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 حضر	 مر±� بش$ �لدين �مو/ �د
�ملصلح �ملوعو/ �

�خلليفة �لثا� حلضر	 �ملسيح �ملوعو/ '�إلما6 �ملهد. �

من /;'::

في 
حا� �لقر��

(سو;	 �حلجر)
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"تتمة"  عو/ مر	 خرX B@ ما كنت 
قد  �لقر<2   2 �لتأكيد  'هو  بصد/· 
 § 6/> قبل �حلديث عن  =كر �حلشر 
على  صر�حًة   Qيد 'هذ�  مر	،  كل 
'ثيقة، 'هي  �ملوضوعني صلة  2 بني 

 :Õكاآل
 S2 قضية حشر �ألجسا/ '�جلز�X :ًال��
منوطٌة متام× Öلق </6. =لك نه لو ² 
 § حر  قا/;  عاقل  كائن  هنا�  يكن 
Xمكانية  ِمن  هنا�  كانت  ملا  عماله 
للحشر '�لثو�¼ '�لعقا¼. فاحليو�نا\ 
مثًال ال تعمل 'فق ية شريعة، ألËا ال 
 . تستحق  ال   Wبالتا' عقًال،  متلك 
 @X Êال حتتا Ú عقا¼، 'من 'ثو�¼ 
. حشر حقيقي. كذلك �ملالئكة ال 
ألËا  فعا`ا،  على   Sجز�  . تستحق 
ال متلك حرية 'ال /�;X	X' ،منا ُجِبلْت 
على فعل �خل$ فحسب، كما صّرÆ �هللا 
بذلك قائال: ﴿'يفعلو2 ما ُيؤَمر'2﴾ 
(�لنحل: ٥١). ما �لشيطا2 فهو يًضا 
يؤّ/.  ألنه  �لعقا¼،  يستوجب  ال 
�لر/يئة   Sألشيا� شأ2  شأنه  '�جبه، 
�ألخرB �لM ال تستوجب �لعقا¼ ألËا 
;/يئة § حد =�ִדا. 'ما �لشياطني من 
�لنا: فال جر6 Ëم يستحّقو2 �لعقا¼ 
على عما`م، أل2 �حلشر لن يقوX 6ال 
�لذ.  �لكائن  �إلنسا2.. هذ�  حلسا¼ 
ميلك �إل;�/	 '�حلرية § عماله. فثبت 
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 áلوقو �لسبب  هو  �إلنسا2  خلق   2
 âجل =لك كلما حتد�حلشر، 'من 
�لقر<2 عن خلق </6 =َكر قبله �حلشر، 
'=لك تدليًال على 2 �خللق �إلنسا� 
يقتضي  �حلشر   2' حشًر�،  يتطلب 
نز'Q شريعة، X= ال منطق § 2 يعاَقب 
 2' يثا¼ حد على عمله من /'2 

تقا6 عليه �حلجة.
على  /ليل  �إلنسا2  خلق   2X �ثانًيا: 
�أل/لة  بعض  'Xليكم  �حلشر  'جو/ 

على =لك:
 bع �إلنسا2  خلق  �كتمل  لقد   .١
عملية �لتطو; من /ã حاال\ �خللق. 
 ;�/ 'جو/  على  /ليًال  يشكل  'هذ� 
هذ·  ُخلق  �إلنسا2   2 لو   =X  ،Sجلز��
ألمكن  '�حد	  مر	  �لكاملة  �ِخللقة 
شأ2  شأنه  صدفة،  ُخلق  بأنه   Qلقو�
ُخلقت  يًضا   Mل�  Bألخر�  Sألشيا�
�لطبيعية.  �لتغ$�\  نتيجة  بالصدفة 
من  تطوَ;  قد  �إلنسا2  كو2  'لكن 
من  بكث$  مر'ً;�  �خللق  حاال\   ã/
تطو;·  توّقَف   Ú '�لتقلبا\،  �ملر�حل 
�حلالية  �لصو;	  �كتماQ خلقه §  بعد 
 2X ² يصبح لوًقا <خر.. كل هذ�'
/Q على شيS فإمنا يدQ على 2 �خللق 
 2�إلنسا� مت ´سب Âطيط معني، '
�لكو2  خلق  من  �لغاية  هو  �إلنسا2 

كله.

�خل$  قو	  �لدنيا:   § قوتا2  هنا�   .٢
'قو	 �لشر، '�إلنسا2 مز'/ بكلتيهما 
'قا/; على �لتصر® بأيتهما شاS، مما 
 2نه ُخلق ليحكم �لدنيا؛ فلز6  Qيد
عمله،  من  كثَر  حياته  نتيجة  تكو2 
'هذ� ال يتحقق Xال بوجو/ يو6 �حلشر 

.Sجلز��'
 áتبا� على  متوقف  �ملا/.  �لرقي   .٣
�لسنن �لطبيعية، ال على �ملُثل �ألخالقية 
�ألخال|   2 جند  'لكننا  '�لر'حانية، 
تشّكل  �لر'حانية   Qألحو��' �لنبيلة 
فال  �إلنسا2؛  كيا2  من   bألك�  Sجلز�
هو  �ملا/.  �لرقي  يكو2   2  �=ًX ميكن 
�لغاية �لM يصبو Xليها �إلنسا2، بل ال 
�إلنسا2  فيه   Qينا <خر  مكا2  من  بد 
تضحيا\  من  يقّدمه  ما  على   Sَجلز��

خالقية ';'حانية.
ما قولـه تعا@ ﴿ِمن �أ مسنو2﴾  
 Sملا� من  لو|  �إلنسا2   2 فيه  فبّين 
من  خليًطا   çيع �حلمأ  أل2  '�لتر�¼، 
�ملاS '�لتر�¼. 'قد =كر �هللا � كل 
منفصًال  �لعنصرين  هذين  من  '�حد 
موضع:   §  Qفقا  ،Bخر ماكن   §
 ﴾ ﴿'َجَعْلنا من �ملاS كـلَّ شيS حيٍّ
(�ألنبياS: ٣١)، 'قاQ § موضع <خر: 
 6َ/> �هللا كَمثِل  َمَثَل عيسى عند   2ّX﴿
ُكْن  له   Qقا  Ú ُتر�ٍ¼  ِمن  خـَلقه 

فيكو2﴾ (<Q عمر�2: ٦٠).

ما هنا § سو;	 �حلجر فأشا; Xليهما '
﴿ِمن   :Qفقا ﴿�أ﴾   بكلمة  مًعا 
 .  .. مسنو2﴾  �أ  ِمن   Qصلصا
خلقنا �إلنسا2 من خليط �ملاS '�لتر�¼ 
ليكو2  معينة  صو;	   §  ëُفر �لذ. 
فكلمة  �لصو\.   âحد�X على  قا/ً;� 
قو	   @X صر�حًة  تش$    ﴾Qصلصا﴿
�لنطق �لM ميتا± ֲדا �إلنسا2 عن سائر 
 2X  :Qقا 'كأنه   ،Bألخر� �حليو�نا\ 
�لكائنا\ �حلية كلها لوقة من ﴿�أ 
مسنو2﴾ ، 'لكن �إلنسا2 تغلب عليه 
�لصفة �لصلصالية، 'من جل =لك جند 
=كر·  مر  �لذ.   - �لشريف  �حلديث 
�لناَ::  يسّمي   - �لكلما\   Æشر  §
مشاֲדة  كلمة  'هي  �لصاّلة)،  (�حلم$ 

 .Qللصلصا
تش$    ﴾Qكلمة ﴿صلصا  2X' هذ�، 
متوقف  �إلنسا2  نطق   2  @X يًضا 
على X;�/	 �هللا �، أل2 لفظ (صل) 
 âُدº \على صو Q(صلصل) يد '
�إلنسا2  حقيقة  هي  'هذ·  بالضر¼. 
متاًما، X= ال يصد; عنه �لصو\ �لذ. 
هو لو| من جله ما ² يضربه �هللا 
نه تعا@ يشّرفه بكالمه  ìتعا@.. مبع
�ملحن   § بإلقائه  �ختبا;·  بعد   �

'�ملصائب.
'قولـه تعا@ ﴿ِمن �أ مسنو2﴾  ال 
ال  تر�¼  من  ُخلق  �إلنسا2   2  çيع
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 2حيا	 فيه. كال، Xمنا �ملر�/ منه �لبيا2 
�ملا/	 �حليو�نية ال ميكن 2 تتطو; بد'2 
�لتر�¼؛  من  يتكو2  '�جلسم  �جلسم، 
ليعر®  �لتعب$  هذ�  �سُتخد6  'Xمنا 

�إلنسا2 كيف كانت بد�يته. 
�ملا/	  بأ2   Sلعلما�  Sعا/�  2 علًما 
�حليو�نية ال تتولد Xال من حيو�2 لزعٌم 
 2يفتقر X@ �لبحث '�لتحقيق؛ =لك 
/ليلهم �لوحيد هو مشاهدִדم �حلالية؛ 
بوًنا  هنا�   2 �لبديهي  من  'لكن 
�لسائد	  �لظر'®  بني   � جدًّ شاسًعا 
 Bلد �لكو2  عليه  ما كا2  'بني  �آل2 
 Ú �أل'@.  �حليو�نية  �ملا/	  هذ·  خلق 
يعترفو2  نفسهم   Sلعلما�  Sهؤال  2X
 ² نفسها  �أل'@  �حليو�نية  �ملا/	  بأ2 
'قت   § صبحت   îح تتطو;   Qتز
ال  هذ�   2 بيد  Xنساًنا،  �أل'قا\  من 
هنا�   2 يوضح  مما  �آل2؛   âدº
� بني �لظر'® �حلالية  تفا'ًتا كبً$� جدًّ
بد�ية  عند  �لكو2  عليه  كا2  ما  'بني 
مو�تيًة  <نذ��   Qألحو�� كانت  خلقه. 
� خللق �حليا	 بسرعة هائلة، 'لكن  جدًّ
�ألمر ليس كذلك �آل2. فمن �ملحتمل 
2 تكو2 �لذ;�\ �خلالية من . حيا	 
بسبب  حية   \�;=  @X عندئذ  تنقلب 
 ² �لظر'®  'لكن  �لتقلبا\،  بعض 
 È;2 �كتسبت �ألتعد كذلك بعد 
 Sفليس من �لعلم § شي �=ًX .Qلكما�

�ملتفا'تة  �لظر'َ®   Sهؤال يقيس   2
�ملختلفة مبقيا: '�حد.

2 �إلنسا2  ç2 هذ· �آلية ال تعكما 
صا; Xنساًنا فجأً	، فإ2 �لقر<2 �لكرمي 
ُخلق  قد  �لكو2   2 مر�ً;�  ينّص 
�إلنسا�  �خللق   2  bخ' تد;¸يًّا. 
نوعا2: �خللق �لتر�ï '�خللق �لتناسلي، 
 Ú خللق� كما قاQ �هللا تعا@ ﴿�هللا يبد
يعيد·﴾ (يونس: ٣٥). 'جند 2 �خللق 
يولد  ال  حيث  تد;¸يًّا  يتم  �لتناسلي 
�ملولو/ فو; �جتماá �لز'جني؛ فلما=� 
مت  قد   ïلتر�� �خللق  بأ2   �=ًX نسّلم  ال 

كذلك تد;¸يًّا؟
فاحلق 2 هذ· �آلية تش$ فقط X@ تلك 
�ملرحلة من �خللق �إلنسا� �لM تطو;\ 
 Bبالقو  /ِّ'±ُ' �حليو�نية  قو�·  فيها 
�حليو�نا\  عن  مّيزته   Mل� �إلنسانية 
�لصلصالية  �ملرحلة  'هي   ،Bألخر�
للحمأ �ملسنو2، �لM ُ±'ِّ/ فيها �إلنسا2 
�آلية   2  ' �لوحي.  تلّقي  بصالحية 

ñر/ Xشا;	 X@ تلك �ملرحلة من خلقه 
حني /ّبت فيه �حليا	.

  'لو قيل: ملا=� نسّلم بأ2 هذ· �آلية 
 ' �إلنسانية  �ملرحلة  بد�ية   @X تش$ 
�لبشر.، 'ملا=� ال  �حليو�نية من �خللق 
2 �هللا تعا@ بد خلق  çمنا تعX Qنقو
�لبشر بأ2 صنع متثاًال من �لطني 'نَفخ 
 2فيه �لر'Æ، فصا; Xنساًنا؟ فاجلو�¼ 
هذ·  كو2  ينفي  نفسه  �لكرمي  �لقر<2 
�آلية تتحدâ عن بد�ية �خللق �إلنسا�، 
'�لدليل على =لك هو قوQ �هللا تعا@ 
 Ú ¼ُتَر� 2ْ َخَلَقكم ِمن َ ﴿َ'ِمْن <ياِته 
نتم َبَشٌر َتنتِشُر'2َ﴾ (�لر'6:٢١).  �=Xِ
فهنا� تعا;È § �لظاهر بني هذ· �آلية 
أل2  تفس$ها،  بصد/  Ïن   Mل� 'بني 
تر�¼،  من  �إلنسا2  خلق  تذكر  هذ· 
تفس$ها  بصد/  Ïن   Mل� �آلية  بينما 
 Qمن صلصا �إلنسا2  خلق  عن  تعلن 
من �أ مسنو2. فثبت 2 �هللا تعا@ قد 
�لر'6  (تر�¼) § سو;	  بكلمة  شا; 

مباشـرًة،  الَعَلقـة  مـن  cَُلـق   d اإلنسـان   
بـل حتّولـت العلقـة إh املضغـة الـf مـّرت 
مبرحلتـني أيًضـا: املضغة الكاملة وغـj الكاملة.
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X@ �ملرحلة �لبد�ئية من �خللق �إلنسا�، 
بينما § سو;	 �حلجر ² يذكر �هللا � 
�كتفى  'Xمنا  �لتر�بية،  �أل'@  �ملرحلة 
باستخد�6  `ا  �لتالية  �ملرحلة  بذكر 

كلمة ﴿�أ مسنو2﴾ . 
 bكهذ�، 'جند § موضع <خر فرًقا 
حيث يقوQ �هللا تعا@ ﴿َ'�هللا َخَلَقكم 
(فاطر:  ُنْطفٍة﴾  ِمن   Ú ُتر�ٍ¼  ِمن 
١٢).. فهنا حَذ® =كر �حللقة �لثانية 
�إلنسا�،  �خللق  من  �لصلصالية   .
�لتر�بية،  �أل'@  �حللقة  بذكر  مكتفًيا 
'مشً$� X@ حلقة خرB 'هي مرحلة 

�لنطفة.
تلًفا  =كًر�  <خر  مكا2  كما جند § 
 � �هللا  يعلن  حيث  يًضا  =لك  عن 
ُتر�¼ Ú ِمْن  ﴿هو �لذ. َخَلَقكم ِمن 
ُنطفٍة Ú ِمن َعَلقٍة Ú ُيخِرُجكم ِطفال﴾ 
(غافر:٦٨). فبّين 2 �إلنسا2 ² ُيخَلق 
من �لنطفة فجأ	، 'Xمنا صا; من �لنطفة 

علقًة، Ú طفًال. 
�هللا  ضا®  <خر  موضع   § 'لكن    
حلقة  للنطفة  �لتالية  �حللقا\   @X  �
خرX B= قاQ ﴿يا يها �لنا: 2ْXِ كنتم 
§ َ;يب ِمن �لَبْعِث فإّنا َخَلْقناكم من 
ُتر�¼ Ú من ُنْطفة Ú من َعَلقة Ú من 
(�حلج:  ُمخلَّقة﴾  'غِ$  ُمخلَّقة  ُمْضغة 
من  ُيخَلق   ² �إلنسا2   2  .  ..(٦
 @X �لعلقة  حتّولت  بل  مباشرً	،  �لَعَلقة 

يًضا:  مبرحلتني  مّر\   Mل� �ملضغة 
�ملضغة �لكاملة 'غ$ �لكاملة.

 � �هللا  =كر  �ملؤمنو2  سو;	   §  Ú
﴿'لقد   Qفقا  Bخر Xضافية  حلقاٍ\ 
 Ú *َخَلْقنا �إلنسا2َ من ُساللة من طني
َجَعْلنا· ُنْطفًة § َقر�ٍ; َمِكني* Ú خَلْقنا 
�لنطفَة َعَلقًة فخَلْقنا �لَعَلقَة ُمْضغًة فَخَلْقنا 
 Ú ملضغَة ِعظاًما فكَسونا �لِعظا6َ َلْحًما�
فَتباَ;َ� ��هللا حسُن  َخْلًقا <َخَر  َنَشْأنا· 

�خلالقني﴾ (�آليا\: ١٣- ١٥).
فهنا =كر ثالâ حلقا\ Xضافية تكو2 
بعد �ملضغة: خلُق �لعظاÚ ،6 تغطيتها 
باللحم، Ú خلٌق <خر حيث تدّ¼ �حليا	 

§ هذ· �ملو�/ غ$ �حلية § �لظاهر.
ند;� بالتدبر § هذ· �آليا\ 2 �لقر<2 
�لكرمي ال يذكر حياًنا بعض �حللقا\ 
ظن  يبطل  مما  �إلنسا�،  �خللق  من 
�لطني،  من  متثاًال  صَنع  �هللا   2 �لعامة 
'نفخ فيه �لر'Æ، فصا; Xنساًنا. �حلق 
�َخللق   2 يعّلمنا  �لكرمي  �لقر<2   2

�إلنسا� �كتمل مر'ً;� مبر�حل تلفة، 
Xال  تقصد  ال  "�لتر�¼"  كلمة   2'
�إلنسا�  �خللق  بد�ية   2  @X �إلشا;	 
ثابت  مر  'هذ�  �لتر�¼.  من  كا2 
مؤكد، أل2 �إلنسا2 ما ±�X Q@ �ليو6 
يستمد غذ�S· من �لتر�¼ نفسه، 'Xمنا 
منه،  ُصنع  مما   Sشي  .  Sغذ� يؤخذ 
'Xال لن يكو2 غذ�Sً مناسًبا له. فمثًال 
Xال  تلحيمه  يتم  فال  �حلديد  تآكل   �=X
بقطعة حديدية، أل2 . شيS <خر لن 
يقو6 مقامه. فبما 2 غذ�S �إلنساX 2منا 
فال شك  �لتر�¼  عناصر  من  يتركب 
َب  نه ُخلق يًضا من �لعناصر �لM تركَّ

منها �لتر�¼.
من  متطو;	  حلقة  <خر  '�إلنسا2 
يأ\   ²' �لكو2،  هذ�  خلق  حلقا\ 
بصد/  هنا  'لسُت   .Ê;خلا� من 
'Xمنا  �إلنسا�،  �خللق   Qحو �حلديث 
 § هو  �لبحث  `ذ�  �ملناسب  �ملكا2 

سو;	 �لبقر	 ' سو;	 �ألعر�®.

إذا تآكل احلديد فال يتم تلحيمه إال بقطعة حديدية، 
أن غذاء  ألن أي شيء آخر لن يقوم مقامه. فبما 
اإلنسان إمنا يsكب من عناصر الsاب فال شك أنه 

َب منها الsاب. ُخلق أيًضا من العناصر الf تركَّ


