؟منهجبأينتدئن..؟ديناممط

يفيءالاتكونانلابدالأديانسؤالواجابةخطأ..علىالجمعانفلابدعواب،

سبق(001مما

الاجاباتهذهمنواحذاجوابهميكونلاولماذا،نتساءلانلناانعلى

النصرانية--الإسلامالخياوات:منعدذانفحانيمكظيعني..؟؟المخطئة

..اللادينيةخيار:نضعالنهايةفيثم،إلخ....-الهندوسئة-اليهودية

ؤيدتالذيالأصلعنالنظروشضالنلاية،فياختيازايبقىدينللآاختيارك

العقلية،قواكب!ملاخترت)قد(فأنتابواك،عليها!نالتيالديانةوعلى،عليه

منإذنفلابدما،م!نفيحقيقةهناكأنسفمنافطلط..الخياراتهذهمنخيازا

يا(نتحيها..الصحيحالاختيارهوذاكأوالدينهذايكونان،احتمالوفع

..احي!لكفيبهاتقومقدكسلعمليةبأسواقمتقدصاحبي

كلعء

النازل!الهدينلأنالأسماء،سألةعندمحيروقوفلدينالشىالاسلامفي

وأ!،،حدينهوالبشرثةتارلخمنمامرحلةفيولرلما!نواحد،السماء:من

الله!قالالتيالأمممنهؤلاءفكل!..محمدالنبيديناوإسزئيل،بنيدين
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كائواغفائشأئونؤلاكتئئنمقاؤتكنمكشتتقاتلاخقتقذأفة)تفكعنها:

فيعالثتالتيالشريةالأممهذهكلعن!اللهيقولل!لك134(..)الفر!يفقفون!

آتنتقؤالمئايئينؤالئمتارىقاذواؤائدينآتئواائدين)إن:مختلفةوامثنأزمان

فنمؤلاغفيهغخؤلثؤ،ؤئهغجمتذآنجزفنمقففغصنابخاؤغبئالأنجبرؤاننؤبمبالفه

62(..تخزئون()النز

يخلقهملماللهأنوهي،الأمممنغيرهإلىالاسلامبهاينظرالتيابظرةتلكإنها

فيظواالذينهؤلاءعلىبوضوحيردنالقر2إنبل.01جهنمحطبليكونوافقط

)ؤقائوا:بالضنالوحيدالحصريالفاثزهميكونواأنلدوجةاللهاحبابانهمأنفسهم

كئغإنئزقاتكغقائوافكآقاثفختفكتقار!آؤفوذاكأنققإلاائخةيذخكتق

غفيهخخؤلثؤلاقئهنجذآنجزةققةئخبنؤفؤيئهؤنجقةآففغققنجنىهصنادتجين

ا-112(..11)ايؤتخزئون!فنمؤلا

نظرفييستحقفهو،جميعهمبريدهوصذق،وحده!باللهأمنمنكل

زمانفيؤلذاو)الماموث(زمانفيؤيذسواةالفاثزبن،منيكونانالاسلام

عرفوسواغ..اطلسجبالاو،الألبجبالسفوعيكنودواءكان)ابلوواي(..

الرجلجنصمن!نوسواةيلؤثها..لمالتيبفطرىأو،إليهأويكبنبئووخدهالئه

القرآنعيهميناديهؤلاءجميع..البثرةأسودأوالأصفر،أو،الأبيضالقوقازي

،التقوىمنقلولهماحتوتبماإلايتفاضلونلاوأنهم!،النهأمامتساوبهمليخبرهم

ؤقتايخكلثئفوتاؤتجغفتئهغؤأتثىتهبريقختقتاكنمإئاالئاينآثقا)تا!ؤ:اللهيقولكط

39(..)اسبراتخبيز!غييثمالفةإنآفقئهنمالفهجمثذآكزقكنمإنيتقازفوا

كلعث!
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..كلاللهخلقهمالذينالبرهؤلاءكلعنيموسىفرعونسأللطلذلك

إذن..؟اضلالعلىكانواكلهماتراهم..يموسىإليهمئرتللمالذينهؤلاء

سألهكذا..؟!قيلةسنينمنإلاتولدلموأنتالحقيقةكحتكر(نككظنلماذا

عليهيموسىجواباه(..؟ا!ن)طهالأوتى!انفزوفيتجاذ)ققاقال:حينفرعون

فموسىيا52(00)طهيتشى!ؤلاؤئييمللاقيبيخيزئيجمتذ)جمثفقاحنها:

نبدلالهذا،يموتثمسنواتعدةالأرضعلىويظل،النهاوادهموعدفىيولدبئر

ولكن،السلامعليهمالوحيوحامليالأنبياءمنأثاولا!محمذاولايموسى

وماالإد،هؤلاءعديهما!نويعدم،عبادهينسىولايضللاالدي!اللهنعبد

العداب..!اوابعيممنيستحقون

كلحث!

ؤيذالذيمنلبنمسابقةفيلسنانحن:عينيهامامالحقيقةه!هيرىالمؤمن

اختياراتبثأنصوابعلىهوال!ىالبشريالعرقهومااو01.المحيحالدينعلى

...الالهقضيةمنواحدموقففيجميعناأنناإلاالحقيقةفيالمؤمنيرىلا..ادينه

الذيبالمنهج،الصحيحةالطربقةعلىلبادتهونسعىإيه،الفقرجهةفيجمغانقف

الب!ثر..ايديحزفتهبمالاهو،انزله

يكونانيجبال!ىالمحيحالموقف!محمدالنبيعلىالقرأنئمليكط

أتثؤفكآفؤاغفنمقئبغؤ،أبزتكظؤاسنتكغقاذغ)فبذبك!:النهيخقولعإ،

آكقاكنمؤكنمآغقاذكؤقئكخزئتاالفةتجيتكغ؟غدذؤأيزثقيبيقالئةآتزذبقا

09(..)الورىانقمهز(ق!إتيهتنهتنتايخقغاللةوتيتكغتجنهتناخخةلا

الظدمة..ا!النظفيلكتضحوالإجابةالفسيرمنالمزبدهناك

361



الاختيار..اأسسأ!سل1-

مؤال:هناكالثعبية،!نبايصوياتالمختصء،!هءهموقعأمنةأحدفي

كانت.؟؟".السياسيةالأحداثفياللعبةقواعدئفئريأحددوئاالمراهقونئقبر"هل

بالمواضة..السؤالهذاعلىالناسمنه/ه08إجابة

والداهعليهرئاهاالتيالطريقةمنبلىا،بالفعلثيءكلعلىيثورالمراهق

ا!ئدةوالأعرافبالقيمومروؤا،عمرهطواللهاختاراهاالتيالثخمةوالفضيلات

ه!هالأخيرةولعللملابهم،اخيارهمبطربقةوانتهاةفها،والتشككالمجتمعفي

..!بالفعلفيهاالتحكميتطيعونلو!نؤال!ريوذالتيالأثياءامحرمن

لاالمراهقكجعلالتيالطربقةمنبالدهشةئصابواانالمراقبوناعتادلذلك

طاعونهي+المراهقة:الموسيقيرولينغ)هنرييقول)حواسه(،كطعندابذايتوقف

(:باري)ديفبهايصفهالتيللدوجةالآباءعلىيتمزدكجعلهوالتي+..االحواسعلى

حقلألقفيمغمومئادجعلهوالتيآبا!له"..أمنللمراهقإحراخااكرهومايوجد+لا

البةبحقاثقالمراهق"إنجاوجلاسو(:)أرنولدالصحفىلاحظهاالتيللدرجةالجاة

الماء"..!منحفائاسمكةب!عطاءثقومأنيشبه

الفزدمنعاديكيرقدرعدىيكونبانالسنهدهفي!اللههئأهالمراهقهلىا

بايالثبهطورعنويخرج،المألوفةالوراللةالحدودعنفيخرجولاختيار*،بذاته

أبويمنكلآيجعلماهى"الورائةبيتر(:الورانسالسلوكعالمبفول،كطوالديهمن

بقوله:بثيل()جونالك!بيصفهبينماالآخر"..اعنبتعجبيتساءلالمراهق

)جيميوثقولشيء"..اأيلجا،المشقالولاءمننحأييملكلا+المراهق

و!قولالتأكد"..اعدممنالكثيركرىببساطةفأنتمماهقارايتلو"انت(:كرتيس

ما"..ابطربقةالفرارفيرغبةلديهمالمراهقين"كل(:تشين)جوان
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باحثمجردنراه،التعقيداتمنخاليةئبئطةبنظرةللمراهقننظرانعلىاعدنا

نإهو..اذاتهعنيبحثمااوليبحثالمراهقأنالحممةولكن،الحياةمغعن

يختلفلاإنهوالكزد..بالمسئوليةالشعورفيطريقه(ولبداطفلمجردهوالمراهق

)يبدا(فقطانهإلايثيءايفيالمسئولئة-بهدهدائفايشعرون-لذينال!رعن

ما..!شيءفيط!بقهيبدأمنيعترىكلالذيالحماسبكلطربقه،

ليى،العالمفيم!نمنكلابفسوعلماءالمراقبونمنهيحجبالذيهذا

مخدوفاالإنسان!اللهخدقحيث،نظريوجهةفيالفرابةمنالدرجةهذهعدى

تمييزعلىالداخلئةوالقدرةبالذاتوالانفرادبالمسئويةالضعورجهازبداخله

الجهازهذاجعلثم..خادعةولاءاتاومسبقةتخيزاتبدونمنفردبثكلالصواب

..!عمرهبقيةمفغلأالجهازهلىامعهيستمزلممعئنة،عمربةمرحلةفيإلايعمللا

!عث!

هى(المراهقة=البلغ)صالسنهلىه!النهجعلأنمنعجبفلالذلك

تعليماتهيتلقىالآنطفلآتعدلمانت(.الوجود.هذابحقائقفيهاتكليفهعاييالسن

الدينخلفالسعييمكنكللحقمة،بنفسكالوصوليمكنكبل..اوالديهمن

نايمكنكابواك،علي!هرلاكمابكلالنظرطعادةوالحفلالعككريمكنك،الصحيح

وانئةالم!ابئةيخالفهذالو!نخىالخطأ،هووما،الصوابهوماالآن!عقل

01والكاليد.الأعرافجميعثتحدىانيعنيهذالو!نحتىفيها،نشأتالتيالزمانئة

إليهاوملأنبعدماتولو)معذور(،فهوالسنه!هإلىيصل(نقبلطفلماتلو

)ئكفف(001فهو

لأنهمالصحيحالدينيتبعواأنيرفضونال!ينهؤلاءعن!ىاللهيقولل!لك

غقييماآنقظقاتئغتكفائواالفةآئزذتاائيغواتفئمقيكالمإذاأخر:دينعلىؤيدوا

.17(..)القر6يفتذون!ؤلاثيتاتفقفونلاآتاؤفنمكأنآؤتؤأتاةتا
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حينها،نفصكثسمتانتبلإذن..!حالبأيعالحةليست)الوراثة(حخة

..احدهميقودكاندونمنبنفسكالموابتميزعلىتادوغيرأنكتقنعناعندما

لذلك..اتفعلانلك()قالواأنهملمجزدالضلالأفباعفي)معذور(انكتظنحين

آتاليهنمغنىقفنم5فتائينأتاغفنمآنقؤا)إئفغهؤلاء:اثالعن!اللهيقول

العقابمنيفلتونقدأنهمظنواال!ينهؤلاءعنويقول96-.7(..)الصيتئفزغون!

يزيهيخيقك)قلآ:ذاكاوالدينهداعلىأباءهموجدواان(ذنبهميكنلمالأنه

غيزتم!يفنمتفؤفوفنمقؤئاقبنيناتاؤفئميئذكظإلايغئذونقاقؤلاءيفئذيفا

901(..)مؤتفوص!

نأثدب(انكالممزضمناولىبابومن،الهدىلمحزعلىقادرانتلل

ب!لباعه..مطالثفأنتعليهؤلدتمماأهدىهوماوجدتلووأنك،الهدىتتي

أتاةتاؤتجذتا)إئا:جاءهملمالرسولهمالناسبعضقالقدالهالقرآنلناحكىكط

)آؤتؤ:لهمقالأنإلاجوابهفما!ن23(..)الزضفئقتذون!ي!قاليهئمغقىقؤئاأث!غقى

24(..؟ا)الزخرفيخنم!تا3غتيهؤتجذفنميفابأفذىج!كخ

لداتها..امطلولةليستوثفييره(الآباءعليهما!ن)استش!ل(عملئةأنعلى

!كونأنالممكنمناليسما،م!نفيوحقمةعحيحمنهجهاكأنالفقنافلو

ئولدونمنالناسمنهناك..؟!الصحيحةالحقيقةهدهعلىؤلدتقدبالداتأنت

ففلعلىحازواهؤلاءالاخيار..احشواباءهم!نوا2لأنالصححالفهجعلى

ؤايخؤاللةيثتاةققئؤييهالفيمابيل!انقفنكإن!:)فكيقول!،كطاللهمنكبير

هؤلاء3-،7(..ع!رن)الانغطيم!انققل!ذوؤاللةي!ثتاةقنبزخقييمايختمنهغييخ

خطأ..اأكبرهوسيكونمنهاخروجكإذن،عظعمة..بمنةعديهماللهمنقد
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وجدوالطكاملبشكلاطمأتواالذينهؤلاءخطأعنالقرآنأخبرنافكمالذلك

الصحيحالدينمنعليههمما!نواغتروامنبجريمةأيمئاأخبرناف!نه،آباءهمعليه

يكونانرلهمنطلبيإبراهيمأنكيفالقرآنلنافيحكيفاسد.01دينإلى

بكيظبنثةإنجزهتمائتتتى)ق!إفيهو:!نكطالدينفيأئمةأيفئاذريتهمنهناك

الأبمين(غفلإييتاذلافاذذزبييؤينقاذإفائابلئابرنجاجمفكإئيقاذقآتففن

ففتروهالهدىمعهم!نالذينهؤلاءكفزا..اللهنعمةبذلواالذينهؤلاء124(..)ابفرة

..!السابقالنو3منوأظلمأجرمشكلاهم..الفلالإلى

كلعث!

فهناكالاخيار(،امس)كسلعلىلديناالوحيدالفالهي)الورائة(ليست

سبيلأ..!واضكذلكمناكسلككونقدللاخيارأخرىاماسات

هذاإلىاحدهمسبقهتدطلمابأنهلأحدهمالمبررغيرالأحمقالظنمثل

بعضهم:قولعنالقرآنأخبرنا..اكطصحيحيخرانهبالضرورةيعنيفهذاالاخار،

لطذاا\(..)الأضافإنه!ستفوتاقاخيزاكأنتؤقئوا7يفدينكقزواائدين)ؤقاذ

انهيتبينلمشيءإلىاحديسبقنيأنيمكنلاسيديياعبقريلأننيذلك..؟!

..اصواب

خاعتهم..!الدينيةالسلطة)رؤداء(إلىهذ،الاختيارعمليةئويهئواأنومثل

ذلك،أحبوا)وؤساءهم(لأنالنصرانيةفيإسرائيلبنيمنكبيرةطائفةفيدخل

لذلكما..!لسببذلكيحبوالم)وؤساءهم(لأنالاسلامفيالدخولوبرفضون

93(..)ايويةالفه!ذوفيينآؤتائاؤزفتاتفغآختازفنم)فخذوا:عنهم!الهيقول
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يخرفضونبطبيقهم..!الحقيقةيحتكرونأنهمطئفةكلاصحابيعتبرأنومثل

مثلماوالرمالات..)الوحيمنغيرهاعنالطائفةهذهبهاخئمئتبماإلايؤمنواان

ؤبكفزونغقيتاأثنرذبقائؤينقائواالئةآتزذبتاأيئواتفئمقيك)قؤذا:القرآنيخبرنا

منالأنبهاءكلالحققةفيب!نما9(..ا)التزققفنم!يقائضذفاانخقؤفؤةةؤو3بقا

بعمئا..بعفهميصدقونواحدةولرسالة!الثهعند

كلعث!

ولا،الجسديالخمولبمعنىالكسلنعنيلاف!نناكسل،نقولحينانناعلى

إنه..!م!نهايا!نللحقالحطشعنابفسلكسلأقربولكنه،الفكرىحتى

..الحقيقةفيالرنجةعننابقامنكونهأكرالنفس)هوى(مننابعاختياراصحبمعنى

..اكيةالفقرةإلىللانكالأدعوكجيذا،ذلكلفهم

.اوالهوىالحقصمراع2-

عنا،"،ء،(..3!ؤ+ا)ولهأبا!يعرفالإعداممننومالمتحدةالولاياتفي

تدخلمنؤماتأغبهاالأدويةمنبمجموعةبالإعدامعليهالمحكومخقنطرش

مرةيأيهراحدهمسمعتانيالمشكلةأبذا..منهيست!قظلاالذيالنومفيالمعدوم

بالكحولأولاالمعدومذرعبمسحيقومونالإعداممنالنو3ه!اعلىالظئمينأن

الكلامهذاوجدتولكنيالبدايةفيأمدقلما00.القاتلة!الا++!ساا!تريهبقبل

وظيفة..االإجراءاتهذهفيبهاوئعترفئتعةوبيهبدياكخطواتعلىبالفعلمولفا

بالعدوىئصابانمنالمربفىحمايةهيعموئاالطبىالحقنعمليةفيالكحول

الرجلتحميأنفيالسخربةكميةتخيل،والآنورلده..فيالابرةسن)غرؤ(اقء

..!العملية،شاءبالعدوىيصابانمنالآنبقتلهثقومالذي
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با!العتيدابثرىالهوسهوالمظرقةله!هوجدىالذىالوحيدالنفيالكسير

حوبا،منالأثياءعمللطربقةاذهانناثقزهال!يالوفعذلكالممزفة(001)الخطة

نكترثاندون..العاداتمنخارةمجموعةبهتتمانشفاقررناالدممطالقالبأو

..بمنهموقففيلهامعىلااوما،وقتفيجذاسخ!فةككونقدالخطةه!هان

يأس..افلاالخطةوفقيسيرالأمرطلما

جلالهمأمورفيالممزضة()خططهمرالبث!رفباععلىكيرةامثلةهناك

ن!لوحتى(لفلاناخرامي)مع،لأحدهمانكادككبدأأنمنمثلألابد..الظصة

محترميخرالفلانهذاالماذا!:الفمليال!ثرحسعكونذلكبعدكلامكمضمون

حالاتمنعثراتعدةالمهنيةمس!رتهطوالالطوارىطببويرىاص!..ا

نابرغمالثاممط،كوبإكطلمنذلكيمنعهفلاالمستشفىفييديهبينالاحغار

الشال!..فيسيرحادلةفياحتضاوعمليةوأىلوبالصر3يصابتدالطبيبنفس

.01الموتم!نليسفالثار3المفترفة،لخطته!بغالأنه

بعدلأمهاالعروسثقسمأنمنولابد،الزواجتجلالصعني()طقمثزءمنلابد

ملكة)إليزابهث(فيهاتراييالقليلةالمراتفيإلاأبذادتخدمهلنأنهاذلك

طوالأنهبرغماثي،حممفي)الئانة(منأيفئالابدللثء..!يتهاإلىبربطايا

)إليزابيث(أنإذنفلابد!..اؤورهبيتأىفياللئانةبجانبالشايلييثذملمعمري

الثرف..!هذاوحدهادنالمنهيالمحظوظة

هيالمأيهورةالأمثلةهذ،وكل،الإطلاقعلىمنطقيةلهستالمفترفةالخطط

المفترضة،الخططهذهمعالحمقيةالمثكلةولكن.01بالفعلخطيرةغيرقيرحةأمثلة

منها،بهخاصةمجموعةلديهإنحانكلفانالطمة،الخططإليبالإفافةانههي

هذافيضميرهغيابمنكتعجبوحينعليها..بخاغأنتوبحثمكهوسيتمرف

367



!..الممزفةخططهأداسعلىكلهقائمضميرهانإلىسكطنذاكاوالثربرالفعل

بالفاسبة.01لديكمجهولمعظمهاوالتي

ماكلفي(المفرطة)القةمنيمكنكالذيهوالخططهذهمننغهناك

أنكاكسأماموتذعي..وأفعالهماكسعلىقئفانفسكمنتجعلحينأ0.يخمئك

نابثرطفقطالأمورهذهتزنأنكالحقيقةولكنبموف!وعئة،امووكوزن!حاول

ولكنحممتها،علىلاالأمووفيهس،الميزانمنحففيموجودانتإصبعكيكون

..(انتإليكبابسبةحقيقتهاعلى

كلبأنالاعكادإلىيدفعكالذى(النفس)هوىنسميهانيمكظالنو3ه!ا

الامرارإلىبكيؤديوقدللظية..ارائعةاكسأفعالوعلىافعالكعلىأح!مك

بلهاء..ااتحامةوجهكعلىبينماالوحلبركةفيالسقوطعلى

نأيمكظلاف!نهذلكودرغم..اجوانبهفيكلإذنعوائاليس)الهوى(هذا

دائقاكوأنتانامأظلاصلأ،البثريالطبعضدهذالأن،بسهولةمنهتخلص

انفسنابهانحثمخامةومقاييس،ومنطلقاتتومخططواكراضات،فضلات

..!المفترضةخططناكلنملأنأبذانستطيعلنوغيرنا..

الذهنيالعريقذلكوعن،عليائكمنتنزلأنهوبهتقومأنالمفترضولكن

برمجةتعيدان..اعليهكرئعثمجمهفاالناسفوقذهنهفيفاواحدكلنمئبهالذي

ولأنهذا،كلفعللام2تتحملأنالمحيح..)الكود(ثتبع(خىخططكجميع

لذة..اعندكذلكبعدالألمه!ايصير

عنالعاصبنعمروبناللهعبدرواهال!ىالحديثنجدالاسلامففيلذلك

يكونخئقآخاكنم.لآئؤينكبهم:فيالحديثأهلمنالكرونوكره!،النبي
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الأرجحفعلى،العلمأهلمنالكثيزالحديثسنذضغفبه"..!جئثيظتتغأقواة

القرآنآياتمنالكثيرمعناهبمحةيشهدذلكولرغمص!،النبيعلىثبتلمانه

الآيةلناولينت26(..)عىالئيما!قييلغنقئمئكانقؤىتثبع)ؤ،:تعالىقولهثل

منعموئاعليهئحتدلاموقففيديجعلكالهوىاتباعأن،كيفالأخرىنيةالقر7

ؤكأنقؤاةؤافغيخيرتاكققنتةآغقفنتاقنئطغ)ؤ،!:فقالوالغياع..(الانفراط

28(..)الكهففزة(آئزة

كلعث!

هذهمنها،كلأثالعدةلكمحرثالاخياو،اسسىكسلعنحدثئكحين

..!النفسهوى:النطاقذاتفيثقعالأثلة

دعوةمقابلفى)دينهم(بريتمشكون!نواال!ينهؤلاءعنالقرأنيخبرنالذلك

غفيفا(مننزتاآننؤلاآيفبتاغننئمئتاكأذ)إن:البعضلبعضهمففالوا!النبي

يدفعكا0.نظرهموجهةمن)الحققة(بهذهتم!ئكهمبلغالدرجةهذهإلى42(..)النرنان

..الحممةهذهإلىووصلوااجتهدواهم..؟!إذنخطأعلىهمفلماذا:للتساؤلذلك

غتيهقكونآف!ئتقؤاةإتقةفخذقنن)آوتميتلليها:التيالآيةفيالقرآنفيبهك

43(..)الؤلانؤكيلأ(

..أالهوىئغمللا

..!الهوىدورابذافغمللا

ولش،الهوىمن!نفعلهماننعرفيجعباالذيالسببعنسألتيلووأما

الفقرةإلىللانكالأدعوكف!ني..السلمالعقللككيرنتيجةحتىأو،للحقالتجزد

!..دمةالظ
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الإبراهيميض..ارسسالمد3-

)عبدعن(صالح)أبورواهاقمة(الميم)زادفيىبهالجوزيابنباحكى

نفسهافيعحتهامدىثمعنهثبوتهابمدىاعلماللهعهما،الهرفي(عباسابناله

النبيأنوهيبها..نشأنسايياللطيفةالقصصمنحالكلعلىولبهطأعلأ،

ربك؟؟فمن:قال(نا..:فقالترلي؟؟من:لأمهقال،وتكلمشتلماا!إبراهم

!..المكت:قالت(بي؟؟ربفمن:قال..ابوك:قالت

حكىكالقرآن(نإلاالسماء،منالخبريأتيهنبياي!نإبراهيمأنبرغم

أمثاكمنمنهيتعلمهاأناحدلأييمكن!لطريقة،الايمانبأمرعقلهيفكر!نيهف

الابراهيمية..!المدرسةهذهفيدوئابهممرخبولكنهمالسماء،خبري!يهملاالذين

!..السطويةالأجرامأمامجرىالذيالدرسذلك،المدرسةهذهدروسفمنمن

ؤالأزفيالشقاؤاتقتكوتإنجزاهيتمئيري)ؤكذيك!:قولهفينالقر2بهوبخبرنا

قاذآقكققفازئيقذاقاذكوكظزآىالفيكغقنهتجنقتفاهانفوقيينينؤبيكون

تفدنىتنمتئنقاذآقكققفانئيقذاقاذتافيكاانققززآىفقفاهالا!!يخيينأجبئلا

أكتزقذازئيقذاقاذتافيغةالثئمسنزآىققفاهالفئائينانقؤيمينلأكوتنزئي

ه-78(..!)الأنعامفشركون!يفاتيريمث!إئيقؤيمتاقاذآققتققفا

فعلأا!إبراهيمتفكيرهوهذا!نإنفيالمف!ئرينبينكبيراختلافهناك

بينهومناقشةومحاجاةوالتعراضمناظرةمجزدهذاكاناو،الوحيعليهيزلانقي

ذإ،الأصوبهوالقوينأيبالفبطنحذدأنيعنينالاحال،كلوعلى..قومهولين

!..تعفمهبنايجدرنفيشادرسئاالآياتهلهتبقى،الأحوالكلوفيأنه

كلعث!
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تعقرالاادعوكفماني...نفسكوكرامةلعقلكواحترافا،الآخرةعقابمنحذزا

إلفا!نطالطتعبدهانيستحقإلهيوجدلاالخطأ..!الالهلعبادةايرابفيوجهك

لهووضعناالأساطير،حولهونسجناالمنققة،بالأسماءسقيناهمهمامخترغا..باطلأ

كلالنلايةففي..رعايتهتحتق!ملةفل!فةأوديئاوكوتا،المناسبةالوثنتةالطقوس

نحن..!اختراعنامنالنهايةفييبقىلأنه،لعبادتهيكفبداعئاأوسبئايعطينالاهذا

شففوقاآشقاةإلاذويهيقتفئذون)قا:السجنفيلصاجيه!يوسفقالكط

.،(..)!وتشفطدب!يقبقاالفةآثزذقاؤآناوكغآثئنم

لآبييماإنجزاهيئمقاذ)قؤذلنا:ئعئمهآخردرسفيلقومهيإبراهيمقالكطإنه

26-27(..)الزخرفقفلإينن!قائةقط!ىائلإيإلاهتفئذونيفاتزاغإئيؤقؤيه

قإئفغهالأقذفونؤآتاكئمآتئنمهتفئذونك!ئمقا)آقزآيخئنمآخر:موضعفيوبقول

هذهكل75-78(..)الثراءتفلإينن!قفؤخققييائديهانغاتمينزبئإلالىغذؤ

!..ذلكيشحقالذيالوحيدالالهباستثاءمنهاأ-لبراويوفعبادتيتستحقلاالآلهة

!..إليهيهدفيوالذي،خلقنيالذي،الحقالإلههو

كبيرنجدون..!إلهكمن:سؤالجوابفيمطلطتخطحلنف!نكذلكفعلتلو

،الأزلمنذالموجودالالهذلكهوتعبدهالذيإلهكانتتيقنانتحتطيععناء،

..أفعالهاوصفاتهمنالبهيرتعرفانتشطعلملوحتى،إليهوبهديكخلقكوالذي

!..أوجدنيالذيذلكأعبد(ناليولاكموجود،انا..إذنبسيطةقاعدةهي

نأتبينفلقاكلافا،بهبدأناالذيالأولالإبراهيميالدرسإلىولالعودة،لذلك

فيإياهاالبسيطةالقاعدةإلىلجاناعادتنا،يستحقونلاوالضمسوالقمرالكوكب
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ؤخهيؤخفث)إتقبعدها:ا!إبراهيمقال..إكطيستحقالذيالمعبودمعرفة

97(..)الأظمانفثنريهين(منآتاؤقاخييقاؤالأزفنالحئظؤاتقطزيئدي

كلحء

وهوخر..7إبراهيميدرسعلىتئهناا!بقةالآيةفيالموجودة)حنيفا(كلمة

العبادةعمليةمناهميةبأقلليحواو)التبرؤ(و)التحزز()الامتناع(مننوغاهناكأن

نفسها.01

لكلفطلأ،كذبهوماكلعنمنحرفا،باطلهوماكلعنمائلأكعني)حنيفا(

بفيره،الايمانثوائبكلمن!ربالنهالايماننقاءدعنيالحنيفة..!مزئفهوما

عنوغاهاالنفسعزةتفيالديل،عنالمجزدالأعمىللالباعالعقليالرفضتعني

.01يستحقلالمنتتدللان

نايمكظلاولكنعليها،اكسالئهفطرالتيالئهفطرةمنالحنيفة!نتهذه

يتمثلواأنعادهبقيةمنيحب!مالهأنحتىللا،البديعالابراهيميالتطبيقنغفل

عمران)الانفشيريهين!ينكأنؤقاخييفاإنجزاهيتميفة)قئهبفوا!:يقولفيها،كطبه

خييفا!إنجزاهيغيفةؤئتغئخضنؤفؤيفيماؤخقةآسئقغيفنيريئاآخستن)ؤقن59(..

ؤقاخييفاإئزاهيتميفةقثقاديتائشقيبممزا؟إتىزىقذانىإئيي)فك259(..تء)1

96؟(001)الأنعامائفثئريهين(ينكأن

كلعء

ومارواالابراهيمئة،المدرمةفيجيذاثرئواقد!همحمدنبيهمبقيادةالمسلمون

الئاسآثقاتا)فك!:النهيقولكلامنا..إكطبهبدأناالذكطدروسهاأوليتمثلون

ائديالئةآغئذؤيمنالفيماذودبيقتفئذونائدينآغئذقلآدييييقيفتذيخيكئئغإن
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فيكون..الصحيحهودينأيشك،فيالناس!نفمان401(..!)يونىيتؤفئهخ!

الايمانإلىوتلجأالباطلةالآلهةكلترفضحين،الحقيقةإلىتصلأنعليكيسيزا

الذيوهوخلقكالذيهوابهاية،فيإيهمميركسيهونالذيالوحيدالحقبالاله

فالزمه..!،توحيدهحقاللهيوخدمنهوواحذاديئاإلاتجدلنحيها..سينفاك

:!النهيقولحين..الحيفئة:الآخرالإبراهيىالدرسالمحلمينيعفمالقرآن

تلك256(..)القزانؤثقى!بانغزؤةافتفتكققل!يالفهؤئؤيقبالطغوتيكفز)ققق

عبادةفيتتورطانمنثتبراوان)تؤمن(001انقبل)تكفر(أنتعلمكالتيالحنيفئة

له..!عبادتكيستحقأنهواذعىعودئهحدعن)طفى(قدثيءأوثخص

ئخطوالمبأنهمالمطمثئنالمؤفينمنجيلب!خراجتقومالابراهيمئةالمدرسة

وقالوا،فوقهممنالملكوتفينظروالأنهملطذا؟؟الطربق..ضئواولاالعنوان

ويعوفوهداناأوجدناوالذيهذا،كلعغالذي)فقط(نعبدسوفنحن:لأنفسهم

ويرعانا..!ونعمهبفضلهيتولاناوالذييتوفانا،

الحنيفتة..هي..الوحدانيةهيمديقيياهذه

القوبم..والنهجالصحيحةالديانةهيهذ،

ا..الطربقهوهذا

،حمهدهلعفاا-!ا

ببناءيقومفباكليجذا،بطيءلأنهفريسةأييطردانالعبهبوتيستطيعلا

يثكبحغليحقنلاإيهايخذهبفريستهيخهاتعلقحريرئةخيوطمنبضباكعثه

ذلك..بعدعليهاويكذىحركلا
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الكبيرةوالحثراتالرياحلأنبالنلار،العشهذاينيانيحتطيعلاولكنه

لذلك..فيهبدأكلماعةتدميرتقومباشمرارابيتتنطفوهيوالدتكومكنصة

..ذلكعنكلبعيذااليلفيعفبناءإلىيلجأ

بببذلكبعدقميروقتفيعثةيتحغجذا--باحتمايةبهيرةانهغير

ع!ثئامنهويشج)حرئا(القديمالعثنهذابثلحينهايخقوممحرناها،اييالأثياء

..دوايخكوهكذا،ذلكبعدجديذا

ائلكئوتكقثلآؤيظغالفيماذوفيينائخذواائلإين)تثك!:اللهقولاقرالئا

1،(..)الفكوتتغقفون!كأئواتؤانطبهئوتتتيثائئئوتآؤقنق!إنتيئاأفخذث

المحكمالبناءلهذاداخلهمنالطمأنينةد!مليثعربيتهفيوهوالعنكبوت،لخئهل

بكرتهيلعبطفليأتيثم،الاتزانمنقدركبيرعلىيدوقداكظرعينفيهوالذي

حر!تهولأكر،الممكنةالقوىبأضعف،ثانيةمنأقلفيالكبيرالبيتهذافيحغ

(صلأ..االفكبوتبيتحغقدانهإلىيفطنأندونومنعبثئة،

يثبهونوالحنيفئةالوحدانتةمنميماساسكيرعلىدينهميبنونالذينهؤلاء

..اللغايةهثنبناءانهإلىيفطناندونمنببنلألهال!ملةطمأنهتهفيالعنكبوتهذا

البءهذاسيبقىالنهايةففيالفولاذ،مناقوىانهائقالالتيخيوطهقوةومهما!نت

..!البيوتأفعف(:الحقمنإليهفوخهممكنةقوةأضعف)وامام

منطقهفي(الحق)الدينقوةبينالمظرقةهذ،الكربمالقر؟نلنايفشرلذلك

)تك!ؤ:فيقولالرخو..ولنائها(الباطلة)الأديانهثايث!ةولينوعقلانتته،وحخته

الباطللو!نإكط18(00)الأنطءزأهق!فؤفماذاقيذقفةائتاطل!غتىبانخقتقلإلث

يتمؤر..!ممابأمحالأرضعلىوكهاسيخز..دماغهفهثئمتالحقضربةلتهوجلأ

كلعء
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بلسان)دكينز(الشهيرالملحدتساءللما،الفصلهذابهبدأناماإلىوبالعودة

نحجباننحنعلينافيكونمخطا..؟اأكونلاحتىإذناتباعهعلئدينأي:حاله

..؟؟!النومإلىيخلدواأنقبلأنفسهمالملحدونبهيقغماهواهذاهذا..امن

الأديانكلأنوالأخرىالفينةبينفيهميصرخالذينفوسهممنالجزلذلكأيقولون

وأالتعاوبذبأديانلف!بيهالأنبياءودينالوحدانيةدينانحفاايرون..؟؟اتتساوى

..؟!الطواطمأوالتلمودأوالأقانيمأوالأيماطر

الدينهوالإسلامدينأنكيفلفهمتاوله،منال!بهذاقرأتلوكنتأنت

منالوجودئة..!أسئلتكإجاباتاقدادمعيتلاقىهناكتجدهسوفالذيالوحيد

وأنه،محددةلفايةخلقناقدوانهوحدانيه،فيبيقيكومروزاإله،بوجودالمانكاول

البعضبعضهميصدقونالرسلهؤلاءوان،والرسلالنبؤاتطريقعناياهااعلفا

اليوموارجواالنهاعدواأنالقوبم:الدينونفسالدعوةونفسالعقيدةبنفسوأ-لوا

ولمكره،السابقالنمطعنتشذلم!محمدالنبيرسالةأنتعلمحينهاالآخر..

معتكففولدونتلقائيبشكلتأتيرسالةإنهافيء.01فيتتخففأوعنهتخلف

فيوقلتفوقكالسطءإلىنظرتحينبدللاماأولبدللاالتي!فكيركسلسلة

الوجود..؟اهذافيإلههناكترىياهل:نفسك

الثهقولإلىتستمعحين،الاسلاممعاش!اقهتلاحظالوجوديالتسلسلهذا

الذيالمعنىفعلى98(..)الزخرفانقابدين(آؤذف!تاؤتذيلزخقننكأنإن)فك!:

والفطخة،الخطابفيمعهمالتجؤزبابمنأنهجرير،ابنواختار،السئذي،كره

أولأنالكنثحفا،للإلهولذهناك!باللهالمثركونأيهالو!نايبالاكراض..

أخذفهلقولكعمئبعندينيلشىا.إلفا.بلالخاذهالناسوأولىعبادتهفيالمصطفين

بالصورةخلقنيالذىإلهياعبداناربدأينما!ن،الحقمعانابلفيه،أرجعلنلم

عليها..اهوالتي

375



لبحانه!ولد،للرحمنيكونأنيمكنلامستجل..!ذلكمعهذاولكن

اللهيقوللذلك،سبحانهوإرادتهوغناهقدرتهمنتنقمتاكبيزاسيكونفهذاذلك،عن

يميفون!غقاانغزثنزلتؤالأزفيالشظؤاتيزبئ)شثخانتيها:التيالآيةفي!

فيمعهمفيهتجؤزناالذيالافتراضهذاأن-للحظةصلوتظنلاحتى82(..)الزخرف

..الصوابمنقيلصلوقدرعلىيكونقدالخطب

كلعث!

نفزقلاأنناتلحظحينالإسلامدينمعإياهالوجوديالتسلسلاشاقتلاحظ

نكفرأنبوشايكونلا!،الئهكدمنأحبابنا،كلهمالركلاكل.0الرسلبين

ؤتاإتيتاأتنرذؤتابالئ!آقئا)فوئوا!:اللهيقولالآخر،كمادوناحدهمبريعالة

ؤقاؤجمتىئوشىأؤئؤقاؤالأشتاطؤيغفوبئق!إمنخاقق!إفقاجميكإنجزاهتمإتىأتنرذ

136(..)ابفرةئحنيفون!تةؤتخنيئفخآخدتينئقزنلاؤئهغيقالئبثونألقآ

ورففستيهودتالوكنتالمستمزةالسلسلةهذهمعتتسقلاانتالمظبلفي

هناكانيعنيهذالأن!،محمدنبوةووفضتنصرانئااوكنت،يعيسىنبوة

المعجزاتتوافرتإذ،أحدهمرسالةبهالثبتالتيالسليمةالعقليةالطربقةفيخللأ

محمد!النبيلثخصفيالأنبياءوتصديقوالقيمالخيرإلىوالدعوةالإلهيوالتأييد

ولماذا:يسألكاناللادينيلزيلكسيكونحينهابه،كفرتأنتاتيتثمثلأ،

الأنبياء..؟امنغيرهمنفلاناوفلانبنبؤةإذنانتآمنت

كلعث!

)ؤلا!:اللهقولإلىكستمعحين،الاسلاممعايفتاالتسلسلأفساقتلاحظ

بائديآتئاؤفوئوايئفنمخمقفواائلإينإلاآخشنهنبائتيإلاان!بآفكئخايرئوا

هؤلاء46(..)النبهوتئشيفون!تةؤتخنؤاجذق!إتفكغؤإتظإتيكغؤأئزذإتئتاأئنرذ
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يس!تحقون،والوحيوبالنبؤاتالآخروباليوماللهبوجودالإيمانفيشركاؤناهمالذين

اقل..االطلبطبيعةهيولينهمبينناالتيوالخمومة،غيرهممنأفضلمعاملة

هذافيإلفاهناكاننؤمنحيندئج..لهاكبيرليصمعهمالمحاخاتكرةوشكون

،صوابعلىاتناإثباتفيالأعمارتشفرقالتيتجاتالمطمنفدعوناالوجود،

وعيسىموسىبرسالةنؤمنفنحن،الالهلهذاوالتسيمبالام!الوانتأناوبقم

يمقىماذا..!سلمونلهونحن،إلهكمهووإلهنا،أجمعينالسلامعليهمومحمد

احدع!يردكزالذىالسيمالايمانيالأكاسماحجج..؟امنإذنالمسلمينلفير

نحنإنمايوجد،لا.؟اجهل.أوعمدعنالمسملونوفؤتهالأخرىالدياناتأصحاب

..اينما!نالحقمعننساق

منهمبأنهمللمخالفينوالتأكيدالمبدأ،هذاإقرارفيامعنفالقرآنلذلك

الهرمقفةمنالمرسومالمسقيمالخطعنانحرفواالذينهم..!الافتراقاختاروا

تجيتنتاقؤءكيقهإتىققاتؤاائ!بآفكتا)فكط!:يقول..كطأسفلهإلىالعقدى

الفيماذوفييقآزتائاتفمئاتجغفئتايئتجذؤلاثيئابهئئيركؤلاالئةإلاتغئذالاؤتيتكغ

الذيالسببيكونفراهما64(..عمرن)+ئشيمون(بأ"نااثنقذواقفوئواتؤئؤات!ن

الذي)الإكليروس(أو!،بال!هالضركحبيكونانإلااللهم..؟ااجلهمنيتولون

نفسهكلقدالإلهأناقنعتهماييالعمياءالططفةأو،الدينرجالئقذسونيجعلهم

الكلمةبهذهمفاالاقراوعدمإلىيدفعهمسببأيييقىابهاية،فيأ.0اجلهممن

بدانا،001الذيالعقليالسياقعنخارتجاسبئايكونسوفالواء

كلعء
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العظيمة،الإملامبنعمةالقرآنعلينايمتنهذا-قبلصمنهداأجلكلمن

إنجزاهيتمآييكنميئةخرميقالذيننيخيغقيكختجقكؤقاانجتتاكنم)فؤ!:يقولكط

78(..)الحجقنك!بقانفنيمينمنفاكئمفؤ

عليهاحصلواقدالآنال!بهذايقرؤونمنمعظملرلمااييالاسلامنعمة

قأكذادكوناننعمة..!صوابعلىالذيالوحيدالنهجعلىدكونانئة،بالفعل

مخطئئا..!لستبالفعللأنكولكن،زائفةطمأنينةفيلأنكلشىئخ!،لستأنك

كئماضالقىالفة)إنبخيه:بهاكرالتيييعقوبنصيحةإلىإذننحتاج

132(..إ!)ايقزئعئيئون!ؤآنئنمإلاقفوفنقلآالذين

001فاللهغ؟مين
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خاتمضمجرد
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يمكنكلافخ..!هي"الحقيقة)سور-لنكيركجور(:الدنماكيالميسوفيقول

الحممةعلىتحصلأنتشطيعفلا..ثبثطفيكقعأندونمنعيها)تحصل(ان

لمامسثك"..اهىتقومبأنولكنيامسث!

قولاال!ب،!نبهأختمأناردلثالذي)سو!بن(قولهوهذايكنلملا،

..الآنالصراحةامحرهلا..!القبيلهذامندفيءاوالأطظلعنشيءفيهآخر

الأعخ(:)حلالممرةقالمثلأ)سو!بن(،منكلاماجملهوماهناك،حالكلعلى

صاحبمندعكيعيقال+..)ما(إلىانظرواولكنقال،)من(إلىتنظروا+لا

الناسايسئئك:الذيالحكيملقمانبقوليأيهرنيهذاهو..بكلامهواهتمالكلطت

الأممعيقولأيغثايثبهوهو+..علمهإلىاكسعلممنازداد"من:قال..؟أعلم

الثرود"..!الحكمةوتلقفيسؤالي"بكثرةقال:..؟نلتمانلتبمسئئك:حين

عتمنيولكندمكة،تعطني+لاالصينيالمثليحفظونالناسكلأنايفتاأفكر

قدأنهلابدالمثلهذاقائلأنإلىيفطنالناسمنقليلأانغيرأعطدها"،كيف

ناالحكمةمنسيكونأنه!نأظنالميد..!ثعفمحتىيىليعدةإذنجا!لغانام

فيثيءبأيهذاعلاقةمايصطدها..!أيمئاكيفويحلمالسمكةفهيأخ!

..!الصراحةأدرىلا..؟!ال!ب

ال!ب:بهأنهيأنأردثالذيكيركجوو()سوربنقولالآنتأيهرثولكني

فهم،المدارستمافاكأطفالالبةعناستتاجلالهمإلىيملوناكسمن"كيز

".بأنفسهملهايملواانمنبدلااليهبمنالإجابةبنقلهممعلميهميخدعون

17(..!)القمرئايهبر!يقققكيلدكيرانفزآنتئزتا)ؤتقذكعالى:قولهأيفتاوتايهرلث

.؟ا.كذلكأليس.مصحقا.لديكأناظن
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ا!راجع

متقأثناءفىذلصمذحرتإلاشيئاأحدعقالحتابهذافىأنقللص

قمتوالتىعليهااعتمدتالتىالواردةالمعلوماتطفا-نفسهالحلاء

يمتلئلاحتىهنا-مصدرهاأشيرإلىأقأحبفلص،بنفسىبصياغتها

حتابإلىمينصبينىوذيضمحادثشمقفيتحؤلبالحواشىالحتاب

المراجعالنهايضفىهناأضعلذلصبالرعبد.يصيبصأحاديمى

فىساهمتالتىأوالحتاب،حتابشأثناءإليهارجعتالتىوالمصادرا

ذهنى..فىالحتابأفحارهذاتحويق

الكربم.القرآن

.الطبريجريربنمحمدجعفرابو-القرآنآيكاويلعنابيانجامع

القرطبي.احمدبنمحمداللهعبدابو-نالقر7لأح!مالجامع

بنمحير.إسماعيلالفداءابو-العظيمنالقر7تفسير

.الجوزيبنالرحمنعبدالفرجأبو-الكسيرعلمفيالمسيرزاد

القرآنية.للدراساتتفسيرمركز-الكسيرفيالمختصر

.الشعراويمتوليمحمد-الكربمالقرآنحولخواطري

البظرى.إسماعيلبنمحمد-المختصرالصحيحالمسندالإمع

382



.الحجاجبنمسلم-المحيحالمسند

الألباني.الدينناصرمحمد-المحيحةالأحاديثسللة

الحكمي.حافظ-الومولسلمثرحفيالقبولمعالج

.الوهابعبدبنمحمد-البيدعلىاللهحقهوالذيالتوحيد

الثيئ.آلالرحمنعد-ايوحيدثرحىبفيالمجيدفتح

المحمود.الرحمنعبد-والصنةال!بفوءفيوالقدرالقضاء

.العميريسلطان-العقديالبحثفيبالجهلالعدرإيثلية

البت.خالد-ودواسةجمغاالكسيرقواعد

النجدممط.الحمودمحمد-الحسنىالنهاسماءفرحفيالأممىالنهج

.القاهرةفيالعربيةاللغةمجمع-الوسيطالمعجم

كيمية.بنالإسابو-الضيطانواوبءالرحمنأويىءبينالفرقان

ثيمية.بنالإسابو-والنقلالعقلتعارضدرء

حامد.الدينحسام-ومتيقنمتثككبينحوارهوبتي،أعلملا

الحكمي.حافظ-المنصووةالطثفةاعكادفيالمنثورةالسنة(علام

دراز.الئهعبدمحمد-العظيمالنبأ

طلعت.هيثم-العربالملحدينعلىالردموسوعة
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طفولق.سهيلمحمد-الوجيزالاسلامياك!بخ

الماكفوري.الرحمنصفي-المختومالرحيق

.السكرانإبراهيم-القرآنإلىالطريق

العوني.ح!لمالشريف-المحكطت

الحوالي.سفر-المعاصرةالاسلايةالحياةفيوكرهاوتطووهانحلألها،العلمانية

.العجيرياللهعبد-الالحادميديشيا

.المقدمإسماعيلبنمحمد-المقدسةالكلمة

عزمي.هشام-للمبتدثينالالحاد

يلماز.عرفان-أيديولوجياامعلمةنطربةالنطور

.ديشانهوبير-السوداءافربقيافيالديانات

دوكنز.رلتضارد-الواقعسحر

مولدينوو.ولهوناردهوكجدتيفن-العظيمالتصميم

مووسون.-كريحيالايمانإلىيدعوالعلم

.كرميوسف-الحديثةالفلسفةتاويخ

إددهلس.فيخجعفر-الظلقووجودالفيزباء

ديفز.بول-الكبرىالكونيةالجاثزة

38!ا



.روسمايكل-داليين

كوامن.دبضلى-نردذادالكفى

داللد.كثارلز-الأنوعاعل

إبوت.إديين-السطحةالأوض

لانج.جفرى-تحألالملالكةحتى

التوحعد.كفتدىالعلميةاللجنة-ال!ثرصزالعنالجواب

محمود.ممطفى-الإيمانإلىالثكمنرحلتي

محمود.مصطفى-الملحدمديقيمعحوار

طمل.ابن-يقظنبنحي

رثد.ابن-ثمالمنوالثريعةالحكمةبينفعماالمقالفصل

يشيوكثو.-آينشتاينكون

مصطفى.مستجيراحمد-ابيولوجيةاثورة

..مصطفىستجيراحمد-الضحكاسمهعلم

فلو.انتوني-إلههناك

العزيز.عبدعمرو-القأسلمةالداروينية

جولد.ستيفن-داروينؤمنمنذ
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.بيترسونهوستون-المظلروائع

ابعلبكي.يخر-المورد

.عمرانبنعلي-العلموطلبالقراءةإلىالمشؤق

مافي.ابواللياديوان

ثيين.فرانك-نظرةمنالإنانمعرفة

الإر.ناع!ربناحمد-والعملالقولبيناللفحهاة

العيل.المالحمحمد-الحكمةطرائفمن

ال!ني.الإحظكمانأبو-والتينالبن

جربم.وفيلهلمجربميعقوب-الح!ياتويتالأطظل

وكلاوك.-كومارالإكلينكيالطب

إلكينجون.اندرو-الإكينيكئةالبصربات

كلوز.نرانك-الكونسارنيولرهاالكون!ةالكوارثابلاية،

!وفيق.خالداحمد-جسدبلاعقل

كاكو.ميثيو-المستحيلفيزباء

حين.طه-الأيام

مايوس.!وماس-الس!نمبدافيمقالة

386



الثهري.اللهعبد-والإيمانوالعلمالالحادفيوماثلثلاث

كريج.ينويليام-النطقيالايمان

جربنبرج.جاوي-كلرائهامطورة101

الممد.عبدمحمد!مل-والعاداتالمعكداتغرائبموسوعة

مونرو.راندال-لومافىا

ألديى.براين-الميفطوالتست!رالفلالقةالألعاب

اويموف.إصحاق-عامالمائتيرجل

داموس.نومتز-النبىءات

ب!بنسيبيه.لورنس-العلفةالثورة

يهـلز.جملىجهربرت-العمعانوادي

المنيف.مالحخالد-الحياةمعموعد

هومروكا.-يئةا!أود

فصور.انيس-يوم002فيالعالمحول

!ونيجي.ديل-المثاهير

اللريل.جم!-4891

بل!.إلياس-والعقلالفيب

387



.هارتمايكل-اكربخفيتأثيزاالثخصيات(كركرتيب،المائة

ثوفيق.خالدأحمد-للحرققابلةقعاعات

.كرميويعف-ايونانيةالفلحفةلاربخ

طلت.يثم-الايمانإلىالعودة

ثدبف.-عمروعقلرحلة

مسعود.بنالفداءأبو-الطبيعنخزفاتلكثفالموحدينلة7

وبلز.وجونائانديمبسكي،بيام-الحاةثصميم

يية.بنالعباسابو-الكسراصولفيمقدمة

.المقدمإسماعلمحمد-مسلمينيولدونالناسكلانسنىوليانالدينفط!بة

محمود.مصطفى-الله
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