
ٌر ـأم قِ ـخالِ ـوِد الـجوُ ـبِ  رارُ ـق اإل ←َيَّـبَِـيَْــعََـشَّـالَودَُـمَّـحََ:َةَرََـاهـظـتـالمََُنَُـيـراهَِــبََال

َج ـاتـحْ ـٌَ  ِر أنْ ـٌْ ـن غـِه مِ ـسِ ـفْ ـرارِة نـً قـاٍن فـسـإنْ  ل  ـك هِ ـُر بِ ـعُ ـشْ ـدهُ وٌَ ـجِ ـّي ٌَ رِ ـطـفِ 

 الكٍ ـوأفْ  ماواتٍ ـمن سَ  ٌهِ ـما فِ ـبِ  ي  وِ ـلـعُ ـال مَ ـعالـالنا ـلـأمّ ـيٍّ . وإذا ترِ ـظـاٍن نـهرْ ـإلى بُ 

ُع ـطـقـا الـنـصَل لـ.. حَ  ارٍ ـوأنه بالٍ ـن جِ ـمِ  ٌهِ ـبما فِ  ً  ـلِـ فْ ـالس   المِ ـً العـا فِ ـنرْ ـ.. ونظ

تاب ـكِ ـالدِة فً وارِ ـال اتِ ـفـص  ـال عَ ـٌـمِ ـِه جَ ـلـون لِ ـتـبِ ـثـُف ٌُ ـلـسّ ـال • قِ ـالخالِ وِد ـجوُ ـبِ 

ِل ؛ ـعْ ـفِ ـاِت الـفـصِ  هُ نْ ـون عَ ـفـنْ ـا ، وٌَ ـهـضَ ـعْ ـ بَ تون إاّل ـبِ ـثـة ال ٌُ رَ ـواألشاعِ  ةِ ـنّ ـس  ـوال

ِم اُن دَ ـٌـلـَب غـضَ ـالغ ون : إنّ ـولـقـواِء .. ٌَ ـتِ ـواالسْ  ةِ ـؤٌَ ر  ـضا والر  ـب والـضَ ـغـالـك

ِه لـون اإلرادة لِ ـتـبِ ـثـتُ  مْ ـتُ ـ: أنْ  مْ ـهُ ـاُل لـقـن ٌُ ـكِ ـُه بِه ؟ لـلـُف الـوصَ ـٌُ  فَ ـٌْ ـكـف بـلـقـال

 ا إرادةُ ـِه . أم  ـلـونها لـتـبِ ـثـتُ  فَ ـٌْ ـكـراِد فـمُ ـب إلى الـلـقـال لُ ـٌْ ـاإلرادة مَ  وٌم أنّ ـلـعْ ـومَ 

ة ـٌ  دِ ـٌرِ ـماتُ ـة والـٌ  ـالبِ ـكِ ـا الـأمّ  •ه ـاِن بِ ـقـٌــلِـ ِه وٌَ ـانِ ـصّ ـخُ ـا ٌَ ـمـهُ ـإنّ ـف هُ بُ ـضَ ـوغ هِ ـلـال

 إاّل  هُ ـنْ ــعَ  فُ ــلِـ تـخْ ـال ٌَ  ةِ رَ ــاعِ ـاألش بِ ــذهـمَ ـلِ  لٌ ــاثِ ـمـاِت مُ ـفـص  ـً الـف مْ ـهُ ـبُ ــذهـمَ ـف

 مَ ــنّ ـهَ ـِن جَ ـتْ ـلى مَ ـع ـوبصُ ـنْ ـمَ ـِر الـسْ ـجِ ـى الـلـارًة عـت قُ ـلـطـٌُ راط ـص  ـال •الً ـٌـلِـ ق

يَــراطَِــذاَصَِــوأّنَهَ﴿ ؛ ( نِ ـٌدّ ـال أيِ  ) ي  وِ ـنَ ـعْ ـمَ ـِق الـٌرِ ـطـى الـلـع قُ ـلـطـٌُ  دْ ــوق

ذا ـّناِر ، وكـِة والنّ ـناِء الجَ ـفـوان بِ ـفْ ـصَ  نُ ـُم بـهْ ـجَ ـال الـق • ﴾وهَُـعـبَِـاتَّـماًَفـيـقَِـتـسَْـمَُ

وا ـالـْم قـهُ ـإنّ ـِف فـلـسّ ـن الـم ةـفـدا طائـما عَ  ـِة ..لزِ ـتـعْ ن المُ مِ  اّلفُ ـعَ ـِل الـذٌْ ـو الهُ ـأب

داً ـاِن أبٌَ ـنَ ـفْ ـاِن ال تَ ـتـٌَ ـاِن باقِ ـدتـخالِ  ارَ نّ ـة والـنّ ـجَ ال نّ ـكِ ـّنِة .. لـون الجَ اِر دُ نّ ـناِء الـفـبِ 

؛ ال  دٌ ــأحَ  ةِ ـاعَ ـس  ـال امِ ـٌــقِ ـبِ  مُ ـلـعْ ـال ٌَ  •ِة ــنّ س  ـاب والـتـكِ ـن الـِة مِ ـِة األِدلـاضَ ـفـتِ ـالسْ 

 هلـَر الـأثـتـتً اسْ ـن األموِر الِة مِ ـّساعَ ـَم الـلـٌل ، ألن عِ ـسَ رْ مُ  ًّ بـٌب وال نَ رّ ـقـك مُ ـلـمَ 

ِةَـفـالَِـسَّـِمَالـِةَلألمََـبََـسَْـنَّـاَبالـيـّدنـيَالـْمَفـكَُـقَلـبَْـْمَيََـلَ))ً  : ـبِ ـنـال الـق •ِمها ـلـِبعِ 

اِجـُز حِة : اللغـزُخ فً الرْ ـبَ ـال • ((ِسَـمَْـشـروبَالغــِرَإلىَصَْـنَالعََـيَْلَُماَبََـثـَمَِإال

ـن الـشّ  ٌْ ـئَبـ ٌْ ـِن ، وسُ ـ ٌْ ِه ـثِ ــعْ ـبَ ـً بِ تهِ ـنْ ـْوِت اإلنساِن وتـمَ ـأ بِ دَ ـبْ ـتً تـال ـرةتـفـِت الـٌَ ـم  ــ

رْت ـأنك •َرِة ـواآلخِ ٌا ـّدنـٌن الـبَ َتـْفـِصـُل (  أيْ  )ُز ـا تْحجِ ـهاً ألنزخرْ ـِة بَ ٌامَ ـقِ ـال ومَ ـٌَ 

واِردة ـة الرَ ـٌـثِ ـكـال ارَ ـبـاألخْ ُه وَرّدوا ـمَ ـٌـِر ونعِ ـبْ ـقـذاَب الـِة عَ ـزلـتـُمعْ ـة من الـفـطائِ 

ِد أّن عُ ـك بُمجَ ـفً ذلِ  لى ـبْ ـٌَ  َد أنـعْ ِم بَ ـٌـعِ نّ ـال ذاب أوِ ـصوَل العَ ـُد حُ ـْبعِ ـتـسْ ـْم تـهُ ولـقـر 

روا عِ ــصَ ـوِص وتـصـنّ ـالـب ؤالءِ ــن هــو آمَ ـ، ولاُن ـســاإلن ا ـمــل ـهِ لـْدرِة الــَم قُ ـظـو 

اُرَـنـالَذابَ.ـعـوُءَالــَنَسوَْــرعــآِلَفَِـبَاقََــوحَ﴿ ؛ خِ ْرزَ ـبَ ـذاَب الــع دواـَعــبْ ــتــاسْ 

َونََــْرعـفََِواَآلََـلـُةَأْدخَِـاعـسَّـوُمَالـقـَمَتََوَْـاَويََـيَّـشَِـُدّواَوعََــاَغـهـيـلـعَونََـرضـعَْـيَُ

 (ِة ـاعَ س  ـال امِ ٌَ ـقِ  لَ ـبْ ـق تْ رَ ـا ذكِ ألنه رِ ـبْ ـقـذاُب الـا عَ ـهراُد بِ ـُر ٌُ انّ ـال)  ﴾َذابـعّدَالـأش



 هُ ـبُ ـٌـُه نصِ ـالـنـّد أن ٌَ ـالبُ ـزِخ فرْ ـبَ ـَم فً الـٌـّنعِ ـذاَب أِو الـالعَ  قّ ـحَ ـتـاٍن اسْ ـسـإنْ  لّ ـك •

 ب ألنّ ـالِ ـغـاِر الـبـتِ ـاعْ ِر بِ ـبْ ـقـال ذابـعَ ـبِ  هُ ـتـٌَ ـمِ ـسْ ـ، وت رْ ـبَ ـقْ ـٌُ  مْ ــَر أو لـبِ ـك قُ ـن ذلِ ـمِ 

ً ـَم فـٌــعِ ـنّ ـذاَب والـعَ ـال ى أنّ ـلـِف عـلـس  ـُر الـثـرون . وأكْ ــبَ ــقْ ـواِت ٌُ ـَب األمْ ــلــأغْ 

اً ـبــٌـصِ ُر نَ ــوَح أوفر  ـال  أنّ اً ، إاّل ــعـٌـمِ ـِن جَ دَ ـبَ ـوال وحِ ر  ـى الـلـون عــكـزِخ ٌَ رْ ـبَ ــال

 "َنَِدََـبََـونَالدََُوحَِرَّـللَذابََـعََـالَإنَّ"َم : زْ ـحَ  نُ ـاب مُ ـهُ نْ ـرون مِ ـآخ الَ ـك ، وقـً ذلِ ـف

 ةِ ـفـالسِ ـفـال لُ وْ ــا قـاِت ، أمّ ـوقـلـخْ ـمَ ـال رِ ــائِ ـن ســا مـهرِ ــٌْ ــغـة كــثدَ ـحْ ـمُ  وحُ رّ ـال •

 هُ ـوجْ )  ﴾يَـوحنَرَُــمَهَِـيــفَتَُــخَْـفـون ﴿: الـلـِه  لِ وْ ــقـبِ  مْ ــهُ ـداللــتِ ــا واسْ ـهـمِ دَ ــقِ ـبِ 

ـ هِ ـلـالإلى  وحِ رّ ـة الـإضاف أنّ  مْ ـهِ ـاللِ دْ ـتِ ـاسْ  ك ـذلِ  إنّ  لْ ـ: بَ  ولُ ـقـنفـ ( اـدَمهـضً قِ ـتـقٌَ

صوِف وْ مَ ـإلى ال ةِ ـفـص  ـة الال من باب إضاف هِ ـقِ ـالِ إلى خ وقِ ـلـخْ مَ ـال ةِ ـافن باب إضم

وُح ح  : انِ ـعوْ ـن هِ ـلـى الة إلـافـاإلضو . ( وُكـل  ما ِسـَوى الـلـِه حـاِدث اِدثـةـ) فـالـر 

ِه ـلـِة الـاقـِه ونـلـِت الــٌْ ــِه وبَ ـلـِد الــبْ ــعَ ـ؛ ك ( اتٍ ـوقــلـخْ ـمَ  أيْ  )َةَذواتٍَــافـإضَ-1

 .ِه .ـلـْدَرِة الــِه وقُ ـلـِم الـلـعِ ـك:ََوفٍَـصوَْــىَمََـإلَةٍَـفـةَصَِـوإضافَ-2ِه .. ـلـوُروِح ال

ٌنَمنَـيـساِنَحَِـلىَاإلنـىَعأتَلَْـه ﴿الى : عـت هُ ـلوْ ـوِح قرّ ـدوِث الـلى حُ ـع لُ ـٌـلِ دّ ـوال

دوث ـى حُ ـلـٌم عد  ــقــتـداِن مُ ـق األبـلـإّن خَ  • ﴾ وراًَــذكـاَمََــئـيَْـشَنَْــكـيَمَْـلَرَِــهدَّـال

ظ ـفـِس ولـفـنّ ـظ الـفـل • مِ ٌ  ـقـن الـة وابٌـمِ ـٌْ ـت نُ اب بَ ـذه ولِ ـقـالذا ـى هوإل، واِح األرْ 

ٌّة : الـسّ  ةً ة لـغالـطـبِـٌـعَ  • دٍ ـى واحِ مًّ ـسَ ـِن على مُ ُداّل ـاِن ٌَ ـفرادِ ـتـمُ  انِ ظـفـوِح لر  ـال ِجـ

ص111َ                ـسـاِء .ة الـن  ــبَ سْ ـُد نِ ـزٌـتـف جالَ ر  ـُل الـأكـت بُ رْ ـالحَ  •والـُخـلُـُق   

ـداَء )صحراَء(  ِئراً  ن حا لـْو أّن أحدنا كـا ←َبَُِطيالَعـقِـيـدةَ:َعـبُدَالغـنِّيَالخََ ٌْ فً َبـ

ـتـاً أِنـٌـقـاً َبِهـٌجاً ، َتـْكـتـِنـفُه  ٌْ ٍة ) على غـْفـلٍة ( َبـ واِسعـٍة ، ثـّم َوجـَد على ِحـٌـِن ِغـر 

ًَ ِمن  األشجاُر الـُمـثـِمرةُ ، وتحـوطُه الـّنـبا ْعـتـِقـُد أّن هـذا ُبـن ٌَ تاُت الُمْزِهـرةُ ، فهـل 

عـتـقِــُد ُمـْعـتـقِــٌد أّن  ـُه لـٌــَس لـُه مـاٍن ، وأن غــٌــِر بـا ٌَ ــَف  ٌْ لِـٌك أو صـاحـٌب ؟ فـكـ

ئٍل ، وتكـِوٌـٍن ُمْحـكٍم رِهـٌٍب ؛ فـٌه أْجـراٌم َضْخمة  هـذا الـكـون بما فـٌِه من ِبناٍء ها

ٌُـْحـِصـٌـها َعـّد ؛ أنهـا ُوِجـدَ  ُحـّدها َحـّد ، وال  ٌَ ـِر ْت ِمـن غوَمْوجوداٌت فْخـمة ، ال  ٌْ ـ

من كـّذَب َرسوال واحداً فـقـد  •موِجـٍد ، ألـٌـَس فً هـذا االْعـتِـقاِد احتـقاٌر للَعـقـِل ؟ 

ِس جـاءوا ِبـَخـبـٍر  كـذَب َجـمـٌـَع الـّرُسـِل ، ألنـك لو فـَرْضـَت أّن َجـماعـة من الـّنـا

ِه ، وكـذ واحـدٍ  ٌْ ّنـك  لـذاِت ، فـكـأ ـنـُهـْم فً هـذا الَخـَبـِر باْبـَت واحداً مِ ُمـّتـِفـقـٌـن عـلـ

ُسـِل ، هـو  تَ ـذبْ ـك دْ ـق الَجـِمـٌـَع فـً هـذا الَخـَبـر، وتـكـذٌـُب َرسـوٍل من هـؤالِء الـر 

ـفَهـموا  •ُكـْفـٌر بالـلـِه وبِـَجـِمـٌـِع ِرسـاالتـِه  ٌَ صْعـٌب على كـثِـٌـٍر مـن الـفـالِسـفِة أْن 



ٌّة اإلٌجاَمْعـنى إ ـفِـ ٌْ ِد  ٌجاِد الـَمْوجـوِد من الَعـَدِم ) الـذي هـو َعـدُم الـوجـوِد ( . إن كـ

ً  . وزمـا ـْمـَتـد  من األَزِل إلى اْبـتـداِء  من الـَعـدِم هـو ِسـّر الخـلـِق اإللـهـ ٌَ ُن الـَعـَدِم 

الـقـِضـٌـُب مـن الـَعـظـِم ألضـر  بالـَمـْرأِة َضـَرراً بـالِـغـاً  انـلـو ك •زمـِن الـُوجـوِد 

ثـّم أَضـّر بالـّرُجـِل أٌـضا فً قِـٌـامِه وقُـعـودِه ونـومِه ، وألْحـَرجُه . ولـو كـان هـذا 

العـضـُو فً غـٌـر هـذا الَمـكـاِن من الجـْسـِم ، لما أمكـن َسـْتـرهُ وإخـفـاؤهُ ، ولـكـان 

ٌُـثِـٌـُر االْشـِمـْئـزاَز والـّتـقـّزَز َمـ  ـَمـة مـن ُوجـوِد األنـِف فـوقوالِحـكْ  •نـظـُرهُ ِمـّما 

ـشـم  اآلِكـُل الـلـقـَمة قـبـَل قـذِفـها فً َجـْوفـِه ،  ٌَ إذا كـانـْت َعـِفـَنة  حتىالـفـِم هـً أن 

 راءِ ـحْ الصّ  قِ ـطِ  ناـن مَ رارة مِ ـاُح الحـٌرّ ـُد الرُ ـطـت •كـلـهـا  ِسـدة ألـقـاهـا ولـْم ٌـأ وفـا

 رارةُ ـحَ ـال دادتِ الزْ  واءِ ـهَ ـة الـكرَ ـال حَ وْ ـ، ول ةِ ـضَ ـفِ ـخَ ـنْ ـمُ ـال وارِ ـ، واألغْ  ةِ ـقرِ ـحْ مُ ـال

نة ـفِ ـق العَ ـطِ  ناـمَ ـُر الـه  ـطـٌاُح تُ رّ ـ. وال نةٍ ـَد سَ ـعْ ة بَ ـنـسَ  ةِ ر   اـحـال قِ ـطِ  ناـمَ ـال ذهِ ـفً ه

ت من  تا باـنـفً ال احِ ـقـلـة الدّ  اـُل مـقـنْ ـت، و مِ ـٌـراثِ ـالجَ  لَ ـمْ ـُت شـتّ ـشـوتُ ة وءَ ـبوْ ـمَ ـوال

اَـنـلـوأْرسََ ﴿؛  أٌضاً  بَ  اـحـس  ـُح الـقّ ـلـك ، وتُ ـذلِ  بِـَسـَبـبُج ـتِ ـنْ ـتُ ـِه فـث اـورِه إلى إنـذك
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