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 ملسمة

 

 
 

يف كفعَ مؽ تـغ اًلصذت.. ازلِوز ًخاتـَ ٌوضِق  خاًًسايف تساايث اًلصن اًـرشٍن اكن بٔوات تٌُلا اًىوهلويل 

اس متص  ًخعوزًني اًـؼام اطلٍن ٔبهنوا خسًل ي واًـٌَلء ا.. اًيؼصاث حتمي اًخلسٍص واًـصفان صلازوٍن اًـحلص مٌهبًصا

 ًس يواث..

اًخعوزًون يف اهخعاز، ٍهنيي  بٔوات تٌُلا ُو بٔحس اذلَلاث اًوس َعة اذلَة تني إلوسان واًلصذ نٌل ٔبؿَن اًـٌَلء

 اعوز حلً سؤاهلم املؤري: ٕان اكن اًخإلسؿاح املس متص اًلاذم من ارلَلًوني اطلٍن ٍصفضون اًخعوز واملمتثي يف 

 فالتس من وحوذ حَلاث وس َعة ثحلى حىت الٓن.. ٔبٍن يه؟

 /.. ألمص ل حيمتي املزاخ.. ُشا اًلصذؤبمثاهل بٔوات تٌُلا سمع محٍك ًرشاء )بٔو اظعَاذ؟(اًخعوزًون كاموا ت

 إلوسان لتس بٔن ٍصاٍ اًـامل.. لتس بٔن ًًذرص اًـمل اًخعوزي ؿىل املؤمٌني ارلَلًوني اسللى..
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من اًـامل.. حيخسوهَ يف كفط هحري مؽ ٔبكازتَ اًلصوذ  صُئًاَ  بٔوات تٌُلا تيؼصت ذامٍك مل ثـس ثفِم ُىشا جي

ابؾخحاٍز سُذفامه مـِم ٔلهنم ٔبكصة هل من ثغل اًاكئياث اًحَضاء املخواخست يف بٔؿىل سمل اًخعوز واًيت ًن ثفِم 

 ًلخَ ًون ًفِم ًلهتا.. 

ـخرب اًض   اىزي بٔنرث ًعافة.. تسٔب ًفِم تـس ثغل اًس يواث ثـحرياث ُؤلء حي ظفي ٔبتَغ ًؼِص دوفَ مٌَ ًو

اًلوم.. ظفي بٓدص مضاه  ًلشف هل املوس ًورصد فَِ بٔن ًخحصك ًََخلعَ.. لتس بٔن اًعفي ٌس حَ الٓن.. بٔوات 

حاىزي ااجماوز اطلي اجاٍ من اًرصاد ابًخلاظ املوست.. بٔذشُا  م ظـس ٕا ى ظسز ي تٌُلا اًليب ٔبكي رمازت من اًض  

و ًيؼص ٌَجمِوز يف مخول تُامن تساذهل ًلًل.. بٔ   وات تٌُلا اطلي احذضيَ ُو

.. ل ًوًمأبٍن اذللري اطلي ٔبذذي يف ٔبذملة ُؤلء ٔبهَ كصذ؟ ٔبٍن ُو املدسخة فامي ُو فَِ؟ س َشحبَ ٕان زبٍٓ 

 !ًعسق اسللى ٔبهَ ٕاوسان

 ًىن اًـصط مس متص.. 

س بٔي فائست من ادلَوش مؽ ُؤلء اًلوم اًحسائَني .. مل جيمٌخحًصاتـس صِوز مل ًخحمي.. وخسٍو يف كفعَ 

ًىٌَ مل ًخحمي.. .. ؿشاة صسًس حعي ؿىل حًصخَتـس  اهلمجَني! ًلس ٔبهنيى حِاثَ فمل ًـس ًخحمي ػ

ومل ًً  ما  مل جيس بٔي فائست من ادلَوش مؽ ُؤلء اًلوم اًحسائَني اهلمجَنيزمبا .. مٌخحًصا تـس ُشاخسٍو وو 

فمل ًـس ًخحمي قحاءمه ! ًلس ٔبهنيى حِاثَمص تَ
1
!

 

*** 

ظاًة خاً  يف حمارضت ٔبس خارٍ ابدلامـة.. ٌس متؽ ٕا ى ُصاء ؿَمي خفمي ل بٔول هل ول بٓدص ؾن سَف إلوسان 

اطلي ُو كصذ.. ًيؼص ٕا ى اًوحٍو من حوهل فِجس ألكَحَة ٔبزاحت هفسِا.. ُشا اًالكم معَوة نخاتخَ يف 

 جس خحق اخملاظصت مبياكضة ألس خار اًىدري..هناًة اًـام ل بٔنرث ول ٔبكي.. ل مضلكة 

_____________________________________________ 
1 
DailyMail.UK: Caged in the human zoo & The New York Times: The scandal at the zoo 
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يددَ ازلَؽ يف اضعصاة! مارا حيسج  ؟جفبٔت ًحسٔب ألس خار يف رهص ٔبمثٍك كصبٓهَة! ًـخسل اًعاًة ًو

حسٔب يف رهص نخاة ًصخي  اكن ًؤنس ألس خار بٔن اصلازوًًِة ل ثخـازط مؽ اًلصبٓن.. تي ٕاهنا اًخفسري اًعحَح.. ًو

حسٔب يف رشخ مزااي  امن برٔشش ؿٌَلء املسَمني ذفاؿً  ؾن اصلٍن ًُس خسل تَ، ذ.ؾحس اًعحوز صاُني.. ًو

 اصلازوًًِة يف زذ املَحسٍن ؾن حصوِم ًإلسالم.. 

اًض حاة ًضعصة.. مىت حسزت ٔبسَمة ثغل اًيؼًصة؟ ٕاهنا مٌاس حة ٌَلصة املحين ؿىل .. ٕاًراألمص خَي 

اًـيرصًة ل ٌَرشق املسمل.. مٌاس حة ملن ؾصط بٔوات تٌُلا ًس يواث يف كفط ل ملن ثـمل بٔل حيخ  اذلَواانث 

لل ًَؤرهيا.. من فـي ُشا وما ُو اًلصط؟ ٌس متص الاضعصاة تُامن ٌس متص ألس خار يف اًرشخ والاس خس

 اًلصبيٓن ؿىل هؼًصخَ ادلسًست..

 اصلازوًًِة املخبٔسَمة..
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 هؼًصة ذاظة تَ ز اًـامل، مىوانً حباجضاًزز ذازوٍن من زحَخَ ؿرب  اىهتيىيف مٌخعف اًلصن اًخاسؽ ؾرش 

 ..اًاكئياث وثيوغ وضبٔت اًـاملؾن كري مِخافزًيلي  اا ؾلالهًَ ثـعي ثفسريً 

ثلول اًيؼًصة تخساظة بٔن )وضبٔت ألهواغ( واًاكئياث كس خاء من بٔظي وسَف مضرتك.. ذََة ثعوزث مؽ 

بٔدصى ثعوزث  اا ًخرصح ٔبهواؿً اًزمان ًخعحح اكئياث بٔدصى..  م اًاكئياث ألدصى ثعوزث وحىِفت مؽ تَئهت

ىشا.. وضوء من بٔظي واحس  م ازثلاء ابًخعوز ٕا ى اك أبًضً   ..ئياث بٔدصىُو

بٓث ومؽ اًوكت ثحَوزث هؼًصخَ وتسٔب يف ٕاؿالن ادلزء ألدعص مهنا: بٔن إلوسان ُو الٓدص هل سَف مضرتك 

تعوزت مدارشت نٌل ثلول ألذاين إلجصاُيَة، وٕان اًسَف ألكصة ًِشا إلوسان  امن ارلََة ألو ى ًوُ  خمَوكً 

  ..ُو اًلصذ

و كصن ٕاذلاذي ابمذَاس صـص فَِ اًـٌَلء بٔن اًـمل اكن ُشا مبثاتة ُسًة دِاًَة ٌَـَوم يف  اًلصن اًخاسؽ ؾرش، ُو

ذون اذلاخة ٕا ى قَخِاث، ٕا ى مِخافزًيلا ثـمتس يف ثفسرياهتا ؿىل وحوذ ٕاهل  ءيشاملاذي كاذز ؿىل ثفسري لك 

ذاًق بٔو كوى دفِة، واكن بٔي ثفسري ًيال ًلة اًؼ)ثفسري اًـَمي( ُو راك اًخفسري اطلي ًـمتس ؿىل 

فَسفاث ٕاذلاذًة ظازمة ل قَخِة بٔو ٕاًَِة، فبٔظحح بٔي ثفسري ؿَمي ؾلالين لتس من بٔن ًضؽ اًعحَـة موضؽ 

 ٍىن ًوخس بٔفضي مهنا يف ُشا اًزمان ًخخِان مليف راث اًوكت و ا. ولٔن اًيؼًصة خشاتة وثس َعة خسً إلهل.

رتخس يف املياشم اًـَمَة حىت تسبٔث ثو ثفسري وحوذ اخملَوكاث ذون ثسذي ٕاًِيي قَيب، فلس زاحت واهدرشث 

ا ؿَومما حتخَ من  ولكحتًوت ٕا ى املصنز واًيوات اًعَحة ًـمل ألحِاء، تي   ..اكٔلحٌاش وإلحازة وكرُي

ُىشا بٔظحح ُمٌِىص هؼًصة اًخعوز ًيىص بٔحَس الٔظول اًىربى ٌَـَوم.. تي ًيىص هوات فصغ خضم ُائي مهنا وـمل 

بٔن حيسج ظالق ظادة وكهتا تني اًـمل واصلٍن.. واكهت اًـلالهَة  ٌَلاًةألحِاء، وابًخايل اكن من امليعلي 

ىشا ػِص املصثحط ابصلٍن مبؼِص املخـعة اصلوحٌليئ امليلَق  إلذلاذًة مٌحاست دلاهة اًـمل اًعحَـي ابًخبٔهَس، ُو

 .ؿىل ثفسرياث خسَفة واَُة ًًضبٔت اًىون.
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اًوكت ؿسم مصوز يف اًلصة مؽ  وحصخساذت املاذًة.. ؿىل ُشا اذلال اًحائ  ًس َ اتسٔب اًلصن اًـرشون ظحـً 

اًلصبٓن  اؼًصة ٕا ى تالذ املسَمني بٔضَف ٔبًضً ٕاماكهَة ثاليق اًـَوم مؽ إلاجَي بٔو اًخوزات، وتسدول ُشٍ اًي

واًس ية ٕا ى كامئة ألذاين كري اًلاتٍك ًِشٍ اًيؼًصة ًعالتة اًخفسرياث اًلصبٓهَة واًسًِة اًواحضة يف وضبٔت بٓذم 

ؿىل ورش ُشٍ اًيؼًصة  اهبص ألتسي ابٍمنورح اًلصيب كاذزً دمحم ؾحسٍ املياًض َخ ًسالم ابطلاث.. ومل ٍىن ؿَََ ا

وثرصحيَ تشعل وثلسميِا جبسًة زمغ اؾخلاذٍ إبماكهَة حصهتا
1
..  

ا ًلك يشء.. تسبٔ  ًىن مؽ مصوز اًـلوذ يف ُشا اًلصن وثوايل املىدضفاث اُزت إلميان تخفوق اًـَوم وثفسرُي

ـمل ًُؼِص مساحاث مؼَمة هحريت ل ًلسز ؿىل ًووهجا، وابًخايل تسٔب اُزتاس اًثلة يف اًـلالهَة اًـَمَة ؿامة، اً

واًيؼًصة اصلازوًًِة املخسعة ذاظة.. واكن بٔن ساذ ألموز ظـوتة زحاث ازثحاظ اًـمل ابًخفسرياث املاذًة 

ىل اًصمغ من اًـوذت إلمياهَة اًىربى ؿىل مس خوى ، ؿاوواكـًَ  اس خلصاز ُشٍ اًَِئة ٌَـَوم اتزخيًَ إلذلاذًة وا

اًـامل واًيت ثَت دصوح اًس َاذت من بٔوزواب ٕا ى ٔبمٍصاك، واًيت هبا تسبٔث ثؼِص ثفسرياث ؾلالهَة خمخَفة 

وساؿسمه يف رعل حلِلة بٔن ألذاين وحسُا  ،ٌَـَوم اصلازوًًِة حتاول معاذلة اصلٍن املس َحي واٍهيوذي ؿَهيا

ا نثريً اًىثري من جفواث ثغل اًيؼًصة اًيت ملئ َيه اًلاذزت ؿىل م ُص يف سس اًصكؽ املخياثصت يف لك  ا ًفَح ثعٍو

 ..ماكن يف زوهبا اًلسمي بٔو اذلسًر

ُىشا تسبٔث اصلازوًًِة اًخعوزًة ثخعاحل يف وخي مؽ اصلٍن تلِاذت ؿٌَلء بٔص حاٍ كساوسة بٔو حاذاماث، 

ٔبكَة ذؿاهتا ًؤمٌون ابًخعوز ًىهنم ًلًوون بٔن ػل ُو من وػِصث ٕا ى اًوحوذ هؼًصة امسِا )اًخعممي اطليك( 

ظيؽ ُشا اًخعوز، ول ثفسري طلعل اًخـلِس اًِائي يف اًاكئياث واطلي حيري اًخعوزًني املَحسٍن ٕال توحوذ 

  ..ٕاهل ًلوذ ُشٍ اًـمََة

 ـوذت اًـجائخِة ابًعحؽ اكن من اًعحَـي بٔن إلذلاذ س َدضخر تبٔظصوحذَ اًـَمَة املاذًة ٌوسرص من ثغل اً

_____________________________________________ 
1
 .4/266ثفسري املياز:  
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ٕا ى  اٌَـَوم ٕا ى ٔبحضان اصلٍن تلِاذت ؾلالهَة خسًست.. ومؽ مصوز اًوكت ػِص بٔن خاهة اًـلالهَة ميَي خسً 

 ػاٍُص يف خاهة( ةخاهة ٔبهعاز )اًخعممي اطليك( تُامن ػي ادلاهة اًـَمي )رو ألس  املاذًة اًعازم

ييهتم اًـسذًة  ارمٌل اكهت واَُة، واكن ُشا ظحَـًَ اًخفسرياث املاذًة وإلذلاذًة  ابًخبٔهَس ًلَحة اًـٌَلء اًىداز ُو

واملصنًزة، واطلٍن وضبٔوا مٌش اًعلص ؿىل هؼصايث اًخعوز إلذلاذي وحلِلة اثتخة حفاًووا كسز إلماكن ثلسمي 

اث اً   !ي بٔي ثفسري بٓدص، رمٌل اكن مـلولً خعوز املاذي وحتسُهنا وهفثفسرياث مـلوٌك ًسٌُاًزُو

 !ُىشا اجس بٔهَ ميىن اًلول حبسوج ظالق تني اًـلي واًـمل نشعل

واكهت حماوٌك حزوجي اصلٍن ٌَـمل املاذي يه اًسخة اذللِلي وزاء ُشا الاهفعال.. فبٔظححت املـصنة تني 

اًيؼًصة اًـَمَة، وتني مَحس ًٍصس ٕازحاث بٔن اًعالق تني  ؾلالين ًٍصس هرصت ذًيَ ابس متصاز معاذلخَ ؿىل ثغل

 ل زحـة فَِ! اج يف اًلصن كدي املايض اكن هنائًَ اصلٍن واًـمل اطلي حس

ؾن  افَِ كسز هجسُ وجضازكما حيسج  حصاكةوذازح ثغل املـصنة، وكفت ٍلوؿة اثًثة من ٔبهعاز اصلٍن 

 !ابٔو ظحَـًَ  اصايث اًخعوز هفسِا سواء اكن ٕاًًَِ يف هؼظًصق الاهخلاذ املس متص ٌَفجواث اًىربى املوحوذت 

ُؤلء مه اطلٍن ًؤمٌون ابرلَق املحارش من ػل ٌَاكئياث، حِر ُذَق لك اكئن تشاثَ وبٔن اًخعوز من هوغ 

ون  ..:creationistلٓدص ُو ُصاء ل ًثخذَ ذًَي حلِلي.. ُؤلء امسِم يف اًلصة ارلَلًو

ل بٔنرث، فلس اكن  ايؼًصة، ومبا ٔبهيا ثُحٌؽ هلم ؿَمًَ صة اًىربى املخـَلة تخغل اً ُشٍ ابدذعاز صسًس يه مـصنة اًل

ة سارخة نٌل حسج يف بأيم دمحم  لتس من اهخلال هف  املـصنة ٕا ى بٔزايض املسَمني، ومل حىن ُشٍ املصت خنحًو

 !لكِا ؾحسٍ، تي بٔظححت راث زواح خضم ثبٔظًَل يف ألوساظ املخـَمة

سَمون حمااكت ساتلهيم من ؾلالهيي اًـصق اًخازخيي اًلصيب، يف حصوجي بٔن ذٍهنم ًلدي هؼًصة ٔبزاذ اًـلالهَون امل 

ل ًعح و ٔبهنا مَحست ٔبظاًل من صمغ ًتزتوجي اصلازوًًِة ابٕلسالم ؾيوت، واب ااموا ظحـً اًخعوز، واًلشت ابًلشت ك

ا اًضِاذثني تـجاٌك  م ٔبؿَيوا اهخعازمه: كس حزوحت اصلازوًًِة ابٕلسالم.. ُىشا  اًزواح مهنا، ٕال ٔبهنم ٔبهعلُو

: اصلازوًًِة املخبٔسَمة  !دصح ٕا ى اًيوز مًووذٌُل املضٍو
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وتُامن ميىن لٔي مٌمٍت صلايهة بٔدصى اًـحر نٌل ٌضاء، فٕان ؾلِست إلسالم حصفغ اًـحر واًِشز يف مسائي 

هتم ًـلالهيي اًلصة ُو هبشٍ ارلعوزت، ًوىن مهنج ؾلالهيي املسَمني مسح هبشا ًٔلسف، فمل ٍىن جمصذ ثحـَ

اًسخة اًوحِس ًسـهيم يف ُشا اًزواح املصفوط، ٕامنا اكهت املضلكة بمٔعق وثخـَق تفَسفهتم املهنجَة اًيت 

بٔحس ٔبظصافَ املستحة ُو اًـمل واًثاين ُو  اىن ثخس َط فَسفهتم ٕان ختََيا مثَثً ومي .حـَهتم ًعَون ًِشٍ اًيلعة

ابٔلؿىل تُامن  امل جتـي ظصف اصلٍن املستة مذواخسً فٕان ؾلِست املس، (اًـلالهَة وألذري ُو اصلٍن )اًويح

ملثَر، ظصيف اًـلالهَة واًـمل ٌُل ازحاكس ُشا املثَر، تُامن مهنج اًـلالهَني املسَمني من اًـٌَلء كَة ُشا ا

.. (الهَةؿىل ذكة ثفسري بآيثَ بٔو حصة بٔحاذًثَ من ظصيف الازحاكس )اًـمل واًـل اجفـي اصلٍن ابٔلسفي حمىومً 

 ! اشا ما ل ثلدهل ؾلِست املسمل ٔبتسً ُو

من حـي اًويح ُو اذلامك اطلي هل املصحؽ اٍهنايئ يف بٔي اًيؼصايث اًـَمَة  ُىشا ظمَّت املعَحة! فدسًل 

حلِلة ؤبهيا اكرة، ذاظة ؾيسما حىون اصللئي مائـة، نثري مهنا فَِ بٔذش وزذ نسلئي اصلازوًًِة، اهلَة 

ؿىل زذ اًويح بٔو  او ألظول اًفَسفِة املاذًة( كاذزً ُو سافهل.. وبٔظحح اًـمل )اًلصيب ر املثَر وبٔظحح زٔبسَ

هل بٓدص ٍصذ ما ٌضاء من حاهكَة  اؾهنم، وبٔظححت اًـلالهَة نشعل حوكً  اًَوافلَ زغً  ٕاًزام ؿٌَلء اصلٍن تخبًٔو

 !يعوض اصلًًِة املوىح هبااًـمل بٔو ًلدي ما ٌضاء املِم بٔن ثؼي يه واًـمل املاذي ؿىل ثوافق يف زكاتة اً 

ة موحوذت يف اًعحَحني، ؤبؾَس ثفسري الآيث  وبٔظحح من اًُسري ٕاىاكز ٔبتواة اكمٍك من اًس ية اًيحًو

ف هبَئة مززًة، ولك ُشا حاذج من خاهة ؾلالهيي ، مزتاًست يف اًخلكل اتعوزت خسًست مسددـست ٌَس ية متامً 

 !َؽ اًثالزةاملسَمني فلط ٌَوظول ٕا ى ظَلة ثوافلِة تني ألض

ومؽ اهفعال اًـلالهَة ؾن اًـمل يف اًلصة اكن لتس من حسوج مضالك ثفسرًية نربى ؾيس مٌادضي 

اصلازوًًِة املخبٔسَمة، لٔن هؼٍصهتم اًلصتَة ألظََة املسٌلت )ابًخعممي اطليك ؾن ظًصق اًخعوز( زاحت ثواخَ 

ن ُياك، وحتول ألمص ٕا ى ما ٌض حَ اًلمؽ اًـَمي مضالك ُائٍك مؽ نثري من اًـٌَلء اًخعوزًني املاذًني اًيافشٍ

 !حصثسي املـعف ألتَغتسًٍك ٌَلصوسعَة  حسازَةملـخيلهيا فامي ميىن اؾخحاٍز نًس َة 
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 وتـس رعل إلحٌلل اًرسًؽ ٌَلضَة هحسٔب إبًلاء اًضوء ؿىل ما هيميا حنن هكسَمني من هلاظ دعريت.

 ..، بٔي مهنج املثَر امللَوةول بٔدعص من املهنج املـَوة اطلي بٔذى ًٔلسَمة 

  :ملهنج من ٕاخاتة اًسؤال اليٓت بٔوًل ولتس ٕان بٔزذث مـصفة دعوزت ُشا ا

 مارا س َحسج ٕان ٔبًلَت جحَة اًلصبٓن واًس ية ؿىل اًـمل اذلسًر؟

 !ُشا ابًضحط ما فـهل اًـلالهَون.. بٓمٌوا بٔن اًـمل )قصيب ٕاذلاذي املعسز.. ثشهص ُشا( ل ًواخَ ٕال مبثَهل فلط

ايث اًلصبٓهَة رمٌل اكهت ثؤنس حلِلة اثتخة ل حصحجِا كاًة الاندضافاث اذلسًثة ل جحَة ًِا آلًخايل ظازث ااب

ص اطليك( بٔو كري  افبٔظححوا ؾحَسً  ؾيسمه ؿىل إلظالق، ٌَـمل اًخرشي وثفسرياثَ سواء اًـلالهَة مهنا )اًخعٍو

 ..(اًـلالهَة )اًخعوز اًـضوايئ إلذلاذي

ؽ اًويح ًَوافق اًـمل فِي ُياك فازق حلِ لي خضم يف اًياجت تني اًـٌَلء املسَمني ذمن ًخخٌون مهنج ثعًو

 ؟ن اطلٍن ل ًـرتفون ابٕلسالم بٔظاًل املاذي ٕاذلاذي ألس  وتني اًـٌَلء املَحسٍ

و ًلس ٔبىزل اًـلالهَون إلسالمِون الكم ػل ٕا ى املصثحة اًثاهَة تـس الكم اًخرش وؿَورمم، وبٔظحح ما ًحلوهَ ُ

الث واَُة لآيث ػل يك حتلق ثوافلِم املخومه مؽ اًـَوم املاذًة،  م اًـجة ٔبهنم تـس رعل حيخفَون  تضؽ ثبًٔو

 !ابهخعاز اًـمل اًـلالين املسؾوم ابصلٍن ؿىل اًـمل كري اًـلالين إلذلاذي

شا اًـلالين ل ًًهتج مهنجً فبٔي اهخعاز حلِلي   ًخرش وؿَورمم؟ٍصفؽ جحَة الكم ػل ؿىل الكم ا اُيا ُو

يية اًـلالهَة املاذًة هكصنز ًخفسري اًىون؟  بٔي اهخعاز ُشا ؾيسما ًخفىش إلميان حباهكَة اًـمل اًعحَـي ُو

 !ملواهجة املَحسٍن؟ ان تلري اًـمل املاذي اًلصيب سالحً بٔي اهخعاز ؾيسما هخحول ٕا ى ماذًني ل ًؤمٌو

  !َمون؟وما اطلي ٍُصىج من ُشا املهنج ؾيسما ٌس خزسمَ املس

ي الآيث وتـس ٕاىاكز - بٔل ًـخرب كاًة ُسفِم ي املَحس ٕا ى  -اًس يةحىت تـس ثبًٔو كس ًؤمن  ٕاًويهُو حتًو

 توحوذ ٕاهل فلط ل بٔنرث ذون ذايهة حمسذت؟
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وٕان حتول ٕا ى إلسالم.. ما يه اًـلِست اًيت سبٔسزؾِا فَِ وكس حـَت ٕامياهَ ؾصضة ًالُزتاس حتت وظبٔت بٔي 

 ؿَمي حسًر؟ثفسري ماذي ملىدضف 

 ىميان ؾيس املسَمني ًلف ؾيس ثعسًق وحوذ ارلاًق فلط؟ ُي ٕارا بٓمن بٔحسمه ابرلاًق وهفإلومٌش مىت وا

ة وزذُا ًعح ٕاسالمَ؟ بًٓة واحست من اًلصبٓن اًىصمي بٔوحصة   نّشة اًس ية اًيحًو

مٌخجاث ؿَمَة بحٔباج و  ايث تضؽآلموز اًواحضاث اًحٌُاث، فٕارا وافلت ُشٍ األذلاذ ًواخَ ابًلصبٓن يف اإلٕان ا

لكِا يف اًلصبٓن املِين واًعصف ألمسى  ، ًىهنا ثؼي يف املاكهة اًثاهَة يف اصلؾوت، اذلجَةاومصحدً  ثرشًة فبُٔاًل 

ألؿىل يف املثَر، وكس اكن زسول ػل ٌس خزسم اًلصبٓن ملواهجة من ٍىشتوهَ فال مييـَ ُشا من ثالوت بآيثَ 

 ..واس خزسام جحَخَ ؿَهيم فوق لك يشء

 -بٔي كضَة اًخعوز  -ث املهناح اًلصبيٓن يف اًخـامي مؽ اطلٍن ٍىشتوهَ ٕان ظحلٌاٍ ؿىل ُشٍ اًلضَة ابطلا تي ٕان

يف ثفٌَسُا تُرس! وس يحاول وضؽ مثال ٕلزحاث بٔن ُشا املهنج اًلصبيٓن ًُ  ابًـاحز ؾن مواهجة  اًوخسان جعحً 

 اًخعوزًني نٌل ًخعوز اًحـغ..

 املهناح اًلصبيٓن ُو: ُي اًخعوز اًياكي من هوغ ٕا ى هوغًَىن اًسؤال ألسايس اطلي ًحسٔب مٌَ 

macroevolution   ؾن اًيؼصايث؟ ا ٕازحاثَ ابًخجازة املـمََة تـَسً متكس! 

 مل حيسج ؿىل إلظالق..  ا!ٔبتسً ٕان إلخاتة وكهتا س خىون: 

ًعَوز خمخَفة كاًة ما ُياك بٔن تـغ اًـٌَلء حاًووا ٕازحاثَ ؾن ظًصق حزوجي تـغ اًفرئان بٔو اًالكة بٔو ا

 ز هف  اًيوغ، فاًفرئان ػَت فرئاانً ألصاكل وألهواغ خفصحت صلهيم ساللث خسًست ًىهنا تلِت يف ٕاظا

شا -واًـعافري ػَت نٌل يه  واًالكة ػَت الكابً  فاس خًذجوا من رعل بٔهَ ميىن مؽ مالًني اًس يني ُو

 خسًست.. إاهخاح ظفصاث خمخَفة خُتصح ٔبهواؿً  اًزتاوح املس متص

ٕا ى بٓدص،  اثغل اًخجازة ًىهنم مل ًيلَوا هوؿً لِلة بٔن ُشا ًثخت جعزمه ول ًـعهيم جحة، فلس كاموا جلك واذل 

اًالكة اًيت كاموا و جصمغ ثـمسمه حماوٌك رعل، وؿسم ظحَـَة ُشٍ اًخرصفاث اًيت ًلومون هبا، فبٔهواغ اًفرئان 
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خياًفون اًعحَـة  ن.. فِم ٕاربٔظاًل ًُ  من اًعحَـي بٔن ثفـي رعل  جهتجَهنا وحزوجيِا من تـضِا اًحـغ

و ؾى  هؼٍصهتم اًيت ثفرتط حسوج رعل تعوزت ظحَـَة، ومه  تخُسري حسوج اًعفصاث ما ٔبمىن، ُو

نشعل كاًوا يف اٍهناًة ما كاًٍو يف اًحساًة من الكم ممنق ًثخت جعزمه ؾن ٕازحاث اًخعوز اًياكي ٌَيوغ 

ٔلهنا حتخاح ٕا ى مالًني  ان ًن ىمتىن من ٕازحاهتا معًََ ن: حنابًخجصتة تخحمَي مس ئوًَة رعل ؿىل ؿامي اًزم

 !اًس يني

بٔي   س ححاهَ وثـا ى اكن ًخحسىومهناح اًلصبٓن ٍصفغ مثي ثغل ألساًَة يف ٕازحاث هؼصايث خماًفة هل، فاؼل

ً  وكس هؼًصة خماًفة هل تعَة إلزحاث اًخجًصيب، زفغ اًيؼصايث اًلَخِة  ااكن جيصي ؿىل ًسان ٔبهخِائَ ذامئ

و ٕاًزام ٌَمزاًفاًفة ملا خيرب تَ اًييب ملاتي اًخحسي ابًـمل اًخجًصيب.. اخمل  تَواسم ؾلِسثَ املُزرتؿة.. ُو

َخَ اًضرعَة تخحٍس معًل جتًصيب ُو رضوزت ٕازحا فِا ث ُو اٍمنصوذ ًمت حتسي هؼًصخَ ارلاظة اًلَخِة تبًُٔو

ومدارشت ًىضف حلِلة بٔي هؼًصة من املرشق! جتصتة معََة ثس َعة  رعل تؼِوز اًضم  من امللصة تسًل 

ا.. ولتس من ثساظهتا ووضوهحا ومدارشهتا.. واًـجَة بٔن  اٍمنصوذ اكن ابظٍك رمٌل تسث خفمة بٔو اكن اهدضاُز

من بٔن ًلول ٔبهَ كاذز ؿىل فـي ُشا ًىن ؿرب مََون س ية طلا فال ًَزمَ بٔن ٕاجصاُمي ؿَََ اًسالم  بٔنرث ؾلاًل 

ني: اذؿاء بٔن هؼٍصهتم حصَحة ًو اس خزسمَ ًاكن هف  مٌعق اًخعوزًًن ًـُش ظوال ُشا! ٕان ُشا امليعق 

 ًىن ٕازحاهتا مس خحَي ابًخجصتة املـمََة الٓهَة ٔلهنا حتخاح ٕا ى مالًني اًس يني! امتامً 

نشعل اكن اًخحسي إلًِيي اًلصبيٓن ًيؼصايث املَحسٍن تـسم وحوذ ٕاهل ُو بٔن ًلوموا تخجصتة معََة خيَلون هبا 

ي اًـسم ٕا ى اكئن يح ثس َط.. جتصتة مدارشت وثس َعة مؽ رعل ومؽ لك تـوضة من ل يشء. . من فصاػ.. حتًو

 ٔبهَ نخاة حصا ي مٌش ٔبًف ُشا اًخلسم اًِائي يف اًـرص اذلايل واطلي حـي اًحـغ ًيؼص ٌَلصبٓن ابمشزئاس ؿىل

ـون اًصذ ؿَََ ئة س ية، ٕال بٔن اًخحسي اًخجًصيب اًلصبيٓن لسال ًسك هؼصايهتم ادلوفاء فال ٌس خعَوبٔزتـم 

 احًِ  ااًياش خيَلون هلم من اًفصاػ اكئيً تخجصتة ؿَمَة جتًصخِة واحست ًلف فهيا ؿامل بٔو بًٔف مثهل ٔبمام 

 ..اكًحـوضة
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شا ًٍزس  ضِا  م ٕاهخاح اًحـوضة ُو هـم، حياول تـضِم اًخحاًي تعًصلة اذلوات ؾن ظًصق بٔذش حِياث وثحًو

ـسم ؤبهمت ثبٔذشون ذََة من تـوضة بٔدصى وثًذجوهنا  م ثـخلسون اًسرًصة بٔنرث.. ػل ًلول ًنك اظيـوا من اً

َة؟! بٍٔن اًصذ اًخجًصيب املثخت ًيؼصايث ارلَق من ؿسم بٔو من ل يشء ؤبهمت حتخاحون  يف ؿَومنك ألًُو

 !يك ثلوموا إبوضاء واحست بٔدصى؟ ًحـوضة خمَوكة فـاًل 

فلس اكن إبماكهنم اسدِالذ رابتة من ٍصكاث  مصت بٔدصى اكن ميىن ٌَاكفٍصن اس خزسام هف  مٌعق اًصذ اًـَمي

 !رابة بٓدص والاذؿاء ٔبهنم ذَلوا راباًب خسًًسا، ًىهنم اكهوا بٔنرث ؾلالهَة من ُؤلء اًـٌَلء

اًيؼصايث يك ثخحول ٕا ى حلائق لتس من ٕازحاهتا ابًخجازة اًـَمَة املخواحصت املحارشت واملخىصزت.. وماذام 

فال ميىهنم ٕازحاث  ائن بٓدص مذعوز تعوزت ظحَـَة متامً ذََة جىذرًية ٕا ى اك اصلزاوهة ل ميىهنم جسجَي حتول

هؼصايهتم.. ٕان يه ٕال مضاُساث وهؼصايث يف اًِواء.. ثلاتي مضاُساث وهؼصايث بٔدصى.. واًويح فلط ُو 

اذلنك ؿىل حصة ٔبهيٌل.. واًويح يف املسبٌٔك اصلازوًًِة رلَق إلوسان ابطلاث ًؤنس ؿىل ؿسم ثعوزٍ من 

سالف بٔدصى.. فلك من حياول ٕازحاث بٔن إلوسان ثعوز هعَة مٌَ نٌل ؿَميا ػل يف اًلصبٓن: جتصتة معََة بٔ 

ثس َعة ومدارشت ثؼِص ًيا بٔن ارلالاي ثًذج من فصاػ، فٕان جعز سلط إلذلاذ..  م تخعوز ؾضوايئ ثخحول ُشٍ 

ي هفاٍ اًويح مهنا: ذَق إلوسان ارلََة ًخرش، فٕان جعز سلعت اصلازوًًِة.. بٔو ؿىل ألكي سلط ادلاهة اطل

 ..ابًخعوز

 ان حماوٌك ٔبسَمهتا زغً وماذاموا مل ٌس خعَـوا ًون ٌس خعَـوا فال جمال ٕلزحاث هؼصايهتم ُشٍ ول خسوى م

ؾن ٔبهف املسَمني.. ول خسوى من حماوٌك ٕازحاث هؼصايث قَخِة كس ثددسل تني ًوم ًوٍَك.. ٍىفي ُشا اًِوش 

دسخة فهيا  تبٔسَمة اًيؼصايث اًـَمَة اًلصتَة ٕلزحاث إلجعاس اًـَمي يف اًلصبٓن، حفجم املضالك اًيت جسخة ًو

فوق ارلَال، ذاظة يف ألموز اًيت مل ًثخهتا اًـمل ابًخجازة واملضاُساث املحارشت املخواحصت، ًوُ  ًِا ذاغ 

ثة، من ًَحس فٕاهَ ؿىل ألكَة نشعل، مفسبٌٔك إلميان ابؼل بٔو إلذلاذ ل ؿالكة ًِا ابصلازوًًِة بٔو اًـَوم اذلسً 

! حىت ًو كام املسمل اطلي ًلٌـَ إبؾعائَ بًٔف مََون كة ًِا ابصلازوًًِة بٔو اًـمل بٔظاًل ًفـَِا ٔلموز ل ؿال
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حصة كول اًلصبٓن اٍهنائَة  -كدَخَ اًيت ُو مٍوهيا  -ذًَي ؿَمي ؿىل بٔن اًاكئياث لكِا ػِصث جفبٔت وبٔؿَن اًلصة 

! ٕارن كداًل ونزن ذ اًضِري املَحس نٌل فـي اًـامل! اًفضائَة يه من بٔوخسث اذلَات فس َلول املَحس بٔن اًاكئياث

 ..خشعَة خمخَفة من مَحس لٓدص ةما حىون ٔبس حا اتـَست ؾن اًـمل.. وكاًحً  بٔظي املضلكة اًيت حـَخَ ُىشا

ٌَلرا ًرتذذ اًحـغ ٕازحاث دعبٔ بًٓة واحست فَِ، ف افَِ ومل ٌس خعؽ اًـمل اذلايل ٔبتسً  ٕارن مفهنج اًلصبٓن ل مضلكة

 !ٕال ابًـمل وحسٍ؟ ابٔن املَحس ل ًواخَ ٔبتسً  امـخلسً  يف اس خزسامَ وحامك ُشا اًرتذذ اًِائي

ٕا ى اًـمل اذلسًر )اًيؼصايث راث اًخفسرياث اًلصتَة  ااطلي حياول مواهجة املَحس مسدٌسً  ٕان رعل اًضرط

ط ميىهنم بٔن ًخالؾحوا تَ ٍوصحجوا هؼًصة مـَية إلذلاذًة( تـمل ذمازي ًـصط هفسَ خملاظص ُائٍك، فبُٔي اًخرع

فوق هؼًصة بٔدصى مسدٌسٍن ٕا ى ؾرشاث ألحباج اًـَمَة اًيت كاموا هبا، فذخحول اًـمََة ٕا ى دضاغ 

عحح زٔبًَ أل)ذميلصاظي( ؿىل اًيؼًصة اًخرشًة راث ا كَحَة يف اًـامل.. ووكهتا س خفوس اصلازوًًِة ابًلاضَة، ًو

هَ أل.. بٔي ٔبهَ س َىون ُو من وضؽ هفسَ يف ُشٍ اًوزظة.. (معوم بُٔي )اًـملُو اًضار اطلي ل ًسمعَ 

 حازة ماذٍهتم مباذًة مواهجة ًوُ  تلصبٓن زة اًـاملني وس ية هخَِ.

تلِت  ، فربمغ لك يشءًُسوا تبٔكَحَة يف بُٔي اًـمل بٔظاًل  انَُم بٔن بحٔصاة هؼصايث اًخعوز ابًخعممي اطليك

ًِيية اًىٌُسة اًـَمَة اًحَضاء املِيية  ااًعحَـَة املاذًة ؿىل اًلمة هخاخً ث اصلازوًًِة اًخعوزًة راث اًخفسريا

  ..ؿىل اًـَوم

ٕان اًىثري من اًـٌَلء ًخحصهون يف اًؼالم ومـِم مشـة لكٌل بٔضاءث هلم مرٍتن ػيوا بٔن ُشا ُو لك ما 

اندضفوا ل هنائُذَ.. واتزخي ًـُضون فَِ وكس ثوظَوا ٕا ى هناًة اًعًصق بٔو بٔوصىوا.. ولكٌل اس متصوا يف اًسري 

م : حنن كس وظَيا ٕا ى اذلساحً اًـٌَلء اًعحَـَني اًلصيب لكَ ؿىل هف  اذلال مٌش هناًة اًلصن اًخاسؽ ؾرش ثلصً 

مل حىن ثغل اٍهناًة ًىٌيا كس وظَيا ٕا ى اذلسم بٔو بٔوصىٌا..  م تـس تضؽ  ابٔو ٔبوصىٌا..  م تـس س يواث: حس يً 

ىشاآلني.. ػيوا ٔبهنم اكرتتوا من اًوظول.. ًىٌيا اس يواث بٔدصى: ايسلاكة اًساتل  !ن اكرتتيا من اًوظول.. ُو
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يا ؾيس اًىٌُسة اًحَضاء وكفة ًًرشخ  وجصمغ رعل فاًىٌُسة اًحَضاء متيؽ وضف ُشٍ اذللِلة اًواحضة، ًو

 ..ماَُهتا

 ُ يا اًىٌُسة اًسوذاء ميىن بٔن هـخرب ٔبهَ جهناًة ؾرص ُيية اًىٌُسة اًاكزوًَىِة ؿىل اًلصة، واًيت سًسمهيا 

حان، وتساًة ؾرص الاسدٌازت اًـٌَلهَة املضِوز، اكن الاهخلام من املؤسسة اصلًًِة تخجاَُِا  وس حة ًزي اًُص

وجسفَِ بٓزاهئا ؾؼمي اًضبٔن، فلس اكهت ثخحنك تلوت يف اًـَوم وثوهجاث امليدس حني ٕاٍهيا وثلوم تخعـَس من 

 !ًوافلِا وحصق من ل ًوافلِا

وسًسمهيا  -يف ؾِس اًـٌَلهَة، تسبٔث نيُسة ٔبدصى يف اًدضلك: ٕاهنا اًىٌُسة اًحَضاء  ومؽ مصوز اًزمن

ة ثرتمس ؾن  -نشعل وس حة ٕا ى مـاظف اًـٌَلء اًحَضاء  وفهيا تسبٔث اًعحَـة حتي يف ؾصص إلهل، واًحاتًو

مللسسة يه ظًصق خائزت هوتي، تُامن اًىِية ظازوا مه اًـٌَلء املخحوكني يف املؤسساث، وبٔظححت اًىذة ا

ا اصلازوًًِة اًخعوزًة  ..اًيؼصايث املاذًة ؤبصُِص

 ً ساتلهتا لك من ، ٕال ٔبهَ مؽ اًوكت تسبٔث اًىٌُسة اًحَضاء حصج ُائاًل  اواهخعازً  اوجصمغ بٔن ُشا ًحسو ؾؼي

اًـَوة، فبٔظحح اًىِية واًحاتواث ًضعِسون لك من خياًف نخهبم امللسسة، واس خزسم يف سخِي رعل 

 ..ِاهة اذلسًثة )اصلزخاث اًـَمَة( بٔو اًيلي بٔو حىت اًفعي اًخـسفياذلصمان من اًى 

ل جمال خملاًفة معوم هؼصايث اًىِية، ل جمال ٌَخفسرياث كري املاذًة، اًلموط واًضحاة املاذي بٔفضي ٔبًف 

ل ل جمال ًيؼصايث ارلَلًوني رمٌل ثحسث  ىشا ٔبظحح يف ؿَوم اًحًَووحِا مثاًل مصت من اًوضوخ إلمياين، ُ

ص بٔصاكل الاضعِاذ اًلسمية ًىن  مـلولهَة اًخفسرياث اًخعوزًة ألدصى.. واس خزسم ضسمه هف  حُو

تبٔساًَة ثياسة اًـرص اذلسًر، فبٔظحح اذلصمان من اًخـَمي بٔو اذلصمان من ذدول اًىٌائ  ادلسًست بٔو 

َ اًسمـة اًـَمَة ُو اًسائس   ..اذلصق ؾن ظًصق جضًو

ة من ٔبهعاز اًخعوز اًـضوايئ املاذي تخـاٍل ابًف الاس خفزاس مؽ بٔي ؿامل تًَوويج ُىشا ًخـامي اًـٌَلء اصلزاوه

بٔو اًخعممي اطليك( فىٌل كَيا ذَلوي حىت ًو اكن ذمن ًؤمٌون ابرلَق ؾن ظًصق اًخعوز هفسَ )اًخعوز إلًِيي 
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ين ًخسٌز  اًـَوم ، ويه املسٍص اًخيفِشي ٌَمصنز اًوظكَحَة، طلعل اجس ًوحِين سىوث مثاًل مه ًُسوا تبٔ  كداًل 

، ثعف ؿٌَلء اًحًَووحِا ٔبهعاز اًخعوز ابًخوحَِ إلًِيي بٔن بٔظصوحهتم خسل انمج ؾن NCSE يف ٔبمٍصاك

ضس لك ُؤلء ومتيـِم من مؤسساهتا اًـَمَة ما وسـِا.. تُامن خَني جصاوش،  ادلِي! ابًخايل فِيي ثلوذ حصابً 

وهل نخة مـِا ًصفغ ثغل  حذلاز ًِؤلء ادلٍِكانئة املسٍص يف هف  املؤسسة، ٌضازوِا هف  اًخوظَف والا

!اًحسؿة
1
  

امـة يف ادلونزن اصلازوًين املَحس ألصِص اكفة مٌىصي اًخعوز من اًـٌَلء ابزلٍك الٓثَة وابًعحؽ ًعف ذ

بٔو  ا، قحًَ خاُاًل  ااتَت مٌىًصا ٌَخعوز بٔن جسمََ خشًع ٔبهم ٕان ك امن الٓمن متامً ) واًضِريت خًسا اًخعاول

!نشعل ًىين ل ٔبفضي ُشا( ازمبا رشٍصً - جميوانً 
2
  

ًزس ألمص صلاًء توظف هؼٍصهتم ؾن اًخعوز إلًِيي املوخَ تبٔهَ )ٕاهل اًفجواث( ويه ثـين تخساظة بٔن اًـمل  ٍو

ابًفجواث اًيت ًـمتس ُؤلء ؿىل مَهئا توحوذ ػل! ُىشا مت اؾخحاز اًـمل اذلسًر زواًب اكماًل تَ  اذلسًر مًلء

فش مهنا ادلٍِك اصلوحٌلئَون، هف  ألسَوة اًلسمي يف مقؽ الٓزاء املـازضة ٌَىٌُسة تبٔن تـغ تـغ ارلصوق ًي

ًيفش مهنا تـغ ادلٍِك ٕلزحاث ؿسم وحوذ إلهل! فلط اهلَة اًوضؽ  اث اًخوزاثَة اًيت ل جس خلمي ؾلاًل اًخفسري 

ٌل اكهت اذلَيِة اًـَمَة ًلائَِا، ل احرتام ٔلي هؼًصة خماًفة رم.. وبٔظححت اًىٌُسة اًحَضاء يف موضؽ اًسوذاء

 !بٔن ٍىون جمصذ خاُي تي رشٍص بٔحِاانً فالتس 

توضؽ  2007وابًخايل مل ٍىن من املس خلصة بٔن ثلوم دلية اًثلافة واًـَوم واًخـَمي يف الاحتاذ ألوزويب ؿام 

هت اًخعوز حىت ًو اك-ازط اًخعوز اًـضوايئ اصلازوًين مشهصت ثياكش دعوزت جسَي مفاُمي بٔي هؼًصة ثـ

ة يف بٔي من ٔبصاكًِا، حىت ًو اكهت اًخعممي اطليك، كري مـمتست ( ٕا ى املياشم ألوزوتَة كائٍك -املوخَ  ارلَلًو

_____________________________________________ 
1
 Scott, Eugenie C; Branch, Glenn: Intelligent Design' Not Accepted by Most Scientists. 

2
 Richard Dawkins: Ignorance Is No Crime.   
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ٕاهنا ضس (و )ؿىل حلائق ول مٌعق ؿَمي وحمخواُا كري لئق تعوزت مثريت ٌَضفلة لٔي مهنج ؿَمي

 !)ومـمتست ؿىل ارلساغ اًـَمي  antiscienceاًـمل
1
 

ـام يف اًيت اكهت مس ئوٌك ؾن اكفة مٌاشم اًخـَمي اً-ق ثيعح مؤسسة اًخـَمي واملِازاث َهف  امليعمن و 

ة ول اًخعوز ابًخعممي اطليك ًمت ثـَيِم يف بٔي مٌاشم ؿَمَة يف املسازش) تبٔن -ٕااجَرتا  مٌاشمبٔن )و  (ل ارلَلًو

(اًخعوز ؿىل ذًَي ُو اذلفصي اًسجي هون ًخـَموا بٔن اًخالمِش ؿىل بٔن جبالء ثوحض ٌَـَوم اًوظيَة اًخـَمي
2
 

ىشا ثُ   مو لثاًخعممي اطليك و و ًخـَمي هؼصايث ارلَق  احامسً  افضً ز  2007ىومة إلاجَزًية يف ؿام ز اذلعسِ ُو

-ابٕلضافة ٕا ى ٔبهَ  )ٕان اًخعممي اطليك بأكرًة ابًاكمي ذازح اًـَوم( ثسة ُشٍ اًيؼًصة تبٔكشغ ألًفاع

ق(.ٌك من ااجممتؽ اًـَمي ؿىل إلظالًُست ملدو( -لحغ اًلاذمة ُشٍو
3
  

 ت؟ مل ًخضح تـس؟ُىشا ٕارن! ُي وحض صلك اًىٌُسة اًحَضاء ادلسًس

جسمح تخـَيِا ول احرتارما  ختَي هفسم ثلوم تححر يف مؤسساث ثلمؽ ثغل اًيؼًصة اًيت حًصس ٕازحاهتا ول

، يف ذوٌك ثبٔذش رعل اًخوخَ، يف جممتؽ ؿَمي ؿاملي ًـاذًَ.. ما معريك ومه املس ئًوون ؾن ٕاؾعائم ٔبظاًل 

لدَون بٔظصوحذم  إللكريوش اذلسًر؟ هَف س َ اًضِاذت اًـَمَة )اًىِيوثَة( اًيت جسمح عل ابصلدول يف

عفون كائَِا ابدلاُي حىت ًو اكن ذمن حيمَون بٔؿىل اصلزخاث  اومه ًعفوهنا مدسئًَ  ابرلساغ واًىشة ًو

 اًـَمَة؟

وهكثال ؿىل ُشا اًخعَس اخملَف ميىن مذاتـة زذوذ ألفـال اًـَمَة ؿىل نخاة ؿامل اًحًَووحِا اًضِري ماٍلك 

وٍن ألسوذ، واطلي ًخحسج فَِ ؾن اًخعممي اطليك.. ميىٌم زؤًة هَف ًمت مواهجخَ جاكفة جهييي، ظيسوق ذاز 

 اًعوز وألصاكل، وهَف ًمت حمازتخَ يف لك ماكن!

_____________________________________________ 
1
 Committee on Culture, Science and Education: The dangers of creationism in education (Report).2007 
2
 BBC News: 'Design' attack on school science. 29. Sep.2006 
3
 nationalarchives.gov.uk: Creationism teaching guidance (Gov.report). 18. Sep.2007 
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يف ؿام   Natureميىٌم زؤًة زذ اًفـي ؿىل ملال فََِة تول اًاكثة اًـَمي إلاجَزيي يف جمٍك اًعحَـة

ًِشٍ اصلزخة املخعوزت ذما جيـي ل حاهكَة  اَيوم جمِول حىت الٓن ًوُ  مـصوفً ًخحسج فَِ ؾن بٔن ادل  2013

ٔبهم ٔبهت ادلاُي   مواهجخَ من ؿامل بٓدص ثس حَ كائاًل ًمت –مثي هؼصايث اًخعوز  –هل يف حصحِح يشء

 !اي خاُي اِول، ادلَيوم هـصف ؾيَ اًىثري خسً ادل 

نيُسة نربى ثخحنك وثوخَ ومتيؽ وثضعِس. اًعحَـة يف موضؽ إلهل .. ريوش اكميل جساُمح.. وِاهة اكمٍك.. ٕالك

حىت ًو اكن اًـمل ل حيمي ؾلالهَة يف هؼصايثَ.. املِم بٔن إلميان إبهل اًعحَـة ُو املس َعص.. اصلوحٌلئَة 

ًـَمَة.. واًخـعة والاضعِاذ يف بٔوح حالهتم ًىن اًحـغ ًرص ؿىل الاحذاكم ًِشٍ املؤسساث اًـاملَة ا

 !اًحـغ ًرص ؿىل حتىمي اًويح اًلصبيٓن واًيحوي ٕا ى نيُسة اًلصة اًحَضاء ُشٍ

 فـالم لك رعل اًِوش تخحىمي هخاح وِيهتا ؿىل اًويح اًلصبيٓن واًس ية املعِصت؟

 microevolution ًن جيس بٔي مضلكة نٌل كس ًخرَي اًحـغ.. فذعوز اًيوغ اًواحس امن اختش اًويح رمييً 

 لصبٓن ول اًس ية، نخعوز مٌاؿة اذلرشاث واًحىذرياي، تُامن اًخعوز اًياكي من هوغ ٕا ى بٓدصل ًياكغ اً

macroevolution   واًخفسري اًلصبيٓن ا ذًَي ؿَََ ًسمعَ بٔو ٍصفضَ متامً ( فال)اًحىذرياي ٕا ى رابتة مثاًل ،

ؿامة ميىن و اث ألدصى، واًيحوي كس ًسمع ارلَق املحارش ل اًخعوز يف ُشٍ اًيلعة ابًًس حة ًاكفة اخملَوك

  ..اًدسامح ثسِوٌك مؽ من ًلول تَ

و مساز املـصنة لكِا، فذـاضس إليف مسبٌٔك ذَق احارضت  اًرشؾَة اًىربى ًىن املضلكة وسان ابطلاث، ُو

، ول مضلكة ؾلالهَة حلِلِة مؽ ُشا اًيفي ابًًس حة ٌَمؤمن ابؼل ول ابٓن واًس ية اًضازحة هل ًيفَِ ًلِيً اًلص 

وكس حتسزيا تشعل ؾيس رهصان ٌَمهنج اًلصبيٓن يف اًخحسي ابًـمل اًخجًصيب .. َة حلِلِة نشعلمضلكة ؿَم 

 ..امليؼوز
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ًَضـف اصللئي اًـَمَة  ايح مـخيلَِ تبٔهَ ًو دصح اًلصة كسً ُىشا هيسذ مهنج ُيية اًـلالهَة واًـمل ؿىل اًو

ا يف اًخعوز املخبٔسمل سُذحًوون ٕا ى ؾصااي متامً  املَحسٍن.. فال كصبٓن ًؤمن تَ املَحس ول  ٔبمام ااًيت كسمُو

س من ًواهجَ ة ثًؤ  ..بحٔباج ؿَمَة كًو

وٕاهيا كدي الاىهتاء من مٌاكضة ُشا املهنج واصلدول يف حماوٌك ثفٌَس اذؿاءاث اًخعوزًني، لتس بٔن هخـصف ؿىل 

  ..اصلاؾَة بٔو اًـامل اطلي سـى ٔلسَمة اًيؼًصة

من مه بٔول من كاموا ابًححر ادلاذ يف هَفِة ٔبسَمة  بٔوًل هالحغ  وٌَخـصف ؿىل ُشا اًض َخ لتس بٔن

 اصلازوًًِة؟

، ًىن ميىن اؾخحاز رضتة ذ.ؾحس ٌلكرُيذاصل دمحم ذاصل و ُياك اًىثري من ألسٌلء ثربس مثي ذ.مععفى َلوذ و 

َست ، فلس رُة ٕا ى مسافة تـ ايه ألصس ثبٔزريً  -ًـٌَلء اًرشؾَنيالٔنرث صِصت من املضاخي ا- اًعحوز صاُني

، واًيت ًـرتف بٔن ما حفٍز ؿَهيا اكن ؿسم اؾخلاذٍ بٔن  الث دِاًَة ٌَلصبٓن واًس ية ٕلزحاث وهجة هؼٍص تخبًٔو

اٌَلة ميىن بٔن ثحسٔب )جفبٔت( ورضوزت وحوذ مالًني اًس يواث ًخعوزُا ويه اًيؼًصة اًيت مل ثسمعِا كري 

حىت  سَف إلوساناًعوثَة ؾيس اصلازوًًِة اًيت ثـعََ اًفصظة ًَثخت اؾخلاذٍ، ففهيا ثعوزث ألحدال 

وظَت ٕا ى مصحٍك ظوثَة حمسذت مهنا تسبٔث اٌَلة ؿىل اس خحَاء وؿرب مالًني اًس يني اكن ثعوزُا، وجصمغ بٔن 

ثيفي ُشا الاؾخلاذ جلك ثساظة فِيي حامسة ملسبٌٔك ثـَمي اٌَلة  {وؿمل بٓذم ألسٌلء لكِا}الًٓة اًلصبٓهَة اًواحضة 

ا، جاكمي بٔزاكهنا )ٔبسٌلء اكفة اًاك ئياث( ذما ٌس خَزمَ رعل من ملاظؽ ظوثَة، ٕال ٔبهَ ثبٔول الًٓة نٌل فـي تلرُي

ا جمصذ ثفسرياث حصازَة .. مديَة ؿىل ٕارسائَََاث وزذ اكفة ٔبكوال املفرسٍن اًلسماء اًيت ل ثسمعَ، واؾخرُب

واًـمل اًلصيب ؿىل ُىشا اكن حتىيَ ٌَمهنج املخبٔسم ُو بٔول ظًصق اًضَاغ: لتس بٔن ًوافق لكٌّ من اًـلالهَة 

هل  ..ا وزذ اكفة ما كِي يف ألمص ساتلً اًويح حىت هلدهل، وٕال ثوحة ؿََيا ثبًٔو

و هف  واكن ٌَصخي هجاٌذ هحريٌ  مٌَ ٌَصذ  اسَ اكن ًـخرب ُشٍ احملاوٌك ثوفِلً ضس املـاذٍن ًإلسالم ؿرب اتزخيَ، ُو

)وكس ظسكوا يف ُشا ومه  ٕلسالم ٔبظاًل ل ًخفق مؽ ا اًخعوزيؿىل ص هباث املَحسٍن املرصٍن ؿىل بٔن اًـمل 
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اًاكرتون( فساؿسٍ مهنجَ ؿىل نخاتة واحس من بٔصِص اًىذة اًيت هّؼصث ًِشا ألمص،  م خاء تـسٍ ذ.معصو 

َاث اًخعوز تُهنم   ً و ذازوًين مذـعة )بٔو ثعوزي مذـعة فِم ًرصون بٔن ُياك فازكًا هحرًيا يف ب رشًف ُو

ًرش يف لك ماكن بٔن اصلازوًًِة من إلسالم، واؾمتس ؿىل اًياحِة اًرشؾَة  وتني اصلازوًًِة( زاخ ٍىذة ًو

اًيت ٔبّظَِا ذ.ؾحس اًعحوز صاُني  م ٔبذذي مـِا خاهة إلكٌاغ اًفَسفي هصخي من ثالمِش مسزسة ذ.ؾحس 

اة املسريي، وبٔضاف ٕا ى رعل خاهة إلكٌاغ اًـَمي وعحُة حصاحة، فبٔظححت نخحَ ؾن ُشا ألمص  اًُو

.. جصمغ ما فهيا من مضالك، ؿائست ؿىل املهنج اًفىصي وانامتًل  ااصلازوًًِة املخبٔسَمة ثعوزً  ٔبهعازبٔنرث نخة 

وؿىل املضالك اًـَمَة هفسِا بٔنرث مهنا ؿائست ؿَََ؛ فلس اس خزسم ٔبسَوتَ ادلشاة ًخلعَة جفواث اًيؼًصة اًيت 

وزًة ألمٍصىِة.. ُىشا انمتَت مٌؼومة ًلسرما، واًيت اجح يف ثلٍصهبا جبـَِا مصثحعة تيؼًصة اًخعممي اطليك اًخع

: مٌؼومة فَسفِة ؾلالهَة ؿَم   اَة مصثحعة ابًويح مـرتف هبا قصتًَ اًيجاخ يف مواهجة املَحسٍن من وهجة هؼٍص

سمعِا ألسَوة ادلشاة.. فبٔظححت ثغل امليؼومة جس خزسم ملواهجة املَحسٍن.. ويف اذللِلة بٔن املواهجة  ًو

سج جلك ثساظة ٔبهم ٔبذربث املَحس تبٔن ػل فلط )كاذ( اًخعوز من ارلََة ًن حىون ظـحة وكهتا فاطلي ح

يف ُسم اًيؼًصة وثخِان ثـازضِا اًواحض مؽ اًويح، تي  أبهت مل ثلري اًىثري ومل ثحشل هجسً ألو ى ًإلوسان! 

ة اًيت هتسم ُشٍ اًيؼًصة ي اًويح جاكفة اًعوز كري املـلوٌك مؽ زذ ألحاذًر اًيحًو   ًو اكنحىت- مقت تخبًٔو

 !اكماًل فٌخج ُشا املهنج إلكٌاؾي اطلي ثـخرٍب  -من اًحزازي ومسملمعسز اذلسًر 

َفة ًخومه بٔو ًومه يف نثري من ألحِان بٔن اًلصة  ًخلدي ثرسوز )اًخعممي املضلكة بٔن من ٌس خزسم ثغل اًخًو

و ألمص كري اطليك( بٔظاًل  اًىٌُسة اًحَضاء ُياك ل ، فااذللِلي، واطلي حتسزيا ؾيَ ساتلً  بٔو ًـرتف تَ، ُو

ي اًويح  !ثـرتف هبشا ألمص ول ثؼن كائَََ ٕال ٍلوؿة من ادلٍِك ل اًـٌَلء َة ًخبًٔو مفا فائست تشل ااجمِوذ اًُص

ا اًلصة هجاًل  وزذ اًس ية ٕلزحاث هؼًصة اًخعوز يؼص ًِا وملـخيلهيا  املوخَ واًيت ًـخرُب وخسافة تال حسوذ ًو

ً  َت موافلةابحذلاز؟! ٕان زمْ   كري موفق يف ُشا فـالم اًِصوٌك حنو اًض هباث؟ ااًلصة واًـمل فبٔهت حمت
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اًعًصق ٕا ى ادلحمي مفصوص ابًيوااي  :هـم اًيَة سَية، ويه اًصذ ؿىل إلذلاذ، ًىن نٌل ثلول اذلوكة اًضِريت

 !اذلس ية

ق املس متص صلازون ؟ ُي ألمص ٌس خحق ُشا اًخعفِفـاًل  حامسةًىن ُي اصلازوًًِة اًخعوزًة هؼًصة مذاكمٍك 

فـي ما مل ًعيـَ كس ٔبهَ  ابؾخحازتَ لكٌل رهص امس اًصخي  والومبٔن ًوهؼصاٍؤ اطلي مل ًيفم ذ.معصو رشًف 

 ؿىل إلظالق ؾيسما ساز يف الٔزط ًريى هَف تسٔب ارلَق فبٔدصح هؼًصخَ اًـجائخِة؟ املسَمون كداًل 

  ٕان صاء ػل. َمة يف اًحاة اًلاذمس يحاول ؾصط وثفٌَس تـغ بٔظصوحاث مـخيلي اصلازوًًِة املخبٔس

 :ولتس من اًخيخَِ ؿىل ؿست ٔبص َاء كدي اصلدول يف ُشا اًحاة

تي خمخَف ٔبهواغ  مالًني اًـٌَلء اًحًَووحِنيمن  سمعَّ ثُ ؿرب كصن وهعف ػَت : بٔن هؼًصة اصلازوًًِة بٔوًل  -

خماًف ًِا، ونٌل س حق ورهصان ، فغل بٔن ثخرَي جحم ألظصوحاث واًيؼصايث اًيت كَِت ًصذ وهرس بٔي اًـَوم

ثفـي تال حصذذ.. فال حِاذ ؿَمي تي ارلَلًوني، ويه كاذزت ؿىل مقـِم فاذلصة كسمية تني اًىٌُسة اًحَضاء و 

مضاُست فِمل )معصوذ: ل راكء  وذ.معصو هفسَ ًعَة من كازئََ ..إلهياميف اًلصة نٌل حياول اًحـغ 

مسموخ(
1
 ًؤمن ابًخعممي اطليك ٕا ى اًعصذ املِشة بٔو ارلضن من ص ثـصط بٔي ؿاملؼِِ ألمٍصًك اطلي ًُ  

سوى  ذ من موكـَ اًـَمي ل ًيشءعصَ مؤسساهتم اًـَمَة ًىٌَ مذوازي ألس حاة.. حىت ٕان بٔحس اصلزواهة ًُ 

 !مؽ مـخيلي هؼًصة اًخعوز إلًِيي اطليك امدساحمً  نخة يف ٕاحسى ااجمالث اًـَمَة زبأيً ٔلهَ 

ا واًصذ ؿَهيا ُيا،  ٕارن حفجم اًيؼصايث وألفاكز  ٕامنا كس مقيااًخعوزًة بٔنرب جىثري من بٔن ًدسؽ ااجمال طلهُص

ابرلعوظ اًـًصضة ملا ميىن ثفعَهل يف  صذ ؿَهيااًًِا و  رسًؽابدذَاز تـغ بٔصس اذلجج صِصت وابس خـصاط 

 خفٌَسُياك مٌخسايث ؾصتَة صِريت دععت وكهتا ً املصاحؽ واملحاحثاث املخرععة.. وبٔحة بٔن ٔبهٍو ٕا ى بٔن 

_____________________________________________ 
1
 expelled: no intelligence allowed. 
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ما ٍمتزي مهنا اًيت تـغ املواكؽ اًلصتَة ٌَزَلًوني  ابٕلضافة ٕا ى ؾؼميتخفعَي  اوص هباث إلذلاذ معومً ص هباهتا 

 ..ذتوبٔزحو بٔن ٍصحؽ ٕاٍهيا اًلازئ احملة ٌَخـملق والاسزتا ملدوٌك ًةسجب

: بٔن اًِسف اًصئُ  من اًىذاة اكن مٌاكضة املهنج هفسَ، مهنج ىزغ حاهكَة اًويح وكَة املثَر، وكس ااثهًَ  -

ؾصضيا ًِشا ألمص يف اًحاة اذلايل، وما اًحاة اًلاذم ٕال حماوٌك ٕلػِاز مسى ؾواز ثغل اًيؼًصة اًيت ٔبذى 

ٌَ ما جضاء وثؤول مٌَ ما جضاء تي وحصذ من املهنج امللَوة ٕا ى ثعحَحِا وحتىيِا ؿىل اًويح، ثلدي م 

ة ما جضاء! ٕارن فاًححر يف نخة اًصذوذ اًـَمَة املفعٍك رضوزت زئُسة ٕان زقة املصء يف  اًس ية اًيحًو

اًخوسؽ بٔو ساذث اًض هباث اًـَمَة ؾيسٍ ؾن املـصوط ُيا.. لتس بٔل ًخوكف املصء ُيا فاًىذاة ملياكضة فىصت 

  ..صلازوًًِة املخبٔسَمة ًوُ  ملياكضة اصلازوًًِة هفسِا تعوزت زئُسةٔبسمة املهنج املمتثٍك يف ا

ابطلاث ؾن ألمص، فىٌل  : بٔن ٔبكَة اًفعول كس اؾمتس يف اًصذ تساذَِا ؿىل نخاابث ذ.معصو رشًفااثًثً  -

خِان مضالك ابًًس حة ٔلهعاز ثغل اًيؼًصة، وابًخايل فاًصذ ؿَََ وث  ٔبؾخرب نخاابثَ الٔنرث انامتًل فبأن  اكَت ساتلً 

ة حاًًَ هؼًصخَ   .اومهنجة املبٔسوم ُو ألًوًو

ؿىل حسوج اًيت ؾصضِا يف نخاتَ )هَف تسٔب ارلَق( فاًحاة اًثاين ًـمتس ٔبكَحَ يف ؾصط وثفٌَس جحجَ  ابًخايل

 ..، ٌوَخعوزًني ؿرب اًخعممي اطليك ذاظةؿامةً ًلك اًخعوزًني  عَلةمُ اًخعوز، ؤبكَهبا جحج 

ًخفِم اًسخة اطلي ًمت فصذ ُشٍ اًعفحاث ٌَصذ ؿىل ُشٍ اًيؼًصة، ول  كس لسَمني مل ن ام ا: بٔن نثريً ازاتـً  -

خَي، فلس  اوِشا، ًوِؤلء ٔبكول بٔن ألمص حلً  ظلري اذلجمحبثًا سخة ختعَط نخاة ًِا، حىت ًو اكن 

لَاة نخة اًصذوذ ؿَهيا-تسبٔث اًيؼًصة ُشٍ  ًـَمَني ثدسَي ٕا ى ظفوف إلسالمِني ٔبهفسِم! ل جمصذ ا -ًو

  !تي إلسالمِني ؿامة- ني اًـاذًنيمهنم بٔو حىت املسَم

 ن ابًرشًـة إلسالمِة! وثضلك بٔذق: املعاًح
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كىض كس و  ظسٍز ثعي ٕا ى مٌخعفذلَخَ و ابًرشًـة  نيعاًحن املم خشًعابٔن جتس  افبٔظحح من املـخاذ حاًًَ 

ؿىل ألكي اًدسامح مؽ مـخيلهيا  خبٔسَمة بٔوومؽ ُشا ًعاًحم تلدول هؼًصة اصلازوًًِة امل -ؼل حِاثَ يف اصلؾوت 

 ! ؟!حبجة ٔبهنم مذبًٔوون! حىت ٕان كاموا جصذ اًس يةتًٌَا وؿسم ٕاىاكز هجسمه رلسمة إلسالم، بٔو كدوهلم 

اة فىصي مل ا  ان حياول وضف بٔن اًيؼًصة اكفصت حلً تي ٔبصس من ُشا بٔن بٔظحح ُياك ٕاُز وما ٕاصِاُز

ي اًـٌَلء! ىضفٍَ ن ومص مٔبذى ٕا ى ًإلسالم ٕال هفاق وذساغ   تبٔهَ ل ًلدي ثبًٔو

واذللِلة ٔبهيا ًو رسان يف ُشا اًعًصق من اًدسامح مؽ لك هواجت املهنج املـَوة فس يجس ؾٌل كََي هوازج 

ا ًىن مدياُا لكِا ؿىل نربى جسـى ب لف املؤسساث يف اًـامل ًًرشُا ؤبسَمهتا .. ومهنا ٔبموز ل ذاؾي طلهُص

ي املخـسف  ة.. ٕاهنا املـصنة اًلسمية اذلسًثة تني بُٔي اًس ية وكريمه َلصبٓن ٌبٔظي واحس: اًخبًٔو وزذ اًس ية اًيحًو

يف ثفسري اًويح تي وحىت يف ـَني واًحاظيَني ولك من حاًووا حـي اًِوى ُو املـمتس َ من اًفالسفة واًعح 

 بٔو زفضَ من الٔظي!  كدوهل

شا املهنج س َ ٕان اًدسامح واًدساُي  حتت صـاز  َ ارلحُثةًلدول هواجت -لحماٌك-ذح اًحاة ف مؽ ثغل اًيؼًصة ُو

 ي تال حسوذ! ًاًخبٔو 

ي واملخبًٔوني؟ احومٌش مىت اكن مهن ٕان لك ابظي  املسَمني يف اًـلائس ُو اًدسامح تال حسوذ مؽ اًخبًٔو

ص: بٔظي املثَر امللَوة يف فضاء الُٔواء..  ودصاة خاءان من ُشا ألظي املُسّمِ

ي كري امللدول ًٔلموز اًـلائسًة ؾيس ، بٔدمت ُشا اًحاة جالكم الٕ أبذريً  مام اجن اًلمي زمحَ ػل ؾن اًخبًٔو

املسَمني
1

لص: ي ؿىل هعوض اًعفاث سَعت ) ، وفَِ فوائس ؾؼية حتخاح ًخسج ملا سَعت ادلِمَة اًخبًٔو

ا ٔبمثاًل  ي ؿىل ُشٍ ألموز وحـَُو ا، وحـَوا اًلص اًحاظيَة اًخبًٔو بٓن  موروتة بًٔزس هبا ذالف حلائلِا وػواُُص

ي بآيث اًعفاث وبٔحاذٍهثا، فِشا  لكَ مؤوًل واًرشغ  ي نخة مس خلٍك هؼري نخة ادلِمَة يف ثبًٔو  وهلم يف اًخبًٔو

_____________________________________________ 
1 

 .384/ 1اًعواؾق املصسٍك: 
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ِّ اًلسم ٕان سُ  ي ؿَََ ؿاذ اًرشغ لكَ مذبٔوًل ط اَ ا وزوذً  ٔلهَ ٔبػِص ٔبكسام اًلصبٓن زحواتً  ًخبًٔو  وذلٌك اوبٔنرُث

ي ٔبكصة من كدوهل جىثري   (!اًلصبٓن ؿَََ مذيوؿة كاًة اًخيوغ فلدول ما سواٍ ٌَخبًٔو

ي ٔبكصة من كدوهل جىثري: اًيت ٔبتلي اًخبٔهَس ؿَهيا ُشٍ يهو   ..كدول ما سواٍ ٌَخبًٔو

 ..اػل بٔن ٍىون ملعسي كس اثضح متامً ٔبسبٔل 
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 اًحاة اًثاين

 غ فصوط اصلازوًًِة واًخعوز تبٔهواؿَمٌاكضة تـ
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 متَِس

 

امة تبٔن هؼٍصهتم حصَحة ؿاًخعوزًني سمع تـغ بمٔه هلاظ ازحاكس وثخس َط ابدذعاز  يف ُشا اًحاةسًٌاكش 

 ل ٍاكذ ًبٔحهيا اًحاظي من تني ٔبًسهيا! امتامً 

شٍ اًيلاظ ثخَرط   :اًـامة يف ثغل اًثالج -ٕان مجـهتا وحصذهتا-ُو

اث اًخعوز ؾلًََ  مٌ ( سمع1  وزسودِا ٕان كوزهت تيؼًصة ارلَق ارلاض. اا وؿَمًَ علِة سٌُاًزُو

 كري امليعلي حصهَهبا ذًَي ؿىل اًخعوز. وبٔ ( سمع بٔن ألؾضاء ألثًصة 2

 كس حسم املـصنة ًعاحل اًيؼًصة اًخعوزًة. Molecular Biology( سمع بٔن ؿمل اًحًَووحِا ادلًزئِة 3

 ف ٕاٍهيا ازيان ذاظان تبحٔصاة هؼًصة اًخعوز املوخة إبهل/اصلازوًًِة املخبٔسَمة:فِشٍ املزامع اًىربى ًُضا

حيسم ألمص ًعاحل اًخعوز املوخَ  irreducible complexity( اًزمع تبٔن اًخـلِس كري اًلاتي ًالذزتال 1

 إبهل يف مواهجة املَحسٍن وارلَلًوني ؿىل اًسواء.

 .خًسا وثخالىش لك ؾَوة اصلازوًًِة املَحست مامتسىة( اًزمع تبٔن هؼًصة اصلاوزًًِة املخبٔسَمة 2

*** 

فاكن املهنج املس خزسم ُو ثفىِم ُشٍ املزامع ابًرتثُة من اًـام ٕا ى ارلاض، تشهص ٔبمثٍك ثوحض دعبٔ ثغل 

 املعَلاث كري اًثاتخة.. 

اث اًخعوز ؿامًة مٌعلِة ول يه زاخسة.  فال سٌُاًزُو

مٌعلي حصهَهبا يه نشعل ابًفـي ول اًـٌَلء اثفلوا ؿىل ٔبثٍصهتا تعوزت ول ألؾضاء املزؾوم ٔبثٍصهتا بٔو كري 

 دذامِة.

 ول اًخـلِس كري اًلاتي ًالذزتال حيسم فىصت اًخعوز إلًِيي بٔو اصلازوًًِة املخبٔسَمة.
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 ول هؼًصة اصلازوًًِة املخبٔسَمة ثلسم من اًخفسرياث ما جيـَِا مذياغة بٔو ملدوٌك من اًلصبٓن بٔو اًس ية بٔو حىت

ًَا!  اًـمل امللدول ؿامل

ن وؿَََ فلس خاء حمخوى اًفعول يف ُشا اًحاة إكخاابث ؿىل مخسة  ٔبس ئٍك ٕاخاجهتا ؿىل اًرتثُة س هتز ؾياٍو

 فىصت املُعَلاث اًـَمَة صلًم واًيت كس ثؤذي تم ٕا ى ثعسًق املزامع املشهوزت ساتلًا:

اث اًخعوز مٌعلِة واثتخة حىت ًلال اًفعي ألول: حامسة  بٔن اًيؼًصة حتمي كوت ثفسرًية ُائٍك ُي سٌُاًزُو

 ومامتسىة؟

 ُي ًُفرس اًخعوز تًسخذَ ٕا ى ٕاهل؟-اًخـلِس كري اًلاتي ًالذزتال اًفعي اًثاين: 

 ُي ألؾضاء ألثًصة ذًَي ؿىل اًخعوز؟ اًفعي اًثاًر:

 ُي ثيؼرياث اصلازوًًِة املخبٔسَمة مامتسىة؟ اًفعي اًصاتؽ:

 ألموز؟ زئَة )ؿَوم ادلَياث( ابًفـي حسمًووحِا ادلُي ؿمل اًحَ اًفعي ارلام :

املصفلة ابملصاحؽ  وس َىون اًياجت اٍهنايئ املفرتط صلًم من ُشا اًـصط اًرسًؽ ًخغل ألس ئٍك اشلسة وٕاخاابهتا

.. وبٔن ألمص تني ادلشة واًضس يف ٔبحسن وملاًعة حلِلِة : بٔن إلظالق دعبٔ صسًسوألصاكل اًخوضَحَة

اًيؼًصة اصلازوًًِة ل ثلسم اذلي اًسـَس اٍهنايئ ٍهناًة اتزخي ؿمل اًحًَووحِا نٌل ًعوز ألحوال.. وبٔن 

ا!  مذـعحُو

 ..ًسبٔل ػل اًخوفِق واًسساذف 
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 اًفعي ألول

اث اًخعوز.. تني امل  االمٌعلي ؾلًََ واً اضعصة ؿَمًَ تـغ سٌُاًزُو

 

، ويه ٕاخاتة سؤال يف اًحساًةحسج فهيا اًخعوز لتس من اًخ ملسمة مٌاكضةيف  اُياك كضَة ُامة خسً 

اث اًخعوز مٌعلِة وؾلالهَة و  مدسلة مٌعلي ٌَلاًة: ٕارا اكن اًخعوز )حلِلة( ل خسال فهيا.. فِي سٌُاًزُو

 تعوزت ل خسال فهيا؟  اؿَمًَ 

 ؟(اثتخة : ُي ثفسرياث اًخعوز ٌَاكئياث مامتسىة حىت ًلال ؾن اًيؼًصة ٔبهنا )حلِلةاتعوزت ٔبصّس ادذعازً 

  !ٕان ما ٔبفرتضَ ُيا ُو بٔن إلخاتة حمسومة: ل

 ؿَمي كري ُني ول ثس َط..  ًُست اًخفسرياث مامتسىة ويف ٔبكَة ألحوال ٌضوهبا اضعصاةٌ 

وماذام ألمص نشعل فاًيؼًصة هفسِا ؾيس اًخعحَق حىون ُضة كري مامتسىة ًِشٍ اصلزخة اًيت حياول اصلزاوهة 

ا.. ُص  ثعٍو

اث ولدذحاز مسى حصة ُشا الا فرتاط س يبٔذش حوٌك تني تـغ ثفسرياث تًِة اًاكئياث اذلاًَة وسٌُاًزُو

 اًخعوز..

 وسًدسٔب من ؾيس اًىولاكهر..

*** 

 !ازجتاخاث اًومه. 1

 

.. ويه مسىة مٌلصضة اندضف اًـٌَلء حفًصة ًِا Coelacanth:حسج ًسزال هحري ؾيسما ػِصث اًىولاكهر

ا ل ًلي ؾن   مخ هحري وؾضو ٌض حَ اًصئة..  : راث ٕاماكانث مسُضة.. ويهؿاممََون  بٔزتـمئةمعُص

 ..اصلزازوهة يف سـاذت.. فِشا ٕازحاث بٔحفوزي خسًس ؿىل بٔن اًسمم تسبٔ الاهخلال ٕا ى سواحف نٌل ًؤمٌون
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م ألمص ٌضلازوًيُني ِس وكس حُ  ..ُشٍ اًسمىة امليلصضة يه بٔحس بمٔه اذلَلاث املفلوذت تني اًسمم واًزواحفو 

 لك يشء..  يىاىهت  ابًورتة اًلاضَة..

ٍك.. اهخعاز جمَس ًيؼًصة اًخعوز  .اصلازوًًِة ػي ألمص نشعل ًس يواث ظًو

 !ًىن.. ذلؼة

 !1938ظعَاذ مسىة هولاكهر من ساحي حٌوة ٔبفًصلِا ؿام امت 

 اظعَاذ؟

 ؟ن املفرتط ٔبهنا مٌلصضة مٌش مالًني اًس يني.. مارا ُياكمفهـم.. اًسمىة لساًت موحوذت.. مفاخبٔت ظاؾلة.. 

 !مسىة بٔدصى خيصهجا بٔحس اًعَاذٍن! وبٔدصى! ُياك اًـسًس مهنا

ا  65هَف؟ من املفرتط ٔبهنا اهلصضت مٌش حوايل  مََون  ألزتـمئة فوقمََون س ية ؿىل ألكي! مسىة معُص

 !حَلة وس َعة نٌل ًؤمٌون؟ ت ابكِة ؿىل حاًِا جصمغ ٔبهنا بٔظاًل ولساً ؿام

هف  راث اًسمىة اًلسمية! من املفرتط حسة ثعوزمه بٔن جيسوا املضلكة الٔنرب ابًًس حة هلم ٔبهنا اكهت 

اًـسًس من ألهواغ اًوس َعة تُهنا وتني اًزواحف.. ٔكن جيسوا تـضِا كس ػِص هل كسم.. تـضِا كس ظوز املخ.. 

 !تـضِا هل كسم ومخ.. تـضِا ثعوزث زئخاٍ.. ًىن ل.. يه هف  اًسمىة تيف  اًضلك ول ًوخس ثيوغ ًِا

ا ٕا ى ٔبهواغ ٔبدصى نٌل مسىة ٕاهسوه  ُس َا يه مسىة حٌوة ٔبفًصلِا.. ادذالف اًزمان واملاكن اًِائي ُشا مل ًلرُي

 !ثعوزوا

 ..الٔنرث ٕااثزت ًإلحداظ ما وخسٍو تـس رعل من اندضافاث

ول  امذعوزً  اظَلوا ؿَََ زئة ٔبثًصة! مل ٍىن خمً ٕامنا نُ  ذُين بٔ -ثغل املوحوذت تساذَِا  إاهنا مل حىن زئة حلً 

ا ًِاُو ما متخَىَ  اريً هح مذواخست  اجًصئة خسً  ا.. مسىة ؿاذًة خسً ٌضلزخة اًيت جتـَِا تشاث ألمهَة اًيت وضـُو

مثي املوحوذت  اما ؿسا ادذالفاث ثس َعة خسً  ث املالًني من اًس يواث ؿىل هف  صلكِا وحاًِامئامٌش 

 ..تساذي بٔي هوغ
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تـس رعل بٔن حماولهتم هرصت ُشا الاذؿاء اكهت  اًحـغ زاخ ًؤنس بٔن ُياك ثعوزاث دفِفة فهيا ًىن زخت

و اذؿاء  ..ثعوزث كس بٔن اًسمىة: مدسيئلذؿاء مٌعَلة من حتزي  ول ذًَي ؿَََ.. ل ثوخس ثيوؿاث نربى ُو

فلط متسىوا تفىصت بٔن ُشٍ اًسمىة ؿىل املس خوى ادلَين ! اًزة ًِشٍ اًسمىة ومل ثخعوز ٕاظالكً خش

ةواملوزفًوويج )كًصحة( فلط من ا .ٔلسٌلك اًصئًو
1
 

 ويف حماوٌك ايئسة من اصلزاوهة ٔبظَلوا ؿَهيا تـس ػِوزُا )اذلفًصة اذلَة(!

.. فلط ًلوم تخـسًهل.. فِو بٔول ٕازحاث حلِلي ًفىصت )اذلفًصة  ًلس اؾخربوا بٔن ػِوزُا ل ميحو ما اؾخلسٍو

اذلفصايث ) اًالكمَ حصفًِ  اـً نخاتَ بٔظي ألهواغ.. ومـياُا ثح( اًيت حنهتا ذازوٍن يف Living fossilاذلَة 

اذلَة يه اًيت ػَت اثتخة تال ثعوز حىت ًومٌا ُشا.. حِر ػَت ثـُش يف مٌاظق ملَلة وابًخايل مل ختضؽ 

ة .(مليافساث كًو
2
 

! ًلس اهعَلت من حتزياث مدسئَة بٔن ُشٍ اًسمىة اة اذلَة( ُشٍ مل حىن مٌعلِة متامً ًىن حىت فىصت )اذلفًص

ًصة(! تي رُة تـغ اًـٌَلء ٕا ى ما ُو ٔبتـس ؾيسما صىىوا يف كصاتة اًسمىة اذلاًَة اذلاًَة ابًوروزت )حف

تيؼٍصهتم  امهنٌل هوؿني خمخَفني هبٌل جضاتَ بدّٔض اصلزاوهة ؿىل حـهل مصثحعً  ! مـخرٍبن الًك ٌَسمىة اذلفًصة بٔظاًل 

 اكهر يف ملذي هنايئ.. ًلسمؽ ازلَؽ ًىهنم ًلذَون هؼًصة ثعوز اًىول ؾن اًخعوز! ومه ُيا خيخَفون خشزايً 

 اؾخربوا بٔن الادذالفاث ادلًَِة واًَِلكَة اًخس َعة تني اًسمىة اذلاًَة واًلسمية ثيفي حىت اًخعوز اًخس َط

_____________________________________________ 
1 
Zerina Johanson, John A Long, John A Talent, Philippe Janvier and James W Warren (2006). “Oldest coelacanth, 

from the Early Devonian of Australia”, Biology Letters2006 September: 443 - 446 
2
 Darwin CR (1859). On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races 

in the Struggle for Life. London: John Murray. 

“Living fossils; they have endured to the present day, from having inhabited a confined area, and from having thus 

been exposed to less severe competition “ 
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ٌَسمىة تي ثؤنس ٔبهنا هوغ بٓدص!(  microevolutionاًخعوز املعلص (
1 

 

ُشٍ اذلاٌك اًـَمَة ًسمىة واحست يف سَسٍك اًخعوز املزؾومة مؽ بٔن ُشٍ اًسمىة مىدضفة مٌش  :ٕارن ثبٔمي

اث والٓزاء   اًسمىة وحسُا!  ًخفسري حاٌك ُشٍكصن اكمي.. ومؽ رعل ثـسذث اًسٌُاًزُو

 .مىة مٌلصضة ثعوزث ٕا ى سواحف يف سَسٍك اًخعوز.كِي ٔبهنا حفًصة ًس بٔوًل 

  م اندضفت حِة فلِي بهٔنا حفًصة حِة مل ثخعوز..

 ..ام مٌحاسون ًيؼًصة اًخعوز مدسئًَ ُشا اًالك ومسؾو  م كِي ٕاهنا ًُست حفًصة حِة بٔظاًل 

  م ًلال الٓن ٔبهنا مسىة بٔدصى ًُست ابًوروزت يه اذلفًصة املىدضفة!

تُامن  وبٔذربين ؾن مسى اًامتسم املزؾوم ًخفسرياث سالسي اًخعوز ُيااذلاذج  ختَي ٕارن جحم الاضعصاة

ما سال الاضعصاة حاذاًث فهيا ؾيس بٔحس بمٔه سَسٍك ُامة ومفعََة ثفرس سمع ثعوز ألسٌلك ٕا ى سواحف 

ًَا وجصمغ رعل ُياك ذالفاث حًوِا!  ٔبسٌلك ثغل اًسَسٍك املزؾومة ويه مسىة مذوخست تني ٔبًسًيا حاً

 مارا ثفِسان ُشٍ اذلاٌك بٔنرث ذما س حق؟. .ًىن

يف موضؽ بٓدص.. فاصلزاوهة ًؤمٌون بٔن ألسٌلك ثعوزث ٕا ى سواحف مؽ اًوكت..  ااذللِلة ٔبهنا مفِست خسً 

ىشا ػِصث اًعَوز تـس ُشا من اًزواحف.. وما ذًََِم؟ حفصايث مثي اًىولاكهر.. كاموا ابندضافِا  ُو

ساحف ًـُش يف املاء  :مثاًل  Acanthostega الأكهثوسدِجافِياك حفًصة وحتمَي هؼصايهتم امليحاست ؿَهيا.. 

اًيت -حىت الٓن.. كام اًـٌَلء ابؾخحاٍز كس ثعوز من ألسٌلك اًـاذًة  اي هل ٔبكسام.. ومه ًـخربوهَ مٌلصضً اًضح

 ٕا ىُىشا اؾخربوا ٔبهنم كس سسوا اًفصاكاث.. اًىولاكهر ثعوز و  -زقحت يف اس خًضاق تـغ اًِواء زمبا!

 بأكهثوسدِجا.. ونشعل حسج مؽ حفًصة اًخَىذاًَم يه ألدصى.. ويه سواحف جصمائَة مٌلصضة اؾخربوُا

 

_____________________________________________ 
1
 Casane, Didier; Laurenti, Patrick (2013). "Why coelacanths are not 'living fossils'". BioEssays 35 (4): 332–338. 
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مفاظي تني ألسٌلك واًزواحف يف سَسٍك اًخعوز
1
 

بٔن ما اندضفَ اًـٌَلء من اًاكئياث مصحش  اٍ اًاكئياث؟ ٕاهَ من املـصوف ؿَمًَ ُش اًىن مارا ًو ػِصث ًومً 

مؽ  اكهوا ًـخربون ٔبهفسِم كس اندضفوا لك يشء 1938ٌَزايذت ابس متصاز.. ويه سايذت كري حمسوذت.. يف ؿام 

نٌل كَيا من كدي لك تضـة س يواث هيخفون ٔبهنم صازفوا  –ألايم ٔبزحدت سشاحهتم  اًىولاكهر ًىنػِوز 

 اصث ُشٍ اًاكئياث ًومً فَو ػِ -!اًـَوم اًوظول ٕا ى ااجمس  م حيخازون ؾيسما ٍىدضفون هجَِم لكٌل ثوكَوا يف

فِي  -اكهرمثٌَل حسج مؽ اًىول-واندضفوا بٔن ظفاهتا اًدرشحيَة اصلاذََة )ألؾضاء( ًُست نٌل ًؼيون 

تلوت  إا ى سواحف فعَوز؟! ٔبًُ  ُشا مصشً س َـرتفون ابهنَاز املساز اطلي اكهوا كس زمسٍو ًخعوز ألسٌلك 

 تـس حاذزة اًىولاكهر؟

مثي الأكهثوسدِجا، واطلي ٌس خعَؽ اًـُش يف املاء  امذعوزً  ا.. هَف بٔن اكئيً  م حىون املضلكة ألدصى

من  اوٕاماكهَاثَ بٔنرث ثعوزً  اني اًس يني جصمغ ٔبهَ بٔنرث ثـلِسً ًهَف هل بٔن ًيلصط مٌش مال.. وألزط

اهلصط ُو وابيق فلس اًىولاكهر؟! ٕاهَ كاذز ؿىل اًـُش يف املاء واًِواء.. اًـوم واًزحف.. ومؽ رعل 

 اًزواحف وألسٌلك! ُي ُياك مـلوًَة ومٌعلِة يف ُشا املساز اًدسَسًل ٌَخعوز؟

لة.. ُشٍ املسازاث اًخعوزًة مضعصتة، ما ًمت ٕازحاثَ اًَوم جيس ما ًيفَِ ابًخبٔهَس ثفىري ثس َط س َلوذك ٌَحلِ

 .. س فزًيس اًسَسٍك اًخعوزًة اضعصاابً ابًلس اًلًصة بٔو اًحـَ

 

 

 

 

_____________________________________________ 


1
 Jennifer A.Clack (2005).“ Getting a leg up on land”, Scientific American. 
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 1صلك.

 سالسي اًومه: من هولاكهر ٕا ى بأكهثوسدِجا فذَىذاًَم.. اًومه ابس خزسام املُيلصط!

 

 

 



   منهج أزمة. المتأسلمة نيةالداروي | 34
 

 
 2صلك.

 ضؽ ظوزت ٌََِالك اًـؼمَة ترتثُة !؟حمرتفة تعوزت ا: هَف ثسصن ثفسريك املزؾوم ؿَمًَ سالسي اًومه

 !مذياسق من اًسمم ٌَزواحف
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 ث!فذحول ٕا ى حو  اًس حاحةزقة صخَِ ػيب يف  .2

 

 هَف ثعوز اذلوث؟

 حبسة اًخفسرياث اًخعوزًة اذلسًثة: 

َوشف و اكئن مٌلصط ٌض حَ اًلزلن-( Indohyusلس زقة )إلهسُو يف   -ويف جحم اًلعط املزًنَة ُو

!اًزنول ٌٌَلء.. ومؽ اًوكت ثـمل اًـوم ؤبظحح ًـوم وبجٔعحَ ألمص فبٔظحح اذلوث اذلايل
1
 

ًىن جمنورح ثفسريي حياول  ًزو اطلي ًؤمن تَ نثري من اًخعوزًنيلمزاخ ُيا ول خسًصة! ُشا ُو اًسٌُا

 !ازثساء كٌاغ ادلسًة

ًؼصوف ٔبفضي..  م جفبٍٔ  اك من املاء ٌَِواء ابؾخحاٍز ثعوزً ًلس دصحت ألسٌل !واذللِلة بٔن ُشا مسُش

 زقة بٔحس ٔبص حاٍ اًؼحاء يف جتصتة املاء فزنل فَِ وثعوز ٕا ى حوث!

 ء؟ ُي املاء حِس بٔم يس

 مك ؿسذ اًعفصاث اًيت حيخاهجا حتول ُشا اًاكئن امليلصط صخَِ اًؼيب ٕا ى حوث؟  م 

ٕازحاث دصافة فصضَة اًخعوز  (David Berlinskiًلس بٔزاذ اًفَِسوف وؿامل اًصايضَاث )ذافِس جًصَيىيس 

ظصاف فصاخ حيسة احامتلث حتول تلصت ٕا ى حوث مؽ ثلَري ادلِاس اًخيفيس ًَالمئ املاء وثلَري الٔ  ازايضًَ 

الًني من حيخاح مل ُائاًل  افهيا، فوخس  ٔبمامَ ؿسذً  َس ولك يشءوثلَري ادلضل وثلَري هجاس اًخياسي واًخوً 

ذما ُو مفرتط ااًس يواث بٔنرث جىثري خسً 
2 

زفضت اًعـام ألزيض وىًزت ٕا ى املاء كس ُشا تفصط بٔن اًحلصت .. 

اكئن مٌلصط ٔبكصة ٌَؼيب! ٔكن املسبٌٔك كس  ٔبهنا ًُست تلصت.. تي ًخححر ؾيَ.. ًىن اًـمل اذلسًر خيرٍب

 ُحَت ُىشا!

___________________________________________________________________ 
1 Thewissen, J. G. M.; Williams, E. M. (1 November 2002). "THE EARLY RADIATIONS OF CETACEA (MAMMALIA): Evolutionary 

Pattern and Developmental Correlations". Annual Review of Ecology and Systematics.
 

2
 David Berlinski. “On Evolution” video interview. Cold Water production. 
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ًيؼًصة اًخعوز ًيعَق مٌَ  امدسئًَ  ا؟ ٔبًُ  ُشا حتزيً ا مهناح ؿَمي فـاًل ٕان ألمص حباخة ٕا ى ثبٔمي.. ُي ُش

ياث خمخَفة تـضِا مٌلصط وتـضِا يح ًعيؽ سَسٍك مذواًَة ثؤذي ٕا ى صلك اذلوث اًـٌَلء ًخجمَؽ ؿست اكئ 

 اذلايل رمٌل اكهت اًسَسٍك كري مٌعلِة؟

َوش ابطلاث )صخَِ اًؼيب( وجس ٌَحوث اذلايل ُو لؾخلاذمه ٔبهَ حِوان )هعف  ًلس اكن ادذَاز إلهسُو

ٕا ى حوث.. فِو ميغل تـغ اًعفاث  ( وابًخايل ساؿسٍ وحوذٍ يف املاء ؿىل اًخعوزsemiaquaticمايئ

من اؾخحاز ُشا جمصذ اكئن بٓدص  مثي فصش اٍهنص.. وتسًل  ا.. متامً اؿسٍ ؿىل اًخبٔكمل يف املاء بٔحِاانً ادلًَِة اًيت جس

 ! اكاموا جبـهل خس اذلوث اذلايل فوزً ميغل ذمزياث صخهية ملا يف اذلوث وفصش اٍهنص 

َوش امليلصطاكن ًيلعِم موضؽ يف اًسَسٍك وجس ٌَحوث ف .. وزمبا ًو اكن فصش ٕار هبم ًـخربوهَ إلهسُو

مؽ ذزاس خَ  اي ل مًصة فَِ.. ًىن وحوذٍ حاًًَ ًََِوا ٔبًف مصت هل ابؾخحاٍز خس اذلوث اذللِلي اطل ااٍهنص مٌلصضً 

 !ىثري من اًعفاث املمزيت ٌَحَخاناً  يف دضاتَاً جحم  زمغهل  سَفًا ثعوزايً زخت ٔبهَ ًُ  بٔ  احِسً 

حزيت ومضلكة مسىة اًىولاكهر ثؼِص من خسًس.. بٔن اًاكئياث امليلصضة ًمت وضـِا يف سالسي ذزاساث مذ

اًخعوز وؿىل املخورز ٕازحاث اًـى ! ًعيـون سالسي ومهَة  م ًخحسزون ؾن ٔبهنا )حلائق( ومن ٌسرص 

 مهنا ًُ  تـامل!

خسٍ اذللِلي الٔظًل؟  من نٕار سبعٔل:خيربك بٔن ُشا اذلَوان ُو خس اذلوث فٕارا زفضت ُشا وخسصث مٌَ 

  !!ومن ٔبذربك ٔبهَ لتس من وحوذ خس بٔظًل؟

لسم عل سالسي ومهَة  !مضلكة اًخـامي مؽ اًخعوز ؿىل ٔبهَ حلِلة اثتخة ُشٍ خيربك تخفسرياث ل مٌعلِة ًو

ًخفسري صلك اًاكئياث فٕان زفضت ُشا كال عل ٔبهَ ل تسًي.. ملارا ل تسًي؟ ملارا ٔبان معاًة تبٔن بٓثَم 

ثعوزًة تسًٍك؟ ٔلن اًخعوز حلِلة! من كال ٔبهَ حلِلة ؤبهت ؿاحز ؾن ثلسمي سَسٍك ثعوزًة ثسَسٍك 

 مـلوٌك حموكة؟! 

 ٔبًُ  ذَق اًاكئياث مدارشت حيمي كسزت ثفسرًية بٔنرب من ثعوزُا؟ 
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هـم حيمي كسزت ثفسرًية بٔنرب ًىٌَ ًـزو ألمص ٕا ى قَخِاث.. واًـمل ل ًلدي قَخِاث.. ُشا ُو بٔظي ألسمة! 

ألظول اًخفسرًية ٌَـَوم اًلصتَة اًيت فصضهتا اًىٌُسة اًحَضاء لتس بٔن ثـزو بٔي هؼًصة ٕا ى ظحَـة ل قَة.. 

ٌَيلاص ؤبفضي من بٔي ثفسري ؾلالين موافق ٌَويح واًـمل!  كاتاًل ٍىون بٔي ثفسري ميحو اًويح من املـاذٌك 

 ًرشوظ اًىٌُسة اًحَضاء؟ مفاًيا هكسَمني وما
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 3صلك.

 ! يف اٍهناًة حوثفهيا ػيب كزم يف اًحساًة و ومه: )ارلعوت ألو ى( ازمس سَسٍك ثعوزًة سالسي اً
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 4صلك.

 سالسي اًومه: )ارلعوت اًثاهَة( ذصن سَسٍك اًومه اًساتلة تعًصلة ؿَمَة احرتافِة!
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 ثعوز اًلصص ألتَغ: .3

 

ا هَف ثعوزث مسىة ٔبهنم ؾصفو  اونزن مٌخرصً مٌش تضؽ س يواث ُخف ذ ؾيس جرشحي مسىة كصص ٔبتَغ

تَ هخوءاث حاذت مِىصوسىوتَة جض حَ ألس يان.. جفاء اًسٌُاًزو  ناًلصص ُشٍ.. ًلس اندضف بٔن خضلُا دض

تعوزت ل مٌعلِة يك جساؿسمه ؿىل ثَفِق  اواسـً  واًخعوزًون ميَىون دِاًل -ل ماكن ارلَايل املـخاذ من 

من خضلُا لحذَاهجا ٕاايٍ يف  اىهنا ظوزث حزءً مسىة اًلصص ؿاذًة ًسالسي اًخعوز املزؾومة: ًلس اكهت 

اًعـام وابًخايل ٔبظحح ألس يان اذلاذت اذلاًَة!
1
  

هـم.. ُشا ُو اًسٌُاًزو اطلي اُخسث ٕاًََ ؾلوهلم اًـَمَة.. بٔو مبـىن بحٔص.. ل مـلوًَهتم اًـَمَة!
 

بٔن اًفم مٌفعي ؾن ثسخة  احح ؾضهتا بٔصس كوت ويه اًضـَفة خسً عوز ُشٍ اًسمىة فىِا ًخع ملارا مل ثُ 

ازلجمة؟ ماذامت ثفـي ما جضاء من اًخعوزاث اًيت ثفِسُا ملارا مل ثلم هبشا اًفـي ًخلوي هفسِا؟ ًلس 

ظوزث خضلُا ٕا ى ٔبس يان ؾن ظًصق اًعحَـة مفا اطلي مٌـِا من ظيؽ ألمص ألٌرس: ذلام ؾؼم اًفم تـؼم 

 ازلجمة؟!

ي ألمص هبشا اًُرس حلً  ي خضل ٕا ى ٔبس  اُو وتخعوز  صنزت يف فذحة اًفم فلط؟ خضل ٕا ى ٔبس يانيان مُ ؟ حتًو

 ؟ ظحَـي ٔبذث ٕاٍهيا اًعفصاث

فَِ  ااملخواخس حاًًَ  .. واملضلكة ٔبهَ حىت ُشا  اًسٌُاًزو(مصت بٔدصى هـوذ ٕا ى ٕاصاكًَة )ٔبؾعين سٌُاًزو بٓدص

و هتساذي سَسٍك اًخعوز حنو اً (Megalodonٔبسمة ثواخس كصص )املَجاًوذون  وغ لصص ألتَغ ُو

ٕا ى ؾرشٍن  وكس ثواخس ما تني مََوهني اًعي ظوهل املخوكؽ ٕا ى ما ًٍزس ؾن اًـرشٍن مرتً  امٌلصط خضم خسً 

  !من اًس يني مََوانً 

_____________________________________________ 
1
 Charles Dawkins. “INSIDE NATURE’S GIANTS: Great white shark” Documentary. 
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.. فاملىدضفاث اًيت وخسُا اًخعوزًون حـَهتم ؾيس ؿام اون يف ُشٍ اًسَسٍك ُمضلٌك بًٔضً ًوذووحوذ املَجا

ميََون ٕا ى ثفسري ل ٍصتط اًلصص ألتَغ اذلايل مؽ املَجاًوذون ًوحوذ ادذالفاث تني اًيوؿني يف  2012

!ااملخواخس حاًًَ  ُو تني اًلصص ألتَغ وكصص ماهو س يان.. فبٔظحح اًصتط الٔنرث كدوًل الٔ 
1
كصص  بٔي بٔن  

بٓدص ًسَسٍك ثفسرًية  اصص ألتَغ اذلايل! ٔبًُ  ُشا سلوظً )املَجاًوذون( بٔظحح جمصذ )كًصة( ل )خس( ٌَل

اكهت اثتخة؟!
2
  

ونزن اًالمٌعلي ًخىِف اًلصوص ؾن ظًصق حتول خضلُا ٕا ى ٔبس يان بٔل ًـس من اًـجَة كدول ثفسري ذ  م

و ما ًفرس زكة ٔبس ياهنا اذلاًَة تُامن كصص  ة خسً امل ُو وبٔنرث فائست من ألس يان  اَجاًوذون امليلصط ٔبس ياهَ كًو

 اذلاًَة؟! 

جس خعؽ اًـواًق اًححًصة  ٕان مسبٌٔك ثعوز اًاكئياث ؾن ظًصق حىَِف هفسِا مسبٌٔك فهيا هؼص هحري.. ٔبمل

)اًحالىىذون( واًيت يه اكئياث كاذزت ؿىل حىَِف هفسِا حسة اًؼصوف امليادِة اًيت حتَط هبا يف 

 اث، اًعموذ ؿرب اكفة اًؼصوف اًعـحة املفصوضة  ذون بٔن ثخحوز ٕا ى اكئن بٓدص بٔو ثخعوز!احملَع

 ٕان  اًحالىىذون موحوذ مٌش ؾرشاث املالًني من اًس يواث.. ًخـصط ًؼصوف صسًست اًلسوت.. مؽ رعل 

ل نٌل نٌل ُو: تالىىذون.. ؾواًق حبًصة.. ًخـصط صلزخاث حصازت وضلط من لك ألهواغ واًؼصوف ولسا تلي

ص هفسَ ٕا ى اكئن بٓدص يك ًخىِف مؽ اًؼصوف املخلريت رمٌل تبٔهواغ خمخَفةُو جمصذ تالىىذون  .. مل حيخج ٕا ى ثعٍو

ساذث ظـوجهتا!
3
  

_____________________________________________ 
1
 Wright State University (2005, May 2). Great White Shark Evolution Debate.ScienceDaily   !  

2
اكتشافهم لكثري من الكائنات  فلتهتم جًدا بفكرة نفي السلفية وإثبات القرابة اليت سيضطر إليها الدراونة تدرجيًيا مع استمرار    

 ما سنستعرضه الحًقا! حىت وصلوا لإلنسان نفسه وعالقته أبسالف القردة والنياندراثل وهو 
3
 Simon Levey (2011) , “Plankton fossils tell tale of evolution and extinction”. Imperial college London. 
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اث ًخعوز زالج ُىشا تـس اس خـصاط ثغل اث ثعوز -حِواانث اًسٌُاًزُو وك  ؿىل ُشا سٌُاًزُو

هـصف ٔبهنم لكٌل اندضفوا تضؽ حفصايث ًاكئياث مٌلصضة صخهية ًِا ًضـون  -ؾرشاث اًاكئياث ألدصى

اث جعَحة مََ  ئة ابًفجواث واًالمٌعلِة اًـلالهَة واًصايضَة..  م خيربوهم بٔن ُشا ُو املخاخ وٕان سٌُاًزُو

 مـاذايً  اضُة هؼًصة اًخعوز وٕال ٔبظححت خشًع ثسٌُاًزو بٓدص! لتس بٔل ثخحصك فلط ذازح ك  يااؿرتضت فبٔث 

 ٌَـمل! 

عَوز وٕال بٔظححت واًزواحف واً ٕارن من املفرتط بٔن ٔبؤمن هبشٍ اًخفسرياث اًالؾلالهَة ًوحوذ اذلَخان 

 ُشا ذًَي بٓدص ؿىل اهفعال املـلوًَة ؾن اًـمل!؟! ٔبًُ  كري ؿَمي اخشًع 

اث كري مامتسىة ل شا ُو ما نيت بًٔزس ٕازحاثَ يف ُشا اًفعي، بٔن اًسٌُاًزُو ول  اول ؾلالهًَ  ا مٌعلًِ ُو

اًيت ثؼِص  ىدضفاث اًـَمَةوامل  اًفجواث اًىدري حىت.. تي ًمت حتسٍهثا ابس متصاز ثسخة ؿسذ اول زايضًَ  اؿَمًَ 

مؽ اًوكت.. مفاذامت اًيؼًصة ؾيس اًخعحَق ًُست هبشا اًامتسم واذلسم ملارا حياول اًحـغ إلهيام ٔبهنا 

 )حلِلة معَلة( ل جمال ًصفضِا؟ 

ٕان اًخـلِس املصهة ٌَاكئياث مييؽ وحوذ هؼًصة اًخعوز اًيت حياول اصلزاوهة حصوجيِا، اًفم وألس يان وثـلِس 

 م جيـي من مسبٌٔك ثعوز ادلضل ٕا ى ٔبس يان لٔن اًسمىة زقحت يف رعل يك ثخىِف يف تَئهتا ٔبص حَحصهَهب

ألمص هبشا اًضلك فٌَلرا مل ًخعوز حزء من خضل إلوسان ٕا ى ؾضو ًعري تَ ًُض حؽ اًصقحة بٔن ابملزحة.. ٕار ًو 

ظ من حدي ملست مََوين اًيت ًٍصسُا إلوسان مٌش ب لف اًس يني؟ ُي ًو حصة إلوسان واكفة وسهل اًسلو 

ًذج وساًل  مثال  من اًخرش اًعَوز؟ س ية س ًَدت ٔلحسمه راث مصت حٌاخ ًعري تَ وابًخايل ًوززَ ٔلولذٍ ًو

 خسَف؛ ٔبًُ  نشعل؟ مؽ رعل هلدي مثهل تخساظة يف حق اكئياث بٔدصى!

يف لك اكئن..  ٕان اًاكئياث مصهحة تخـلِس كري كاتي ًالذزتال وثفصذ مسُش مييح بمٔهَة ودعوظَة ًلك ؾضو

ًلّكٍ من  ازئُسً  اح مصحىزً ويه اًفىصت اًـحلًصة اًيت س َـصضِا ذ.ماٍلك جهييي يف نخاتَ اًضِري اطلي س َعح

صذت.. ًوىن بحٔصاة هؼًصة اًخعوز املوخَ إلًِيي و ارلَلًوني اطلٍن ًؤمٌون خبَق ػل ًلك اكئن تعوزت مذف
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عوز املوخَ.. وس َواهجَ املالحست من ُشا اًثلص اطلي ؾصط هفسَ ًِا إبمياهَ ابًخ فىصت جهييي س خواخَ حصابً 

 فذحَ ؿىل هفسَ تبٔن اًخعممي ريك ًىن خاء ابًخعوز ل ابرلَق املحارش.. فىِف ُشا؟

 ومن ُو جهييي وما فىصثَ؟
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 ُي ًُفرس اًخعوز تًسخذَ ٕا ى ٕاهل؟-اًخـلِس كري اًلاتي ًالذزتال 

 

ة اًضِري بٔول من حتسج ؾن هؼًصة )اًخـلِس كري اًلاتي ًالذزتال اكن ماٍلك جهييي ؿامل اًىي  َاء اذلًَو

irreducible complexity ؿَََ ثسوظ اًحىذرياي املخحصك ( ورضة مثاًل
1

 .. 

واًيؼًصة تخساظة يه بٔن سوظ اًحىذرياي اطلي جيـَِا ثخحصك ُو واحس من ٔبكوى املواثري املمىٌة، ومعهل ُو 

ز.. وبٔي حماوٌك لذزتال وحشف حزء من ُشٍ املَاكهَىِة اًيت حتصك اًسوظ ثـين هف  معي املوثوز املخعو 

.. ميىن اًلول بٔن ُشا منورح مذعوز من فصضَة )ظاهؽ  اًساؿة( اًلسمية: ٕارا اوكف فوزً ٔبهَ ًن ًـمي وسُذ

وخسث ساؿة مَلات ؿىل ألزط )حىٍون مصهة ريك من حصوش ل ميىن فلس حزء مهنا( فالتس من وحوذ 

ؽ ًِاظاه
2

.. وذٌي جهييي تشعل ؿىل بٔن ُشا اًضلك املَاكهًَك املـلس واملشُي لتس من ؾلي ظاهؽ ًلوم تَ.. 

وحوذ ٕاهل وٕال فاًخعوز ابلهخلاء اًـضوايئ ٌَعفاث املصقوتة ًن ٌس خعَؽ ؿىل  زاخًسا وابًخايل اكن ُشا ذًَاًل 

ص ُشٍ املَاكهَىِة من راثَ..     ثعٍو

واصلزاوهة املَحسون هلس هؼًصخَ خاؤوا من  ِايئ اصلازوًين اًاكزًوًَك نيُر مَِصًىن ؾيسما كصز اًـامل ألح 

رلَق املحارش!ابًوُ   ا جهييي: ويه ٕامياهَ ابًخعوز ٔبساسً ماٍلكهؼًصة ادلِة اًيت ثـَة 
3 

 اذزتال بٔي جصوثني مٌَ وٕال ثوكف ًلس اهخلسوا هؼًصخَ ؾن سوظ اًحىذرياي املصهة اكملوثوز واطلي ل ميىن

ـمي هكحلن.. وػيوا ٔبهنم هبشا كسفش فلس تـغ اًربوثٌُاث ًو  هصوا بٔن ُياك صخهيًا هل يف جىذرياي بٔدصى ًو

 بٔن بٔي حزء ارضتوا هؼًصخَ ذاظة ٔبهنم اهخلسوا فىصت )معَست اًفرئان( اًخوضَحَة، واًيت خاذل هبا ؾلًََ 

_____________________________________________ 
1 

Behe M. (1996) Darwin’s Black Box 

2
 Paley W. (1802) Natural Theology. 

3 
Miller K.R. (2008) Only a Theory: Evolution and the Battle for America's Soul. 
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من املعَست ٕان  ًوا ٔبهنا ميىن بٔن ثـمي هكض حم تسلً مفلوذ من معَست اًفرئان ارلضخِة س ييؽ معَِا، فلا

شا ُو ما حس !مهنا افلسث حزءً  واذللِلة بٓدص..  اهكحلن تـسما فلس حزءً  يج يف سوظ اًحىذرياي اطلي معُو

و كس وزظ هفسَ هبشٍ اذلجج من ادلاهحني! هَف؟  ٔبهنم فضحوا ٔبهفسِم ُو

ًلس اكن جهييي ًخحسج ؾن )اًخـلِس( يف ٕاظاز اًخعوز.. ًىٌَ ًو حتسج ؾن )اًخـلِس( يف ٕاظاز ارلَق املحارش 

جصت اًيت يف جىذرياي بٔدصى كس جضاهبِا إلن األم ؿَََ من ُشا امليعَق، ذاء وػَفة مـَية ما وسـِم اًِجو أل

ًىهنا ل ثلوم تيف  وػَفهتا، ٕامنا توػَفة رضوًزة ٌَحىذرياي اذلامٍك ٕاايُا، ويه احمللن.. فِي ُشا ًسل  ؛ٔبًيـم

 دص ومؽ رعل ًلك مهنٌل وػَفة ختسمآلؿىل ادذالف ثعوز بٔم ؿىل بٔن ػل ذَق هوؿني لك مهنٌل ٌض حَ ا

 هوؿَ؟ 

زخت اًخعممي اطليك نشعل، ًىٌَ مل ألمؽ هفسِا و اًو حتسج جهييي ؾن ارلَق املحارش ًاكهت هؼًصخَ بٔنرث اجساكً 

 اًخعوز جفاءٍو من موظن اًدسَي اطلي فذحَ تيفسَ! ُيية هؼًصةٍصط ابرلصوح ؾن 

من بٔظي جىذريي خاءا كس  نيونشعل ًفـي مـخيلو اصلازوًًِة املخبٔسَمة: ٕان اكن كس حسج ثعوز فاًيوؿ

مضرتك ومـىن رعل ٔبهَ كس حسزت ظفصت ؾضوائَة وػَت اًحىذرياي ثـمي تبٔسَوة بٓدص يف وػَفة بٔدصى.. 

سواظ ألهواغ من األصاكل واألومل ًفرس ًيا بٔحسمه ملارا مل اجس مالًني اًعفصاث املفرتضة يك اجس مالًني ا

شا سوظ صخَِ دصح من اًخعوز.. ملارا مل ًخعوز  دصى؟ ألهواغ األاًسوظ ٕا ى ب لف اماذام ُشا سوظ ُو

 ٕارا كُ  جبواز مك الاحامتلث اًالهنائَة ٌَخعوز؟ املارا اكذرص ؿىل ؿسذ حمسوذ خسً 

ٕان هؼًصة جهييي ل جس خلمي ٕال إبضافهتا ٕا ى هؼصايث ارلَق املحارش ٌَاكئياث، حِر حـي ػل ًلك مهنم 

تبٔدصى.. ول ميىن مـازضهتا ابس خزسام ٔبؾضاء راث ٔبصاكل مـلست مصهحة ثؤذي وػَفة ختسرما تعوزت بٔو 

زحاث ؿسم حاخة اًاكئياث ًحـغ ما متخَىَ من بٔؾضاء بٔو هلعان ثعميِا إلثًصة( ألؾضاء األهؼًصة )ا

ؾضاء اًزائست ألثًصة واألؾضاء األن اكفة هؼصايث األ)اكذلٌَلث يف اًصخال وضـف ادلِاس اًِضمي ًٔلزهة( 
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تبهٔنا سائست بٔو مـَحة.. وسًذحسج  ا ل مٌعلِة اذلنك ؿَهيا مدسئًَ ثسوز يف هعاق ادلِي تفائسهتا اًلكَة وابًخايل

 ؾن ُشا يف اًفعي اًلاذم..

ٕال مؽ ارلَلًوني، واًصذوذ ؿَََ من املَحسٍن وذزاوهة اًخعوز  ااًخـلِس كري اًلاتي ًالذزتال ل ٌس خلمي حلً 

ظاز هفي لكمة )كري اًلاتي ظالق، تي ذازث فلط يف إ إليفي اًخـلِس املصهة املاُص ؿىل اً اًـضوايئ ل 

ًالذزتال( وتعوزت سارخة زاحت ثححر ؾن ؾضو صخَِ ابًسوظ ًؤذي وػَفة بٔدصى  م ُخفت يف 

ًو اكهت ثؤذي هف  اًوػَفة تـس  ااهخعاز سائف ٔبهنا كس هفت ؿسم كاتََة الاذزتال! ُشا اكن ًَعحح حلِلًِ 

ظالق فمل اًخحسج ؾن ظٍك كصاتة إلػَفة ؿىل ااذزتال ثغل اًربوثٌُاث مهنا، ًىن مبا ٔبهنا ل ثؤذي هف  اًو 

  !وػائفِة؟

ميان.. فِم ًرصون ؿىل اًححر ؾن إلاذللِلة بٔن ُشا املفِوم ُو بٔحس بٔظول ذالفاث اًخعوزًني مؽ بُٔي ا

صاكل ألتبٔهَ كًصحَ من هجة اًسَف بٔو ارلَف! جيسون حٌلمج ًلصذت مذـسذت ا اصخَِ ًلك اكئن  م اٍهتََي فصحً 

من حتزي مدسيئ ل سخِي ًؤبذٍ  اوسان! اهعالكً إلن اًخازخي فِرصدون رمََني بهٔنا سَف ايف فرتاث خمخَفة م

و بٔن لك ٍلوؿة اكئياث مدضاهبة ػاُصايً  ثعوزث من سَف مضرتك.. ولك ألسالف املضرتنة  ؾيسمه ُو

 !بٓدص من سَف مضرتك -يه ألدصى-كاذمة 

من جتمَؽ اكفة اًاكئياث املدضاهبة يف ٍلوؿة واحست حملاوٌك ٕاكٌاؾِم تـحيِة ُشٍ اًخرصفاث  اول سخِي ٕاظالكً 

ظول ادلًَِة وحوذ ادذالفاث بٔنرب.. نٌل حسج مؽ اًض يحاىزي اطلي ألمن )ذمَىة اذلَوان( حىت ًو ٔبزحدت ا

ن ول ص حَ ول ؿالكة تني تـضٌِل آلوسان ومؽ رعل لكٌّ مهنٌل مذواخس ٕا ى اإلتٌَُ وتني ا احِيًَ  وخسوا متازاًل 

ي  كداًل وحوذ ادذالف حِين بٔنرب مؽ كصذ هَاهسزاثل ًىهنم مصموا  اًحـغ، وجصمغ ٔبهَ بٔحس بٔسالف ًزمن ظًو

 وسان فلط ًدضاهبَ يف اًرتهَة اًؼاُصي ابًخرش.. إلا
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  م مؽ اًوكت اؿرتفوا بٔن جحم الادذالف بٔنرب من املـلول فلاًوا ٔبهَ ُو وإلوسان ثعوزا من هوغ بٓدص بٔظاًل 

هل! اومل ٍىن هَاهسزاثل سَفً 
1
  

اث اًخعوز كََي انذز مهنا ما ًلدهل اًـلي اًسَمي.. ًىن اًـمل اًعاذز من اًىٌُسة اًحَضاء  ٕان سٌُاًزُو

ًسمعِا.. مًزس من اهفعال املـلوًَة ؾن اًـَمَة.. ومًزس من املسافة تني ضَـي املثَر.. اطلي ًرص 

 هبٌل..  ااًخعوزًون اًـصة ؿىل كَحَ وحـي اًويح يف بٔسفهل حمىومً 

يف وهجم تفىصت ألؾضاء ألثًصة ٕلزحاث اًخعوز..  اعل ًرصد اصلزاوهة املَحسون واصلزاوهة إلًَِون مـً ومؽ ر

مفا يه ألؾضاء  يف مدسٔب اًيؼًصة وهيامجون بٔي مؤمن ابرلَق املحارش ٌَاكئياث هبا.. ااًفًصلان ٌضرتاكن مـً 

 ألثًصة ُشٍ؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________ 
1
“Homo heidelbergensis: Evolutionary Tree information”. Smithsonian National Museum of Natural History 

.Retrieved 18 March 2013. 
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 5صلك.

 حلِلة: سوظ اًحىذرياي.. ُمحّصِك إلجعاس!

 

 
 6صلك.

مؽ رعل ًؤمن املالحست بٔن ُشا اًرتهَة خاء حلِلة: ثخحصك اًحىذرياي هبشا املُحّصِك املُشُي يف حصهَحة.. ًىن 

 معاذفة ظحَـَة!
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 7صلك.

ل مـَوماثم.. ظازث هؼًصة ٔبثًصة!ي سالسي اًومه: من ص    حاىزي ٕا ى ٕاوسان؟ ؿّسِ

 

 
 8صلك.

ل مـَوماثم تخحسًر اًومه! اًض يحاىزي واًلصذت سالسي اًومه  !كس ظازوا ٔبتياء معومذم ل بٔخساذك: ؿّسِ
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 ثعوز؟ ٕارن ما فائست ألؾضاء ألثًصة؟!اًفعي اًثاًر: ل 

 

ُو لتس ؾضو ٔبثصي.. بٔي جمصذ ٔبثص سائس ل فائست هل انجت ؾن -لك ؾضو اجِي فائسثَ بٔو ذوزٍ تعوز اكمٍك )

 !(ثعوزان من حِواانث ساتلة

- ُىشا اكن ثفسري ؿٌَلء اًخعوز مٌش وكت ظًوي ٔلي ؾضو ل ًـصفون فائسثَ بٔو ذوزٍ، ما اجِهل ُو

 ل فائست مٌَ! هف  اًلصوز اًـَمي نٌل ُو ل ًخلري! -تخساظة

واذللِلة بٔن كامئة ألؾضاء ألثًصة اًضرمة اًيت مضت اًزائست اصلوذًة وتـغ ألس يان ونثري من ألؾضاء 

ا زوجصث واًسزص مي يف تساايث اًلصن املايض ألدصى، واًيت بٔظسُز
1

ت مؽ اًوكت حىت ٔبظححت .. كس ثلَع

! ًلس مت اندضاف بمٔهَة ؾرشاث ل كية هل سوى ٕازحاث قصوز إلوسان جمصذ ٔبثص -لامئةبٔي اً-يه هفسِا 

ألؾضاء اًيت حـَِا واًسزص مي جمصذ بآثز ثعوزًة ل فائست مهنا.. وػِصث ؾرشاث اًححوج ؾن اًزائست 

ا جمصذ بآثز! ؤبمهَهتااصلوذًة وفائسهتا واًلسذ   ولك ُشٍ اكن ًـخرُب

ؿىل موؿس مؽ ملال ؿَمي يف كاًة  2012ؿام  اًلصاء يف ضِريت اكناً  Scientific American يف جمٍك

 سائسثم اصلوذًة: Your appendix could Save your life)ألمهَة خنربك تـيواهَ فلط ًخفِم حمخواٍ 

(كس ثيلش حِاثم
2
!  

سوز تـس ملسمة ثؼِص ؾحلًصة ُشا اًعحُة اطلي سُمت اس خضافذَ، ًخحسج اًضَف اصلنخوز تَي ابزهص جصوفُ 

. املزااي اًِائٍك اًيت ثلسرما ذلفغ حِات إلوسان. امـسذً  ن بمٔهَة ثغل اًزائست ظوال امللالادلصاحة ألمٍصًك ؾ

 ل ميثي بٔي  ٔبثصايً  اؾن اذؿاء اًخعوزًني ٔبهنا ثؼي ؾضوً ؾيسما حيسزَ احملصز  اٍزذاذ اًربوفُسوز ألمٍصًك ضَلً 

_____________________________________________ 
1
 Wiedersheim, R. (1893) “The Structure of Man: An Index to His Past History”.  

2
 Dunn R. (2012) Your Appendix Could Save Your Life. Scientific American (January 2, 2012).  
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كاموا ابسدئعاًِا  مضلكة ٕان متت ٕاساًخَ من إلوسان، فِزرٍب بٔن ألحباج اًرسًٍصة ٔبزحدت بٔن املصىض اطلٍن

بٔنرث ؾصضة ًِجٌلث جىذرًية مـَية ذمن ميَىوهنا.. حِر ثؤذي وػَفة ُائٍك يف ملاومة ٔبهواغ اًحىذرياي 

ََام ابزهص اًحاحر يف خامـة ذًوك اًعحَة يف ذوز مت امللال جبمٍك ُامة هلاًل اًرشسة.. وخي زمبا : ُام ؾن ًو

 !ٔبثصايً  اج ؾن اًزائست اصلوذًة توظفِا ؾضوً اًت ثخحسحان اًوكت ًخعحَح املصاحؽ اًعحَة.. فبٔكَهبا لس 

 ُىشا حتًوت من ؾضو ٔبثصي رممي ٕا ى ؾضو ًيلش حِات إلوسان ول قىن ؾيَ!

 وسدذلري املصاحؽ ابًخبٔهَس..

 ًىن ُي فِم اًـٌَلء اصلزش؟

من  دصى خسًست تسلً افوا ٔبؾضاء ٔبثًصة بٔ وبٔض -ظاتؽ اصلزاوهة مَحسٍن بٔو ٕاًَِني نٌل ُو-.. ًلس زخذوا اًفىصت أبتسً 

 اًلسمية اًيت مت اندضاف ٔبمهَهتا وفائسهتا!

حصهَة  ل ًفرسُا ارلَق املحارش: مثي ؾَوة م تسبٔوا اًخوسؽ يف هرصت فىصهتم ابذؿاء وحوذ ؾَوة ذَلِة 

اًـني.. فاصلزاوهة املَحسون اذؾوا ؿسم وحوذ ٕاهل ٔلن ص حىِة اًـني ًُست معممة يف ٔبفضي حال، وهبا تـغ 

ابمللازهة تـَون حِوان اكٔلدعحوظ، ٔبما ٔبثحاغ اصلازوًًِة املخبٔسَمة فلاًوا تبٔن ُشا ل ًيفي وحوذ ٕاهل اًـَوة 

 ٕامنا ارلاًق وخَ ألمص لحذَاح إلوسان واًخعوز خاء كسز احذَاخَ.. 

ىنك ؿَممت بٔ  ! هَف ثسؾون نشابً ىنك ما بٔوثُمت من اًـمل ٕال كََاًل ًىن مصت بٔدصى اصلزش ألول ل ًمت اسدِـاتَ: بٔ 

ٔبظحاء اًـَون خيصحون تـغ لك يشءؾن اًـَون وألؾضاء ٌضلزخة اًيت ثًذلسون فهيا ػل ؿىل ذَلَ؟ ٍاكذ 

ؾن صـوزمه ؾيسما ٌس متـون ٕا ى اًِصظلة ؾن اًخعممي املـَة ًٔلؿني وبهٔنا خاءث تخعوز ؾضوايئ.. اًـني 

هتا من حِر املوضؽ واًضلك واًرتهَة اًخرشًة اًيت ُياك ب لف ألحباج ؾن مسى ؾحلًصة ثعميِا ومالءم

 ًإلوسان ثعحح مـَحة ؾيس املَحسٍن فِلًوون يف ثـال: ملارا ل حىون ٔبفضي؟!

واطلي اختشٍ اًخعوزًون ذًَاًل ملا  RLNوهف  ما ًلال ؾن اًـَون ًلال ؾن اًـعة إلزجتاؾي اذليجصي 

هبشا اًضلك وظوهل اًزائس ؾحيث ذون ثفسري ٔبظَلوا ؿَََ )اًخعممي اًضـَف( وكاًوا تبٔهَ ل فائست من ثعميَ 
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اًو واذلاظي ؿىل ثعوزي.. وزذ ؿَهيم الكرمم ُشا ذ. خريي تريحٌلن ألس خار املساؿس جلكَة اًعة يف بُٔو

ذزخة اصلنخوزات
1
 فاكن ذما كاهل يف هناًة زذٍ: 

لوم اًـعة خبسمة ٔبؾضاء بٔ  دصى )ُياك مؤرشاث بٔن ُشا اًخعممي خيسم يف ظلي وػائف اذليجصت، ًو

يف حاٌك  اؾعحًَ  ااحذَاظًَ  اتـسما ًخفصغ من اًـعة اذلائص يف ظًصلَ ٌَحيجصت، وهبشا اًخعممي ًلسم ذمعً 

 ٕاؾعاة تـعة بٓدص، نٌل ٔبهَ ل ًوخس ذًَي بٔن ُشا اًخعممي هل مضاز من بٔي هوغ(!حسوج 

إلمياين ابًخعوز من حياول اًرتكِؽ واًخرٍبص من اًخعوزًني اًـصة ًخحسج تعوزت ل ختصح ؾن اًس َاق ٔبما 

ش واًسزص مي مصت بٔدصى.. ذز  وإلميان تيجاخ اًـمل يف اًخـصف ؿىل اًىثري وابًخايل مشًوَة وكسس َة اًـمل..

: ابًفـي ُشٍ ألؾضاء ًِا ٔبمهَة.. ابًفـي اًـني اًخرشًة ًِا ذمزياث بٔدصى اس خَزم اسُذىصز.. س َلًوون ًومً 

وكهتا ًن ًلوموا هبجص اًفىصت ألظََة.. س َلومون  ام كاًحً زت وتخغل إلماكانث.. ًىهنذَلِا ؿىل ُشٍ اًعو 

ـَحون ٔبؾضاء بٔدصى كري اًـني اًخرشًة!  توضؽ كامئة تبٔؾضاء )ٔبثًصة( بٔدصى ًو

ط )ؾؼم عـُ اًـُ  احسًثً  وضؽ تـضِم ُىشا دصحت من كامئة ألؾضاء ألثًصة ٔبص َاء اكًزائست اصلوذًة ًىٌَ

صخال وكاًوا ؾن ألول ٔبهَ تلااي ثعوزًة من رًي اًسَف اًلصذي ٔبسفي اًـموذ اًفلصي( وحٌَلث اًثسي يف اً

 !وبٔن اًثاهَة.. ذلؼة.. ل ثفسري مـلول ٌَثاهَة!

و اٍهناًة اذلمتَة ٌَـموذ اًفلصي ول ؿالكة هل ابطلًي  اخسً س ؿٌَلء ُنرُث بٔن هل وػائف ُامة ِؤنف اًـعـط  ٔبما ُو

اثنٌل ٔبهَ ًسمع َُلك اًـؼام واًـضالث وامذعاض اًعسم
2
َلة ابلدذالف تني ادلًسني ووػائف مذـ 

ألهىثو  اطلهص
3
 ٕارن فِو ًُ  )ؾضًوا ٔبثصاًي( ل وػَفة هل نٌل ًسؾون، تي هل وػَفة ًىهنا ل ثسمع )هؼٍصهتم( 

_____________________________________________ 
1
 Jerry Bergman, Ph.D: Recurrent Laryngeal Nerve Is Not Evidence of Poor Design (article) at: http://www.icr.org. 

2
 Dahn Yoga Education (2008) “The importance of the Tailbone”. Dahn Yoga Basics. 

3
 “The Sacral and Coccygeal Vertebræ”. Gray's Anatomy of the Human Body. 
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ٌَلفز  ًسَفٌا اًلصذ اطلي اكن ميغل رًاًل  ٔبثًصة(ون ٍهتمُضِا بٔو اًخلََي من بمٔهَهتا، فلط ٕلزحاث ٔبهنا )بٔ فَِج

! ملارا ل فائست؟ ٕان امذالك كسزت (تني ألجشاز  م مؽ اًوكت مل جيس هل فائست فضمص وحتول ٕا ى )اًـعـط

 من اًلصوذ ختََمت ؾن ُشٍ املزيت؟! ل هسزي! اًخعوزًني وِشٍ اًيت ًدِحِا اطلًي بٔمصؾؼمي، فٌَلرا اي بٔخساذ

ا املـلول يف ٕاظاز اًخعوز؟أبمص بٔنرث ثـلِسً ًصخال وحٌَلث ا ُي اكن اطلهص ًلوم ابٕلزضاغ  ، مفا ُو ثفسرُي

مذعوز ؾن ألهىث يف اًلصوذ ألو ى  م زفغ رعل فضمصث يف اًصخي املـادض؟ بٔم بٔن اطلهص ُو اكئن  مثاًل 

ُ  راث ألزساء بٔظاًل  ن ُشٍ )اًالحلِ سسـِ فضمص زسًَ مؽ اًوكت؟ فًَ لة( اًخعوزًة: ٔبهنت اًفيًَست إبدداُز

 !ألظي وحنن اطلٍن حئيا تـسهن من سواح اًًساء ابًًساء فضمصث ٔبزساء خسان اطلي بٔظحح بٔول زخي!

من فىصت ذاظئة ويه بٔن حٌَلث اًصخال )ل فائست ًِا(  وضبٔث بٔظاًل كس ًىن اذللِلة بٔن لك ُشٍ ارلصافة 

اندضافَ مهنا )نسوزُا يف اًخًض َط ادلًيس  ويه جمصذ ٔبثص! ملارا؟ لٔن وػائفِا لساًت كامضة وحىت ما مت

وتـغ ألموز اًـعحَة واذلس َة ألدصى(
1
، فلط ٔلهَ ل ًسمع زٔبهيم اًخعوزي.. حىت اُامً  ال ًـخربوهَ ٔبمصً  

 ًو اكن ثفسريمه ُشا ل ؾلالين ؿىل إلظالق!

ذلوث من حِوان ؾن سٌُاًزو ثعوز ا اتلً هف  ألمص ًمت ثـميَ ؿىل اكفة اًاكئياث، نٌل حتسزيا سا

َوش صخَِ اًفبٔز، وسخة رعل اًسٌُاًزو بٔن اذلوث ؾيسٍ ؾضو ٌض حَ اًَس يف ماكن اًزؿاهف  إلهسُو

احملصنة.. ثلس مي اًـؼام ًـعي صلك اًَس.. ٕارن فاًخفسري اًـَمي املصحي رمٌل كاتت ؾيَ املـلًوَة ُو بٔن ُشا 

 ؾضو ٔبثصي من سَف ساتق لتس من اًححر ؾيَ حىت ٕاجياذٍ!

ن ٕارن لذؿاء ادلِي من وػَفة ُشا اًـضو وذَق ػل هل ؿىل ُشا اًضلك، لتس من ثفسري جصاق ل ماك

ي ُياك جًصق بٔنرب من اذؿاء بٔن لك ما ل هـصف وػَفذَ ُو ابًوروزت ؾضو ٔبثصي انجت  ًؤنس مسو اًـمل، ُو

  من واًـمل ًؼِصؾن اًخعوز من سَف بٓدص؟ ٕان إلصاكًَة حىون كس حَت هبشا اًضلك.. حصَح بٔن ثلسم اًز 

_____________________________________________ 
1 

Sloand, E., Pediatric and adolescent breast health, Lippincotts Primary Care Practice 2(2):170–175, 1998. 
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 !ٔبمهَة ثغل ألؾضاء ًىن املحسٔب ل ًـَسون اًيؼص فَِ ٔلهَ كري كاتي ٌَيلاص من خاهة اًخعوزًني

وهف  مدسٔب ألؾضاء ألثًصة ُو مدسٔب وحوذ ؾَوة يف اًخعممي اًخرشي واًيت ٌس خزسرما اصلزاوهة املالحست 

ًورة هؼًصة اًخعممي اطليك، فىوهنم ل ًـصفون اكفة فوائس لك ؾضو ؿىل حست وحاكمهل اًوػَفي ًِشا اًاكئن 

وحوذ ٕاهل لٔن من ظيؽ ُشٍ ألؾضاء  مل مييـِم من اذؿاء بٔن ُشا خاء ؾن ٔبثص ثعوزي ساتق ًىٌَ ًثخت ؿسم

ا هبشا اً   .. ٕامنا يه اًعحَـة اًلائست!اضلك املـَة ل ميىن بٔن ٍىون ذاًلً ألثًصة وكرُي

س خزسماهَ، فبٔثحاغ اصلازوًًِة املخبٔسَمة ٍصفضون بٔي  سان مدسٔب ألؾضاء ألثًصة ٌو واًفًصلان إبمياهنٌل ابًخعوز ًًؤ

صذ ما فائسهتا ٕان مل )ون هبشا ؿىل من ًؤمن خبَق اًاكئياث ابًسؤال اليٓت ثفسري ًِشٍ ألؾضاء ٕال اًخعوز ٍو

ومه ل ًلدَون اًخفسرياث اخملخَفة ٔلؾضاء اًاكئياث وابًخبٔهَس هيامجون من  (حىن ٔبثًصة ؾن ثعوز ساتق؟

هف  ٔبمام اصلزاوهة املَحسٍن اطلي ٌس خزسمون بٔسمة ائسُا.. ًىهنم هبشا ًلـون يف ًـصط احامتًَة )هجَِم( تفو 

ثلًوون توحوذ معمم ريك فٌَلرا ظيؽ املعمم اطليك ٔبؾضاءان مـَحة وملارا مل ميح : )مه فِزربوهنم مبىصبٔ مدس

! مفا ذمت كس اوهلم لك اذلق ُشٍ املصت ظحـً  !(ألؾضاء ألثًصة من اًوحوذ ماذامت سائست ؾن اذلاخة؟

مسَ ؾضو ٔبثصي وبٔن ػل اًلائي ا ءزفضت بٔن ثؼِص هجغل ابٔلمص بٔو كدول بٔي ثفسري ًؼِص ٔبهَ ل ًوخس يش

ي سؤاهلم امليعلي تيف  جحجم ٔلهنم ميَىون هف  تال فائست فذحمَّ  امل خيَق صُئً  {لك يشءذَلٌاٍ تلََسز}

 مداذئم امليعلِة اًـلالهَة!

لك  واًفًصلان ؿىل حاهلٌل حىت الٓن.. ول ًؼِص ؿىل بٔي مهنٌل وؾي ملسى ثعاتق ألظول اًـلالهَة اًيت اهعَق

 هنٌل ًيلس الٓدص بٔو هلس ارلَلًوني! م

وؾيس ػِوز ألسمة والازثحاك تعوزت سائست ًمت اٌَجوء ٌضلًَي اذلفصي.. لٔظي املضلكة اًصئُ .. اذلفصايث 

 وذلٍهتا.. ويه تلااي اًاكئياث اًلسمية يف اًعروز واًرتتة..

بٔسَمة فلط ًيـصط ثفسرياهتا ومٌاكض هتا.. وهخوخَ ٕا ى اصلازوًًِة املخ اا س يرتك اصلازوًًِة املَحست خاهحً من ُي 

يش الٓن سًس خزسم اًلصبٓن ابًخايل مف اًخـعة ًِا ضس املؤمٌني خبَق ػل املحارش ٌَاكئياث..  وُا صسًسو ـخيلمف 
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واًس ية ٔكزضَة مضرتنة تًٌَا وتُهنم.. فدَامن املَحس ل ًؤمن ابملثَر وابًخايل ل ًؤمن ابًويح.. ُؤلء 

 م ابًويح وابًـمل واملـلًوَة املُِين ؿَهيٌل تَ كسز إلماكن..يحسهثس  ًؤمٌون.. طلا 
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 اًفعي اًصاتؽ: هتافت ثيؼريي

 

فسرياث  نخاابث وث من ٔبقصة املالحؼاث يف نخاابث اصلازوًًِة املخبٔسَمة ُو ذوام اًضىوى من حتزيل 

ة بٔظصوحاث من ًؤمٌون تيؼصايث ارلَق جصمغ رعل ل ثيفم جسرص وثلَي من كي ًىهنا ؛اصلازوًًِة املَحست

 !املحارش

ُياك كسز كري كََي من )  املؤسف فِلوليف نخاة )هَف تسٔب ارلَق( ًؤنس اكثحَ لك مصت ؿىل اًخحزيل  مفثاًل 

(اًخحزي واًيؼصت اطلاثَة ًرتتط ًيا يف مجَؽ ثعوزاثيا
1
ُشا اًخحزي املس حق ًلول  ا م تـس رعل ٔكهَ ًثخت معًََ  

ذٌك اًساتلة )اذلفصايث ( ل ًزوم هل ول ذلٌك ًيخاجئَ، أللًوني ملفِوم اًخعوز تياء ؿىل ثفٌَس ازفغ ارلَ) بٔن

 !(تلى واًيت ل ثسحغألكوى واألذٌك األفلس خاء ؿمل اًحًَووحِا ادلًزئِة اب

هبشا )اًَلني ادلاسم( اطلي اًخعوز ول ثثخت ارلَق املحارش ذٌك اًيت ًلوًِا ل ثسحغ ألاًلًصة بٔن اكفة ا

َة معَِا ًـين بٔن ارلاًق واحس ول ًـين ابًوروزت بٔن ا  ً ظي واحس نٌل ألًسؾََ، فدضاتَ حصهَة ادلَياث وب

ومه خياًفوهَ يف  امٌَ خشعًَ  اارلاض ؿٌَلء تًَووحِا بٔنرث ختعًع  ًعوز.. ومن اطلٍن ًؤمٌون ابرلَق املحارش

و ل ًيفم ًؤنس بٔن ا صم بٔن ؿمل  ل) مؽ رعل خيربان ٔبهَو  اامً ل صم ٔبهَ حمسوم مت مصألًلِيَ ادلاسم ُشا.. ُو

(وسان ؿمل حلِلي مٌضحط، ًىن ثيلعَ املاذت اًـَمَةإلحفصايث ا
2
؟! ؿمل مٌضحط ثيلعَ املاذت اًـَمَة!!  م  

 ٔبهَ كس ( من اًـملثسحغ( واًيت )ل اموز )احملسومة متامً أللول ؾن ُشٍ اًعي اًـجة ٕا ى مقخَ ؾيسما ً

 تني اًخعوزًني وارلَلًوني، ما تني ٕازحاث اًخعوز وهفَِ، طلعل فلك ؾؼمة وسان اًلٍََكإلاحذازث حفصايث ا)

(ظلريت حىدضف ُيا بٔو ُياك ميىن بٔن ثلري من ثفاظَي سٌُاًزو اًخعوز
3

 اهضحاظ وبٔي حسم وكعـة ! فبٔي 

_____________________________________________ 
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ربي ا صخَِ حبفًصة بٔزهة اًـرص اًرٍبوكؿىل ؾلة؟ ُش ابٔن ثلَة اًـمل زٔبسً خسًست حىدضف ميىهنا ؾؼم 

املفرتضة
1
.. اخعوز من ذََة جىذرًية واحست متامً لهنازث هؼًصة اً  انس بٔحس اًـٌَلء ٔبهنا ًو ػِصث ًومً اًيت بٔ  

ا مبا كدي اًـرص اًوكزت كسحس اًثسًَاث بٔو اًاكئياث املخعو ألمبـىن بٓدص.. ًو ػِصث حفًصة واحست  ربي ز معُص

زط ذالل بٔنرث من كصن،  م تـس ألحِايئ اًىدري( سدهناز مئاث اًيؼصايث اًيت ساذث اإلكدي )الاهفجاز ا

 ُشا ًسؾي بٔحسمه اذلسم اٍهنايئ ٌَلضَة وادلزم اٍهنايئ ابًخعوز!

مت زمس وهجَ وألقصة ٔبهَ ُو هفسَ ًيلغ ٔبسعوزت حفًصة ٕاوسان خاوت اطلي ُو ًُ  إبوسان، واًيت 

تعحَـة كسز هحري من اًخرَي )مؽ  (ؾؼمة خفش وزالج ٔبس يان وحزء من ؾؼمة ازلجمة)وظوزثَ من 

(اذلال
2
و ختَي اهعَق مذحزيً   وسان واًلصذ فصمس إلمن اًحساًة ًفىصت بٔن ُشٍ اًـؼام ذلَلة وس َعة تني ا اُو

 ُشا ٔبهيا اجازي ارلَلًوني يف هحشمه ل ًـينٕان رعل ) ا!  م تـس ُشا اًيلغ ٌس خسزك مرسؿً اًوخَ هبشا اًضلك

(وسان فلس ػِصث ٔبذٌك حفًصة بٔدصى جتزم حبسوج اًخعوزإلذلفصايث ٔبص حاٍ ا
3
مصت بٔدصى ادلزم اًلاظؽ  

وحوذ ) والاس خـالء ؿىل هؼصايث من ًؤمٌون ابرلَق املحارش من اًـٌَلء! ُو هفسَ ًلول تـس ُشا ادلزم بٔن

مس واًيت جساوي مخ جحم  450ًخايل جحم املخ اطلي ٌضلَِا من حٌلمج ًِشٍ اًاكئياث ثخسزح يف سـهتا واب

(اثلًصحً  مس 1350جحمَ  اىت ثعي ٕا ى مججمخيا اًيت حتوي خمً ح ...حاىزيي اًض  
4
ُي ُشا ُو اصلًَي )ادلاسم(  

وسان من كصذ؟! ُي وحوذ حٌلمج خمخَفة ألجحام يف اذلفصايث إلاطلي )ل صم ول مًصة فَِ( ؿىل ثعوز ا

وسان إلاذلجم تني حٌلمج اًلصذت وا ؟ بٔل ثوخس ادذالفاث يفنراث بٔظي واحس؟ وملارا اذلفصايث ٕار ًـين ٔبهنا

  !ؿىل ادذالف اًيوغ بٔم ؿىل بٔهَ هوغ واحس؟ ن؟ ُي ًـخرب ُشا ذًَاًل آلزًال حىت اواًض يحاىزي واًلو 
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ت صذ كصوذ اكهت ؿىل ػِص ألزط واهلصضت تـغ ٔبهواؾِا وتلِجمحىون ثغل اذلفصايث اًـسًست يه  ملارا ل

 ً  تني اًخرش وتُهنا جصمغ الاؿرتاف بٔن وهجِا ٌض حَ اًلصذ ل ٌض حَ اًخرش؟ أبدصى؟ ملارا حماوٌك اًصتط ذامئ

و ٔبهَ ُو اذلَلة ألزهَوتخريه  ثفسرياث خضمة كٔن األ م ًخحزي يف ٕاؾعاء حفًصة ظائص ا مص حمسوم، ُو

ون ٕا ى ) اًوس َعة تني اًعَوز واًزواحف،  م ًَجبٔ ًدسفَِ زبٔي من ٍصفضون ُشا اذلسًر فِلول دلبٔ ارلَلًو

من  مٌفعاًل  ازهَوتخريه  هوؿً ألى، ًلس اؾخربوا اوة اطلي اس خزسمٍو لكٌل مت اًـثوز ؿىل حَلة وسعسَألا

(اًعَوز امليلصضة
1
! 

 
 9صلك.

 سالسي اًومه: من ذًياظوز ٕا ى ظائص.. ألزهَوترته  ومًزس من ارلَال!

______________________________________________ 
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زحاث ذوحٌلئُهتم إلىاكز إلواذؾى بٔن جحهتم ُشٍ )ٔبسَوة ًددـوهَ( يف ا خماًفَِ زبٔيذ.معصو رًشف فَ ًلس س

املزؾومة تُامن ُؤلء املخرععون هلم وهجة هؼص ؿَمَة نشعل ًىٌَ ل ًلدَِا هصخي ذازوًين خمَط ل ًلدي 

 !املساش تيؼصايثَ

ؿىل اًخعوز ؾرشاث املصاث، ٍصذ ؿىل جحة ، فدَامن ًسؾي اًَلني وادلزم واذلسم مضعصتةوبٔظول ٔبفاكٍز 

 يتآلزحاث بٔواًيفي ابإلاملؤمٌني ابرلَق املحارش اًيت ثلول بٔن اًخعوز ل خيصح ؾن هوهَ هؼًصة حينك ؿَهيا اب

ظحَـة ؿمل اًحًَووحِا ختخَف ؾن اًـَوم اًخجًصخِة واًصايضَة ؤبهنا ثـمتس ؿىل ظصخ اًيؼصايث ًوُ  ؿىل )

(اًصايضَةسوق اًرباُني اًخجًصخِة و 
1
فِي كال من حصذ ؿَهيم كري رعل؟!!! ًلس كاًوا بٔن ُشا اًالكم )جمصذ  

شا اًالكم  -هؼصايث( ؤبهت كَت هلم بٔن ؿمل اًحًَووحِا مـمتس ؿىل اًيؼصايث ل ؿىل اًرباُني اًخجًصخِة  ُو

ني جتًصخِة ذري فَِ دعبٔ ثضؽ ًـَمَ بٔي ذازش ٌَحًَووحِا، فَُست لك ؿَوم اًحًَووحِا هؼصايث تال جصاُألا

 ..يامليعلؿرتاضِم اٌَهتصة من اصلنخوز نٌل ًسؾي 

صذ ؿىل اؿرتاضِم امليعلي تبٔن اًدضاتَ املوحوذ ُو  ن ارلاًق كس اس خزسم هف  اٍمنط يف ارلَق إبخاتة ألٍو

ل صم ٔبهيا ًو ؾًويا ؿىل ثفسري اًؼواُص اًـَمَة ؿىل مضُئة ػل لىهتيى اًـمل، ) مهتصتة ل مٌعلِة فهيا فِلول

(لك ؿمل
2

مبضُئة ػل!  تبٔن اًخعوز حسج اصلنخوز اطلي ًؤمنخاتة؟! ختَي بٔن ُشا ًعسز من إل! ُشٍ يه ا

  !املؤمٌنيإبخاتة - م ٍصذ ؿىل املاذًني  ..إبخاتة زخي ماذي-ٍصذ ؿىل املؤمٌني ابرلَق املحارش ذ.معصو رشًف 

ًذرص ٌَخعوزًني ٔبمام ارلَلًوني يف مسبٌٔك بٔدصى ويه بٔن عوز اًحًَوويج ًخعَة بٔن ىصى حسوج اًخ) ًو

اًخعوز اًعحَـي ٌسري )فِلول  (ل حيسجن ُشا اًاكئياث ثخحول حتت بٔؾًٌَا، وتوسؽ بٔي فصذ بٔن ًسزك بٔ 

(تحطء صسًس حبَر ل ميىن زؤًخَ ابًـني ااجمصذت ًوىٌَ ٍصى يف ظحلة اذلفصايث
3
ماكن  ومؽ رعل ًلول يف 

 كس حسج يف اًـرص  اهحريً ا ٔبحِائًَ  اـٌَلء اذلفصايث بٔن اهفجازً ا زخت ًوكـت املفاخبٔت اًىربى ؾيسم) َ كسٔبه بٓدص

_____________________________________________ 
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من بٔن جض حَ  وتسًل  -مََون س ية 450ٌش م -اًـرص  وبٔن مجَؽ اًاكئياث اذلَواهَة ػِصث جفبٔت يف ُشااًوكربي 

و ارلََة اذلَة ا-ىل زٔبسَ ًلف ؿ ملَوابً  امً ذلَات اًـؼمى صلازون ُص جشصت ا  ااذلايل ُصمً بٔظحح اًوضؽ  -و ىألُو

(ياًوكرب جضلكِا مجَؽ اًاكئياث اذلَواهَة اًيت ػِصث يف اًـرص  اؿىل كاؿست ؾًصضة خسً  امس خلصً 
1
شا   ُو

وهجة  ن، ًىن ُي ُشا ًثخت وهجة هؼص من ًلًوون ابرلَق املحارش من ػل ٌَاكئياث بٔمآلمذواحص ومـصوف ا

ُشا اًالكم  اث املالًني من اًس يني؟ ٕانمئراث بٔظي مضرتك زاحت ثخعوز ؿرب هؼص من ًؤمٌون ٔبهنا 

هَ كري مفِوم، أل ااهفجازً كس ٔبظَلوا ؿَََ ز( اًلامضة ُيا.. مه ول مـىن ًلكمة )اهفجا اًثخت حصة هؼصمه متامً 

؟ ٕان اكهت راث بٔظي تلري ذاًق وزهَف جفبٔت ػِصث اًلصذت اًـََا وألسٌلك واًثسًَاث اخملخَفة واًعَ

ـرتف  مضرتك فالتس بٔن بٔخس لك تضـة شا ل حيسج ًو مالًني من اًس يني حفًصة ًاكئن ثعوز ؾن سَفَ ُو

ُ  -من مائيت بًٔف هوغبٔنرث -ن آلًصمغ من ثصاء لجي اذلفصايث ااب) ُو هفسَ هبشا افٕان اًعوزت اًيت ً  ؼُِص

تـغ اًفصاكاث  ئوحتخاح ملَ انرث ثـلِسً ألؿىل ٕا ى األ ى اذين إ ألامن  اًُست ابًضجصت اًيت ثخفصغ ثسزجيًَ 

الاهخلاًَة، ًوىن ًؼِص لجي اذلفصايث ؿىل َُئة ٍلوؿة من اًاكئياث اذلَة كري املرتاتعة وثفعَِا مساحة 

ة واسـة، تي ٕان اذلفصايث ادلسًست ٔبػِصث فصاكاث بٔنرث حتخاح ٕا ى مَ (ئذاًو
2
! 

اض املحارش وبٔن ػل بٔنرث فبٔنرث هؼصايث اًحًَووحِني اًلائَني ابرلَق ارل ثختًُ  اُشا اًالكم اطلي ًلوهل مذياثصً 

حسو ٔبهَ ًسزك ُشا الاضعصاة فِهتصة من ؿ مضرتاكً  مل جيـي بٔظاًل  مل اذلفصايث ما وسـَ ٌَاكئياث، ًو

س فاس ! ًلاة وبٔن اذلفصايث ل كية ًِا حاًًَ ن تني ًسي ؿٌَلء اًحًَووحِا ادلًزئِآلمص األبٔن ا اٍهتصة كائاًل 

ون مبـصنة اذلفصايث مٌعلًِ  صة ٕا ى ؿَوم اًحًَووحِا ادلًزئِة.. واًلًصة هتوزمبا ؿمل ُشا تـلهل اًحاظن ف اارلَلًو

ؿىل اذلفصايث! ًبٔذش تـغ ما ًوافلَ  م ٍصذ  اوسان املضرتك مؽ اًلصذ ًؼي مـمتسً إلظي األٔبهَ يف ٕازحاثَ 

 !تـضَ
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ٔلن  اربي جفبٔت.. مه ٌسموهَ اهفجازً ًوكاملـَومة املثخذة الٓن بٔن اًاكئياث املـلست املـصوفة ػِصث يف اًـرص ا

وهيسم هؼصايث اًخعوز.. من املفرتط بٔن ثخعوز اًاكئياث لك تضـة ب لف من  ألمص ٌض حَ اًلٌحٍك فـاًل 

جاكئياث وحِست ارلََة ويه اًحىذرياي.. مل ثخعوز ؿرب ؾرشاث  اًس يني.. مؽ رعل ػَّت ألزط ُمحخٍكَّ 

املالًني من اًس يني.. حياول اًخعوزًون اٍهتصة من ُشا املبٔسق ابًلول بٔن حو ألزط اكن لتس بٔن ًحَف 

شٍ جحة اكززَة بٔظاًل ا% متامً  21ألوهسجني فَِ  ٔلن املفرتط بٔن اًاكئياث اًيت ظوزث هفسِا ٌَخىِف  ! ُو

 ! %21 % بٔو ثًذؼص حىت17صق مـِا وحوذ ألوهسجني تًس حة مؽ بٔي ظـوابث مل ٍىن ًف

ًُست ثس َعة.. تساًة من تـَون مصهحة و  -ؿىل سخِي املثال-ٕان املثخت بٔن ٔبكَة اًاكئياث ػِصث جفبٔت

بٔن اًخحول من جىذرياي ٕا ى اكئن هل ؿني مصهحة بٔذش ُشا اًؼِوز واملفرتط حسج ربي.. فىِف اًـرص اًوك

شا كري حاذج، انَُم بٔن من ٔلسالف املخعوزت يف اًـرص اًرٍبوكمالًني اًس يواث وهل ب لف ا ربي، ُو

مفا ابعل ٕا ى اكئن اكمي  ول من جىذرياي ٕا ى ؿني مصهحة بٔظاًل ذزش ثعممي اًـَون املصهحة ًـصف اس خحاٌك اًخح

 فذعوزث ًِشا؟! ٔبظححت اًـَون هل رضوزت

ٔبهواغ  ٕان ػِصث)ًلس ثوكؽ ذازون يف نخاتَ بٔظي ألهواغ بٔن هؼًصخَ س خعاة تورتة كاثٍك ٕان حسج اليٓت

نثريت ثًمتي ًيف  ألحٌاش بٔو اًفعائي س خىون اًورتة اًلاثٍك ٌَخعوز لٔن رعل ًـين ٔبهنا مل ثخعوز ؾن 

شا حسج فـاًل  (تـضِا اًحـغ و )الاهفجاز ن هتصتوا تدسمَة وًىن اًخعوزً ُو اًورتة اًلاثٍك ابمس بٓدص ُو

 !(إلحِايئ

شهص خرياصل رشوذز اًـامل اٍهيوذي حاذزة  ا وما حسج فهيا  يإان فِم  اُامة خسً  فس خىون -ٕان زحدت-ًو مساُز

 ؿىل اًىثري ذما هخلكم فَِ: يف اًخـصف

كام جضاًزز واًىوث  1909ٕان اذللِلة بٔن الاهفجاز إلحِايئ اندضف كدي إلؿالن ؾيَ جىثري. ففي ؿام )

اندضف ظحلاث من اًعفي ابًلصة من ذمص جصح .. قيَة ٔبزياء حبثَ ؾن حفصايث يف حدال نيسا اًعرًصة، 

 مبا اكن ًححر ؾيَ.. حفصايث من اًـرص املـصوف ابمس اًوكربي.
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ٔبًف حفًصة من اًـرص اًوكربي وحسٍ.. ُشٍ  80ٕا ى  60وذالل ألزتؽ س يواث اًخاًَة مجؽ واًىوث من 

ما ؿسا واحست فلط. كام واًىوث تخسٍون مىدضفاثَ  اث ذمثَني ؾن لك صـحة مـادضت حاًًَ فصايث احذو اذل

.. ل صـحة خسًست ٔبتسً تس ثعوزث تـس الاهفجاز إلحِايئ اًوكربي.. اكن من املمىن ًِشٍ  اكة يف ذفرٍت

 فـَت.. ًىن ًُ  يف ؿام من جشصت اذلَات ٕا ى كاتة اذلَات.. وكس افصايث بٔن ثلري هؼًصة اًخعوز متامً اذل

1909.. 

ٌَلاًة.. ًِشا كام جبمؽ اًـسذ اًِائي من اًـَياث ًىٌَ فلط مل ٌس خعؽ  ارممً  اضف صُئً ًلس ؿمل واًىوث بٔهَ اند  

َمي ابس خزسام اًخـحري اًـ االاهفجاًزة ٌَاكئياث! حسج ثَلائًَ بٔن ًعسق بٔن اًخعوز حسج هبشٍ اًعوزت 

ًيؼًصة ذازوٍن نٌل ؾصف ُو وفًصلَ.. طلا كام واًىوث إبؿاذت ذفن  اامً مت األمٍصًك.. ًلس اكن ُشا مضاذً 

ملـِس مسَيسوهَان يف اًـامصة  امهل ُشٍ املصت! فواًىوث اكن زئُسً بًٔف ًىن يف ٔبذزاح مـ 60حفصايثَ لكِا ال 

ؾَس ؾيسما بٔ  1985ألمٍصىِة واص يعن، بٔنرب ٍلوؿة من املخاحف يف اًـامل لكَ! ُىشا ػي ألمص حىت ؿام 

من ارلصجيني  ان واًىوث ميغل اًصقحة ًوػف فًصلً اندضافَ مصت بٔدصى يف ٔبذزاح مؤسسة مسَيسوهَان.. ًو اك

ٌَـمي ؿىل ُشٍ اذلفصايث.. ًىٌَ ادذاز بٔل ًورة كازة اًخعوز هبشٍ اًعرصت.. اًَوم اذلفصايث املمثٍك 

س ربي اندضفت يف اًعني ؤبفصً اث املـادضت وامليدس حة ٌَـرص اًوكٌَاكئي لِا وادلزز اًرًبعاهَة واًسًو

ً اؿاملًَ وحًصيالهس.. ًلس اكن الاهفجاز إلحِايئ  مٌاكضة اًعحَـة ارلازكة ًالهفجاز  ا.. ًىن كدي بٔن ًعحح مالمئ

هنا ٔبساسً   -تخساظة-إلحِايئ.. املـَوماث مت  ملا  ًل ًٌَضاس إلذزايك.. مثا االكس َىًِ  ! ُشا اكن مثاًل اؿسم ثسٍو

(هل اابُؼً  ايً ث  اذفـيا مجَـً 
1 

ـَق )سدِفن خاي حوصل !هـم اٍمثن ابُغ..  (  اًـامل Stephen Jay Gould ًو

اًؼِوز املفاحئ: رمٌل اكهت امليعلة موضؽ اًؼِوز، فألهواغ ل ) زي املـصوف ؾن ُشا الاهفجاز كائاًل اًخعو 

 (.ٍك اًرتهَةًوىن ابٔلحصى ثؼِص جفبٔت واكم ..ًخحولث اثتخة ٔلسالفِا اـً حا ث ثؼِص ثسزجيًَ 

_____________________________________________ 
1
 Gerald Schroeder. “Evolution: Rationality vs. Randomness”. Article at: Geraldschroeder.com. 
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هؼصايث اًخعوز تي ختسم فلط هؼًصة ارلَق املحارش.. مفارا  اتسً ُشا اكن اذلسًر ؾن اذلفصايث اًيت ل ختسم بٔ 

 ثسخة صست ثـلِسٍ وغوضَ؟ الٓدص اطلي حيسج اٍهتصة ٕاًََ حاًًَ ااجمال اؾن 

 ٕاهَ ؿمل ادلَياث.. اًحًَووحِا ادلًزئِة.. ًسؾي اًخعوزًون بٔن فَِ اذلسم..

 مٌَ اذلسم؟  نٌل ًسؾي ُؤلء ؾيس اًؼ)خني( ارلرب اًَلني؟ ُي جييء اًىن ُي حلً 
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 ني( ارلرب اًَلني!اًفعي ارلام : ؾيس اًؼ)خ

 

اًلصذ ؿىل املس خوى  ُياك ؿست مداذئ ًخحصك مهنا ٔبهعاز اصلازوًًِة املخبٔسَمة ٕلزحاث بٔن سَف إلوسان ُو

ا ؿىل إلظالق بٔن وس حة اًامتزي تني حِياث إلوسان واًض يحاىزي ثعي ٕا ى بٔنرث من  ِا ؤبصُِص ادلَين، بًٔو

 ..% 100 ًعي اًامتزي حىت Junk DNA% وٕان ٔبضفٌا اًؼ  98

فرصون بٔن دًصعة ادلَيوم  امتسون ؿَََ خسً ، فاصلزاوهة ًـ اوحمسوم متامً  ااملفرتط بٔن ُشا ألمص مثحت ؿَمًَ  ًو

من املفرتط ٔبهيا منخغل ابًخايل دًصعة  اة ادلسًست كس ٔبزحدذَ.. ٕارن مٌعلًِ اًخرشي اًيت ظسزث يف ٔبوائي ألًفِ

بٔن ٍىون كس مت ملازهة تني ارلًصعخني ووخس اًامتزي  حاىزي..  م من امليعلي نشعلي ادلَيوم اًلصذي ٌَض  

 تُهنٌل.. مجَي؟ اثفلٌا ؿىل ُشٍ ألس  امليعلِة؟

، ًوُ  ُياك ملازهة (2013) حاىزي حىت الٓني امسَ دًصعة ادلَيوم اًلصذي ٌَض   ذش املفاخبٔت: ل ًوخس يشء

 % فلط ل بٔنرث! 85 ابًخايل تني ارلًصعخني، ونثري من اًـٌَلء ًلسز اًامتزي تبٔهَ يف حسوذ

 !إارن! هَف؟ ألمص مضِوز خسً 

 م ًخىن فوكِا اذلسًر ؾن  ا هبا متامً سملَّ شا اًامتزي وحلِلة مُ ؾيس رهص ُ َيوم ثحسٔب بٔوًل ٕان ٔبظصوحاث حتىمي ادل 

 اًسَف املضرتك! 

ٍك بٔم اًلعريت؟   حًصس كصاءت اًلعة اًعًو

 فَيحاول اًخخس َط كسز إلماكن..

ة اًامثهٌُاث كام هبا ؿاملان ذازوًًِان امسٌِل سُدًل وب ل هوستجتصتة ؿَمَة يف هناً
1

من حتزي  اا ظحـً .. اهعَل

و إلميان تبٔن اًلصذ سَف إلوسان.. ؾن ظًصق جتصتة ؿَمَة فهيا خسل هحري ؾن خسواُا صلزاسة اًؼ   مدسيئ ُو

_____________________________________________ 
1
 Sibley and Ahlquist, Journal of Molecular Evolution, vol. 26, pp. 99-121. 
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DNA  حاىزي تًس حةي من إلوسان واًض   جصوثني يف لكٍّ  40 – 30كاما إبزحاث بٔن ُياك جضاتَ تني حوايل 

 .. مجَي.. ُشا فذح ؾؼمي.. اهخعاز ُائي ٌَيؼًصة.. ذًَي ذامف ؿىل..98.5%

 !رماًل 

 DNA ٔبًف جصوثني ذاذي  100شا ٔبزحدت وحوذ حوايل ت تـس ُفَ ِض دًصعة ادلَيوم اًخرشي اًيت اندُ 

 إلوسان!

%  98.5ٔبًف جصوثني يف إلوسان واؾخربان اًدضاتَ ٌساوي  مئةجصوثني ؿىل  بٔزتـنيبٔي ٔبهيا كس معميا جضاتَ 

 ُىشا؟!

ئة بًٔف مواظن من تضلك ؤبدذاز مب ئي ٔبٍن ؿٌَلء إلحعاء ًُضسوا صـوزمه من ُشا اًخسًُ ؟ ختَي بٔن ٔبح

تـني مضاهبًا ٔلزتـني مضاهبًا يف تضل بٔدصى تـَست  م بُٔخف يف اهخعاز بٔن ُشا ًثخت بٔن صـيب اًحضلٍن مهنم ٔبز 

ئة بًٔف مواظن تني بًٔف؟ بٍٔن امللازهة ؿىل مس خوى امل ئة ! مارا ؾن ابيق امل % 98.5 ٌُل صـة واحس تًس حة

 ؟! صـة واحس اًحضلٍن؟ ومارا ؾن حتزيك املحسيئ ٕلزحاث هؼًصخم بٔن اًضـحني ٌُل

.. ُشا ُو بٔظي الاذؿاء تبٔن ان ٔبدصحت هخاجئ ًُزٍك ل ثثخت صُئً جتصتة مثريت ٌَجسل ظيـِا ؿٌَلء مذحزيو

ونٌل  اهَ ل بٔحس ًـصف جحم اًدضاتَ فـًََ ! اذللِلة بٔ % 98.5حاىزي تًس حة ي خني إلوسان ٌض حَ خني اًض  

 ..%85رهصان اًًسة مذفاوثة واًحـغ ًؤنس ٔبهَ ل ًٍزس ؾن 

ؿىل مس خوى اًـامل اصلازوًين لكَ  ايبٔذش تبٔنرب هدِجة مـرتف هبا ؿَمًَ ن ثبٔهَساث تـغ اًـٌَلء وً ًىن ذؾيا م

خني مضرتك يف  7000ؿىل ألكي مبلازهة حوايل  % 4حىت الٓن، ويه بٔن الادذالف ًٍزس ؾن حوايل 

 حاىزي..ي إلوسان واًض  

ًخبًَٔس فىصت اًسَف  اخاء ٔبساسً  إبظساز حتلِق ؿَمي هحري  Natureكامت جمٍك اًعحَـة  2005يف ؿام 

 35 يف حسوذاملضرتك ومؽ رعل ٔبػِص بٔن ُياك ادذالف تني اًيَولكَوثَساث املىوهة ًرشًط اصلي ٕان ٕاي 
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حاىزي! ُياك ما ٌسمََ اصلزاوهة اًحًَووحِون ابٕلذذال واذلشف ي مََون وحست ؿىل ألكي تني إلوسان واًض  

حاىزيي  إلوسان واًض  تني  Mbجسـني)اًخلَري ادلَين( يف حوايل 
1

 .. 

 % فلط! 30 م املفاخبٔت الٔنرب.. بٔن مس خوى اًدضاتَ اًربوثُين تُهنٌل ًلسز ابحامتل يف حسوذ اًؼ 

ي بٔن بٔظي ال ٕلزحاث اًدضاتَ ؿىل مس خوى اًربوثٌُاث.. بٔ  اجتصتة سُدًل وب ل هوست كامت ٔبساسً  لحغ بٔن

 %! 30ل ًٍزس ؾن  ا% كس بٔظحح حاًًَ  98.5

هوهَ ميازي جضاتَ اًفبٔز مؽ إلوسان يف  َميا هبشا اًدضاتَ اًىدري ؿىل املس خوى ادلَين فِو ل ًـسووحىت ٕان س 

% من ادلَياث 97.5حوايل 
2
بٔو جضاتَ حِوان اًىٌجازو اًىدري 

3
حـغ اًـٌَلء رُة ت مؽ حِيوم إلوسان ذما  

 من سَف مضرتك! بٓثَانًخفىري بٔن اًىٌجازو وإلوسان ٕا ى ا

اًخس َط  حاىزي.. ٕان اًخفسريي ًخددؽ ثفسري اصلزاوهة ًِشا اًخحاؿس ادلَين تني إلوسان واًض   ًىٌيا هؼي حباخة

حاىزي ًُ  سَف إلوسان.. تي ُو كًصحَ فلط.. والكٌُل من كصذت هحريت ي اطلي ثخٌٍو ًلول بٔن اًض   اخسً 

ٕا ى قوزًال ٌسموهنا اًلصذت اًـؼمى ٔباجحت سالٌك ثعوزث ٕا ى ٕاوسان يف انحِة وسالٌك بٔدصى ثعوزث 

.. املِم بٔن اًسَف (8نٌل زٔبًيا يف )صلك.- حاىزي وسالٌك زاتـة ٕا ى نشا ونشاي وسالٌك اثًثة ثعوزث ٕا ى ص  

 املضرتك موحوذ.. حلِلة وواكؽ.. ُي ثيىص اًخعوز اي ؿسو اًـمل؟

 !رماًل 

 زخت ؿسم كصاتخَاطلي  –حاىزي مصت.. وٕا ى ٕاوسان هَاهسزاثل ي اًلصذت اًـؼمى ثعوزث ٕا ى ٕاوسان مصت وٕا ى ص  

_____________________________________________ 
1
 Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium."Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison 

with the human genome". Nature (1 September 2005). 
2
 Andy Coghlan (30 May 2002)."Just 2.5% of DNA turns mice into men”. NewScientist 

3
 Kangaroos, Humans Not So Different When It Comes to DNA.(November 18, 2008).Fox News 



   منهج أزمة. المتأسلمة نيةالداروي | 67
 

مصت اثًثة.. مفا ُو سخة اًخيوغ اطلي كصز راث مصت بٔن ًَلي اطلًي ًإلوسان ويف مصت  –ًإلوسان ُو الٓدص 

حاىزي، واطلي ي ًلس ساذ ثفسري اًلصذت اًـؼمى سَف إلوسان واًيَاهسزاثل واًض   حاىزي؟ي ٔبدصى بٔل ًَلََ ٌَض  

، من رضوزت ٕاجياذ اذلَلاث اًوس َعة تني إلوسان واًلصذت اثاليف اًخحاؿس ادلَين تُهنم مجَـً حاول تَ اصلزاوهة 

ن بٔن ثعحح موكالث م ! تسًل سسُاحاىزي! ًلس ساذث جفواث اًيؼًصة ُىشا ومل ًمت ي اًـؼمى وتُهنا وتني اًض  

ٕاوسان.. بٔظحح  -هَاهسزاثل  -كصذت ؾؼمى  –حاىزي ي ًحـضِا اًحـغ نٌل يف اًعوزت اًخعوزًة ألصِص: ص  

ُياك ثفسري خسًس حـي اًلصذ ألؾؼم فوق  م ثًدؽ مٌَ جشصت يف بٔحس فصوؾِا إلوسان ويف فصغ بٓدص 

خسًس ميىن اؾخحاٍز سَف اًلصذ ألؾؼم! حاىزي.. وتسٔب اًححر ؾن حِوان ظلري ي اًيَاهسزاثل ويف اثًر اًض  

ٌضلازوًًِة املخبٔسَمة بٔو املَحست  واًصكؽ حىت مل ًـس ُياك زوة بٔظاًل  مقة الازثحاك.. ادلَياث ساذث اًفجواث

وًين اًضِري ميىٌَ سرت ؾواز هؼٍصهتم ؾن اًسَف املضرتك ًإلوسان، وظسق ًزدضازذ ًًَك اًـامل املَحس اصلاز 

ًَا) ؾيسما كال ؾن هؼٍصهتم ماًُصا.. من فصغ خمخَف من فصوغ اًـمل..  م ٔبظَـمتٍو  ٔبىنك ٕارا بٔحورمت زخَي ؿمٍل ره

ؿىل ما صلًيا من ذلئي كري اكفِة )ؿىل مسبٌٔك ثعوز إلوسان( فٕاهَ س َلول ًنك وجلك ثبٔهَس اوسوا ُشا 

 اصاح صِري خسً ًًَك هفسَ وكؽ يف ٕاح لحغ بٔن !(املوضوغ، فَُ  صلٍنك ذؿامة بٔو س يس اكف ًالس متصاز فَِ

ؾيسما ٔبػِص حفًصة ملا سمع ٔبهَ بٔحس ٔبسالف إلوسان ًخبٔهَس هؼًصة اًخعوز  م خاء بٔحس اًـٌَلء تـس ُشا 

واندضف بٔن ًًَك كام إبؿاذت جضىِي ازلجمة تلِاساث وظصق كري ثلََسًة يك ثحسو ٔبص حَ ًإلوسان.. ًىهنا 

يف اذللِلة اكهت مججمة كصذ
1
 ـمل اصلزش؟، فِي اكن الكمَ ُشا تـسما ث 

ًىن ملارا ٌس متصون مؽ ضـف اًيؼًصة؟ لٔن ألمص ًُ  هبشٍ اًسِوٌك.. ٕاىاكز اًخعوز ُو ٕازحاث ٌَزَق 

شا مس خحَي.. ٕارن فالتس بٔن اًخعوز حصَح.. ملارا ُو حصَح؟ ٔلن اًخعوز حصَح.. ٕاهنا ادلسًَة   املحارش.. ُو

_____________________________________________ 
1 

New York University (27 March 2007). Man's Earliest Direct Ancestors Looked More Apelike Than Previously 

Believed. ScienceDaily 
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 امليعلِة اصلائًصة اًضِريت: ُشا اًيشءحصَح ل خسال فَِ... ملارا ُو حصَح؟ ٔلهَ ل خسال يف حصخَ! 

 اذامت ألموز حتسمِا اًلصاتة ادلًَِة؟ٔبثـصف كًصًحا بٓدص ًيا ؿىل املس خوى ادلَين، م

من ادلَيوم ؿىل ألكي يف اًدضاتَ! تي ابملئة  س خنيٕاهنا اصلخاخة! هـم.. اًخرش واصلخاح ًدضازهون بٔنرث من 

.. الٔنرث ٕااثزت ٌَخبٔمي ُو وحوذ خني يف اصلخاح ًلوم تعياؿة جصوثني اؿسذ ادلَياث مدساٍو تُهنٌل ثلًصحً و 

يف بٔي اكئن كري إلوسان،  م ٕار تيا  اياؿة إلوسان واطلي مل ٍىن مـصوفً مل  ااًِام خسً  (IL-26) 26-إلهرًتونني

اجسٍ يف اصلخاخة
1
 .. فِي ُشا ًـين بٔي هوغ من ٔبهواغ اًلصاتة؟ 

% من اًدضاتَ ادلَين! ُي حسسك 75ن و. اًخرش وذًسان اًياميثوذ ًدضازهًىن ذش مفاخبٔت ظاؾلة بٔدصى.

ُ ملهت إلخاتة ل فاصلًسان؟ ٕان اك% مٌَ ٌض حَ 75  ل ابدلَياث يف ٕازحاث كصاتة اًاكئياث تحـضِا؟!س خسَ  ٌ

ٕان حسج إلدضاز من بٔهعاز اصلازوًًِة املخبٔسَمة ؿىل اًلصاتة حفّيِ ٕارن كًصخذم ذوذت اًياميثوذ! ٔبًق اًسالم 

 ؿىل كًصخذم اصلخاخة!

 مؽ اًىٌجازو! انٌل رهصان ساتلً اًفبٔز  :ٔبما ؾن اًلًصة ألذري فِو

% ٕا ى 97.5ًِا هؼائص يف إلوسان تًس حة ٔبًف خني يف اًفبٔز  30وخس اًـٌَلء ؾيس حفط حِيوم اًفبٔز بٔن ًلس 

99 !% 

 ذازح اًس َاق. فَيـس ًيياكش ألمص جبسًة ذون خسًصة

.. لحغ ثفسرياث اًـٌَلء ًِشا اًدضاتَ ادلَين.. ًلس هؼصوا هل ؿىل بٔهَ )ادذالف( رمم ًؼِص اًفازق تني احس يً 

ضرتك جلك ًسَف امل فىصت اً اس اكن ثفسريمه ُيا مسددـًسا متامً واًعَوز! ُشا ٔبمص رمم فاهددَ.. ًل اذلَواانث

تي ثسل ؿىل ادذالف هحري.. -% ثسل ؿىل جضاتَ يف اًلصاتة 1% بٔو حىت 25% بٔو 40ثبٔهَس فمل جيسوا بٔن 

 ت ُو اًسَف املضرتك تنيتُامن ؾيسما حىون اًًس حة يف كصذ فاًيؼصت ختخَف؛ فاملـخلس اًىًيس ألتَغ اًثات

_____________________________________________ 
1 

BETHESDA, Md. (8 December 2004). Analysis of First Avian Genome Uncovers Differences between Birds and 

Mammals.National Human Genome Research institute. 
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شا ُو ما ًمت ث إلوسان وا  .. ًِشا ًفرس اًـلي ُشٍ اًًس حة ؿىل ٔبهنا جضاتَ يف اوؾلًََ  اَلِيَ ؿَمًَ ًلصذ ُو

 اًلصاتة ل ادذالف!

ًىن املسبٌٔك مل ثًذَ ُىشا.. ُياك ذًَي خسًس يف بًٔسي ٔبثحاغ اصلزاوهة، ويه بٔن إلوسان واًلصذ تُهنٌل جضاتَ 

 ؿىل اًلصاتة؟ ًُ  ُشا ذًَاًل .. بٔ ثاهَة ؤبزتـني هصوموسوم واًلصذ ؾيسٍ س خة وبٔزتـنئلن إلوسان ؾيسٍ 

 ُ ل ًـخرب بٔن ألؿساذ املخلازتة ذًٌَي ؿىل اًلصاتة واًسَف املضرتك.. ثـال س خسِ ٕارن خنصح من ُشا اًعصخ بٔن امل

 هصوموسوم.. 48ًيححر ؾن ٔبكصابء بٓدٍصن ؾيسمه 

 ..47 ل.. فَخىن

 ل.. ..ل

  !هف  ؿسذ هصوموسوماث إلوسان ا.. متامً هصوموسوم 46فَخىن 

 ؿىل ٔبكصابئم ادلسذ: -ٕارن-ق اًخحَة ٔبً

 هصوموسوم.. 46ػيب موهخجاك ًزفُ .. 

 هصوموسوم.. 46اًؼيب اًوحيش سُدي.. 

 هصوموسوم.. 46اًفبٔز ألسوذ.. 

 هصوموسوم.. 46اسلاز اًوحيش حًصف  ًسربا.. 

 هصوموسوم.. 46ارلفاص اًىدري مٌحين ادلياخ.. 

 .هصوموسوم. 46دفاص اًخوهو ثوهو اًحوًَفي.. 

 هصوموسوم.. 46اًلٌسش ادلحًل.. 

حًصس ارلصوح من ُيا؟ ًُ  كدي بٔن ثَلي اًخحَة ؿىل ٔبكصابئم الٓدٍصن اطلٍن حيمَون هف  ؿسذ 

 هصوموسوم: 48هصوموسوماث اًض يحاىزي 

 هصوموسوم.. 48ٔبزهة خاهصاتُت.. 
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 هصوموسوم.. 48فبٔز تريومُسىوش.. 

 هصوموسوم.. 48اًلٌسش ألوزايس.. 

 هصوموسوم! 48ا.. ثصت اًحعاظ 

 سوم!و هصوم 48هحاث اًعحاق.. 

 ؟!؟!؟!

*** 

 ارلالظة: و 

ن اس خزسام ؿسذ اًىصوموسوماث ٕلزحاث اًلصاتة ٔبمص كري ؿَمي ؿىل إلظالق مبلاًُ  اًخعوزًني ٔبهفسِم بٔ 

ت كدي بٔي ملِاش بٓدص.. املِم يه املـَوماث احملمٍك ؿَهيا نٌل ًلًوون.. وحىت من ُشٍ ادلِة فاملـَوماث ثثخ

 ًيفَِ ل ٕازحاثَ.. كصاتدٌا من اكئياث ل ؿالكة ًيا هبا.. اس خزسام ادلَياث وٕاذذاًِا ٕلزحاث اًخعوز ميَي ثضست

 اطلي ظسز يف ارلام  من ًوهَو ًـامو   -اًضِري احملصز اًـَمي-.. بٔدمت مبلذعفاث من ملال  فََِة تول أبذريً 

 :(حذفال اباجمِولالا DNA)اكهت تساًخَ ظاذمة مٌش اًـيوان  ، واطلي2013

ؿمل الٔحِاء مـلس  نبٔ ملارا لك ُشا اًيفوز من الاؿرتاف ابًخـلِس؟ كس حىون اًـاظفة يه بٔحس املـوكاث، ٕار )

َّة ٔبهَلة ومصنًزة. ففي ؿمل اًفغل مثاًل،   ً صلزخٍة كس ٍىون من اًعـة مـِا اًخزًل ؾن فىصت اًوؿس توحوذ ب

ِا، ًىن يف ؿمل اًخعوز ادلًزيئ كامت حلِلة واحست كاس َة )جسازُغ منو اًىون(  إبؿاذت نخاتة اذلحىة من بًٔو

ثة ٔبفاكز كسمية ؼ مثي بمٔهَة الاهخلاء اًعحَـي، واملَي اًـضوايئ يف كِاذت اًخلَري ادلَين ؼ ثخعازغ الٓن 

ٔبس ئٍك ؾن اسلغ اًيووي اًًصحوسي كري املصمز، وهؼًصة ص حىة ادلَيوم واًالحِيَة. ما ًسيا ل هـصف ما  مؽ

(اًصواًة اًيت ؿََيا بٔن ورسذُا تـسيه 
1
. 

_____________________________________________ 
1 

Philip Ball (25 April 2013). "DNA: Celebrate the unknowns". Nature 496, 419–420 . 
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اًيت فهيا ؿٌَلء ًخحسج امللال ؾن مفاخبٓث ؿست ابًًس حة ٌَمِمتني ابًحًَووحِا ادلًزئِة وادلَياث.. مثي اًوزظة 

اًلصة الٓن ابندضافِم بٔن ادلَياث ل ًـصفون ؾهنا اًىثري نٌل اكهوا ًـخلسون مٌش ٔبؾوام كٍََك! ؾن الاحذفال 

تفم صفصت ادلَيوم اًخرشي والازثحاك اذلايل ٔبمام ذزاساث نثريت جضـص ابًيلط اًخفسريي ًسٌُاًزو معي 

ن اًضـوز ثسزافة مععَح اصلان املِمي وثبٔهَساث تبٔهَ (  م حصمزي ٌَربوثٌُاث.. ؾmRNAادلَيوم )هلي ٕا ى 

تَ جساكعت ٔبس   اا ابدلَيوم اطلي لكٌل اسذذان ؿَمً ًلوم ابًدضفري ُو الٓدص ًىٌيا ل هـمل اًىثري.. ؾن هجَي

 فصضَاث هؼًصة اًخعوز..

من الٔس   اًضـوز ابذلريت.. اًضـوز تبٔن اًـامل ًخلري واًـمل ًخلري.. لتس من ُسم نثري ًؼِصاًاكثة 

اًخعوزًة ًىن من جيصؤؿىل ُشا؟ ًِشا ًخحسج بٔن اٍمتسم ابملفاُمي اًلسمية ؾن ادلَياث )كسمية مبـىن ما 

 !( واًسائست حىت الٓن انجت ؾن صـوز )ؿاظفي( ٔلن اًـمل اًحًَوويج لكَ س َـاذ نخاتخَ!2013 كدي

ول ثـًصف ادلَيوم هفسَ يف حاٌك ، لسال اًيلاص حان ؿامً وجصمغ مصوز س خ) تي ٕاهَ ًلول يف ظسز امللال

، بٔو ٕا ى بٔي مسى ارلاض تيا، بٔو هَفِة معهل بٔظاًل   DNAخسال حاذ، فٌحن ل هـصف مارا ًفـي ٔبكَة اًؼ 

 !!(هَف ًـمي اًخعوز ؿىل املس خوى ادلًزيئ ا. بٔو مبـىن بٓدص، حنن ل هـصف حِسً ًخحنك يف اًعفاث

َمة ٕازحاث بٔن ألموز ٔبهعاز اصلازوًًِة املخبٔس ! لحغ جحم حماولث2013 ٕان اًاكثة ًخحسج يف ؿام

 تـَوم ادلَياث وؿىل املس خوى ادلًزيئ تُامن يف اذللِلة ٔبثسط ألموز يف ادلَياث لسال ًسوز احمسومة متامً 

 ؾن اًفِم اٍهنايئ ما ابعل ابذلسم اطلي ًسؾوهَ! احًوِا ادلسل.. وألمص تـَس متامً 

جصوفُسوز يف كسم اًىيَاء  امسَ لزي موزان ََة تول املًززل؟ ؿامل بٓدصومارا اكن اًصذ اًـاملي ؿىل ملال فِ 

ة يف ٕاحس لول ٕان جمٍك  اثس َعً  ى خامـاث ثوزهخو نخة ملاًل اذلًَو  Natureؿىل مسوهخَ ٌسة فَِ تول ًو

اًضِريت حتخفي ابدلِي! مصت بٔدصى ل جمال ٌَمزاخ.. من ًـازضيا  خاُي.. من حياول وضف اًلعاء ٕلػِاز 

َوة ُو جمصذ خاُي! وامللال اطلي حسج تَ اًصذ ما ُو ٕال ثفادص ل ًًهتيي تبٔهيا هـصف اًىثري ؾن اصلي اًـ 
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ؿىل بحٔباج وخسالاث  امـمتسً  ابٍهنايئول واطلي فلط كال تبٔهَ ًُ  ٕان ٕاي ورسذ اًسٌُاًزو اطلي حيفؼَ ت

 ؾرشاث اًـٌَلء الٓدٍصن.. 

 َِ املـصوفة ملست ؾرش س يواث وهل مؤًفاث  Nature اًعحَـة اجمٍك اَة تول حيمي اصلنخوزات واكن حمصزً ذ.ف

ىضفَ ًيجس ؾيسما ًلرتة  اومؽ رعل ًومص ابدلِي فوزً  ؿَمَة ؿسًست  ادلَيوم. اذلريت:من رس ألكساش ٍو

 الاؾامتذ ؿَََ يف حسم بٔي يشء؟ن فىِف ميىن ٕار

ًووحِا ادلًزئِة ل ًلدَون ٕال مبا ًىن اًـامة وحىت اًـٌَلء اًعلاز كري املخرععني يف ثفاظَي ادلَيوم واًحَ

شا ابًخ .. ما فـهل تول ابٔهَس ٌرسي ؿىل ادلَيوم املـلس خسً ثلسمَ هلم اًىٌُسة اًحَضاء من ثفسرياث ؿاملَة.. ُو

ابًًس حة ًىِية اًىٌُسة ُو حصمية.. ٕاهَ ٍىضف ابظن اًىٌُسة فٕار تَ ل حيوي اذلوكة امللسسة اًيت حياول 

 وحوذُا.. ل حيوي اذلسم اٍهنايئ..اًحاتواث واًىِية اذؿاء 

كازن ُشا إبظالكاث ذ.معصو رشًف ارلاذؿة حِر ًلول يف بٔحسُا )كس خاء ؿمل اًحًَووحِا ادلًزئِة ابٔلذٌك 

ألكوى وألتلى واًيت ل ثُسحغ(
1

 ! ايػل! كصبٓن ُو حىت ل ًُسحغ؟!

بٔدمت ُشا اًفعي تيليو 
2
و صلنخو   َز اذلاظي ؿىل ًعف ما رهصثَ يف اًسعوز اًساتلة، ُو ز حواناثن ًو

 ذنخوزات يف اًحًَووحِا ادلًزئِة من اًولايث املخحست ألمٍصىِة وبٔحس ٔبصس ٔبؿساء ثغل اًيؼًصة:

ظالغ ااجممتؽ لكَ مبا ًلوم تَ اًـٌَلء املخرععون من ثفسرياث ؿَمَة ثخـَق ابٕلهبام إ من اًيّاذز ٌَلاًة بٔن ًمت )

ن رعل هخَلى جمصذ ذرب ؾن بٓدص هؼًصة ًِشا اًضرط م وتسًل  ًـمَلني خبعوض بٔظي الاوسان.واًلموط ا

فِمِا خبعوض ُشا املوضوغ. فِمت اًرتوجي ٌَيؼًصة  ااذللِلة اًيت مل ٌس خعَـوا مه ٔبًضً بٔو راك ول ًيلَون ًيا 

 وسان..وحًزُهنا ثضلك ذكِق وابلس خـاهة تحـغ اًصسوم واًعوز املخرٍَك ٕلوسان اًىِف بٔو دلس الا

_____________________________________________  
1
 .204كيف بدأ اخللق:  

2
 Jonathan Wells (2002).Icons of Evolution. 
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بٔي دِال واسؽ ٕا ى ُشا اذلس  خبعوض حزئَة ثس َعة ٕا ى ُشا اًلسز يف بٔى فصغ  أبهَ مل ًًسج ساتلً  واًواحض

 (من فصوغ اًـمل اخملخَفة
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 اًحاة اًثاًر

 َة اًويححاهك 
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 متَِس

 

من مصمي ٔبس  اصلازوًًِة اًيت يه فاكز بمٔه الٔ  تـغيف ُشا اًحاة س يـصط تـغ ٔبمثٍك ذلاهكَة اًويح ؿىل 

املخبٔسَمة وس يحاول كسز هجسان بٔن هؼِص ؿسم اس خلامة اًيؼًصة يف املثَر املهنجي امليضحط.. اًويح يف 

 ألؿىل واًـمل واًـلالهَة ابٔلسفي.. 

ًوُ  -ومه ٔبهعاز اصلاوزًًِة املخبٔسَمة  ؤمن تبٔزضَة مضرتنة يف اًيلاص بٔظاًل اذم خمعط ملن ًا ُو كمف

 ملياكضة اصلازوهة املَحسٍن..

و هون إلوسان كري اًخرش.. فبٔحسٌُل ُو ما كدي بٓذم من  وسًدسٔب بٔوًل  تخفٌَس سمع ًـمتسون ؿَََ نثرًيا.. ُو

 اًاكئن امللُكَّف حفِس بٓذم ؿَََ اًسالم.. اكئن كري ؿاكي مهجي هحايق اذلَواانث والٓدص ُو

و ٕازحاث كَط اًفعي   يف بٔول فعَني سًٌاكش ُشٍ اًفىصت اًيت ميىن ثلس يِا ٕا ى حزئني: ادلزء ألول ُو

و ٕازحاث كَط اًلول تبٔن ما كري تين بٓذم ُو اكئياث مهجَة تال ؾلي.  تني اًخرش وإلوسان.. وادلزء اًثاين ُو

ة  م يف اًفعي اًثاًر سًٌا كش فىصت اًلول تبٔن حواء ٔبظَِا ٔبهىث كصذ.. وكائي ُشا خياًف ألحاذًر اًيحًو

 اًيت ثخحسج ؾن ذَلِا تعوزت ذاظة ذمزيت من ضَؽ بٓذم..

 .ًٌاكش مسبٌٔك ذَق بٓذم ؿَََ اًسالم من ؿسم.س ويف اًفعي اًصاتؽ 

 .. عحوز صاُنيهياكش امليحؽ اًرشؾي ٌضلازوًًِة املخبٔسَمة: نخاة بئب ٔبذم ٌَض َخ ؾحساً ؤبذرًيا 
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 اًفعي ألول: اًفىصت ألو ى.. إلوسان كري اًخرش؟

 

. ووسان ُإلا)  (.ٔبما بٓذم ووسهل مه ثرش ل ٕاوسان .سَف بٓذم من اًاكئياث ٔبص حاٍ اًلصوذ نيَاهسزاثل وكرٍي

ؤنس ذ.معصو رًشف كائاًل ًؤمن مـخيلو هؼًصة اصلازوًًِة امل  هبشا ىة بٔن ػل مل ًبٔمص املالئ)بٔن  خبٔسَمة، ًو

وسان، ًىن ًخرش سواٍ وهفخ فَِ من زوحَ. ؿىل ُشا ًعحح اًخرش مصحٍك اتًَة ًإلوسان ل ًـمل إلجسجس 

(ػل ملساز اًوكت تُهنٌل
1
و ؾى  وهجة هؼص   شا اًالكم ذالظة فىٍص ُو وذ.حسن حامس ؾعَة، ُو ُو

وسان إلن ازلَؽ مذفق بٔن اوسان، ًىن ما هيميا بٔ إل م ا اًعحوز صاُني اطلي ٍصى اًخرش بٔوًل ؾحس اًصاحي ذ.

س ُشا اًفِم بٔن ػل مل ًعَق ؿىل بٔي )معصو رشًف بٔن ًلول سنخوز ًُ  ُو اًخرش، تي ًعي اًخحسي ت ًًؤ

ً من زسهل ؤبهخِا (ايث اًلصبٓهَةآلتَفغ ثرش ؿرب ؾرشاث ا ائَ ًفغ ٕاوسان، تي حتسج ؾهنم ذامئ
2

 

تي حنن  ل ًـخربان ٕاوساانً  ـاًل ُي اًلصبٓن فوثس َعة ٌَلاًة.. ًىن ُي يه حصَحة؟  إارن اًيؼًصة واحضة خسً 

سٍ )ؾرشاث اإلن ُياك فازق تُهنٌل؟ ُي اًفعي تني األثرش  ايث( نٌل ًلول؟ ثـاًوا هبٔذش آلوسان واًخرش ثًؤ

 املهنج اًخجًصيب من اًلصبٓن ٌَصذ ؿىل سمعَ ُشا:

1. 

 {وثواظوا ابًعربٕال اطلٍن بٓمٌوا ومعَوا اًعَحت وثواظوا ابذلق  .وسان ًفي درسإلٕان ا. واًـرص}

 ًة ُيا؟آلمن املُزاظة يف ا

تي  اًة ل ثخحسج ؾيا حنن اًخرش ٔبساسً آلًخفسرٍي ٔبهيا ثرش ًوس يا ٕاوسااًن، ابًخايل فا امن املفرتط ثحـً 

 ثخحسج ؾن ٔبسالف بٓذم! فِي ُشا حصَح؟

_____________________________________________ 
1
 353كيف بدأ اخللق:  
2
 352السابق:  
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هلإلًة حيسج معوم اًخرش تَفغ اآلػل س ححاهَ وثـايل يف إان  شا ًُ  )ثفسري حصا ي ًًدلي ثبًٔو ( وسان، ُو

 ً اًيت ثـين ٔبهنا ثخحسج ؾن  {ٕال اطلٍن بٓمٌوا ومعَوا اًعاذلاث}جبمٍك  ا، تي ُو ػاُص متامً انٌل ًلول ذامئ

بٓذم اًخرش ُو ٕاوسان كري ملكف هَ ًـخرب بٔن لك ما كدي ألن، آلوسان امللكف اًـاكي( اطلي ُو موحوذ اإل)ا

وسان ؾيسٍ تال زوخ، تال ؾلي، تال حلكَف، واىهتيى كدي بٓذم ؿَََ إلول ؿاكي تي ول زوخ فَِ! ٕارن ا

ًة ىًزت ًخحسزيا ؾن ما آلًة ٕارن؟ وملن ىًزت؟ ٕاهيا ًو بٔذشان تخفسرٍي ًوخسان بٔن اآلاًسالم، فـمن ثخحسج ا

ن، فال مـىن ذلسٍهثا ًيا تي يه حتسج امليسثٍصن! تي وساإلا كدي ذَق بٓذم من اكئياث مٌسثصت بٔل ويه

وثـخربمه ملكفني وؿاكَني ًـصفون اًعاحل من اًفاسس،  م بٔنرث من ُشا ثخحسج ؿىل ٔبهنم لساًوا موحوذٍن 

خواظون اابذلق )ًـصفون اذلق ٕارً  ًخواظون  !ابًعرب وميزيوهَ( ًو

2. 

ََّ ُمًٌَحا ٕاًََ  مَّ } ٕارا َدّوهل هـمًة ِمٌَ ويَِسَ ما اكَن ًسؾو ٕاًََ ِمن كدي وحـَي ؼل  وٕارا م َّ إلوساَن رضٌّ ذؿا زت

 {ٕاهَم ِمن بحٔصاِة اًياز خِهِل كْي متخْؽ جىْفصَِك كََاًل ٔبهساًذا ًَضَي ؾن س 

خوؿسٍ ػل جبزاء اًياز ؿىل  ىفص ًو ًىس اًيـمة ٌورشك ٍو ٕان ػل ُيا ًخحسج ؾن )ٕاوسان( ؿاكي ًسؾو ًو

، فِي ا ايث ٕان اكن ُشا حصًَحا؟ ٕان ظحلٌا آلوذ ُيا ُو سَف بٓذم؟ ٕا ى من ثخحسج اوسان امللعإلنفٍص

ي..  اتَفغ )إلوسان( ول جمال ٔبتسً  سددسًل ًة مُ آليف ا بٔن اجس ًفغ )ثرش( اًيؼًصة فلس اكن ًًدلي ُيا ٌَخبًٔو

ًسمع  ٕامنا خاء ًفغ ٕاوسان ُيا ؿىل بٔهَ وسي بٓذم اخملاظة يف لك سمان وماكن حىت ًوم اًلِامة.. فبٍٔن ما

 !وسان مؽ اًخرش وبٔن الك مهنٌل اكئن خمخَف؟إلسمعِم ؿسم حصاذف مـىن ا

3. 

 {نخااًب ًَلاٍ َمًضوًزا ٔبًزمٌاٍ ظائَصٍ يف ؾيِلَ وخُنصُِح هل ًوم اًلِامةِ  ولك ٕاوسانٍ }

ًة واحضة ٔبهنا ثخحسج ؾن معوم اًخرش آلة ًوم اًلِامة، تي واحاسَ وسان ُيا ُو من س َُ إلمصت بٔدصى، ا
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س يا نخاهبم املًضوز، ٕان ظحلٌا اًيؼًصة فٌحن ً  منلوا وسُمت حساهبم ًوم اًلِامة َِ مللكفني اطلٍن ذُ اًـاكَني ا

بٓدٍصن مه من اكهوا سَف بٓذم! من س َحاسة ًوم اًلِامة ُو من  اتي ػل حيسج كومً  ااخملاظحني ُيا ٔبًضً 

 !اًة ل ثخحسج ؾيا ٕاظالكً آليا حنن! اٌسموهَ ٕاوسان هَاهسزاثل ًوس  

4. 

سغُ }  {جعوًل  ابًرّشِ ذؿاَءٍ ابرلري واكن إلوسانُ  إلوسانُ  ًو

من وسي  ًة؟ ٕان ظحلٌا اًيؼًصة فِيي ل ثخحسج ؾيا مفحازك ًنك اي ثرشآلمن اطلي ًسؾو؟ من املوظوف يف ا

 !بٓذم فاؼل ل حيسزيا ٔبظاًل 

5. 

لول إلو } ِّم  .ن كدي ومل ًُم صُئًابٔول ًشهُص إلوساُن ٔبانَّ ذَلٌاٍ مِ  .سان ٔبئشا ما متل ًسوف بٔدصح حًِاًو فوزت

َّا م حوَل هجمَن ِحث م واًض َاظنَي  م ًيحورهنَّ  {ًيحرشهنَّ

بٔن ػل  ابٔهَ ذَلَ من ل يشء،  م ًؤنس كسمً وسان وٕاىاكٍز ٌَحـر،  م ًشهٍص تإلُيا ػل ًخحسج ؾن الكم ا

ًة؟ آلواًخرش يف اوسان إلتني ا اوسان( و)اًض َاظني( ذمن نفصوا ٕا ى هجمن.. فِي حصى فازكً إلس َحرش )ا

وسان( كري ؿائس ؿََيا إلغ )ان ًفألاًيؼًصة ُيا ثـين بٔن ػل مصت بٔدصى ل ًخحسج ؾيا تي ؾن سَف بٓذم، 

و بٔن ا ،إاظالكً  وسان اطلي ًلرتحوهَ ل ؾلي هل إلًىهنا ثلؽ يف ثياكغ حىت ًو كدَيا ُشا اًخفسري اًِصايئ، ُو

ث ثخحسج ؾن ٕاوسان ؿاكي ملكف هل زوخ ًىٌَ ٍصفغ ايآل، تُامن ااحلكَف ؿَََ تي ول زوخ فَِ ٔبساسً  ول

 ايث؟آلاًخلكَف جبسل ؾلالين مٌىص ٌَحـر، فىِف جس خلمي اًيؼًصة مؽ ا

6. 

اٍ .  م حـَي وْسهل ِمن سالٌٍك من ماٍء رمني. اطلي بٔحسَن لكَّ يشء ذَلََ وتسٔب ذََق إلوساِن ِمن ظني}  م سوَّ

 {عاَز وألفئسَت كََاًل ما جضىصونوهفَخ فَِ ِمن زوِحَ وحـَي ًنك اًسمَؽ وألت

 مدني{ٔبومل ٍَص إلوساُن ٔبان ذَلٌاٍ ِمن هعفٍة فٕارا ُو دعمٌي }
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ذَلَ اكن من ظني )بٓذم ؿَََ اًسالم(،  وسان تبٔن تسءإلص او ى رنَّ ألًة اآلُيا، بٔن ػل يف ا اُامً  الحغ ٔبمصً 

يا ًلفز بحٔصاة اًيؼًصة رمََني تبٔن ُشا ُو ما كعسٍو تبٔن ا شٍ اوسان كإلُو خسًون ايث ٌس  آلري اًخرش، ُو

من هعف حىت خاء اًخرش ل ابرلَق املحارش ٕامنا من بٔة وبٔم، ًىن اًفازق بٔن  اهبا بٔن اًًسي واًسالٌك خاء

 ..وسانإلوابًخايل لك ما خاء تـس رعل مه )اًخرش( ل ا اوسان فبٔظحح ثرشً إل يف زوخ بٓذم اػل كس هفخ ػل

ًة من وسي آلؾن بٔن ذَق لك ٕاوسان ؿىل حست )ومه اخملاظحون يف اًة اًثاهَة، اًيت ثخحسج آلا ُيا جتيء

ًة آلمهنا، ل ثشهصمه جبسمه مدسٔب ارلَق نٌل يف ا اهبشٍ اًيعفة اًيت ذَلوا مجَـً  بٓذم( خاؤوا من هعف وثشهصمه

شا مذفق مؽ رهص ألا ايث آلنٌل يف ا {وسهل من سالٌك من ماء رمني}و ى، فِيي ختاظة وسي بٓذم ؿامة، ُو

 :ًخايل خنصح من ُشا ثض َئني ًيلضان هؼًصة ثعوزمه اصلازوًًِة املخبٔسَمةو ى، وابألا

ٓ ًة ًُ  امللعوذ هبا آلاًيت خاءث يف ا {سّواٍ وهفخ فَِ من زوحَ}بٔن  :بٔوًل  - نٌل حياًوون  وحسٍذم ب

ة كس حسزت لٓذم فلط فِو بٔول مـخسل يف اًلامة من ٔبص حاٍ  الاس خسلل، زاقحني تشعل يف ٕازحاث بٔن اًدسًو

ة اتًَة و إلا ًة اًًسي من سالٌك من ماء رمني، وابًخايل اتًَة ًخـممي آلسان امليحيَة، فلس خاءث بًٓة اًدسًو

ة وهفخ ألايث ذَق اآلارلعاة ؿىل لك اًخرش: ألظي واًًسي، ذما جيـَِا معاتلة  حٌة، ٕارن حسًر اًدسًو

 ..اُيا ؾن لك اًخرش ل ؾن بٓذم خمعًع  اًصوخ

و ملكف ؿاكي ٍىفص ابؼل ٍوىون دعيًا هل، ذما آل اوسان اخملاظة يفإلبٔن ا :ااثهًَ  - ًة اًثاهَة ُو )اًًسي( ُو

 .ًيفي اهفعال ًفغ )ثرش( ؾن )ٕاوسان( نٌل حياول بحٔصاة اًيؼًصة الاذؿاء

7. 

ا ومحهل وفعاهل زالزون صًِصا حىت ٕارا تَفَ  ووظَيا إلوسانَ } ًُ ا ووضـخَ ُنص َ ُنُص  تواصلًَْ ٕاحسااًن محَْخَ ٔبمل

ٍ وت ظاذلًا  بمٔعيَ  وبٔنْ  ؿًّل وؿىل واصليّ  هـمخََم اًيت ٔبهـمَت  بٔوسؾين بٔن ٔبصىصَ  كال زّة  بٔزتـني س يةً  ََفَ ٔبصسَّ

 {وٕاين ِمن املسَمني ٕاًَمَ  يل يف رًزيت ٕاين ثخُت  حصضاٍ وبٔظَحْ 

 من ُو اخملاظة؟
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 ..وسانإلهـم.. ا

 مفا حفوى ارلعاة؟

 ..تٍون.. بٔي اًخلكَفألهـم.. اًوظاًة اب

 ..سان اخملاظة؟ ظَة من زتَ بٔن ٌضىص هـمخَ وحـي هفسَ يف سمصت املسَمنيو إلمفارا فـي ُشا ا

  هَاهسزاثل كري اًـاكي كري امللكف؟ ُو -حسة هؼٍصهتم  -وسان اخملاظة ُيا إلفِي ا

8. 

ٕال اطلٍن بٓمٌوا ومعَوا اًعاذلاِث فَِم ٔبحٌص .  م زذذانٍ بٔسفَي سافَني .وسان يف ٔبحسِن ثلوميإلًلس ذَلٌا ا}

 {نكرُي ذميو

حسن وسان( يف )بٔ إلو ى ثثخت بٔن ػل كس )ذَق األحصاة اًيؼًصة، فاألايث مضلكة ؾيَفة ابًًس حة آلُشٍ ا

ًُ   ااكئن امليحين من سَف بٓذم فِو كعـً وسان ؾيسمه ُو اًإلن األؾن بٓدص  ثلومي( ذما ًيفي هؼٍصهتم بٔوًل 

وسان ُو اًخايل إلن جيـَوا ا)يف ٔبحسن ثلومي( نٌل ًسؾون، ول اجات هلم من ُشا املضَق اًـاظف ٕال تبٔ 

ـى  هؼٍصهتم لكِا فُسلط لك ما تيٍو من فصضَاث   !ةثعوزًٌَخرش ًو

9. 

 {ًلول إلوسان ًوَمئٍش ٔبٍَن املفص}

ة ٔبمام زتَ وكهتا، فِي ُو حاسَ وسان امللكف اًـاكي اطلي س َُ إلمن اطلي ًلول ُشا ًوم اًلِامة؟ هـم.. ا

 م؟ٕاوسان هَاهسزاثل بٔم ُو وسي بٓذم ؿَََ اًسال

10. 

مَ  ًًُدَّؤ إلوسانُ }   {ؤبدَّص ًوَمئٍش مبا كسَّ

 {ًرُتَك ُسًسى بٔنْ  إلوسانُ  ٔبحيسةُ }

ايث؟ اًـاكي امللكف بٔم كري اًـاكي كري امللكف؟ ٕاهَ اًـاكي امللكف آلؾن بٔي ٕاوسان ًسوز اذلسًر يف ا
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ن ًرتنَ تال حساة.. فـال ؤبهَ ًألًشهٍص ػل مبا س َحسج هل ًوم اًلِامة من ٕادداٍز مبا كسم وبٔدص من ا

سة اًيؼًصة فِشا اذلسًر كري موخَ ًيا تي موخَ ًإلوسان كري اًـاكي كري امللكف وٕال ًو نيا حنن حب 

 !وسانإلاخملاظحني لسددسل ًفغ )اًخرش( تَفغ ا

 

ُي حىفي ؾرشت ٔبذٌك حملو حتسي ذ.معصو رشًف تبٔهيا ًن اجس اًخرش امللكفني خياظحون ؿىل ٔبهنم )ٕاوسان( ؿرب 

 !ايث؟آلث اؾرشا

*** 

وسان ووسهل فِي ٍىفي ٌَصذ ؿَََ ثغل إلٔبما اذؿاء ذ.ؾحس اًعحوز صاُني تبٔن اًخرش مه من اكهوا كدي بٓذم ا

 :تعاهلإلايث آلا

1. 

كاًت هلم زسَِم ٕان حنن ٕال ثرٌش مثَنك ًوىنَّ ػل مينل ؿىل َمْن ٌضاُء ِمن ؾحاِذٍ وما اكن ًيا بٔن هبٔثَنك  }

 { ػل فََخولك املؤمٌونٕال إبرن ػل وؿىل ثسَعانٍ 

ي  حسة هؼًصة ذ.صاُني فاذلسًر ُيا ًسوز ؾن سَف بٓذم كري اًـاكَني، فِي اكن فهيم ٔبهخِاء وزسي ُو

 فىِف ًسؾي بٔن اًخرش مه امليلصضون؟ ااكن ؾيسمه ًلة؟ ُو ٍصفغ ُشا متامً 

2. 

ين ثرٌش ومل ٔبكُ }  {اتلَّ  كاًت بَّٔنَّ ٍىوُن يل كالٌم ومل ميسس ْ

 نٌل ًسؾي؟ .. فِي ُياك فعي تُهنٌل فـاًل (وسانإلسالم ُيا ثخحسج ؾن )اًخرش( ل ؾن )امصمي ؿَهيا اً 

3. 

وا اًيجوى اطلٍن ػَموا ُي ُشا ٕال ثرش مثَنك ٔبفذ لَُة}  {ثون اًسحص ؤبهمت ثحرصونبٔ كَوهبم وبرٔسل

صو رشًف بٔن ػل معذ... ًِشا اكن ٌس خسل (هخِاء ثرش، ًُسوا )ٕاوساانً ألان بٔن اُيا ػل س ححاهَ وثـا ى خيرب
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و ما ًيفي هؼًصة ذ.صاُني متامً  هخِاء تَفغ )ثرش(ألخياظة ا اتلة ًيفي هؼًصة ذ.معصو ذٌك اًسأل.. ومجـِا اباُو

! ٕان هؼًصة اًفعي تني املـيَني ٕا ى هوؿني من اًاكئياث املخخاًَة هفسِا ثيسثص ٕان مجـيا تني ُشٍ ارشًف ٔبًضً 

 ..ايث وساتلهتاآلا

4. 

ػل ؤبحداٍؤ كي فمَل ًـشجنك تشهوجنك تي ٔبهمت ثرٌش ذمْن ذََق ًلفص ملن ٌضاُء  ازى حنن ٔبتياءُ وكاًت اٍهيوذ واًيع}

ة َمن ٌضاء وؼل مغل اًسٌلواث وألزط وما تُهنٌل وٕاًََ املعري ـّشِ  { ًو

ػل ًشهص اٍهيوذ واًيعازى تبهٔنم )ثرش( ذمن ذَق.. ومه ملكفون ؿاكَون ًِشا حياس هبم ػل ابًثواة بٔو 

 ..اةاًـل

 :أبذريً 

5. 

لم ٌَمالئىةِ }  {من ظني إاين ذاًٌق ثرشً  ٕار كال زت

َُزََق؟ بٓذم.. اًخرشي بٓذم ل ا  اايث اًيت خاءث زذً آل.صاُني.. ويف اوسان املخعوز مبفِوم ذإلمن اطلي س 

.. فىِف جيمؽ ُؤلء تني ثغل "وسانإل"ا اف اجس بٔن اطلي ذَق من ظني ُو ٔبًضً ؿىل ذ.معصو رًش

 وسان؟إلموا ؿىل فعي اًخرشي ؾن ااملخياكضاث ٕان مص

*** 

 اخمخَفً  اوسان ذَلً إلخبٔسَمة الاذؿاء، ًُ  اذؿات اصلازوًًِة امل  ِا اجس اًرتاذف ًوُ  نٌل حاولايث لك آلجبمؽ ا

ُو سالٌك ٔبص حاٍ هَاهسزاثل ومٌَ خاء اًخرش امللكفون اًـاكَون نٌل ًسؾي ذ.معصو رشًف، ًوُ  اًخرش مه 

ٔبص حاٍ هَاهسزاثل ومهنم خاء إلوسان امللكف اًـاكي نٌل ًسؾي ذ.ؾحس اًعحوز ظي ارلَق اخملخَف سالٌك ألا

نٌل  اؾلًََ  اول سخِي زلـِا مـَ مٌعلًِ  اتـضِا اًحـغ وثياكغ اًلصبٓن متامً  صاُني.. هؼًصة اًفعي ثورة

 !نوساإلاًخرش ٔبم ا: من ثضازهبم يف ٕازحاث من خاء بٔوًل  ًسؾون، ول ٔبذل ؿىل رعل
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 ًفىصت  اًثاهَة.. ما كدي بٓذم اكهت اكئياث تال ؾلي هسائص اخملَوكاثاًفعي اًثاين: ا

 

 ؟اًـليؾهنم ة لًَ  ٔبهَ ُي ابيق اخملَوكاث تال ؾلي حىت ًلال ؾن سَف بٓذم

 :اًيلاظ اًخاًَةًس خـصط ُشا يف ً اًوظف؟  ُي ثـامي مـِا اًلصبٓن واًس ية هبشا

 

 : مفِوم اًصيق اًـلًلبٔوًل 

ـام تي مه بٔم حتسة بٔنَّ بٔنرثمه ٌسمـون بٔو ًـلَون ٕاْن مه ٕال اكٔله} ًة آلسرٍي اجن نثري يف ثف  إلمام ًلول

ؤلء ذَلوا ًـحاذت ػل بٔي: ٔبسوبٔ حاًل  {بٔضي سخِاًل   من ألهـام اًسازحة، فٕان ثغل ثـلي ما ذَلت هل، ُو

(وحسٍ ل رشًم هل، ومه ًـحسون كرٍي ٌورشهون تَ، مؽ كِام اذلجة ؿَهيم، وٕازسال اًصسي ٕاٍهيم
1
  

هـام اًـلي تي ٔبزخذَ، ٕامنا وضؽ كًِسا ذلسوذ اًخلكَف املفصوط ؿَهيا ألؾن ا مل ًيِف  إلماملحغ ُيا بٔن 

 ..ومـصفهتا ٕاايٍ

 فىصون يف الٓدصت. تي مه بٔضي سخِاًل ٕان مه ٕال اكٔلهـام بٔي يف اللٔك واًرشة ل ً) اًلصظيبإلمام تُامن ًلول 

ملاثي: اٍهبامئ ثـصف زهبا وهتخسي ٕا ى مصاؾهيا وثيلاذ لٔزابهبا اًيت ٕار ل حساة ول ؾلاة ؿىل ألهـام. وكال 

ؤلء ل ًيلاذون ول ًـصفون زهبم اطلي ذَلِم وزسكِم (ثـلَِا، ُو
2

 

ًسلوظ حلكَفِا  ادصت نثريً آلهـام ُيا ل ثفىص يف األمصت بٔدصى ُيا اًلصظيب زمحَ ػل ًخحسج ؾن اًخلكَف، ا

و ما ل ؿالكة آلوابًخايل بٔوحة ؿَََ حساة ا ،صم ػل تين بٓذم تَابًرشائؽ واصلؾوت واًـحاذت ذما ه دصت ُو

  َ..ًٔلهـام ت

_____________________________________________ 
1
 .113/ 6تفسري ابن كثري:  
2
 .36/ 13تفسري القرطيب:  
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ا اب  :سم ابلًٓة اًخاًَةعدصت كس ًعآلًىن ُشا اًخفسري ثسلوظ ثفىرُي

{ َّ ٍء  ُمَّ َوَما ِمْن َذات ًِْىذَاِة ِمْن يَشْ ْظيَا يِف ا ل ُبَمٌم َبْمثَاًنُُكْ َما فَصَّ
ِ
َِ ا ِْ ْم ٍة يِف اَلْزِط َول َظائٍِص ًَِعرُي جِبَيَاَح ِ  َى َزهِبّ

ِ
ا

ونَ  رَشُ ْث }دصى ألًة اآلا الك ثغل اًاكئياث سُمت حرشُا ؤبًضً فلس ذل بٔن  {حُيْ  {وٕارا اًوحوص ُحرِشَ

 حىت ًلاذُ  ًوم اًلِامة ًخؤذلّن اذللوق ٕا ى بَُِٔا )بٔن زسول ػل ملسو هيلع هللا ىلص كال ًلول واذلسًر اًيحوي ؾيس مسمل

ًليض ػل تني ذَلَ ادلن وإلو  واٍهبامئ، )دص آلااًعحَح ويف اذلسًر  من اًضات اًلصانء( ٌَضات ادلَحاء

، فـيس رعل دصى كال ػل: هوهوا حصاابً وٕاهَ ًَلِس ًومئش ازلاء من اًلصانء، حىت ٕارا مل ًحق ثحـة ؾيس واحست لٔ 

بٔي بٔن املعري اٍهنايئ ًٔلهـام ًُ  اكملعري اًخرشي، ًىهنا مؽ رعل حترش  (ًلول اًاكفص: اي ًَدين نيت حصاابً 

و املوافق  ايث اٍمني اطليك واًِسُس واًخبٔهَس ؿىل بٔن اكفة اًعَوز آلوحتاسة ذما ذل ؿىل وحوذ ؾلي ًِا ُو

 ..{اًنكبدٔم ٔبمث}واذلَواانث يه 

هـام بٔم ل، تي يف وحوذ اًخلكَف ألايث ل ؿالكة ًِا توحوذ ؾلي ؾيس اآلٕارن اًلضَة امللعوذت يف ا

مبا ذَلت  ادم حمسوذً أللي ألهـام وكريمه من اماهة اًيت هصم ػل تين بٓذم حبمَِا.. فاكن ؾألواًدرشًف حبمي ا

ًـسم ثعوز ؾلَِا ٕا ى  اهـام معَلً ألالهَة ااًخرش، وهفي ؾلهل، ل ميغل اًسـة واًرتهَة اطلي متزي تَ ؾلي 

دم اًخرشًة هفسِا ًـسم ثعوز ؾلَِا ابًخـَمي ٕا ى مس خوى بدٔم ألًـين هفي ؾلالهَة تـغ ا-مس خوى اًخرش 

مفاذام كس حص وحوذ ثفاوث تني بدٔم اًيوغ اًواحس اًخرشي مؽ اًدسَمي توحوذ اًـلي واًخفىري ؾيس  !ٔبدصى

 ـام واٍهبامئ؟هألازلَؽ، فىِف ل ًعح ُشا مؽ ا

ىشا ُو آلٕان وحوذ اًخفاوث يف اًلسزاث اًـلََة ل ًيفي وحوذ اًـلي ؾيس ا هـام ألمؽ ا اذلالدص، ُو

اجن نثري، إلمام ًة وػل بٔؿمل، نٌل وسدضف من كول آلِشا ُو ملعوذ اف دصى، ألواصلواة واًعَوز ا

  لصظيب..اً إلمام ونشعل ًـسم وحوذ حلكَف ًِا نٌل ًإلوسان، نٌل وسدضف من كول

من ٔبؾؼم ٔبهواغ اطلم، فِو ًـين بٔن ُشا اًخرشي زذ ؾلهل -هـام تي بٔضي ألتبٔهَ اك بٓذسمي ألوٕان رم ػل 

ة يف ٕا ى مصثحة اصلوا امن اكفة اًخرش، وزذ خًسَ معومً  اهـام اًـلََة اًيت يه ٔبكي زكًِ ألا إبزاذثَ ٕا ى ذزخة
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شٍ يه كسزاهتا، تُامن اًخرشي اطلي هـام ُشا ُو ما ذَلت ألن األ اًخلكَف، طلا فِو بٔنرث ضالًل  من بٔخهل ُو

 ..اًسمو املصتوظ هباو من اًخاكًَف  مذحصًزا ءتاصلان اإبزاذثَ اذلصت مذزريً  ُشا فـهلظيؽ يف هفسَ 

واذللِلة بٔن ماَُة اًصيق اًـلًل ُيا هفسِا حتخاح ٕا ى تـغ ثوضَح، فاؼل مل حيسذ زيق اًـلي ابًلسزت 

ًِيي، فذىون حضازاث ماذًة ؾؼمي وـاذ وٕازم يه خاََُة مشمومة، ًسذي إلاذلضاًزة تي تلدول اًخلكَف ا

ا يف ٕاظاز ا جصمغ بٔن ٕاماكانهتم اًـلََة حـَهتم ًعَون ابذلضازت ٕا ى زيق  {هـام تي مه بٔضيألاك}ًة آلظاهـُو

  .موز ل حتسة ُىشاألبٔن ا ياُائي ؿىل املس خوى املاذي، ًىن ػل ًًهب 

كس  ًِيي وكدوهل هل، حفضازتإلٌَخلكَف ااذلضازي املاذي ٕامنا حبجم ٕاذزانَ سة حبجم مٌخجَ يق اًـلي ل حيُ زُ 

لٍِك ماهة اًث ألمبلاًُ  اًخرش بٔنرث تسائَة ًىهنا ثؤمن ابؼل وثفِم حلكَفَ ًِا ابًـحاذت واصلؾوت وثـصف رس احىون 

ًىهنا ل  بٔنرب وفىصايً  ماذايً  صبأنً  حضازت ؾؼمى تَلت وؾلالهَة من ابٔنرث زكًِ حىون -املوضوؿة يف ؾيلِا 

  رشؾي. بٔي حلكَفتول ثؤمن تَ ول ثلدي  ثـصف ػل

ا ؾن ا ابمللاًُ  املاذًة يه يف حلِلهتا خاََُة اًصاكِة فألذريت دصى أل، تُامن اهـام ؾلاًل ألمل ٍصثفؽ ظاهـُو

اًُ  ػل مل ذزاك..إلابمللاًُ  املاذًة يه يف حلِلهتا مؤمٌة اتمة اًصيق من هجة اًـلي وا املخزَفة حضازايً 

 ..ختخَف ؾن ملاًُ  ؾحاذٍ من تين اًخرش

هـام، وٕال حص الاس خسلل هبا ًيفي اًـلي ؾن ألًة ل ًعح الاس خسلل هبا ًيفي اًـلي ؾن اآلٕارن فِشٍ ا 

شا إلدٍصن، تي ًعح الاس خسلل هبا فلط ًخخِان فوازق اآلنثري من اًخرش ا ما ذزاك اًـلًل واًخلكَف، ُو

هواغ اذلَواهَة وحىت ألدم من اكفة األحاذًر اًيت ثخحسج ؾن حرش وحساة اكفة األايث واآلًدٌامغ مؽ ابيق ا

(حىت اطلابةلك يشء حيرش ) اجن ؾحاشإلمام اذلرشاث نٌل يف كول 
1
ول حساة ٕال توحوذ ؾلي ًسزك  

 دصت حِر ًلذط آلاتني تـضِا اًحـغ يف  اري( و)اًرش( ذما جيـي ُياك كعاظً كي اًفازق تني )ارلألؿىل ا

_____________________________________________ 
1
 19/229تفسري القرطيب:  
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شا ًخساظة ؾلَِا ملاتي حصهَة اًـلي اًخرشي، ًىن هناٍهتا خمخَفة فِيي ثخحول ٕا ى ارلرِيّ  من اًرشٍص، ُو

ا كري مألحصاة   .يف اًـلي واًخلكَف انرث زكًِ ألوسان امللكف اإلعري ان معرُي

*** 

 

 ة ٌَمزَوكاث: مفِوم ألذمَااثهًَ 

 

ا زكًِ إلوز ووضـيا إان كسميا اًاكئياث ٕا ى تسائَة وؿََا يف سَسٍك اًخع هَ متزي ابًـلي تُامن أل اوسان ؾيس بٔنرُث

، فِيي ل ثعف ماؿسا اكعـً  مياًخلس  اعسم ٔبمام بآيث كصبٓهَة حصفغ ُشاًحايق فَِ مهجَة اًِوام، فس يُ 

 واحست من ٔبظلص اذلرشاث )اٍمني(يف ىصت رهَة نٌل ىصى وسان ابهلمجَة تي يه )بدٔم ٔبمثاًنك( ًوِا ؾلول مفإلا

سَامين ؿَََ اًسالم وجس خًذج املساز اطلي سُسحق ابيق ٔبمهتا  م ثلوم تخًدهيِم اًييب كة مسريت احص  ويه

لختار ٕاحصاء ٌَيجات، فبٔي مهجَة بٔو اهـسام )ؾلي( يف ُشٍ اًلعة اًلصبٓهَة؟ ًلس حسزت اٍمنٍك كورما فسل رعل 

ة اًلاذمني )سَامين وحٌوذٍ(  ة هلم، ومه رووؿىل وحوذ ًل جضىِي ذاض )كوم( وكس زبٔث واس خًذجت ًُو

شا لكَ ًؤنس متامً ومسازمه وما ميىن بٔن حي دصى املعاكة يف ظوزت ألاذللِلة اًلصبٓهَة ا اسج )حيعمينك( ُو

منٍك كس مزيث .. لحغ بٔن اٍ {زط ول ظائص ًعري جبياحَِ ٕال بدٔم ٔبمثاًنكألوما من ذاتة يف ا}كاهون حامس 

( إبظالق، ذما ًـين ٔبهنا متخغل اًلسزت ؿىل )اًرتامك املـصيف( و)اًلسزت ؿىل ا ثلي )ثرشً ملسَامين من حٌوذٍ و

اًؼاُص يف ٕاذزاك مـىن و اٍمتَزي( تني سَامين وكرٍي من اًخرش  م تني اًخرش اًـاذًني وكريمه من ااجميسٍن 

شا مجَـَ من بٔدط دعائط اًـلي اًيا  ..جض)ادليوذ( ُو

يك ٌسدٌىص فـي كوم س حبٔ، ٕار هَف ًددؽ  اواؾًَ  فلس امذغل اًِسُس ؾلاًل  انرث متزيً تي وكعة اًِسُس اًلصبٓهَة بٔ 

ا  م زاكة ا؟ُؤلء ثغل اًوزًِة مص أل! ًلس ٔبذزك اًِسُس اًوزًِة وبٔفـاًِا املياكضة ًإلميان اًعحَح فاسدٌىُص

 !ذزاك املخعوز؟إلرعل ا ًَيجو حبَاثَ.. فبٔي )مهجَة( يف وثبٔدص،  م اؾخشز وحىك
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ًسل ُشا ؿىل بٔن اهلمجَة بٔو اًخعوز ل ًخحسذان من جحم اًـلي ول ماكن اًاكئن يف سَسٍك )اًخعوز( 

املزؾومة.. تي لك ٍلوؿة من اًاكئياث )بٔمة وحسُا( ًِا ذمزياهتا ارلاظة )اًلومِة( مثي اٌَلة، واًيت هصم ػل 

دم خمخَفة اٌَلاث ل ًفِم لك هوغ مهنا ألَفة، فسل رعل ؿىل بٔن ُشٍ اسَامين ؿَََ اًسالم تخـَيَ ًلاهتا اخملخ

و ادذالف مصهة متامً آليوغ اًلة اً  ل ؿالكة هل ابلدذالف اٌَلوي تساذي اًيوغ اًواحس نٌل تني  ادص.. ُو

ذري ميىن اًلفز ؿَََ ألاجَزًية، فالدذالف اإلدصون اآلاًخرش تـضِم اًحـغ حني ًخحسج تـضِم اًـصتَة وا

مة( اًىربى ٌَيوغ ألاجَزًية، ففي هعاق هف  )اإلٌك ًوُ  مىصمة ٕاًَِة بٔن ًلسز اًـصيب ؿىل اًخحسج ابثسِو

ساًَة )اًيعق( تُامن يه ًُست ألاًخرشي كس ختخَف اٌَلاث ًىهنا جس خـمي هف  املعاذز واذلصاكث وا

اذز بٔو اذلصاكث ول ٌس خـمي هف  املع اى، فاًالكم ؾيسمه كس ل ٍىون هعلً نشعل ابًًس حة ًلك ٔبمة ٔبدص 

هواغ( ألساًَة اًفمَة، ًِشا اكهت مىصمة من ػل ًيخَِ سَامين بٔن حـهل ًلفز اذلاحز اٌَلوي تني )األوا

شا ًعة يف ظاحل متزيل ألاخملخَفة ًَحسج اكفة )بدٔم ا َلي متزط( اخملخَفة، ُو فىصت  اامً  بٔظي لك هوغ وحسٍ ًو

 ..ظي املضرتك ًٔلهواغ اخملخَفةألا

خملخَفة ٔبذًما خمخَفة، ولك بٔمة مهنا ؿاكٍك ثضلك ذاض وثددؽ اكفة اًلواؿس اطلهَة ًٔلدم، ٕارن هواغ األوماذامت ا

تال  لول ٕان بٓذم اكن هل بٔة وبٔم )مهجمفا مـىن بٔن ًسمع بٔحسمه اًيؼًصة اًخعوزًة اصلازوًًِة املخبٔسَمة اًيت ث

ؿَََ اًسالم بٔول اًاكئياث  فاكن بٓذم-ؿىل بٔن لك ماؿسا تين بٓذم فَِ مهجَة  ا( مـمتسً انيسأل( من )اؾلي

 اًـاكٍك؟ 

ظالق، وٕان إلٕان لك ما ؿسا بٓذم ُو )بدٔم( ًِا )ًلة( و)ؾلي( و)فىص( نشعل، ول ثوخس مهجَة فهيم ؿىل ا

م حزًءا من ألة واألذم ؿَََ اًسالم بٔة وبٔم نٌل ثفرتط اصلازوًًِة املخبٔسَمة، فَِزم بٔن ٍىون ُشا اآلاكن 

من اذلرشاث واصلواة وكريمه، ذما ًيفي فىصت بٔن ٍىون بٓذم ؿَََ  ارث ثعوزً هنم اكهوا بٔنألمهجَة فهيا )ٔبمة( ل 

اصلازوًًِة املخبٔسَمة( بٔنرث  )ٔبانيس هؼًصة ا)اٍمنٍك( ؿاكٍك مفا ُو بٔنرث ثعوزً اًسالم بٔول اًـاكَني، ماذامت 

فىٍصن( فِعحح جمصذ ، وابًخايل فبٓذم ًن ٍىون وكهتا بٔول )اًـاكَني( و)املاهنم بٔنرث ثعوزً ألابًخبٔهَس مهنا  ؾلاًل 
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شا ًيفي بٔحس بمٔه بمٔعست اًيؼًصة املخبٔسَمة، مفارا ًفضي إلحزء من سَسٍك اًخعوز ل مزيت هل ؿىل ا ظالق ُو

( )ؿاكاًل  ؤبمة ابًوروزت؟ ٕاهنا حزمع بٔن ػل حـهل اوفىصً  َ املزؾومة ٕارن ٕان اكهت متغل ؾلاًل بٓذم ؿىل سالًخ

حـي اًـلي يف  س ححاهَ كس ػلايث ؿىل بٔن آلس ذًت أكفضي حَلة يف سَسٍك اًخعوز ًىن هَف رعل وك

 زط من اصلواة واًعري ؤبظلص اذلرشاث؟أللك )ٔبمة( بٔدصى ؿىل سعح ا

ٕان جمصذ ًفغ )ٔبمة( ووحوذ )ًلة ذاظة( ًَزم ابًوروزت وحوذ هوغ من اًخيؼمي )اًـاكي( كري اذلرصي ؿىل 

عحح لك اكئن يف سَسٍك اًخعوز املزؾومة هل ثغل  بٓذم ووسهل تي ذمازي هلم يف ظوزت مذواًسة )ٔبمثاًنك( ًو

شا ًيايف اًيؼًصة املخبٔسَمة   ..امتامً اًعفاث حىت ما كدي )بٓذم( ؿَََ اًسالم ُو

*** 

 : متزي اذلَواانث يف اًلصبٓن ااثًثً 

 

بٔو  ثعوز )ؾضوايئًرص اًخعوزًون ؿىل إلميان ابًسَف املضرتك ٌَاكئياث، وبٔن لك اكئن ًُ  ٕال جمصذ 

َ ة ثسمعِم يف ُشا اتقَف س( من سة ػصوف تَئِةملواهج موخَّ ، فِي اًلصبٓن اًىصمي وألحاذًر اًيحًو

 اًصبٔي؟

: مٌاكضة فصضَة ثعوز اًاكئياث ٔبمص ميىن كدول ارلالف فَِ، ًىن اذللِلة ٔبهَ نٌل ظيفٌا ألمص ساتلً ا

 املس خحَي ُو ارلالف يف فصضَة ثعوز إلوسان.. 

 ًىن..

 !؟ذون خسل صضَة ثعوز اًاكئياثارلالف يف فكدول ميىن  احلً  ُي

ٔبؾخلس ٔبهَ حىت ُشٍ اًيلعة فهيا خسل وتخبٔمي مـلول كس ثعي لس خحاٌك فصضَة ثعوز اذلَواانث من سَف 

 مضرتك..
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من املفرتط ٕان ثعوزث اًاكئياث من سَف مضرتك ؿسم ىزوغ الآيث ٕا ى اٍمتَزي تني اخملَوكاث اخملخَفة، مفا 

ن اذلوث ٕان اكهت ألو ى خس ألذري.. ل ًـلي اذلسًر اٍمتَزيي رلَق وخَ متزي ألهـام ومهنا اًحلص ؾ

 اًاكئياث اخملخَفة فٕان يه ٕال ثعوزاث خاءث ٌَخىِف مؽ اًحُئة..

اكهت جمصذ ثعوزؾن حِوان مٌلصط ٌض حَ ألزهة امسَ جصوثًَووتوش،  م نرب جحمَ وبٔظحح  فإلتي مثاًل 

ربوثًصوم يف جحم املاؾز..  م حِواانً    مٌَ خاء ازلي اذلايل..امسَ تًو

من  تُهنا وتني ازلي اذلايل، وتسًل  ما اصلًَي ؿىل ُشا؟ جمصذ حفصايث خمخَفة ًاكئياث مٌلصضة مت اًصتط

وضـِا يف هف  اًخلس مي اذلايل ٌَاكئياث )فعٍَك ازلال تبٔهواؾِا مثي اًالما ( مت اؾخحازمه سَفًا ٌَجٌلل 

امسَ ػِوز مفاحئ ٌَجٌلل  اًخعوز.. لتس من ؿسم الاؿرتاف ثيشءاذلاًَة! ملارا؟ فلط ًسس جفواث هؼًصة 

فِشا ًسمع هؼًصة ارلَق املحارش، تي لتس من ٕاجياذ حَلاث مدسَسٍك رمٌل تسا ألمص كري مٌعلي ول ؾلالين.. 

ُىشا اجسمه ًـخربون صخَِ ألزهة ُشا ُو خس ازلي اذلايل واكئيًا بٓدص ٌض حَ حِوان )اًفِىوحٌا فِىوحٌا( 

 ملـادض )اطلي مل ًيلصط تـس( ُو ادلس ألكصة ٌَجمي اذلايل!ا

ويف اذلسًر اًعحَح بٔن  {ٔبفال ًيؼصون ٕا ى إلتي هَف ذَلت}ًىن اًلصبٓن ًخلكم تعوزت متزًية ؾن إلتي 

ربوثًصوم.. وما اذلسًر اٍمتَزيي  ذَلِا اكن من اًض َاظني، ذما ًـين بٔن سَفِا مل ٍىن اًربوثًَووتوش بٔو اًحًو

َيؼص يف ذَلِا ٕال ظَة من ػل س ححاهَ وثـا ى بٔن هخبٔمي تسًؽ ظيَـَ يف ُشا اًاكئن ثضلك متَزيي ًِا وٌ 

 "إلتي" فىِف ًلال بٔن ًِا سَفًا بٓدص ل ؿالكة هل هبا ٕال تعفاث جرشحيَة انذزت؟!

ايث هف  ألمص ًلال ؾن ألهـام، اًيت ٕان معمت اكهت ؿىل اًحلص واًلمن وإلتي، واًيت كس خاءث الٓ   

ا وثفصذُا يف ارلَق، فِلول زة اًـزت ٍَصْوا ٔبانَّ ذَلٌا هلم ذما معَْت ٔبًسًيا  بٔومل: }اًـسًست املخواحصت ثؤنس متزُي

ا ٌَخرش، نشعل {ٔبهـاًما فُِم ًِا ماًىون ًت } :ُيا ألهـام )خمَوكة( تبًٔسي ػل وكس خسُص رْبَ ـِ َ اِم ً ـَ ْ نَّ ًنَُكْ يِف اْلَه
ِ
َوا

ا ازِِتنيَ  وُْسِلِنُكْ ِممَّ ًًِعا َسائِلًا ٌَِضَّ َِ ِمْن تنَْيِ فَْصٍج َوَذٍم ًََحيًا َذا ُيا متَزي رلعائط حمسذت زخهتا ػل من  {يِف تُُعوِه

َََة بَْسَواحٍ }تساًة ارلَق ًٔلهـام، نشعل الًٓة اًىصمية  اِم زََماِه ـَ ْ مفا ثفسري ٔبىزل ُيا ؾيس  {َوَبىَْزَل ًنَُكْ ِمَن اْلَه
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ًؤمٌون بٔن اًلمن وإلتي واًحلص لك هل سَف خمخَف وحيمي ظفاث خمخَفة ؾٌل وظفِا ػل  اًخعوزًني ومه

 ٍمتَزي ألهـام ابطلاث؟

ُو واٍمني من سَف مضرتك ُو اصلتوز،  ا ًـخرٍب ؿٌَلء اًحًَووحِا مٌحسزً تُامنوهف  ألمص اجسٍ يف اًيحي، 

 َى اًيَّْحِي }َفة ذمزيت رلَلَ تشاثَ ؾن ظًصق ثعوز ذازوًين، فٕان ػل خيربان يف اًلصبٓن كعة خمخ
ِ
لَم ا َوبَْوىَح َزت

صُِصونَ  ـْ َ ا ً َجِص َوِممَّ َُواًت َوِمَن اًضَّ ُ ِشي ِمَن اًِْجَحاِل ت ِ ِِّم ُرًاًُل  .بَِن اختَّ ُحَي َزت ََّمَصاِث فَاْسًَُِك س ُ ي ِمْن لُكِّ اًث  ُمَّ لُكِ

ٌَِف َبًْوَ  اٌة ُمْرخَ ُصُح ِمْن تُُعوهِنَا رَشَ ًِلَْوٍم ًَخََفىَُّصونَ خَيْ ًًَة  نَّ يِف َرعِلَ َلَٓ
ِ
َِ ِصَفاٌء ٌَِيَّاِش ا َُ ِفِ ُ  {.اه

اًيت سدٌفشُا، مفا ؿالكة ُشا ابلذؿاء اًفعصت عة ٔبهَ ذَق اًيحي  م بٔوىح ٕاٍهيا خبٕان ػل ُيا ًحَليا 

اذلرشاث اًيت اًخعوزي بٔن اصلابتري حتًوت من بلٔك اذلرشاث ٕا ى بلٔك اٌَلاخ ٔلهنا كس حىون اس هتَىت 

 ثخلشى ؿَهيا فبٔظححت اًيحي؟!

ٕان ؾرشاث الآيث اًلصبٓهَة ثخحسج ؾن اذلَواانث املمزيت وذَق ػل ًِا ٔلس حاة خمخَفة، واذؿاء بٔن تـضِا 

يه  اًصة جض حَ اًاكئياث املوحوذت حاًًَ تبٔن لك حف زمعفة وما ٕا ى رعل من حماوٌك اًثعوز ثسخة ػصوف خمخَ

ة يَّ مـلوٌك وتلََي من اًخبٔمي يف اًلصبٓن ًثخت ؿسم حصهتا.. ذاظة ٕان بٔضفٌا اًس ُ )سَف( ًِا يه حماوٌك ل 

تُذًا فَِ حـي املالئىة ل ثسذي كس ذلَواانث ؾن تـضِا اًحـغ، حىت ٕان ػل ااًضازحة واًيت متخَئ جمتَزي 

ي وازلَؽ خمخَف، فٕان اكن )اًسَف( مضرتك وما اًلكة ٕال ثعوز ٌظلئة اًصماذ الكة تُامن اًِصزت حوكِ

 سَف مضرتك، ٕارن ما فائست اٍمتَزي يف الٔحاكم تني تـضِا اًحـغ؟ ورو 

ىثري من الآيث ً  اًفِم اًسَمي انثرًيا من حواحز اٍمتَزي تني اًاكئياث ومييؽ ؾي شًةُ ٕان اًسَف املضرتك ًُ 

َف املضرتك ، واًساغ توضوخ خمَوكة تعوزت مذرععة، فبٔكَهبا ثخحسج ؾن حِواانث خمخَفة ألهو اًلصبٓهَة 

 .. اٍصفغ ُشا متامً 
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تعـوتة،  خماًفذَ كس ًـخرب ملدولً  مؽ لك رعل، فٕاهيا يف دذام ُشا اذلسًر هلول ٕاهَ حىت ُشا ألمص ؿىل كسز

ي ُيا بٔنرث ٌرسً او جصمغ مـازضخَ ٌَـمل واًـلي ودضحي اًلصبٓن  من )يل اًيعوض(  اًس ية.. ًىن اًخبًٔو

ا( نٌل حسج يف حماولث ٕازحاث   اًسَف املضرتك ًإلوسان..و)ٕاىاكُز
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 اًفعي اًثاًر: اًفىصت اًثاًثة.. كصذت ثعوزث فبٔظححت حواء؟!

 

 لت ابٔلمص املحارش بٔم ابًخعوز؟َِ ُي املصٔبت ذُ 

ُشٍ املسبٌٔك ابطلاث مفعََة يف اًيؼًصة املخبٔسَمة، ٔلهنا ثسؾي بٔن املصٔبت حفِست ٔبهىث اًلصذ خست حواء اًيت 

وضبٔ جممتؽ اًلٌط وازلؽ اطلي ) ومَرط ٕامياهنم يف ُشا ألمص خيربان تَ ذ.معصو رشًف خاءث من اًخعوز

و ٔبسَوة املـُضة اطلي اس متص ما ًٍزس ؾن مََوين  ًلوم فَِ اًصخال ابًعَس وإلانج جبمؽ ألكشًة اًيحاثَة ُو

ادلً  يف بٔي وكت ن رعل حىٍون الرٔست ومتاسىِا وساؿس ؿىل ُشا  كدول ٔبهىث إلوسان ذمازسة ىس ية، ؤبم

ا من اًثسًَاث اًيت ل ث  مصت لك س خة ٔبصِص، وكس  لدي ادلً  ٕال ؾيس اًخحًوغ بٔحِاانً ؿىل ؾى  كرُي

(ًوخَ اًس َة ؾن ابيق اًثسًَاث بٔظحح وهجً ظاحة رعل ادذالف ٔبسَوة املٌلزسة ادل 
1

 

َت جفبٔت املٌلزسة ادلًس َة ( كدين فَِ ٔبهىث كصذ )ًـخربوهَ ٕاوساانً ُىشا ُو ألمص ؾيسمه.. اتزخي ثعوزي ذازوً

 اصلامئة وكريث من وضـِا )جفبٔت( فبٔظححت يه حواء اًيت من وسَِا وساء اًـاملني..

 مفا جحم كدول اًلصبٓن ًِشٍ اًيؼًصة اًخعوزًة؟

ويه { َذَلنَك من هفٍ  واحست  م حـَي مهنا سوهَجا}ٕاايمه تًضبهٔتم ألو ى  احيسج ػل اًخرش يف اًلصبٓن مشهصً 

و بٓذم ؿَََ اًسالم.. اُصتػبًٓة واحضة  وٕان  يف بٔن تساًة ارلَق اكهت )هف  واحست( بٔي فصذ واحس.. ُو

فِسحغ الكمَ   خاذل بٔحسمه يف مـىن اًيف  اًواحست )زمبا اكن ًلعس اًحىذرياي بٔظي ارلَق ؾيسمه(

.. خس تـس اًـيرص اطلهصياس خىٌلل الًٓة: من هف  بٓذم خاءث سوهجا حواء.. بٔي بٔن اًـيرص ألهثوي ثوا

ذلٌك )سوهجا( يف ٕازحاث بٔن امللعوذ من الًٓة ُو بٔن اًخرش خاءوا هخاح بٔول حزاوح يف اًخازخي  اوواحض خسً 

 تني اًـيرص املشهص اخملَوق )بٓذم( واًـيرص ألهثوي املض خق من ضَـَ )حواء(.. واس خزسام )ذَق مهنا( و

_____________________________________________ 
1
 .274-273: كيف بدأ اخللق 
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شا  ا)سوهجا( ثيفي متامً   وحوذ بٔي معََة خًس َة تني مشهص ومؤهر كدي ذَق بٓذم وحواء ؿَهيٌل اًسالم.. ُو

ؾيس ؾصضَ ؿىل ُشٍ الًٓة فلط، مفا ابعل ٕان ؾصضياُا ؿىل  ارلحطجيـي الكم ذ.معصو رًشف هوؿًا من 

 اًس ية؟

اس خوظوا ابًًساء فٕان املصٔبت ذَلت من ضَؽ، وٕان ٔبؾوح )َ : يف اذلسًر املخفق ؿًََلول زسول ػل ملسو هيلع هللا ىلص 

.. مفا ُو (يشءيف اًضَؽ ٔبؿالٍ، فٕان رُحت ثليَ هرسثَ وٕان حصنخَ مل ٍزل ٔبؾوح، فاس خوظوا ابًًساء

ي ًوافق اًلصبٓن بٔم ًوافق هؼًصة اصلازوًًِة املخبٔسَمة؟ ًرَن:  اس خًذاحٌا مٌَ؟ ُو

)سوخَ( ويه ألهىث اكفذخاخ ٌَـمََة  اا( ُو بٓذم  م خاء مٌَ خشعًَ )فصذً  ( اًلصبٓن خيربان بٔن اًحساًة اكهت1

 .ادلًس َة اًيت سددسٔب اًخازخي اًخرشي

( اذلسًر خيربان بٔن اًحساًة اكهت )فصًذا( ذَق مدارشت من ضَـَ ألهىث ًخعحح سوحذَ اًيت ثفذخح هبا 2

ٔلهىث ٌَخسًَي ؿىل ظحَـة ذاظة هبا اًخرشًة.. ساذ اذلسًر يف ثخِان موضؽ ارلَق املحارش اطلي دصحت مٌَ ا

 حتخاح ٕا ى ٔبسَوة يف اًخـامي فَِ زمحة وثفامه.

ٍز ٕا ى هوؿني من اًلصذت )رهص ابٔظي مضرتك متهلٌل ( اًيؼًصة املخبٔسَمة حصفغ ُشا اًالكم.. اطلهص وألهىث 3

ًس َة وؿاذاهتا جفاء ؤبهىث(  م اًلصذت اكهت ثـُش تعوزت هبيَة وتسبٔث مؽ اًوكت ثلري من وضؽ ذمازساهتا ادل 

 إلوسان اذلايل..

ٓ ىشِّ فِي ُشٍ اًيؼًصة حُ  ذم املخفصذت ابٔلمص املحارش ة اًلصبٓن واًس ية بٔم ل؟ ًلس كامت إبًلاء مسبٌٔك ذَق ب

ىشا فلس اكهت اًـمََبٔوًل  .. مفا مـىن كول ة ادلًس َة مذواخست كدي ػِوزٍ بٔظاًل .. ٕامنا خاء من بٔة وبٔم.. ُو

شا مذفق ؿَََ ؟ الًٓة ملعوذ هبا بٓذم{ق مهنا سوهجاذَ}ػل س ححاهَ وثـا ى  .. واًيؼًصة ثلول بٔن بٓذم مل ُو

وزمبا كاتي بٓذم حواء يف بٔحس  ادلً  مذـازفًا ؿَََ خسً وا ء.. تي اكهت ألهىث مذواخست بٔظاًل خُيَق مٌَ يش

اث فذـازفا وحز  تخساظة؟ ُي جتس يه اًيؼًصة وخا نٌل حيسج مٌش مالًني اًس يني كدٌَِل! ٔبًُست ُشٍ ااملخزُن

 بٓدص؟  اثفسريً 
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.. ًُ  لٔي مهنٌل ٔبس حلِة ؿىل الٓدص )وٕال فال مـىن ٌَـمََة ادلًس َة اهىث واطلهص خاءا تعوزت ظحَـَة مـً الٔ 

تُهنٌل( وكس ثعوزا تعوزت ظحَـَة من اًزتاوح اكًلصوذ يف موامس اًخحًوغ فلط ٕا ى اًزتاوح يف لك ألوكاث، 

 وضؽ املٌلزسة ادلًس َة.. بٍٔن ُشا من الًٓة اًلصبٓهَة واذلسًر؟ وما مـىن ومن ُيا خاء إلوسان تـس ثلَري

ًَا من سَسٍك خضمة من اًلصوذ املخعوزت  ثشنري ػل ٌَخرش ٔبهنم خاؤوا من بٔة واحس ٕارا اكن ُشا الٔة بٓث

 ؤبص حاٍ إلوسان؟ ًلس ثـمس ذ.معصو رًشف اس خزسام لكمة )إلوسان( ل اًلصذت يف ؾحازاثَ ًَؤنس بٔن لك

هل ٔبهَ ًعف جممتؽ اًلصوذ مفا صبٔهيا  ا( وهَال ًلال زفضً امهنا إلوسان ؾيسٍ يه )ٕاوسان ٔبًضً اًلصوذ اًيت خاء 

 تَ!
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 اًفعي اًصاتؽ: اًفىصت اًصاتـة.. بٓذم من بٔة وبٔم ل من ؿسم..

 

 {ٕان مثي ؿُىس ؾيس ػل هكثَي بٓذَم ذَلَ ِمن حصاٍة  م كال هل هن فِىون}

.. ًرص ٔبثحاغ اصلازوًًِة املخبٔسَمة بٔن ذَق بٓذم ؾيسما خاء من حصاة كس اكن الًٓة وفىص فهيا حِسً ثسجص ُشٍ ا

ؿرب مالًني اًس يني وؿرب اًخعوز من حصاة خفََة جىذرًية فاكئياث مذـسذت مثي اًفبٔز  م اًلصذت  م بٔص حاٍ 

بٔن بٓذم ُو بٔول اًخرش ابًخايل إلوسان  م بٓذم ؿَََ اًسالم اطلي خاء من بٔة ؤبم.. وجحهتم اصلامئة يف رعل 

فِشا ُو امللعوذ تبٔن ذَلَ كس مت من حصاة فِو بٔظي اًاكئياث اذلَة.. ما ُو ذًََِم ؿىل اجاخ ُشٍ 

ذَلٌا إلوسان من سالٌك من  ًولس}اًيؼًصة؟ ُو اؾخحازمه ) م( ثفِس اًرتايخ..  فِـخربون الآيث اًخاًَة 

 ذًَي ؿىل اًخعوز لٔن ) م( ُيا ثـين اًرتايخ.. ٕارن تني بٓذم يه بٔنرب { م حـَياٍ هعفة يف كصاز مىني .ظني

 واًعني مالًني اًس يواث يه ما ثـيََ لكمة ) م( ُيا.. ومل خيَق بٓذم مدارشت..

شٍ اًيؼًصة جاكفة ٔبتـاذُ ق َِ .. فلس كال ػل س ححاهَ وثـا ى بٔن ؿُىس ذُ ا جسلط ٔبمام الًٓة اًيت رهصث بٔوًل ُو

ًق حزاوح خًيس تني بٔة وبٔم.. و م ُيا مل حىن ثفِس اًرتايخ ؿىل إلظالق.. تيف  اًىِفِة.. ًُ  ؾن ظص 

شا مل حيسج ًلِيً وٕال ًزم بٔن هؤمن بٔن ؿُىس ؿَََ اًسالم اكن هخاح معََة خًس َة تني بٔة ؤبم  ومن ًؤمن  اُو

ُ فِ هبشا خياًف اًلصبٓن دضاحة.. ٕارن ) م( يف ذَق ؿُىس مل ثُ  ًني ج مٌَ وحوذ مالس خًذَ س اًرتايخ اطلي ٌ

اؾامتذمه ؿىل ) م( ُشٍ ومل ثبٔث هلم  ؾن بٓدص؟ ًلس اكن خيَّ  ذَلَ.. بٔل هيسم ُشا هؼٍصهتم بٔوًل اًس يواث كدي 

 تي ثـىن بٔن اذلسج وكؽ ثَو اذلسج مدارشت.. ا( ًلِيً مبا ٌض هتون! يه ل ثـين )مالًني اًس يواث

ذاض ل خياًف فهيا بٔحس )كاة املين بٔن ػل كس ادذاز ؿُىس اطلي هخج من حاٌك ذَق  ا م بٔل ًٍزسُا ؤبذً 

و ما ًـين ت بٔن حاًخَ ثخِ ( ًَُ ا بٔن اًـمََة ادلًس َة كائحة متامً املشهص ؿىل ألكي يف ذَق ؿُىس ؿَََ اًسالم ُو

من ُشٍ ادلِة يه هف  حاٌك بٓذم ؿَََ اًسالم؟ ذَلَ من حصاة  م كال هن فِىون.. مـىن ُشا ٕادداز ػل 
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ـ  ذَق بٓذم.. ُشا ػل س ححاهَ  نٌل حسج يف اًس َة وٕامنا ابٔلمص املحارش متامً مََة ادل ًيا بٔن ذَق ؿُىس مل ًمت ابً

 وثـا ى خيربان تامتزي اذلاًخني يف خاهة ارلَق املحارش فىِف ٔلحسمه بٔن ًيفي ُشا اًامتزي؟ 

خاء جلكمة.. خاء ؿرب ذَق ٕاجعاسي ذاض مدارش خياًف ؿَََ اًسالم كس بٔن ذَق ؿُىس تٕان لك مسمل ًؤمن 

شٍ مسبٌٔك ل ذالف ؿَهيا تني ازلَؽ.. فىِف ًؤمن بٔن ُشا مل ًمت مؽ بٓذم ؿَََ اًسالم ٍوصفغ ا ًعحَـة.. ُو

ل ًخ  فهيا ٔبهنٌل مامتزالن من هجة ارلَق ابٔلمص  احاهَ وثـا ى خاء تبًٓة واحضة متامً متازي اذلاًخني تُامن ػل س ح

 املحارش؟!

ذاض ٌَخحول مؽ ادذالف املساز تـس رعل.. بٓذم  ػِص مدارشت يف بٔن لكهيٌل خاءا تبٔمص  االًٓة واحضة ٔبًضً 

تـس رعل ًىن مساز اًًضبٔت واحس: انجض.. اًفصق يف املساز اٍهنايئ نياجض والٓدص ػِص وجيني فعفي فضاة 

بٔن ملعوذ ػل من الًٓة ٕازحاث متازي مساز  افٌفخ ٌَصوخ.. وواحض خسً - م ٔبمص مدارش ابرلَق - م حصاة -ؿسم 

  و ى مؽ ادذالف املساز اٍهنايئ..اًًضبٔت الٔ 

 ًعاحل ذَق بٓذم تعوزت ذاظة من كري بٔة ول بٔم..  احِة اًس ية فِيي حتسم اًلضَة متامً ومن ان
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 اًفعي ارلام : كاًوا ٕامنا حنن معَحون.. 

 حوٌك يف امليحؽ اًرشؾي ٌضلازوًًِة املخبٔسَمة )بئب ٔبذم(!

 

 ٕلظالخ!بٔن ًُفِسس املصء من حِر ًؼن يف معهل ا

ذ.ؾحساًعحوز صاُني، ؿامل اٌَلوايث واًفلَِ اًرشؾي اطلي  اًصاحيُشا ُو اًخوظَف ألمثي ًـمي اًض َخ 

تَ كَو يف اًـساوت حىت جضىم يف تـغ اكىض حِاثَ زوزت ؿىل بٔؿساء ػل من اًـٌَلهَني واٍهيوذ وكريمه، فبٔظ

 ُشا اًخفسري يه زوزت ؿىل )ٕارسائَي( ثفسري اًلصبٓن هفسَ وؾزاٍ ٕا ى اٍهيوذ! ومن ُيا اكهت زوزثَ ؿىل

 وظـية ػهنا يف كَة اٍهيوذ وكَوة بٔرانهبم يف ٔبمذيا من امليافلني اًـٌَلهَني!

ًلول اًض َخ ؾن اًلصط اًصئُيس ًححثَ )اًِسف ُو اهزتاغ اًـلي املسمل من جصاثن اًيلول إلرسائَََة 

احملضوت ابرلصافاث امليافِة ًلك ما ُو ؾلي وؿمل وهوز(
1
لول يف ملسمة اًعحـة اًثاهَة )ٔبما اًىذاة فلس اكن ًو 

خصصت بٔزذث بٔن بٔذق هبا زبٔش ألفـى إلرسائَََة اًالتست يف اًثلافة إلسالمِة اًلسمية، ذمثٍك فامي مسي 

ابٕلرسائَََاث، ويه ل ثـسو بٔن حىون ٔبساظري دصافِة جسَت ٕا ى اًفىص إلسالسم... ويه يف اًواكؽ ٔبفـى 

ا نثري من اًصخال ذمن مل ًُـمَوا ؾلوهلم يف حتََي هعوض اًلصبٓن، وذمن مل ٌضـصوا ابًعسمة ٕارسائَََة اؾخيلِ

حني اثضحت من ألزكام املسافة اًزمٌَة اًِائٍك تني مـعَاث ارلصافة وثلسٍصاث اًـمل... ًلس دٌلت ألفـى 

ٔبفِارمم حني ظوكت ٔبؾياكِم(
2
.  

لول يف موضؽ بٓدص )لتس بٔن هَخفت ٔبمامٌا الٓن. . فٌحن يف مواهجة كازت ٕارسائَََة حتاول اس خزسام لك ًو

اًوسائي ًخرًصة اًـلي املسمل املـادض، ويه ل حىف ؾن حصذًس ألساظري يف حماوٌك ًزؾزؿة ًلِييا 

 تبٔهفس يا... بٔنرث من ُشا ل ميَىون ذًَاًل واحًسا ؿىل اثعال وس هبم إبرسائَي، بٔو تين ٕارسائَي؛ فِم جمصذ

____________________________________________ 
1
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ملَمة ثياثصث يف اًـامل كدي ؾرشاث اًلصون وجتمـت يف صلك ٍلوؿاث من اًضشار ًخحلِق دعة  

 اس خـٌلًزة يه رضة إلسالم تواسعة ُشٍ ادلَوص املصحزكة.. واًـجَة بهٔنم ٌسعون ؿىل اًرتاج إلسالسم

ؤثًصا يف اًـلي املسمل واتزخيَ(ًَؤًفوا مَحمة ٕارسائَََة ثخاكمي مؽ اًـِس اًلسمي ًَخٌوا ٔلهفسِم وحوًذا زلافًِا م
1
 

وثسخة ُشٍ اًلازت اًىربى ؿىل لك املسَمني الاظعفاف حبزم ودضامة ملواهجة ٕارسائَي، فِلول اًض َخ 

ؿىل كَة ؿامليا اًـصيب يف فَسعني، اجاُسُا ماذاًي )ٕاهيا ىصى ًزاًما ؿََيا بٔن اجاُس ثغل اًلازت إلرسائَََة 

ًَا واكذعاذاًي.. لتس بٔن هليض ؿىل ُؤلء  ًَا، اجاُسُا ٕاسدِعااًن واحذالًل وثبٔزرًيا فىصاًي وٕاؿالمًِا وس َاس  ؤبذت

اًلزات كدي بٔن ًلضوا ؿََيا.. فلس خاءوا ٕا ى تالذان كاثَني بٔو ملذًوني.. وس يىون حنن كاثَهيم وس َىوهون مه 

امللذًوني مبضُئة ػل حىت وسوكِم ٕا ى حعري هجمن(
2
 . 

ٕارن اًض َخ ااجماُس اطلي ًلف مـيا يف اًعف ضس كواث اًحاظي واًىفص، تي نثرًيا ما اكن يف بٔوائي 

اًعفوف زمحَ ػل، ٍصى بٔن مـصنخَ ارلاظة مؽ اٍهيوذ لتس بٔن حىون ؿىل مس خوى معاذز املـصفة.. ؿىل 

اًخفسري.. لتس بٔن ًخوخَ حنو بٔي معسز حممتي بٔن ٍىون كس جسَي مٌَ  مس خوى اًرتاج.. ؿىل مس خوى

 اٍهيوذ فِليض ؿَََ.. 

اًض َخ نخة يف اًسعوز اًساتلة بٔنرث لكٌلث نخاتَ حصازت وظسكًا حىت ًعـة ؿىل اًلازئ بٔل ًيفـي ثضست 

ت ؿىل بٔحواهلم.. من ُشا اًالكم اًـؼمي اطلي ل ٍىذحَ ٕال ظاذق ٌض خـي قًَؼا من بٔؿساء املسَمني ومصاز 

ًىن ثغل اذلصازت ٔبذث ٕا ى كٍَو صسًس زٔبًياٍ تني اًلكٌلث اًساتلة حني اهتم ازلَؽ تبٔهَ مل ًُـِمي ؾلهل يف حتََي 

هعوض اًلصبٓن! سرتى تـس رعل بٔن اًض َخ ًلعس لك من ثخىن كول اًخفسرياث اًيت ثواضؽ ؿَهيا املسَمون 

ـًا مٌش ؾِس اًييب حىت الٓن.. ويه بٔن بٓذم   ٔبول اًخرش وإلوسان! مجَ

  لتس بٔن ثفِم حًِسا ُشٍ اذلصازت اًضسًست اًيت ٔبذث طلعل اًلَو.. بٔن حمُثِّن ثغل اذلصازت وثيىص ؿىل اًض َخ

_____________________________________________ 
1
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ًَا بٔو مٌعلًِا حىت!اًحسغ وارلصافاث اًيت حواُا نخاتَ وايً ثغل  ة ؿَم  َهتا اكهت كًو

لث لٔن اًض َخ  وس يحاول يف اًيلاظ اًخاًَة ثلسمي ٔبجصس املالحؼاث اًصئُس َة ؿىل اًىذاة، ًون هُفصِذ هل ُمعوَّ

ا مؽ  كس ُنخخت ابًفـي زذوذ رشؾَة نثريت ؿَََ.. ومؽ رعل فِشٍ املَحوػاث اًصئُس َة بٔخس من اًوروزي رهُص

 س رعل من اًـٌَلء اًخعوزًني ومه اًِسف اًصئُيس ًِشا اًىذاة:اًصتط مبن بٔذش ؾيَ تـ

*** 

 بٔوًل:

 اًض َخ ل ًؤِمن تيؼًصة اًخعوز!

ُشٍ يه بٔول ظسمة زمبا ثُفاحئ من اثحؽ اًخعوزًني اطلٍن احذفوا ابًىذاة خًسا واؾخربوٍ ذَفِهتم اًرشؾَة ومل 

 ًشهصوا زؤًة اًض َخ اكمٍك وزٔبًَ يف هؼًصة ذازوٍن!

َخ تـس اس خـصاط بٓزاء تـغ اًـٌَلء )ألكصة ٕا ى امليعق ُو بٔن اًلسزت اًيت ذَلت هوغ اًلصذت فِلول اًض  

و إلوسان، ويه اًلسزت اًيت بٔوخسث  اًيت متيش ؿىل بٔزتؽ كس ذَلت هوؿًا بٓدص مييش مٌخعًحا ؿىل زخَني ُو

اًلك ظاذز ؾن كسزت معَلة مالًني ألهواغ من اخملَوكاث املخحصنة ًلك هوغ ؿاملَ وكسزاثَ وتساًخَ وهناًخَ ف

واحست(
1
. 

لول ثـََلًا ؿىل ظوزت ذلفًصة اًلصذت ًويس )ًويس حعمت اًيؼًصة اصلازوًًِة( ًو
2
 ! 

 م جلك دضاحة ًلول: )وقين ؾن اًحَان بٔن لك ادلِوذ اًـَمَة حىت الٓن ثيعة ؿىل مـازضة ذازوٍن فامي 

س فهيا اًـٌَلء ًَسحضوا مشُة اًًضوء رُة ٕاًََ، وبٔن ما كسمٌاٍ مل ٍىن سوى تـغ اًـَياث اًيت هج

والازثلاء.. حىت ٕاهيا وس خعَؽ بٔن هلول ٕان هؼًصة ذازوٍن كس ظازث ًىرثت ما ثـصضت هل من هلس جمصذ ملوٌك 

 ُضة ل ثـين صُئًا يف جمال اًححر ؾن بٔظي إلوسان وٕان كسمت اًىثري يف جمال اًحًَووحِا بٔو ؿمل 
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ألحِاء... ًلس سلعت ٕارن فىصت اًخعوز ارلاًق وهلول فىصت ول هلول هؼًصة، وزمغ بٔن اًياش كس فُذيوا هبشٍ 

ي اًيؼًصة ًـست ؾلوذ من اًزمن.. سلعت جلك ما ازثحط هبا من ٔبفاكز بٔدصى واهخرصث حلِلة ارلَق املس خل

اًيت كصزُا اصلٍن نٌل بٔنسُا اًـمل، مفا اكن إلوسان ٕال ثرًشا مٌش اكن وما اكن اًلصذ ٕال كصًذا وما اكهت اًسمىة 

ٕال مسىة يف ؿاملِا املايئ(
1
! 

ومثي ُشا اًالكم زمبا ل ًـصفَ ٔبهعاز اًض َخ ذمن ًخخٌون زؤًخَ اًلاذمة، بٔو زمبا ٍىمتون ُشا ادلزء من نخاتَ 

ة مؽ ٔبهَ ًوحض متاًما بٔن اًض َخ ٍصفغ هؼًصة اًخعوز اصلازوًين )اًسَف املضرتك( متاًما بٔو ًـخربوهَ سلع

 ٔلس حاة ؾلالهَة مٌعلِة وذًًِة مذـَلة تلسزت ارلاًق.. هف  الكمٌا ثلًصًحا.. فاًض َخ ذَلوي من ُشا اًوخَ..

ًثخت تَلني بٔن اًض َخ اكن مـصفذَ.. ٔبما ما ؿََيا ثوضَحَ فِو بٔن ُشا اًالكم  -وبٔؿسائَ-ُشا ما ؿىل ٔبهعاٍز 

تـًَسا ؾن اذللي اًـَمي اًعحَـي ومل ًُسزك جحم اهدضاز ثغل اًيؼًصة! اًض َخ ٍُصذذ الكم اصلنخوز سكَول 

اًيجاز ؾن سلوظ اًيؼًصة يف اًلصة وزٔبًيا مثي ُشا اًالكم مًسواًب ًحـغ ٔبكعاة اًخَاز إلسالسم املرصي 

ا ل ويه ملوٌك مض هتصت خًسا.. جتس اًىثرٍين حيس ـً زوهم تَلني بٔن اًيؼًصة كس سلعت يف اًلصة متاًما! ظح

ًثخت هون ُشٍ اًفىصت ذاظئة تي يه كَط بٔو ملاًعة ل ذاؾي  -تـس لك ما ؾصضياٍ كداًل -ذاؾي لس خعصاذ 

ًِا! اًيؼًصة نٌل رهصان ساتلًا يه ما ثواضؽ ؿَََ اًـٌَلء ظوال كصن وهعف ويه من املسٌَلث ؾيسمه نٌل 

سمة ًُست يف موافلهتم تي يف امليؼومة اًىًس َة اًحَضاء اًيت ًـُش اًـٌَلء تساذَِا ول ًلدَون ؾصضيا.. والٔ 

ارلصوح ؾهنا.. املضلكة يف اًفَسفة اًـاملَة اًـَمَة ًوُست يف كدول اًـٌَلء بٔو زفضِم.. ُشٍ هؼصايث ًن 

هنا دصافة وفىصت ل هؼًصة ُمثحخة جسلط ٕال تخخين ابتواث اًـَوم اذلائٍزن ؿىل هوتي وزؤساء ادلامـاث ًصبٔي هو 

 حصثلي ًىوهنا حلِلة، ذما ٌس خَزم مهنم ثلَري املياشم اًخـَيَة وٕاؿاذت نخاتة اتزخي ألحِاء!

شا ُو بٔحس  ٕاهيا ل هؤمن بٔن اًيؼًصة اًيت ل ثُثخهتا اًخجصتة ميىن كدًوِا ابٔلسَوة اصلميلصاظي: الٔنرًثة.. ُو
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ألس  اًـَمَة ًصفضيا ٌَيؼًصة.. انَُم ؾن ألس  اًرشؾَة.. ًىن اًض َخ جُيازي امللولث اًسائست يف  

 -جلك ثساظة-تـغ ألوساظ إلسالمِة واًيت كس جساهس ظصحٌا ٕان ثحًِياُا.. ًىٌيا ل هفـي ٔلهنا ملوٌك 

ٔبهَ حىت اًخعوز إلًِيي املوخََّ هفسَ ًلاتي حصاًب رشسة ول  ذاظئة وُمضٍَك ول ذاؾي ًِا! تي نٌل زٔبًيا

ة!  -تي ول حىت هعف ألكَحَة-ًيادضٍ ألكَحَة   من اًـٌَلء! فىِف ابًيؼًصة ارلَلًو

*** 

ًَا: ما يه هؼًصة اًض َخ؟  اثه

ٍ من هؼًصة ارلَق ارلاض وحزء ثس َط من هؼًصة اًخعوز!  يه ُجني جعَة ُمضوَّ

ػل اًخرش ٔبظفاًل بٔو اكٔلظفال تال ٔبسٌلغ ول ٔبتعاز ول ؾلول،  م حـي هلم ُشٍ  ًلول اًض َخ )ًلس ذَق

ة املخعاوٌك حني صاءث اًلسزت بٔن حزوذ ُشا اخملَوق اًخرشي مبا حيخاح ٕاًََ من  ألذواث يف مصاحي اًدسًو

ٔبذواث اًىٌلل(
1
. 

لول يف رشخ الًٓة اًواحضة }اي ٔبهيا اًياش ٕاان ذَلٌامك من رهص ؤبهىث. .{ واًيت ثثخت وحست الٔظي من بٓذم ًو

ـًا كس وسَوا من رهص  وحواء: )ٕان ُشا اًحَان إلًِيي هساء ٕا ى مجَؽ اًياش ًشهصمه توحست الٔظي؛ فِم مجَ

ٌل ٔبول ثبًٔلت فَِ ظفاث إلوسان من ساللث اًخرش، ول اًخفاث  من ؤبهىث ٌُل بٓذم وسوخَ حواء ابؾخحاُز

(ٕا ى ما س حلٌِل من اًساللث وألحِال
2
 . 

لول )ًلس اكن اًخرش ذالل ألحلاة واًـِوذ املخعاوٌك جمصذ خمَوكاث مذحصنة حِواهَة اًسَوك ًوىهنا  ًو

حزذاذ يف لك مصحٍك ثـسًاًل يف سَووِا وهضًجا يف ذرباهتا وثَواًن يف ظصائق اًخفامه اٌَلوي تُهنا(
3
 

لول )ًلس اكهت مَحمة ُائٍك!! ثغل اًيت اس خلصكِا ذَق اًخرش وجسوً  خَ وحزوًسٍ ابملَاكث اًـََا اًيت ًو

 ٔبظحح هبا ٕاوسااًن ثخبًٔق فَِ نٌللث اًيحوت فادذاٍز ػل واظعفاٍ نٌل كال }ٕان ػل اظعفى بٓذم{ فعاز بٓذم
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صكت ُشٍ املَحمة نٌل س حق بٔن كَيا مالًني اًس يني ًوىهنا مصث ػالًما يف ػالم بٔو قًَحا هخًِا... ًولس اس خل

 يف قَة حىت بِٔرن ػل ٌَعحح بٔن ًًدَج فبرٔشق إلوسان من سالٌك اًخرش وانمتي ارلَق وخاء بٓذم!! 

مغ ذما سوف ًُ  قًصًحا بٔن هخعوز تياء ؿىل ُشا بٔن بٓذم خاء مًووًذا ٔلتٍون وبٔن حواء خاءث نشعل ؿىل اًص

 ًَلى ُشا اًخعوز من مـازضة ثَلائَة وزفغ ؾيَف!! وتال ثفىري!!

ٕان ُشا اًخعوز ل ًخعاذم يف زٔبًيا مؽ حلِلة ذَق إلوسان من ظني، رعل بٔن ارلَق اطلي تسٔب مٌش مالًني 

اًس يني ابدلسس اًعَين اكن ُسفَ اٍهنايئ واًوحِس ذَق بٓذم(
1
  

 ٕارن ثعوز اًض َخ ٌَزَق اكليٓت:

اًاكئياث ُذَلَت لكِا ذَلًا ذاًظا.. اًلصذ كصذ واًزاحف ساحف.. ل ٔبسالف مضرتنة.. هؼًصة ذازوٍن  ( بٔن1

 ساكعة ودصافة واًـامل حصوِا!

و ص حَ ٕاوسان تال ؾلي ول مسؽ ول ترص! ا( بٔن ُياك اكئيً 2 َِق خبٍَق ذاض من اًعَعال ُو اًخرش.. ُو  ُذ

 !( زاخ ُشا اًاكئن ًخعوز ؿرب مالًني اًس يني3

( يف اٍهناًة بأجة بٔة وبٔم من اًخرش بٓذم وكس اظعفاٍ ػل ابًيحوت واًخلكَف وحـهل ٔبتو إلوسان  م حزوح 4

 امصٔبت يه حواء اًيت اكن ًِا يه ألدصى بٔة وبٔم وكس )ثبًٔلَّت!!( فهيا وسوهجا ظفاث إلوسان!

 ( من ُيا تسٔب ؾرص إلوسان امللُكَّف واىهتيى ؾرص اًخرش اهلمجَني..5

 ؿٌَلء اًخعوز ًلول هبشا؟ مفن من

ون حىت!   من ًلول هبشا اًالكم؟!-اًخعوزًون اًعحَـَون املاذًون بٔم اًخعوزًون إلًَِون بٔم ارلَلًو

فىِف اكن ًؼهنا س خحاول -ٕان هؼًصة اًض َخ حصفغ اًخعوز يف كري إلوسان، وحصفغ اًسَف املضرتك 

 ن ًخعوز بٔن اًيؼًصة اًخعوزًة كس سلعت.. فٕاناًخوفِق تني اًـمل واصلٍن؟ زمبا ٔلن اًض َخ زمحَ ػل اك
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 اكهت كس سلعت فٌَلرا سـى ٔلسَمهتا هبشٍ اًصواًة ارلَاًَة؟ 

لق( ُشا اطلي حىك ؾيَ اًض َخ وما موضـَ يف اًـمل؟ وٕان اكن بٓذم ؿَََ اًسالم ُو اطلي اك ن ما مـىن )اًخبًٔ

فىِف حال حواء؟ ًلس وىس اًض َخ -ؿَََ اًـمي من الاظعفاء فاًخـَمي والاهخلال ٕا ى مصحٍك إلوساهَة 

ًَا واطلي بٔنس ؿَََ -زمحَ ػل ٔبهَ تخفسرٍي ُشا كس حـي حواء  اًيت مل حىن موضؽ اًـمي إلًِيي املشهوز كصبٓه

ٓ  -نثرًيا ـًا انَُم جمصذ اتية ثرشًة مهجَة ًخرشًني مهجَني وكس حزوحت اًييب ب ذم اطلي لُكِّف من ػل! ظح

و ما بٔوهل اًض َخ ٌَمجاس ل ٌَحلِلة!     ؾن مواهجة رعل ذلسًر اًييب ؾن ذَق حواء من ضَؽ ٔبؾوح ُو

ـًا يف نخاتَ-وويس اًض َخ  ٔبهَ  -اطلي ًؤمن مثَيا تبذٔمَة اخملَوكاث واذلَواانث ومتخـِا ابًـلي ؤبفصذ طلعل موض

ٕال اًاكئن -من اًاكئياث واخملَوكاث ثـلي لكِا، ظَوز وسواحف وكصذت  اكس حـي يف ألزط راث ذلؼة بذٔمً 

 اًخرشي اهلمجي!!

ي وخسًس ًلعة ارلَق اضعص فَِ ًخلسمي ثبًٔوالث ػاُصت اًضـف واًصاكنة   م مييض اًض َخ يف رسذ ظًو

كاتَي ًِاتَي ٕال  مثٌَل فـي مؽ ٔبكوال املالئىة وهون كاتَي بٔول اًلاثَني فِلول ؾن ُشٍ اذلاذزة )مل ٍىن كذي

اس خئٌافًا ًسفم اصلماء يف اًـِس إلوساين(!  م ًلول تـسُا ثـََلًا ؾن حسًر اًييب اًعحَح يف اًحزازي 

واًًسايئ )ل ثُلذَي هف  ػًَما، ٕال اكن ؿىل اجن بٓذم ألول نفي من ذرما، ٔلهَ بٔول من سن اًلذي( اًخـََق 

ملس ئوًَة فلدي ازحاكة ُشٍ ادلصمية مل حىن ُياك مس ئوًَة ؾن اليٓت: )ٌضري ٔبًًضا ٕا ى موضؽ رعل ادلصم من ا

كذي اًيف (
1
شا ثفسري ًععسم ابذلسًر اطلي رهصانٍ كداًل بٔن ػل س َحرش لك اًوحوص واٍهبامئ  . ُو

وس خلذط اذلَواانث من تـضِا اًحـغ ؿىل ما ظيـخَ من ػمل! تيؼًصة اًض َخ فٕان اًخرش )اكئياث ما كدي 

مؽ اًوحوص بٔو اطلابة! ول كعاض تني تـضِا اًحـغ بٔظاًل ٔلهَ مل حىن ُياك بٓذم( ًن حُيرشوا حىت 

! ي اًصهَم رُة اًض َخ ًرصف حسًر اًييب ؾن ػاٍُص  )مس ئوًَة(! فهبشا اًخبًٔو
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ي ًلَخِاث دِاًَة سارخة يش شم ًء بٓدص! مؽ بٔن اًض َخ ٍصفغ و فِشا اًرصف ٌَؼاُص يشء واًرسذ اًعًو

لول مٌخلًسا ؿٌَلء تين ٕارسائَي اطلٍن ًـخربمه بٔظي اًخفسري إلسالسم ٌَلعة اًلصبٓهَة َ اًرسذ املُـلَّس ٌ  لَخِاث ًو

ٌَزَق: )لك رعل مىض يف اًلَة فىِف اظَؽ ؿَََ ُؤلء اًُلعاض من تين ٕارسائَي؟! وهَف سمل اًـلي 

؟!(إلوساين ذلاكايهتم هبشٍ اًخساظة
1
. 

ختََّي بٔن اًض َخ تـسما كال ُشا ورم ؿٌَلء تين ٕارسائَي ًِشٍ اًـٍكَّ مٔل نخاتَ مبثي اليٓت: )ًوُ  تحـَس بٔن 

ز س ححاهَ فٌاء لك اًخرش من كري وصل بٓذم ورعل تـس ؾزل اًسالٌك ادلسًست امليخلات  هفرتط بٔن ارلاًق... كسَّ

يف ادلية حىت ثمت ٕاابذت حٌلؿاث اهلمج اًخرشًة(
2

تـسُا تبٔسعص كٍََك ًلول: )هَف اس هتيَّ رًنك اًـِس؟!  !  م

ٍص ٕال من ذالل اًلكٌلث ااجمصذت ول ذوز ٔبًًضا ٌَرَال يف زمس ظوزثَ ٕال من  رعل ما ل سخِي ٕا ى ثعٍو

 ذالل إلميان املعَق تـامل اًلَة فشًنك مضِس قَيب مت كدي اًزمان إلوساين جزمان ٕاًِيي(!

لول )ًوو ٔبهيا ثعوزان حِا ت اًعسام واًرصاغ تني اًخرش وسائص ٔبحٌاش ارلَق فٕان رعل ًـين بٔن اًـالكاث ًو

تني املوحوذاث واًخرش اكهت يه اًلوث اًَوسم... وكس اكهت ُشٍ اًـالكاث ثدٌازم ذامئًا ىًك وهَفًا(
3
. 

اكمٍك  اًض َخ ٌس خـمي نثرًيا لكٌلث مثي ًو ٔبهيا ثعوزان.. ًُ  تحـَس.. ٕاخل..  م تـس رعل ٍوُكي تياء كعة

ي تياًء ؿىل ثغل امللسمة: ًو ٔبهيا ثعوزان!!    ورسذ ظًو

عَق ؿَََ ُشا اًـيوان: )وكائؽ اًلعة(! س َحًك اًض َخ   م يف اًحاة اًثاين ًًىس اًض َخ زمحَ ػل الكمَ ًو

 كعة ارلَق ادلسًست اًيت مل ٌس حلَ ٕاٍهيا بٔحس!

قَخِة ولك ما ؿازضِا من كصبٓن بٔو س ية مت  فٌجس اًحاة مزذمًحا تلعة خسًست مََئة ابًخعٍوص واذلًك ٔلموز

ي ذمىن خيسم مساز اًصواًة اًيت ثعوزُا  هل اًلًصة ٕا ى ٔبتـس ثبًٔو هل ودضفَ ؾن ػاٍُص بٔو حىت ثبًٔو  ثبًٔو
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خ كس زفغ ثفسرياث ؿٌَلء تين ٕارسائَي )ومه بُٔي نخاة ؾيسمه ص هبة ويح( ًـٍك اًض َخ! مبـىن بٔن اًض َ

 م كصز ُو ؾصط كعة من اًلَة ل -ٔبهنم مل ًعَـوا ؿىل اًلَة وثفسرياهتم سارخة ل ثوافق اًـمل ذلسًر 

سري ول ويح فهيا تي ثععسم تؼاُص اًلصبٓن واًس ية دضاحًة ومل ًلي هبا بٔحس كداًل ل من ؿٌَلء اًرشًـة واًخف 

 من ؿٌَلء اًعحَـة وألحِاء ومل ٌضـص تدٌاكغ!

وابًعحؽ لك ُشٍ اًخفسرياث واًرسذايث مل ٌس حلَ ٕاٍهيا بٔحس من ألكسمني ل ثسخة ٔبهنا مًسوخة تلٌلص 

الث ارلَاًَة ٌَخفصكة تني اًخرش وإلوسان  تي ٌَسخة اليٓت: )ًلس دفِت ُشٍ -جعَة وقًصة من اًخبًٔو

ٌلء من كدي، سواء اًلسماء واحملسزون، تـس بٔن ظلى ظوفان إلرسائَََاث وبٔظححت اًخفصكة ؿىل ٔبحِال اًـَ

املعسز اًوحِس ٌَحسًر ؾن اًـامل اًلسمي وارلَق حىت ثعوز اًـٌَلهَون ؤبحالسِم ؤبص حاُِم بٔن اصلٍن 

مٌاكغ ٌَـمل يف ُشٍ اًلضَة ارلعريت(
1

 !! 

*** 

 اثًثًا:

 ما ُو امليحؽ اًصئُيس ًلك ُشا اًىذاة؟

اًلَط اطلي وكؽ فَِ اًض َخ ؾيسما وسة لك اًخفسرياث امليلوٌك ؾن ذَق بٓذم ودعواثَ ٕا ى ُو 

إلرسائَََاث.. مفن ُشٍ اًيلعة اهعَق اًض َخ هيامج وخيرتغ اًيؼًصة املخضازتة اًيت ؾصضياُا.. واملُفرتط ُيا 

ـًا يف امللسمة ُو هون اًعحاتة مل ًـصفوا كع ة ارلَق سوى من اًلصبٓن بٔن اًثاتت اطلي مص ؿَََ اًض َخ رسً

 فلط وتال رشخ اكٍف من اًييب.. فِي ُشا اًالكم حصَح؟

ًلول معصان جن حعني زيض ػل ؾهنٌل يف اذلسًر اًعحَح ابًحزازي: )خاء هفص من تين متمي ٕا ى اًييب ملسو هيلع هللا ىلص، 

 ين، فلال: اي بُٔي اٍين، اكدَوافلال: اي تين متمي ٔبثرشوا. كاًوا: ثرشثيا فبٔؾعيا! فذلري وهجَ، جفاءٍ بُٔي اٍ 
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اًخرشى ٕار مل ًلدَِا تيو متمي. كاًوا: كدَيا! فبٔذش اًييب ملسو هيلع هللا ىلص حيسج تسء ارلَق واًـصص، جفاء زخي فلال: اي 

 معصان زاحَخم ثفَخت، ًَدين مل بمٔق!(.

، واكن ؾصصَ ؿىل املاء، ونخة يف اطلهص ويف اٌَفغ الٓ  دص كال زسول ػل ملسو هيلع هللا ىلص: )اكن ػل ومل ٍىن يشء كرٍي

 لك يشء، وذَق اًسمواث وألزط..(  م كام معصان ثسخة زاحَخَ ومل ًَحق ابيق كعة تسء ارلَق..

 كس زوى كعة تسء ارلَق مٌش اًحساًة فِشا اذلسًر وضوء اًحسز يف ٕاًضاخ كَط اًض َخ وثومهَ.. فاًييب ملسو هيلع هللا ىلص

تي مٌش ذَق اًسٌلواث وألزط تي مٌش وحوذ ػل اًلسمي وحسٍ كدي حسوج اًـامل وحسوج اخملَوكاث.. 

وابًخايل فاًعحاتة كس مسـوا ُشٍ اًصواًة اكمٍك من اًييب.. حفني ٍصوي اجن ؾحاش زيض ػل ؾيَ كعة ذَق 

ُشهص يف اًرتمشي اذلسًر ا ًعحَح اًواحض ؾن ذَق بٓذم، حِر كال زسول ػل ملسو هيلع هللا ىلص: )ٕان ػل ذَق بٓذم ًو

بٓذم من كدضة كدضِا من مجَؽ ألزط جفاء تيو بٓذم ؿىل كسز ألزط جفاء مهنم ألمحص وألتَغ وألسوذ وتني 

ادًصا ثَو رهص كول رعل واًسِي واذلَزُن وارلحُر واًعَة(.. مفن كري اًالئق ٔبتًسا بٔن ًلول اًض َخ مٌخلًسا وس

شا اذلسًر اًعحَح: )ؿىل ُشا مضت لك نخة اًخفسري ثلًصًحا، مؽ اهعواء اًصواًة ؿىل نثري  اجن ؾحاش ُو

من ظوز اًسشاخة.. مثي بٔن ًلال بٔن ذَق بٓذم مت يف اًسٌلء وبٔن مغل املوث ُو اطلي اس خعاغ بٔن ًبٔذش 

س متص اًالكم يف َُئة  اًرتاة من ألزط وبٔن ًـجيَ وخيمٍص فٌَل ذَلَ ػل بٔو ظوزٍ ٔبًلاٍ ؿىل ابة ادلية.. ٌو

سٌُاًزو ًعف ًيا ما حصى يف رًنك ألسل ألذسم فِجـي اًرتاة ذًََعا من ٔبًواِن ألزط ًَىون بٔتياء اًرتاة 

ىشا.. لك رعل مىض يف اًلَة فىِف  ؿىل ٔبًواهنا اخملخَفة وذًََعا من ٔبهواغ اًرتاة ٕا ى ثيوغ ألذالق.. ُو

اًُلّعاض من تين ٕارسائَي؟!!( لءاظَؽ ؿَََ ُؤ
1 

 ُيا اًض َخ كس زتط كول اجن ؾحاش واًسٌُاًزو املشهوز ؾيس اًرتمشي يف حسًر حصَح ؾن اًييب ظىل ػل 

 تُلعاض تين ٕارسائَي! -ؿَََ وسمل
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 ُشا اًالكم يف ؾِس ال لف من اًعحاتة، فىِف مصزوا وكس زوى ٔبمئة اًخفسري واجن ؾحاش بٔوهلم زمحَ ػل

ٕان اكن اًعحاتة كس زخت ٔبهنم كس  -اطلي ًعفَ اًض َخ تبٔهَ ًيعوي ؿىل ظوز سارخة نثريت!-كوهل وثفسرٍي 

 مسـوا كعة ارلَق من اًييب ملسو هيلع هللا ىلص؟!

ٓ -مهج ًخعوزون رشث -ًو اكن اًييب كس حىك اًسٌُاًزو اطلي س َلسمَ اًض َخ ؾحساًعحوز )ظَعال ٕاوسان -ذمب

ُملكَّف( واطلي ًرُّصِخ فَِ بٔن بٓذم ًُ  اخملَوق من ظَعال ًوُ  ُو بٔول ارلَق، فٌَلرا مل ًلف اًعحاتة 

بٔن ُشا اًيلي ًُ  تعحَح وبٔن زواًة زسول ػل فهيا بٔة ؤبم لٓذم  ًَزربوهَلجن ؾحاش زيض ػل ؾهنٌل 

 بٔم مهجَني وثـازفت مؽ بٓذم وحزاوحت كٔي سواح ظحَـي؟!ًوُ  فهيا ذٍَق ذاٍض ذلواء ٕامنا يه من بٔة و 

 ملارا سىت اًعحاتة ؿىل كول إلمام اجن ؾحاش ٕان اكن ذاظئًا؟ 

ادلواة: تخساظة ٔلن زواًة إلمام مل ًيلَِا ؾن ٕارسائَََاث.. تي يه مصفوؿة ٕا ى اًييب ملسو هيلع هللا ىلص من زواًخَ اًيت 

بهٔكَِا فمل جيسوا يف كوهل خماًفة هحريت ملا حاكٍ اًييب.. ُي جتس ثفسرًيا ثواحصث تني اًعحاتة ؾن كعة ارلَق ت

ا ؿىل متٍصص ثفسري خياًف ما مسـٍو من اًييب يف كعة  ـً مٌعلًِا بٓدص؟! ُي ًُـلَي بٔن ٍىوهوا كس اثفلوا مجَ

 ارلَق؟ حاصامه!

ة هؼًصة اصلنخوز من وهجة بٔدصى، ويف اذلسًر اًعحَح املُخفق ؿَََ ٍصوي زسول ػل ملسو هيلع هللا ىلص زواًة ثور 

فِلول اًييب: )ذَق ػل بٓذم وظوهل س خون رزاؿًا،  م كال: ارُة فسمل ؿىل بًٔوئم من املالئىة، فاس متؽ ما 

 حيَوهم، حتَخم وحتَة رًزخم. 

: وزمحة ػل.   فلال اًسالم ؿََنك.. فلاًوا: اًسالم ؿََم وزمحة ػل، فزاذٍو

 بٓذم، فمل ٍزل ارلَق ًيلط حىت الٓن(.فلك من ًسذي ادلية ؿىل ظوزت 

اًض َخ ٕارن ًـخرب بٔن اًَِالك اًـؼمَة اًيت مت اندضافِا يه ًاكئياث ثرشًة ضئٍَك سواُا ػل حىت ظازث 

ٕاوسااًن ُو بٓذم.. فىِف ًِشٍ اًاكئياث اًضئٍَك بٔن ثيجة اكئيًا ظوهل س خون رزاؿًا؟ وٕان اكن ُشا من كسزت 
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ؽ اًـمي فىِف حزوح امصٔبت ؿاذًة ظًوِا ثرشي ؿاذي واتية ثرش ؿاذًني ػل ُمرععة لٓذم ٔلهَ اكن موض

 مهجَني؟! 

ظحلًا ًيؼًصة اًض َخ فالتس بٔن ٍىون ما كدي بٓذم ٍلوؿة من اًـٌلًلة حىت ًيجحوا ُشا اًاكئن اًـمالق اطلي 

َِق هبشا اًعول! بٔي ٔبهَ م  ٌش ذَلَ اظعفاٍ ػل.. ًىن ثؼِص مضلكة! بٔن اذلسًر ػاُص يف هون بٓذم كس ُذ

ظوهل س خون رزاؿًا! فىِف خاء ٔلتٍون ثرشًني كزمني نٌل ثومه اًض َخ؟ بٔم ٔبهَ خاء من ٔبكزام وظوهل س خون 

رزاؿًا؟ ًن بحٔتسج ؾن كوهل ) م كال: ارُة فسمل..( وهون ُشا ًـين بٔن بٓذم هُفرت فَِ اًصوخ فذحصك حنو 

اًعفوٌك واملصاُلة.. ًن بحٔتسج ٔلن املـرتط املالئىة ذمخثاًل ٔلمص زتَ ذما ًيفي ؾيَ هوهَ كس مص ؿىل مصاحي 

ي اذلسًر بٔن  م كس خاءث تـس ذَلَ تعول س خون  س هيخف ُيا: ًىن ) م( جتيء ٌَرتايخ وابًخايل ميىن ثبًٔو

الث ارلصافِة!   رزاؿًا تـرشون ؿاًما مثاًل! ما بٔنرث اًخبًٔو

و ل ًدٌاكغ يف هخاجئَ ضؽ لك ُشا جبواز وظف اًض َخ ًححثَ ٔبهَ )مل خيصح كِس ٔبمنٍك ؾن املـىن ا ًلصبيٓن.. ُو

اًل( مؽ بٔي حسًر حصَح يف اًس ية احملمسًة بأكن رعل هًعا بٔم ثبًٔو
1

!!! 

حس يًا! ُا كس زبٔى اًلازئ جحم اًخضازة وجحم اًلَط حىت يف اًيلعة الٔظََة وامليحؽ اًصئُ  اطلي اهعَق 

 مٌَ ًَىذة حبثَ ُشا ابًاكمي!! 

إلرسائَََاث.. ول اًييب مل ٍىن كس وحضَّ ٌَعحاتة كعة ارلَق مٌش تسء  فال اًصواًة املشهوزت ٌَزَق لكِا من

اًىون وحسوج اًـامل.. ول اًس ية ختَو من بٔحاذًر حصَحة ؾن اًييب فهيا رشخ واحض ًلعة ارلَق.. ول 

ىوث إلمام اجن ؾحاش هلي من إلرسائَََاث اتزاًك اًويح.. ول اًعحاتة ًُـلي بٔن ٍىوهوا كس اثفلوا ؿىل اًس

ًِف ًصواًة اًييب!  ؾن ثفسري إلمام اجن ؾحاش املُزا

*** 
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ا: ـً  زات

لك ثيؼري اًض َخ كامئ ؿىل ٕازحاث بٔن اًويح مل ٌس خزسم لكمة اًخرش يف وظف إلوسان امللُكَّف.. واكن حي 

صضياُا ساتلًا يف اًفعي الٔول ُو ما رهٍص اًض َخ تبٔن تني مـضٍك تـغ الآيث اًيت واهجت اًض َخ وؾ

الث  ة اٌَِم ٕال مًزس من اًخبًٔو م ٔبذٌك كًو اًخرش وإلوسان ؿام وذاض.. وحىت يف ُشا اًصبٔي ثضازة ومل ًُلّسِ

عة! ة اًـًو  املَخًو

 ومس يس إلمام وكس كَط اًض َخ نٌل رهصان ساتلًا.. ففي اذلسًر اًعحَح املخواحص واملشهوز يف اًحزازي ومسمل

تَفغ اًحزازي: )جُيَمؽ املؤمٌون ًوم اًلِامة فِلًوون: ًو -بمٔحس واًًسايئ وبٔنرث نخة اًسنن، ًلول اًييب 

اسدضفـيا ٕا ى زتيا فريحييا من ماكهيا ُشا، فِبٔثون بٓذم فِلًوون هل: ٔبهت بٓذم ٔبتو اًخرش، ذَلم ػل تَسٍ، 

شا حسًر مذفق ؿَََ وبلٔجس عل املالئىة، وؿَمم ٔبسٌلء لك يشء فاصفؽ  ًيا ٕا ى زتيا حىت ٍصحييا(.. ُو

 مضِوز مذواحص حصَح اثتت يف نخة اًسنن.

و ًيلي ؾن قَة ًوم اًلِامة فال جييء ٕال من ويح فلط..  فاًييب ُيا ًشهص دضاحًة بٔن بٓذم ٔبتو اًخرش.. ُو

يلي ُش -ًوم اًلِامة-ويف ُشا اًلَة  هئم ٌسمي اًياش ٔبذم دضاحًة ٔبهَ )ٔبتو اًخرش(.. ًو ا ؾهنم اًييب ول خُيّعِ

فاًييب ًـمل ًلِيًا هون كوهلم  -ٕان اؾخربان ٔبهنم مل ٍىوهوا ًـَمون بٔن ٔبذم ٕاوسان ًوُ  ثرًشا نٌل اؾخلس اًض َخ!-

فٕاما الكم اصلنخوز حصَح   -لك ُشا ابؾخحاز حصة هؼًصة اصلنخوز!-دعبٔ بٔم ظواة فمل ًلي ٔبهنم ٔبدعبٔوا 

 اًيؼًصة ثًسة ٌَييب ؿسم اًـمل مبثي ُشٍ اًلضَة ارلعريت واًـَار ابؼل! واًييب مل ًوحّضِ ارلعبٔ بٔو بٔن ُشٍ

*** 

ق ًِا س َسزك املصء  ٔبذرًيا.. فِشٍ املالحؼاث اًرسًـة يه ٔبجصس ما يف اًىذاة.. ؤبؾخلس ٔبهَ من اس خلصاء مذـّمِ

ًَا.. وجحم ظسامَ مؽ اًـَو  م اًحًَووحِة مسى ُضاصة ظصخ اًض َخ بٔوًل.. وجحم ظسامَ مؽ اًويح ثضلَِ اثه

ة( اثًثًا! ؤبذرًيا جحم ظسامَ مؽ امليعق.. وزمبا بٔنرب ظسام ُو مؽ ثغل ااجمموؿة -جلك ٔبهواؾِا )اًخعوزًة ارلَلًو

من ألس ئٍك اًصئُس َة: هَف مل ًحني اًييب ُشٍ اًلعة املـلست ؾن مصحَيت ارلَق ومل حيىِا ٌَعحاتة وحصوِم 
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ق من ظَعال وبٔن حواء خمَوكة من ضَـَ؟ هَف حُصهت ُشٍ ًَخخ  ؿَهيم اًفِم فِؼيون بٔن بٓذم ٔبول ارلَ

 الآيث تال ثوضَح ٌَييب وتال ثوضَح ٌَعحاتة وحـَهتم ًـخلسون مـخلًسا ذاظئًا يف وضبٔت اًىون؟

 ملارا وملارا وملارا! هَف وهَف وهَف!

و زذ هَس اٍهيوذ وبٔرانهبم اًـٌَلهَني.. ًىن هَف ىصذ اً  لت اىِس؟ ابملللك ُشا من بٔخي سـي ًِسف هخِي ُو

ةعـن هفسَ خبيجص صاًك يف وظلَان هؼًصة املؤامصت ؿىل املصء حىت ً  ٔبؾضاء حوفَ؟!  ًُو

قفص ػل ٌَض َخ كَعَ اطلي فذح اباًب هحرًيا ٌَرش.. واي ًَخَ مل ٌسلط يف خف نخاتة حبر ضـَف وِشا حىت  

ـخشز ؾن ر ضـِا هكعسز ًو ًَا من حًصست اًوفس ًو عل يف اًِامش ٔلهَ )ل ًخوافص صلًيا ٕاهَ ًيلي فَِ ذرًبا ؿَم

مًؤف هـمتسٍ يف ثوزَلِا ومؽ رعل فٌحن هشهٍص يف ٕاظاز ٔبهَ ذرب ػين اصللٌك(
1

 !! 

.. هؤنس بٔن ألمص مل ًًذَ ُىشا.. ماسال ُياك اًىثري ٌَحسًر ؾيَ.. واملهنج س َعيؽ مضالك بٔنرب من أبذريً 

ززَة ثعحَلاثَ  فساذ مٌخجَ.. اًعحَح بٔن ُشٍ ُشا ًو اس متص تال مواهجة نربى حامسة ثؼِص ؾواٍز واك

 !اًُست اٍهناًة ًون حىون.. تي يه اًحساًة ملا ُو بٔصس مصازً 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________ 
1
 36السابق:  
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 ل دذام.. فال ثخبٔدص!
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يا ٍهناًة ُشا اًىذاة اكن لتس من اًخيخَِ ؿىل ُشا اًـيوان واًخبٔهَس ؿىل رضوزت بٔن ًـََ لك مسمل،  مؽ وظًو

 ٔبهَ ل دذام ًخغل املـصنة يف ظوزهتا ااجمصذت: مـصنة املـصفة.

ٕاٍهيم مل ًخلري.. مهنج ثـسًي  فاملهنج املـصيف اطلي ٔبفسس ودصَّة يف املسَمني مٌش ذدول اًفَسفة اًَوانهَة

ي اًويح ًَدٌاسة مؽ امليخوح املـصيف اوثَ  ًلصيب بٔو كري اًلصيب.. فٕان اكهت اًفَسفة اًَوانهَة مٌخوح فِق وثبًٔو

مـصيف قصيب ثَلاٍ تـغ ؿٌَلء اًسَف بٔوًل ابًلدول اىهباًزا تب ٌك امليعق الٔزسعي واًلوض يف ثفسري اًىون 

هل بٔو ثـعَهل ملوافلة ما ػيٍو  َة ذما حـَِم ًلَحون املثَر إلسالسم فعاز لك ويح لتس من ثبًٔو وألًُو

س اًـلََة اًوروًزة( واًيت ل ًـازضِا ٕال ُملضّلِ ل ًُفىِّص.. فٕان ُشا املهناح املمخس ظوال اتزخي املسَمني )اًلواؿ

ًُ  ابدلسًس ٕامنا ساذٍ زسوًذا وكوًت يف اًلصون الٔذريت رعل اًخفوق اذلضازي واًـَمي واملـصيف ثضلك ؿام 

 ٌَـصق اًخازخيي اًلصيب.

صق ٕا ى مهناح من سـوا ٕا ى ٔبسَمهتا وثوضَح بٔن ألسمة جمصذت يه بٔوسؽ وٕان مٌاكضة اصلازوًًِة ذون اًخع

ي بٔو ثفسري.. تي يه ما وحضيَّاٍ يف اًفعي ألول: مهنج حتىمي اًـمل اًلصيب  جىثري من جمصذ ذالف يف ثبًٔو

ة  ؿىل اًويح مللعس هرصت اصلٍن.. وٕان اكهت اًـلالهَة مل ثـس ابًوروزت مصثحعة ابًـمل ذما حـَِا ثعري يف ساًو

اثًثة ًخوكي بٔضالغ رعل املثَر.. ؤبضـف سواايٍ ظاز ُو اًويح! ٕان ما زٔبًياٍ ل ًيعحق فلط ؿىل 

اصلازوًًِة تي ًيعحق ؿىل فَسفاث قصتَة نثريت اكٌََرباًَة املُعَلة والاصرتاهَة املخـعحة مت ثضلك مًصة 

هل بٔو  شٍ  -جلك ثساظة-ثـسًي اًويح يك ًالمئِا وما مل ًوافلِا مت ثبًٔو ذ ُو زذٍ! ُشا ُو املهنج يف صلكَ ااجمصَّ

 يه ألسمة اًواكـَة اًيت ًسوز فهيا نثري من املسَمني..

الث واًخـعَالث وزذ اًس ية فلط  ونٌل سـى اًفالسفة واملـزتٌك كداًل ًيرصت ذٍن ػل ؾن ظًصق اًخبًٔو

ذالض ملا ًؼيوهَ هرصت صلٍن فٕاهيا كس زٔبًيا مصويج ثغل اًيؼًصة ٌسـون خاُسٍن ابٕ -ملوافلة اًـلي اًفَسفي 

لـون فامي وكؽ فَِ سَفِم من بحٔصاة املهنج املبٔسوم!  ػل ًو
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َِ ُشا كداًل ًون ًًهتيي ؾٌل كًصة.. ٔبمل ًلي تـغ اًياش زًذا ؿىل من ظَة مهنم بٔل ًفسسوا يف ألزط:  مل ًًذ

يا هؼن بٔن من وكؽ يف معَحة }ٕاهيا معَحون{.. فبٔذربان ػل: }بٔل ٕاهنم مه املفسسون ًوىن ل ٌضـصون{ ؟ وٕاه 

 اًرتوجي ًِشٍ اًحسؿة ػااًن يف هفسَ إلظالخ ذاذي حتت ُشٍ الًٓة.. فًسبٔل ػل هل اًِساًة واًصصاذ.. 

*** 

ٔلن اًحـغ ًٔلسف حيَو هل ومص اًـٌَلء املسَمني اطلٍن ًؤمٌون ابرلَق املحارش ابًصحـَة وؿسم جمازات اكفة و

فٌحن هعَة مهنم بٔن ًححثوا يف ص حىة إلهرتهت ؾن كوامئ اًـٌَلء اًصافضني  اًـٌَلء يف مجَؽ بحٔناء اًـامل..

س ٌَخعوز من اكفة بحٔناء اًـامل، وٕان اكن نثري مهنم واًـٌَلء ُيا ٔبكعس هبا -ارلَق املحارش ابًعوزت اًخوزاثَة  ًًؤ

 سواء ابحثون بٔو لك من ًًمتي ٕا ى اذللي اًـَمي من تًَووحِني وحًِووحِني ؤبظحاء وفزيايئَني وهيَائَني

ول ًعح اًخحجج تبٔن كامئة اًـٌَلء املؤمٌني ابًخعوز بٔظول، فَُست املسبٌٔك  -نخوزاتحاظَني ؿىل اصلٔبساثشت 

حصة اًيؼًصة ثخحسذ وثًهتيي ٕا ى ألتس حبجم ألكَحَة )موافلة بٔو كري  ذما كس جيـي نٌل ٔبوحضيا ساتلًا ذميلصاظَة

َق املحارش ُياك من ًؤمن هبا من ألساثشت واًـٌَلء اًـاملَني.. واتزخي ما هيميا  ُو بٔن هؼًصة ارلتي  !موافلة(

 اًـمل ًن ًخوكف اًَوم حىت ًؤمن اًحـغ مبا ًلوهل ألكَحَة فلط!

نٌل بٔن ٕاميان ُشٍ ااجمموؿة جاكمي زواًة ارلَق اًخوزاثَة )ذَق اًسٌلء وألزط( ًـين إلميان تحضؽ بٔدعاء 

ميان جلك ما ًؤمٌون تَ من اًصواًة، وما اس خسلًيا ُيا هبم ٕال زذ ؿىل من وملاًعاث ؿَمَة، فال ًَزمٌا الٕ 

، ًوُ  وحجة ًيا جساهس ٕامياهيا، فَو بمٔجؽ ُمعَلًا ًسؾي ؿسم وحوذ ؿٌَلء ًؤمٌون ابرلَق املحارش يف اًلصة

اًحـغ ًرص اًلصة واًرشق ؿىل خماًفة اًلصبٓن ما ثحـيامه ذلؼة وما اُزت ًلني املسَمني.. ًىن مارا هفـي و 

ة حىت ًـعهيا تـغ املعساكِة؟  ؿىل زؤًة ٔبسٌلء ؿاملَة كري مسَمة جساهس اًيؼًصة ارلَلًو

*** 
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 لتس ٕارن من اًخفصكة تني زالج زؤى من حِر اًيؼصت اًرشؾَة:

( اًصؤًة ألو ى يه زؤًة ذ.ؾحساًعحوز صاُني.. ل ًوافلَ ؿَهيا بٔحس من اًـٌَلء ويه مزجي جعَة كري 1

الث ارلَاًَة ؤبفسس مس حوق من  ة واًخعوزًة.. فِشٍ ابًخبٔهَس ونٌل زٔبًيا تسؿة ل ذًَي ؿَهيا ٕال اًخبًٔو ارلَلًو

 اًض َخ من حِر ٍصقة يف إلظالخ.

ا ؾٌلذمه اًرشؾي 2 ( اًصؤًة اًثاهَة ويه زؤًة اًخعوزًني اطلٍن بٔذشوا اس خسللث اًض َخ اًضـَفة وحـَُو

ة وػيوا بٔن  ا ًُست يف كوت ؤبسلعوا مهنا زؤًخَ ارلَلًو هؼٍصهتم كس انمتَت مبا ًيلعِا تـس حماولث ػيُو

ؤلء ؿىل  جحج اًض َخ.. ويه زؤًة ثعوزًة ؾن ارلَق من ذََة واحست  م ٔبسالف مضرتنة ٕاخل ٕاخل.. ُو

 تسؿة ٔبصس..

ة املمتَـة اًيت ثدسامح مؽ اًيؼًصخني اًساتلذني ول حصى تبًٔسا يف كدوهلٌل3  وحصفغ ( اًصؤًة اًثاًثة ويه ارلَلًو

 ثحسًؽ اًلائَني هبٌل.

ضؽ اًويح ابلٔسفي وحنس هبم بُٔي اًصصاذ ٕان صاء 4 ( اًصؤًة اًصاتـة ومه اطلٍن جياهبون ما ًياكغ اًس ية ًو

 ػل..

 ولتس نشعل من اًخفصكة تني املؤمٌني ابرلاًق من انحِة كدوهلم ٌَـمل:

اض ًإلوسان.. فِشا حنس حَ مل ًسذي يف ( فِياك من ًؤمن ابًخعوز يف اذلَواانث ًوىٌَ ًؤمن ابرلَق ارل1

 تسؿة..

ياك من ًؤمن ابًخعوز يف لك اًاكئياث فِشا ذاذي فهيا..2  ( ُو

لايل فِجـي حىت 3 سٍ ًىٌيا ىصفغ من ًخـعة ًو شا هًؤ ياك من ًؤمن ابرلَق ارلاض ًلك اًاكئياث ُو ( ُو

وسان( من املحخسؿة وجيـي اًعيف اًعيف ألول )اطلي ل ًؤمن ابرلَق ارلاض ٌَحَواانث ًىٌَ ًؤمن تَ ًالٕ 

 اًثاين من املصثسٍن ل من املسَمني اًواكـني يف تسؿة!



   منهج أزمة. المتأسلمة نيةالداروي | 115
 

فاملسمل اًصص َس تني إلفصاظ واًخفًصط.. اطلي ًؤمن توحوة ؿسم اًخفًصط يف مواهجة ُشٍ اًحسؿة ودعبٔ 

 حىفري اًلائَني هبا..

ـصف بٔظول مواهجخَ جمصذت.. مواهجة   مؽ املهنج ولك ومؽ هواجتَ ادلزئَة..واملسمل اًصص َس ُو من ًواخَ ًو

وٕان لك مسمل ؿامل بٔو ظاحة ؿمل )ُمفىِّص بٔو مثلَّف بٔو ظاًة ؿمل رشؾي( ؿَََ بٔن ًحشل لك ما توسـَ 

ملواهجة ُشا اًعوفان اًضرم من )ؿَمية املـصفة إلسالمِة( بٔو )يل ؾيلِا( ملوافلة امليخوح املـصيف املخفوق 

ًَا.. وبٔن ٌسـى خاًُسا يف ُ شا ول ًخلّكِ ؿىل كرٍي يف ذول وػَفِة حمىومة بٔظاًل مبيؼومة ذاذمة ٌَلصة حاً

ًَا وؾسىصاًي وزلافًِا واكذعاذاًي.. ؿَََ بٔن ًحشل كعازى هجسٍ وبٔل خيىش املواهجة فِيي هعَحَ من  مـصفًِا وؿَم

ًَا وحل  صافًِا ومـصفًِا..ادلِاذ يف ثغل اذلصة اًىوهَة اًلكَة اًىربى وحزئَاهتا املخياثصت يف ألمة اتزخي

شا زلص  لتس بٔن جضازك وعاحة ؿمل وتًَِّة سَية ًخعحَح الاحنصافاث اًـلسًة واملـصفِة إلسالمِة.. ُو

 واحة ؿىل املسَمني اًثحاث فَِ تبٔكسام زاخسة.. 

 ُشٍ مـصنة ًن ثًهتيي..

 فال ثخبٔدَّص ؾن دٌسكم! 

 

 

 

 


