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 هذا الكتاب 

أن   يريد  اهلل،  إىل  داعية  لكل  ومرجعا  دليال  يكون  أن  الكتاب  هذا  حياول 

عليهم   واألولياء  األنبياء  وخيلف  وجديدها،  قديمها  اإلحلاد،  لظاهرة  يتصدى 

الصالة والسالم يف القيام بدوره يف حفظ اإليامن، وتبليغ رسالة اهلل، وختليص البرش 

 من كيد شياطني اإلنسان واجلن..  

لل  الواجبات  فالدعوة  أوكد  من  قضاياه  ويف  فيه  املجادلني  وحماوره  يامن، 

الرشعية عىل املسلمني مجيعا، وخصوصا أهل العلم منهم، سواء كانوا من املهتمني  

بالعلوم الرشعية، أو بالعلوم الكونية، فكالمها حيمل مسؤولية رشعية يف مواجهة  

 هذه الظاهرة، ما ظهر منها وما بطن. 

العناء ملن يريد أن يسلك هذا  وهلذا حاول هذا الك  تاب أن يوفر الكثري من 

شبهات   ومواجهة  لليامن،  الدعوة  مهنة  ـ  الرشيفة  املهنة  هذه  ويمتهن  السبيل، 

الشيطان ـ وذلك بإحصائه للشبهات الكثرية التي يستعملها املالحدة، وتصنيفها،  

بعد ذلك كله   وبيان تقريراهتم املختلفة هلا، ووجوه االستدالل هبا، ليعقب عليها

 بصنوف من الرد العلمي، أو اإللزام اجلديل. 

وقد اعتمد يف ردوده عىل مراجع كثرية متنوعة ومتفرقة، حاول أن يلم شتاهتا  

يف حمل واحد ليتيرس التعامل معها، وتكتمل الصورة من خالهلا، فالرد عىل اإلحلاد 

ردو إىل  حيتاج  وإنام  املقتضبة،  اجلزئية  الردود  فيه  تكفي  مستوعبة  ال  تفصيلية  د 
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 شكر وتقدير 

أتقدم بالشكر اجلزيل ملؤسسة العرفان للثقافة اإلسالمية عىل اجلهود التي تقوم هبا يف مواجهة  

واحل والعنف  التطرف  وظواهر  اجلديد،  املقاومة داثة وغريهااإلحلاد  يف  بواجبها  تقوم  بذلك  ، وهي 

خري   الذي ،  قيامالثقافية  اإلسالم  ذلك  األصيل،  املحمدي  اإلسالم  عرض  يف  دورها  إىل  باإلضافة 

 وقيمه من مشكاة العصمة، واملصادر التي مل تدنس، ومل ختتلط بغريها.  هيستمد مفاهيمه وحقائق

هذه   حولوأحب أن أنوه هنا بأن هذه املؤسسة املحرتمة هي التي وجهت اهتاممي إىل الكتابة  

اخلطري هبا،  الظاهرة  تتعلق  التي  الشبهات  كل  عن  البحث  إىل  ودعتني  اجلديد[،  اإلحلاد  ]ظاهرة  ة 

 ار، مع الرد العلمي الوايف عليها. وتستعملها وسيلة لالنتش

وقد حاولت يف هذا الكتاب أن أقوم بام طلبت مني، فكان ـ بحمد اهلل ـ موسوعة تشمل الردود  

ة منهجية مبسطة، يمكن ألي داعية أن يتدرب من العلمية عىل كل الشبهات اإلحلادية بطريقة علمي

خالهلا عىل مواجهة هذه الظاهرة، باإلضافة إىل كونه وسيلة لكل مرتدد أو متشكك ليعيده إىل وعيه، 

 ويبني له املغالطات الكثرية التي وقع فيها. 

ة أن هذه املؤسسة املحرتمة هي التي وجهت اهتاممي قبل سنوات للكتاببوأحب أن أنوه أيضا 

املختلفة، وبناء عىل دعوهتا    يف الرد عىل ظاهرة التطرف، ومن يمثلها من احلركات الوهابية واجلهادية

والدجل[  بعضكتبت   ]الدين  املسامة  ومناقشة   كتبي  السلفي  املنهج  طرح  فيها  حاولت  والتي   ،

الشبهات التي تثريها  أطروحاته بطريقة علمية منهجية مبسطة، ليتمكن أي داعية خملص من الرد عىل  

 هذه االجتاهات. 

دوام التوفيق  والقائمني عليها،  وال أملك بعد هذا إال أن أسأل اهلل تعاىل هلذه املؤسسة املحرتمة  

نكون خدما   أن  اهلل  التي حتاك هلا، ونسأل  املؤامرات  األمة، ومواجهة كل  والنجاح يف خدمة قضايا 

 أوفياء هلا، وملنهجها املحمدي األصيل.
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 املقدمة  

يريد أن يتصدى لظاهرة   داعية إىل اهلل، يكون دليال ومرجعا لكل حياول هذا الكتاب أن  

عليهم الصالة والسالم يف القيام بدوره   وورثتهمخيلف األنبياء  و ،  قديمها وجديدها اإلحلاد،  

 واجلن..   نسانيف حفظ اإليامن، وتبليغ رسالة اهلل، وختليص البرش من كيد شياطني اإل

فالدعوة لليامن، وحماوره املجادلني فيه ويف قضاياه من أوكد الواجبات الرشعية عىل  

وخصوصا   مجيعا،  املهتمنياملسلمني  من  كانوا  سواء  منهم،  العلم  أو  أهل  الرشعية،  بالعلوم   

ما ظهر منها وما   ،فكالمها حيمل مسؤولية رشعية يف مواجهة هذه الظاهرة  ؛بالعلوم الكونية 

 بطن.

السبيل،   هذا  يسلك  أن  يريد  ملن  العناء  من  الكثري  يوفر  أن  الكتاب  هذا  حاول  وهلذا 

ذلك بإحصائه  و  ـ  مهنة الدعوة لليامن، ومواجهة شبهات الشيطانـ    ويمتهن هذه املهنة الرشيفة

املالحدة،   يستعملها  التي  الكثرية  هلا، ووجوه وتصنيفها، وللشبهات  املختلفة  تقريراهتم  بيان 

 بصنوف من الرد العلمي، أو اإللزام اجلديل. ذلك كله االستدالل هبا، ليعقب عليها بعد 

ل  وقد اعتمد يف ردوده عىل مراجع كثرية متنوعة ومتفرقة، حاول أن يلم شتاهتا يف حم

واحد ليتيرس التعامل معها، وتكتمل الصورة من خالهلا، فالرد عىل اإلحلاد ال تكفي فيه الردود  

اجلزئية املقتضبة، وإنام حيتاج إىل ردود تفصيلية مستوعبة وشاملة.. فامللحد مثل املتطرف ينتقل  

ال    من موضوع إىل موضوع، ومن قضية إىل قضية، ليبحث عن أي ثغرة جيدها يف خصمه، ألنه

 يريد احلقيقة، بقدر ما يريد االنتصار.

برص املتدرب عليه بصنوف الرد، وبكيفية التعامل  نأن    نا يف هذا الكتابوهلذا فقد حاول

ام فعله إبراهيم عليه السالم، مما حكاه اهلل تعاىل يف قوله:  بذلك  مستنني يف  مع كل حالة قد تطرأ،  

َتَر إِىَل الَِّذي َحاجَّ إِْبَراهِ ﴿ َ الَِّذي حُيْيِي َوُيِميُت  َأمَلْ  ِه َأْن آَتاُه اهللَُّ املُْْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َرِّبِّ يَم يِف َربِّ
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ِق َفْأِت هِبَا ِمَن املَْ  ْمِس ِمَن املرَْْشِ ْغِرِب َفُبِهَت  َقاَل َأَنا ُأْحيِي َوُأِميُت َقاَل إِْبَراِهيُم َفإِنَّ اهللََّ َيْأيِت بِالشَّ

 [ 258]البقرة:   ﴾َفَر َواهللَُّ اَل ََيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنِِيَ الَِّذي كَ 

َ الَِّذي حُيْيِي َوُيِميُت ﴾، بل  فإبراهيم عليه السالم   مل يشتغل هنا بالدفاع عن قوله ﴿ َرِّبِّ

يف القرآن الكريم عىل التوحيد واملعاد  األدلة  نوع  نرى توهلذا  ..  أورد مبارشة دليال آخر مفحام

 حتى يرشب منها كل شخص بحسب توجهه وقدرته العقلية. والنبوات  

َُذوا آهِلًَة ِمْن  :قال تعاىل يف إثبات التوحيد والرد عىل الوثنية الرشكيةفقد     األرض ﴿ َأْم اختَّ

وَن َلْو َكاَن فِيِهاَم آهِلٌَة إاِلَّ اهللَُّ َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اهللَِّ َربِّ اْلَعْرِش َعامَّ   َيِصُفوَن ال ُيْسَأُل َعامَّ ُهْم ُينرِشُ

َُذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة ُقْل َهاُتوا ُبْرَهاَنُكْم َهَذا ِذْكُر َمْن َمِعي َوِذْكُر   َمْن َقْبِِل َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن َأْم اختَّ

 ( 24ـ21األنبياء: ﴾ )َبْل َأْكَثُرُهْم ال َيْعَلُموَن احْلَقَّ َفُهْم ُمْعِرُضوَن 

ُقْل َلْو َكاَن َمَعُه آهِلٌَة َكاَم َيُقوُلوَن إًِذا الْبتََغْوا إىَِل ِذي اْلَعْرِش َسبِياًل    ﴿: موضع آخر قالويف  

 ( 42اإلرساء: ﴾ )

ََذ اهللَُّ ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن إَِلٍه إًِذا َلَذَهَب ُكلُّ إَِلٍه باَِم    ﴿: ويف موضع آخر قال َما اختَّ

 ( 91املؤمنون: ﴾ ) َبْعُضُهْم َعىَل َبْعٍض ُسْبَحاَن اهللَِّ َعامَّ َيِصُفوَن َخَلَق َوَلَعال 

َعاهم، أتاهم بأدلة حسية مادية من الواقع   وملا مل جُيِد الدليل العلمي العقِل عىل بطالن ُمدَّ

َُذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة ال خَيُْلُقوَن َشْيًئا َوُهْم خُيَْلُقوَن َوال   تثبت بطالن ألوهية األصنام، فقال:﴿ َواختَّ

يَ  َوال  َنْفعًا  َوال  ا  رَضًّ ألنُفِسِهْم  ُنُشورًا  َيْملُِكوَن  َوال  َحَياًة  َوال  َمْوًتا  )ْملُِكوَن  (،  3الفرقان: ﴾ 

ُذَبابً :وقال َلْن خَيُْلُقوا  َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ  ِذيَن  َلُه إِنَّ الَّ َب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا  َا النَّاُس رُضِ ا  ﴿ َيا َأَيُّ

ال  َشْيًئا  َباُب  الذُّ َيْسُلْبُهْم  َوإِْن  َلُه  اْجَتَمُعوا  َواملَْْطُلوُب َوَلْو  الطَّالُِب  َضُعَف  ِمنُْه  َيْسَتنِقُذوُه     ﴾

 ( 73احلج:)

وبناء عىل هذا املنهج القرآين يف احلوار حاولنا أن نجمع أكرب قدر من الردود العلمية،  

ونبسطها، ليستفيد منها عوام القراء وخواصهم، فمثل هذه القضايا املصريية ال يصح أن حتبس  
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يف الدفاتر األكاديمية املعقدة، بل عليها أن تصل إىل أكرب مجهور من    يف مدرجات اجلامعات، أو 

تثار لزعزعة  ـ  أوال  ـ  الناس، حتى يستفيدوا منها ألنفسهم   التي  الشبهات  بتحصينها من كل 

ـ  إيامهنم، ولتحويلهم   ثانيا  جيادلون عن احلقيقة،  إىل دعاة إىل اهلل عىل بصرية، يعرفون كيف  ـ 

 يف يضمنون االنتصار فيها. وكيف حيتجون هلا، وك

واضحة   عناوين  شكل  عىل  األدلة  نضع  أن  حاولنا  التبسيطي  املنهج  هذا  عىل  وبناء 

 وبسيطة، بحيث يمكن استعامهلا مجيعا، أو استعامل آحادها، بحسب الظرف املناسب. 

املجالس   هلا  تقام  والتي  فقط،  الشفاهية  املناظرة  هنا  باملناظرة  نقصد  ال  أننا  إىل  وننبه 

اصة، وإنام نقصد هبا طرح مثل هذه األدلة، ومواجهة املخالف هلا، سواء بطريقة مبارشة أو  اخل

غري مبارشة، عرب كل الوسائل، وخصوصا وسائل التواصل االجتامعي التي حتول الكثري منها 

 إىل وسيلة لزعزعة اإليامن، وزرع الفتن، والدعوة إىل التخلص من كل القيم. 

اهلل عىل بصرية يمكنه أن ينقل ما شاء من الشبه، وينقل معها  ولذلك فإن الداعي إىل  

الردود عليها مبسطة خمترصة، أو معقدة مفصلة، ليستفيد منها من وصلته الشبهة، ومل يتمكن 

جوابا   ولتكون  عليها،  الرد  إيامن استباقيا  من  هبا  يزعزع  أن  وحاول  طرحها،  الذي  للملحد 

البهت الذي أصاب امللك بجواب إبراهيم عليه  املؤمنني، وبذلك ترتد عليه حجته، ويص يبه 

 السالم.  

ولعله يكون سببا هلدايته وحتويله من جند الشيطان إىل جند اإليامن، كام حصل ألنتوين  

صنف ضمن أرشس دعاة اإلحلاد، بل ألف أكثر من ثالثني كتاًبا تدور فلو، ذلك الذي كان يُ 

 مرحلة متقدمة من عمره، ويؤلف كتابه الذي حوله، لكنه استطاع أن يرتاجع عن كل ذلك، ويف

رد به عىل مجيع كتبه، والذي سامه ]هنالك إله[.. وقد تعرض بسببه حلملة تشهري ضخمة من 

املواقع اإلحلادية يف العامل، بل أزاحوا عنه كل تلك النياشني التي علقوها له بسبب وحيد، وهو  

 اختياره اإليامن. 
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هو ذلك املناظر اهلادئ صاحب  يف هذا الكتاب  معه    تحدثنولذلك فإن املناظر الذي  

بل هو يتأسى يف حواره أو  القلب الطيب، والذي ال يستعجل، وال يصيبه الغرور والكربياء،  

ال كالريح   ، فاحلق يبلغ إىل العقول كالنسيم العليلمناظرته باألنبياء وورثتهم عليهم السالم..  

 العاصف. 

عن   الكريم  القرآن  أخربنا  وكيف    نوحوقد  السالم،  ابنه  عليه  الوقت  حاور  ذلك  يف 

  ﴿ : كافرا معاندا، قال تعاىلكان  خاطبه بالبنوة مع كونه  احلرج، بكل هدوء ولطف وأدب، فقد  

 ( 42: هود﴾ )َوَناَدى ُنوٌح اْبنَُه َوَكاَن يِف َمْعِزٍل َيا ُبنَيَّ اْرَكْب َمَعنَا َوال َتُكْن َمَع اْلَكافِِرينَ 

ألف سنة  فيهم  مكث  كيف تعامل مع قومه بكل هدء، مع أنه  وأخربنا عنه قبل ذلك  و

السخرية، فال يستسلم لسخريتهم بل   أنواع  إال مخسني عاما يدعوهم إىل اهلل، فيقابلونه بكل 

بنٌِي َأن الَّ  َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوحًا إىَِل َقْوِمِه إيِنِّ َلُكْم َنِذيٌر    ﴿:يظل حياورهم هبدوء حمري، قال تعاىل مُّ

َ َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َألِيٍم َفَقاَل املأَُْل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن ِقْوِمهِ  َما َنَراَك إاِلَّ    َتْعُبُدوْا إاِلَّ اهللهَ إيِنِّ

أْ  ِذيَن ُهْم َأَراِذُلنَا َباِدَي الرَّ َبَعَك إِالَّ الَّ ْثَلنَا َوَما َنَراَك اتَّ ِي َوَما َنَرى َلُكْم َعَلْينَا ِمن َفْضٍل َبْل  َبرَشًا مِّ

 ( 27ـ   25هود:  ﴾ )َنُظنُُّكْم َكاِذبِنَي 

بكل أدب واحرتام وهدوء، وبني هلم حبه هلم، والذي دعاه    عليه السالمفقد خاطبهم  

إىل احلرص عليهم واخلوف عىل أن يصبيهم عذاب اهلل، ولكنهم واجهوه باالحتقار والتكذيب  

 والسخرية. 

مل ينه احلوار، ومل ينسحب من ساحاهتم، ألن ذلك هو مايريدونه أو ما    عليه السالمكنه  ل

تريده شياطينهم، بل واصل احلوار معهم من النقاط التي أرادوا إهناء العملية احلوارية عندها،  

َعىَل َبيِّنٍَة مِّن َيا َقْوِم َأَرَأْيُتْم إِن ُكنُت   ﴿يف حواره مع قومه: عليه السالمعىل لسان نوح  قال تعاىل 

َقْوِم ال َوَيا  َكاِرُهوَن  هَلَا  َوَأنُتْم  َأُنْلِزُمُكُموَها  َعَلْيُكْم  َيْت  َفُعمِّ ِعنِدِه  ْن  مِّ َرمْحًَة  َوآَتايِن   َ ِّبِّ َأْسَأُلُكْم  رَّ  

 ُ ِذيَن آَمنُوْا إهِنَّ ِْم َوَلـكِنَِّي َأَراُكْم َقْومًا َعَلْيِه َماالً إِْن َأْجِرَي إِالَّ َعىَل اهللهِ َوَما َأَنْا بَِطاِرِد الَّ اَلُقو َرهبِّ م مُّ
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ُروَن َوالَ َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزآئِ  ُْم َأَفاَل َتَذكَّ يِن ِمَن اهللهِ إِن َطَردهتُّ َهُلوَن َوَيا َقْوِم َمن َينرُصُ ُن اهللهِ  جَتْ

َأُقو إِينِّ َمَلٌك َوالَ  َأُقوُل  اْلَغْيَب َوالَ  َأْعَلُم  َخرْيًا اهللهُ  َوالَ  ُيْؤتَِيُهُم اهللهُ  َلن  َأْعُينُُكْم  َتْزَدِري  لِلَِّذيَن  ُل 

 ( 31ـ   28  :هود ﴾ )َأْعَلُم باَِم يِف َأنُفِسِهْم إيِنِّ إِذًا ملََِّن الظَّاملنَِِي 

ما واجهه قومه به من االستهزاء والسخرية شبهة حتتاج إىل   عليه السالمفقد اعترب نوح  

ليها بكل ما أويت من حجج، وهو مع ذلك ال يزال خياطبهم بحميمية، يقول  إجابة، فراح جيب ع

 ينسبهم إليه، وينسب نفسه إليهم، ويتلطف يف توجيه أنظارهم، وملس وجداهنم.(  )ياقوم : هلم

وبعد هذه اإلجابات القوية اهلادئة، وبعد يأس قوم نوح من مناهضة احلجة باحلجة؛ إذا  

حيولون احلوار اهلادئ إىل بركان غضب فائر ﴿ َقاُلوْا َيا ُنوُح هم يرتكون اجلدل إىل التحدي، و

اِدِقنيَ   ( 32هود: ﴾ ) َقْد َجاَدْلَتنَا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلنَا َفْأَتنِا باَِم َتِعُدَنا إِن ُكنَت ِمَن الصَّ

ال خيرجه هذا التكذيب والتحدي عن سمت النبي الكريم، وال    عليه السالملكن نوحا  

ن احلق هلم، وهي أنه ليس سوى رسول، وليس عليه إال البالغ، أما العذاب فمن يقعده عن بيا 

أمر اهلل، وهو الذي يدبر األمر كله، ويقدر املصلحة يف تعجيل العذاب أو تأجيله، فيظل يكشف  

هلم عن احلق حتى اللحظة األخرية، ال يقعده عن إبالغه وبيانه أن القوم يكذبونه ويتحدونه،  

اَل إِنَّاَم َيْأتِيُكم بِِه اهللهُ إِن َشاء َوَما َأنُتم بُِمْعِجِزيَن َوالَ َينَفُعُكْم ُنْصِحي إِْن َأَردتُّ َأْن قَ   ﴿: قال تعاىل

   ( 34ـ  33هود: ﴾ )َأنَصَح َلُكْم إِن َكاَن اهللهُ ُيِريُد َأن ُيْغِوَيُكْم ُهَو َربُُّكْم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ 

وقف عن احلوار حتى أوحي إليه بأن يتوقف واستيأس من  مل يت   عليه السالمبل إن نوحا  

َوُأوِحَي إىَِل ُنوٍح َأنَُّه َلن ُيْؤِمَن ِمن   ﴿ :إجابتهم، بل بقي يف آخر حلظة يدعو ابنه إىل اهلل، قال تعاىل

ُينِنَا َوَوْحيِنَا َوالَ خُتَاطِْبنِي يِف  َقْوِمَك إاِلَّ َمن َقْد آَمَن َفاَل َتْبَتئِْس باَِم َكاُنوْا َيْفَعُلوَن َواْصنَِع اْلُفْلَك بَِأعْ 

ْغَرُقونَ  ُم مُّ ِذيَن َظَلُموْا إِهنَّ    ( 37ـ  36هود: ﴾ ) الَّ

يف منتهى الرقة،  ذكر القرآن الكريم حواره مع قريبه  الذي    عليه السالمومثله إبراهيم  

مراعاة لسنه وقرابته مع كونه مل يكن والده احلقيقي..  ﴿ َيا َأَبِت ﴾    ـ مقدما لكل كلمة يقوهلا ب
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﴿ َيا َأَبِت مِلَ َتْعُبُد َما ال َيْسَمُع َوال ُيْبرِصُ َوال ُيْغنِي َعنَْك عليه السالم:قال تعاىل عىل لسان إبراهيم  

أَ  بِْعنِي  َفاتَّ َيْأتَِك  مَلْ  َما  اْلِعْلِم  ِمَن  َجاَءيِن  َقْد  إِينِّ  َأَبِت  َيا  َتْعبُِد َشْيئًا  ال  َأَبِت  َيا  ًا  َسِويه اطًا  ِِصَ ْهِدَك 

مْحَنِ  َك َعَذاٌب ِمَن الرَّ مْحَِن َعِصيهًا َيا َأَبِت إِينِّ َأَخاُف َأْن َيَمسَّ ْيَطاَن َكاَن لِلرَّ ْيَطاَن إِنَّ الشَّ َفَتُكوَن    الشَّ

ْيَطاِن َولِيهاً   ( 45ـ   42مريم:﴾ ) لِلشَّ

اهلل   رسول  األ أما  كثرة  رغم  فإنه  من  ،  املختلفني  أعدائه  من  له  تعرض  الذي  ذى 

استهزاء وسخرية واهتام ورمي األوساخ وتسليط الصبيان لرميه باحلجارة وغريها مل يتخل عن 

يف الكتب السابقة أنه    ته  وهلذا كان من صف،  احلوار اهلادئ إىل آخر حلظة من حلظات دعوته 

  جيزي وال  األسواق  يف  اب  صخه وال  غليظ  وال  بفظ  يعفو    )ليس  ولكن  السيئة،  بالسيئة 

  (1) (ويصفح

من أساليب اهلمجية يف احلوار    الكفاروقد حكى القرآن الكريم بعض ما كان يامرسه  

َأَجَعَل    ﴿:فقال تعاىل   ،معه اٌب  َهَذا َساِحٌر َكذَّ اْلَكافُِروَن  َوَقاَل  ِمنُْهْم  ُمنِْذٌر  َأْن َجاَءُهْم  َوَعِجُبوا 

وا َعىَل آهِلَتُِكْم إِنَّ َهَذا اآْلهِلََة إِهَلًا َواِحدً  ٌء ُعَجاٌب َوانَطَلَق املأََْلُ ِمنُْهْم َأْن اْمُشوا َواْصرِبُ ا إِنَّ َهَذا َلََشْ

ٌء ُيَراُد َما َسِمْعنَا هِبََذا يِف املِْلَِّة اآْلِخَرِة إِْن َهَذا إِالَّ اْختاِلٌق  : ﴾ )َلََشْ  ( 7صه

إبداء الدليل عىل ما هم عليه من رشك،  جييبهم بكل هدوء يطلب منهم    لكن الرسول  

َأُرويِن َماَذا َخَلُقوا ِمْن    ﴿ :قال تعاىل َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ  َأَرَأْيُتْم َما  ٌك يِف    األرض ُقْل  َأْم هَلُْم رِشْ

اَمَواِت اِْئُتويِن بِكَِتاٍب ِمْن َقْبِل َهَذا َأْو َأَثاَرٍة ِمْن ِعْلٍم إِْن ُكنُْتْم َصادِ  (، وقال  4األحقاف: ﴾ )ِقنيَ السَّ

 َكَذلَِك َكذَّ :تعاىل
ٍ
ء ْمنَا ِمْن ََشْ ْكنَا َوال آَباُؤَنا َوال َحرَّ ُكوا َلْو َشاَء اهللَُّ َما َأرْشَ ِذيَن َأرْشَ َب  ﴿ َسَيُقوُل الَّ

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َحتَّى َذاُقوا َبْأَسنَا ُقْل َهْل ِعنَْدُكْم ِمْن ِعْلٍم َفُتْخِرُجوهُ   َلنَا إِْن َتتَّبُِعوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن الَّ

 ( 148األنعام: ﴾ )َأْنُتْم إِالَّ خَتُْرُصوَن 

 

 ( 87/ 3والبخاري ) ، (6622( )174/ 2رواه أمحد )   (1) 
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يدعونا   الكريم  وبناء عىل هذا  املخالفإىل  القرآن  باهلدوء مع  معاملته    ،التحِل  وعدم 

العبودية، قال  معتربا ذلك من اإلحسان الذي هو أرقى درجات  بنفس الطريقة التي يعاملنا هبا،  

َتْسَتِوي ﴿:تعاىل املُْْسلِِمنَي َوال  ِمَن  إِنَّنِي  َوَقاَل  َوَعِمَل َصاحِلًا  إِىَل اهللَِّ  مِمَّْن َدَعا  َقْوالً  َأْحَسُن  َوَمْن 

َكَأنَّ  َعَداَوٌة  َوَبْينَُه  َبْينََك  الَِّذي  َفإَِذا  َأْحَسُن  ِهَي  تِي  بِالَّ اْدَفْع  يَِّئُة  السَّ َوال  مَحِيمٌ احْلََسنَُة  َويِلٌّ  ﴾  ُه 

اآلية الكريمة بينت أن النجاح يف األخري للهادئ املحسن الذي أمسك  ف  ؛ (34ـ    33فصلت: )

 وعرف كيف يتعامل مع خصمه ليكسبه إىل صفه.  ، زمام أعصابه

وإنام بالتي هي أحسن، قال  فقط،  وهلذا أمر تعاىل باحلوار مع أهل الكتاب ال باحلسنى  

اِدلُ   ﴿:تعاىل ِذيَن َظَلُموا ِمنُْهْم َوُقوُلوا آَمنَّا بِالَِّذي َوال جُتَ تِي ِهَي َأْحَسُن إِالَّ الَّ وا َأْهَل اْلكَِتاِب إِالَّ بِالَّ

 ( 46العنكبوت: ﴾ )ُأْنِزَل إَِلْينَا َوُأْنِزَل إَِلْيُكْم َوإهَِلُنَا َوإهَِلُُكْم َواِحٌد َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ 

دون تدبر احلق  الذي حيول  لصخب وفوران األعصاب  جتنب اكل ذلك هو  والسبب يف  

وهلذا ،  واإلذعان له، ألن العقل املنشغل باملخاصمة ال يستطيع أن يتدبر احلق وال أن يذعن له

ُروا َما بَِصاِحبِكُ   ﴿ : قال تعاىل ْم ِمْن ُقْل إِنَّاَم َأِعُظُكْم بَِواِحَدٍة َأْن َتُقوُموا هللَِِّ َمْثنَى َوُفَراَدى ُثمَّ َتَتَفكَّ

(، فاعترب القرآن اهتام النبي باجلنون 46سـبأ: ﴾ )ِجنٍَّة إِْن ُهَو إِالَّ َنِذيٌر َلُكْم َبنْيَ َيَدْي َعَذاٍب َشِديدٍ 

خاضعًا للجو االنفعايل العدائي خلصومه، لذلك دعاهم إىل االنفصال عن هذا اجلو والتفكري  

 بانفراد وهدوء.  

باملالحدة أننا نقصد  نبني  أن  املالحدة: أصحاب اإلحلاد    ونحب  النوعني من  هنا كال 

العاطفي   أو  الشخيص،  اقتناعهم  عدم  تبني  جمردة  تشكيكات  بطرح  يكتفون  الذين  السلبي، 

باإليامن.. أو أصحاب اإلحلاد اإلجياِّب الذين ال يكتفون بالرتدد وعدم االقتناع، وإنام يضيفون 

 إليه حماولة الربهة عىل نفي وجود اخلالق.. 

 أنواعا كثرية من الطروحات، يمكن اختصارها يف نوعني: خصوصا د هؤالء  ويعتم

: وهي عبارة عن جمموعة مغالطات عقلية تتعلق بعالقة  ـ طروحات فكرية وفلسفية   1
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إبطال مبدأ السببية، ونقض مبدأ  ب الدين بالتنوير، أو عالقته بالتحرر النفس واالجتامعي، أو  

العدل والرش، واستح املقدسة لألديان، واستحالة  اخللق، ومشكلة  الكتب  الوحي، ونقد  الة 

العودة   أو  كاالستنساخ  له  مغايرة  نظائر  بإثبات  الديني  مفهومه  إبطال  أو  املوت،  بعد  احلياة 

 للحياة، وغريها من مشتقات البارسايكولوجيا. 

الفضاء،  ـ طروحات علمية   2 للعلم احلديث بشتى فروعه، كعلوم  تستند  أن  : حتاول 

 واألحياء، والفيزياء، والكيمياء وغريها إلثبات عدم حاجة الكون إىل خالق. 

فقد    ء وبناء عىل هذا، وبنا  املجال،  يوردوهنا يف هذا  التي  املختلفة  للشبه  عىل إحصائنا 

الكربى،  قسمنا   اإلحلاد  قضايا  من  قضية  تناول  فصل  كل  فصول،  عرشة  إىل  وهذا الكتاب 

 توضيح خمترص هلا، وملحتوياهتا:

ـ باختصار شديد ـ أهم ما حيتاج إليه  تناولت فيه  و :  وبراهني األلوهية أوال ـ اإلحلاد..  

بمختلف   اهلل،  عىل  الدالة  والرباهني  احلجج  فنون  من  ]اإلحلاد[  ملواجهة  أصنافها،  املتصدي 

والتدرب عىل استعامهلا، من دون حتيز لواحد منها، بناء عىل القاعدة املعروفة ]هلل طرائق بعدد  

اخلالئق[، وقد خلصت فيه بعض ما ورد يف كتابنا ]اهلاربون من جحيم اإلحلاد[، والذي تناولت  

بتفصيل كبري   العلامء والفالسفة واملتكلمون فيه  استعملها  التي  الكربى  املدارس    املناهج  من 

وتقريراهتا  هبا،  املرتبطة  الرباهني  عن  األمثلة  رضب  مع  اهلل،  وجود  عىل  للداللة  املختلفة 

 ، مع تبسيط كل ذلك وتفصيله. املختلفة

العقلية ني ثا  واملغالطات  اإلحلاد..  ـ  فيه و  : ا  ال   تناولت  عىل  امللتوية  املطرق  تلك  بنية 

ال  و .. من قبلهم سفسطائية حدة كام مارسها الوالتي يامرسها املالاملغالطات بمختلف أنواعها، 

خيتلفون عن سلفهم من السفسطائية يف َشء، حتى أن منهم من ينكر وجود الكون، ومنهم من 

ينكر املدارك احلسية، ومنهم من ينكر القوانني العقلية املعروفة بالبداهة كقانون العلية والدور  

 والتسلسل وغريها. 
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ضحالة املنهج العلمي    باألدلة الكثرية  تناولت فيه و :  ات العلمية اـ  اإلحلاد.. واملغالط لث ثا 

يعتمد احليل  ونالذي  واستعامل  املطلوب،  عىل  واملصادرة  املغالطات  عىل  مبني  منهج  فهو  ه؛ 

 . املختلفة ملواجهة اإليامن والدعاة إليه

الكون وخلق  اإلحلاد..  ـ  فيه و :  رابعا  الكون  النظريات  تلك    تناولت  لنشأة  املفرسة 

ويغالطون به عوام  عليه    ونكسند يعتمد  يف املصادر اإلحلادية التي نجدها  تصميمه البديع، وو

ليس هلا أي حظ علمي عند املتخصصني، فهي مل جترب، بل يستحيل جتريب  الناس، مع أنه  

 أكثرها، وهي عبارة عن ميتافيزياء، وليست فيزياء، ولذلك ال يصح اعتبارها سندا علميا. 

اإلشكاالت التي واجهها املالحدة عند    تناولت فيه و   : اإلحلاد.. وخلق احلياةخامسا ـ  

تفسري ظاهرة احلياة التي يروهنا عىل األرض، والتي ال تنسجم مع كل التفسريات املادية، ذلك 

 أن احلياة فوق املادة، وهي معقدة تعقيدا خطريا ال يمكن وصفه. 

النفس  والتحرر  اإلحلاد..  ـ  للحلاد؛    فيه  تناولت و   :سادسا  التوجه  يف  النفس  الدور 

أدلة اإلحلاد، وإنام لشعوره بأن  أو لكونه حيمل  تقنعه،  مل  أدلة اإليامن  فامللحد ال يلحد لكون 

وجوده،   من  سيحد  اهلل  وجود  أن  ويرى  وعالقاته،  وسلوكه  حياته  عىل  الكبري  أثره  لليامن 

فيه يظل موجودا، وبينت  إعدم اهلل حتى  إىل  يلجأ  التحرر    ولذلك  يتناقض مع  اإليامن ال  أن 

 النفس، بل هو يدعمه، ويضيف للمعاين اإلنسانية معاين كثرية حيرم منها امللحد. 

دعوى اخلطرية يف اعتبار اإليامن  تلك ال  تناولت فيهو   :سابعاـ  اإلحلاد.. والقيم احلضارية 

ع كبري من دوافع احلضارة،  باهلل عقبة دون حتقيق القيم احلضارية.. وقد بينت فيه أن اإليامن داف

وليس سببا يف التخلف، وما يرتبط بالتخلف من دين هو من حتريفات رجال الدين، ال من دين  

 اهلل األصيل. 

وتناولت فيه ـ باألدلة الكثرية ـ افتقار اإلحلاد ألي    : ثامنا ـ اإلحلاد.. والقيم اإلخالقية 

بيولوجي، ولذلك ال يستطيع أن تفرس أي  منظومة أخالقية، ذلك أنه خيترص اإلنسان يف كيانه ال 
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للسلوك  يدفعهم  حافز  أي  ألتباعه  يوفر  أن  كذلك  يستطيع  وال  اخللقية،  القيم  من  قيمة 

األخالقي، وخاصة إن كان حيمل معاين التضحية واإليثار والبذل، يف مقابل اإليامن باهلل الذي 

 يوفر كل ذلك. 

هذه املعضلة التي تعترب من أكثر الشبهات    تناولت فيه و   :تاسعاـ  اإلحلاد.. ومعضلة الرش 

بل إهنم يعتربوهنا الربهان األكرب، عىل نفي  اإلحلادية تداوال منذ القديم، وإىل عرصنا احلارض،  

وقد تناولنا هذه املعضلة بتقريراهتا املختلفة، وذكرنا صنوف اإلجابة عنها.. سواء    وجود اهلل..

ما كان م أو  التي نرى عدم  ما كان منها علميا حتقيقيا،  اإلجابات  بيان  إلزاميا جدليا، مع  نها 

 صالحيتها أو وفائها باإلجابة عىل هذه املعضلة اخلطرية. 

ات  التفسريفيه االنتقادات املتعلقة بتناولت  و:  عارشا ـ اإلحلاد.. واإلشكاالت الدينية 

، وبينت مدى يهملصدر الدين، والعوامل النفسية واالجتامعية واالقتصادية املؤثرة ف  اإلحلادية

 . القوة التي حتملها التفسريات اإليامنية

بكثرة   القارئ  شغل  وعدم  وأمهيته،  املوضوع،  حلساسية  أنه  إىل  األخري  يف  وأنبه 

التهميشات والتفاصيل املرتبطة هبا، فقد ذكرت يف مقدمة كل عنوان املرجع أو املراجع التي  

ن يشاء تفاصيل التوثيقات، فإنه يمكنه  اعتمدت عليها، والتي تشمل ذلك العنوان مجيعا.. وم

ذا اقتىض املقام ذكر التوثيقات  إالرجوع للمصدر الذي بينت استفاديت منه يف ذلك العنوان، إال  

 املفصلة، فحينها أذكرها. 

مع العلم أن املادة العلمية املرتبطة بالكثري مما ذكرته موجودة يف الكتب واملواقع املختلفة،  

الكتاب هو مجعها يف حمل واحد، وتصنيفها بطريقة خاصة، وهتذيبها وتبسيطها لكن ميزة هذا  

 واختصارها ليستفيد منها أكثر الناس، ال األكاديميون وحدهم. 
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 وبراهني األلوهية ..  اإلحلاد 

إتقان فنون احلجج الدالة    تعلمه والتدرب عليه: أول ما عىل املتصدي ملواجهة ]اإلحلاد[  

استعامهلا، من دون حتيز لواحد منها، ذلك أن التحيز  وإتقان  أصنافها،  اهلل، بمختلف  وجود  عىل  

الذي يريد أن خياطبه وليس    ، فاملطلوب هو اإلثبات  ؛ قد جيعله خيطئ يف تعامله مع اجلمهور 

 ب، ال التي اقتنع هبا هو.الثبوت، ولذلك فإن الداعية يستعمل الوسائل التي يقتنع هبا املخاطَ 

الق عىل  بناء  كله  بعض  وذلك  يفهم  ال  فقد  اخلالئق[،  بعدد  طرائق  ]هلل  املعروفة  اعدة 

الناس دليال من األدلة كالدليل األنطولوجي ألنسلم وديكارت، أو دليل الصديقني للفاراِّب  

وابن سينا واملال صدرا.. لكن يف نفس الوقت نرى من فهم تلك األدلة، واستفاد منها، وحتول  

ولذلك ال معنى النتقادها أو رفضها بحجة عدم تناسبها مع بموجبها من اإلحلاد إىل اإليامن.. 

مقصده  أن  ذلك  للحلاد..  املواجه  الداعية  يتبناها  التي  الفكرية  املدرسة  أو  الفكري  االجتاه 

 ال نفسه.  ،خطاب اآلخر 

القضايا املختلفة منطلقا من مدى تدعيمها  يكون موقف  وهكذا   الداعية احلقيقي من 

 اد، بغض النظر عن التفاصيل املرتبطة هبا..  لليامن، ومواجهة اإلحل

فمن املسائل املطروحة يف هذا الباب ـ مثال ـ مسألة قدم العامل، وهل هي يف حال صحتها  

ـ كام يقول الكثري من الفالسفة ـ تتناقض مع اإليامن، أو ال تتناقض معه، وهل قدم العامل رشط  

وهلذا يبحث  يعترب هذه املسألة مسألة جزئية،  لثبوت الصانع، أو ليس رشطا.. فالداعية احلقيقي  

.. أو عىل احتامل عدم  دل عليه العلمفيها عىل كال االحتاملني.. عىل احتامل احلدوث، وهو الذي  

ال تتناقض  يمكن للداعية أن يثبت أهنا  أيضا  ـ ويف هذه احلالة  الفالسفة  أكثر  احلدوث ـ كام يقول  

 إلمكان.مع وجود اهلل بناء عىل مبدأ العلية وا

تناولنا  التي استعملها  يف كتابنا ]اهلاربون من جحيم اإلحلاد[    وبام أننا  املناهج الكربى 
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العلامء والفالسفة واملتكلمون من املدارس املختلفة للداللة عىل وجود اهلل، مع رضب األمثلة  

ول هنا يف  فسنحا   ؛، مع تبسيط كل ذلك وتفصيلهعن الرباهني املرتبطة هبا، وتقريراهتا املختلفة

من  املزيد  شاء  ومن  حمدودة،  مضبوطة  عناِص  شكل  عىل  ذكرناه  ما  تلخيص  الفصل  هذا 

التفاصيل   تلك  إىل  باإلضافة  منه  ليستفيد  للكتاب،  الرجوع  فيمكنه  والتفاصيل،  التقريرات، 

 الطرق املختلفة يف تقرير الرباهني واستعامهلا، واإلجابة عىل اإلشكاالت املرتبطة هبا. 

املناهج الكربى التي تقوم عليها براهني وجود اهلل إىل سبعة  يف ذلك الكتاب  وقد قسمنا 

 : ، وهي ختتلف باختالف املخاطبني بتلك الرباهني أقسام 

هبا أصناف األدلة والرباهني التي استعملها الفالسفة    وقصدنا   الرباهني القاطعة: أوهلا  

.  وغريها.أو نفي التسلسل،  التطبيق  برهان  و  ، حلدوث، وبرهان  برهان العلية   مثل   ، واملتكلمون

 وهي مجيعا براهني تنطلق من الكون كواسطة للوصول إىل اهلل.

هبا أصناف األدلة التي استعملها الفالسفة أو الصوفية،    وقصدنا   : املعاين الرقيقة وثانيها  

الفطرة،   برهان  أمثلتها  الكون، ومن  إىل  املكون  أو من  األدنى  إىل  االنطالق من األعىل  وهي 

 وبرهان الصديقني، والربهان الوجودي أو األنطولوجي، والربهان الوجداين. 

تي استعملها الفالسفة واملتكلمون  هبا أصناف األدلة ال  وقصدنا   العناية الرحيمة: وثالثها  

والعلامء، والتي تتعلق بالنظر إىل عناية اهلل بعباده ورمحته هبم، عرب املظاهر املختلفة لتلك العناية،  

 والتي دل العلم احلديث عىل تفاصيل الكثري منها. 

  هبا أصناف األدلة التي يستعملها علم الكالم اجلديد،   وقصدنا الصنعة العجيبة:  ورابعها  

والعلامء املعاِصون يف الداللة عىل اهلل انطالقا من براعة الصنعة وإتقاهنا، فالصنعة املتقنة تدل  

عىل الصانع املبدع، وقد استفدنا يف هذا املنهج خصوصا مما كتبه علامء الفيزياء والفلك والطب  

   وغريهم يف هذا اجلانب حماولني تبسيطه قدر املستطاع. 

هبا أصناف األدلة التي يستعملها علم الكالم اجلديد    وقصدنا  النظام البديع: وخامسها 
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 . ، ويستدعيه بالرضورة العقليةلنفي العشوائية والصدفة.. فالنظام حيتاج إىل منظمخصوصا 

هبا أصناف األدلة التي تواجه األطروحات اإلحلادية    وقصدنا :  اآليات الباهرة وسادسها  

ة وفلسفية فقط، ليس هلا أي جانب حس أو جتريبي..  التي تتصور أن األدلة عىل اهلل أدلة نظري

كسائر   حسية،  جتربة  إىل  باهلل  اإليامن  حتول  أن  يمكنها  التي  املناهج  من  الكثري  تعطي  فهي 

 التجارب. 

املبينة: وسابعها   املقدسة يف    وقصدنا   اهلداية  الكتب  التي استعملتها  هبا أصناف األدلة 

نصوص تلك الكتب املقدسة نفسها، ألن ذلك قد يعرب  الداللة عىل اهلل، ال عرب االستدالل ب

دورا، وإنام باعتبارها ظاهرة من الظواهر احلسية، التي حتتاج إىل البحث فيها من هذا اجلانب،  

وقد حاولنا أن نبني أن هذه الظاهرة أكرب ظاهرة تعريفية باهلل، فاهلل مل يعلن عن نفسه من خالل  

وإنام أعلن عن اقترصنا عىل الكون وظواهره فقط،  لعباده.. وقد  املقدسة  ه عرب رسله وكلامته 

النبوة   بعض األمثلة عىل ذلك، بناء عىل أننا خصصنا سلسلة ]حقائق ورقائق[ مجيعا إلثبات 

 باملناهج املختلفة، وإثبات النبوة، ليس سوى إثبات لأللوهية بالدرجة األوىل. 

ذج عن الرباهني املرتبطة  وسنحاول هنا أن نذكر باختصار وتلخيص شديد بعض النام 

 بكل قسم، ومن شاء التفصيل، فعليه بالعودة للكتاب املذكور.

 الرباهني القاطعة: أوال ـ  

الفالسفة واملتكلمونونريد هبا   استعملها  التي  األدلة والرباهني  برهان    مثل   ، أصناف 

مجيعا براهني تنطلق . وهي  وغريها.أو نفي التسلسل،  التطبيق  برهان  و  ، حلدوث ، وبرهان  العلية

 . من الكون كواسطة للوصول إىل اهلل

الكالم   وعلم  املنطق  يدرس  أن  الرباهني  من  النوع  هذا  استعامل  يريد  ملن  وحيتاج 

يكون   فيها،  يشاغب  أو  فيها،  املطروحة  األدلة  ينكر  الكثري ممن  دراسة جيدة، ألن  والفلسفة 

القليل  : )بقوله  [فرنسيس بيكون]ن ذلك  مصدره اجلهل هبا، أو قلة معرفته هبا، أو كام عرب ع
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إىل اإلحلاد، ولكن التعمق فيها ينتهي بالعقول إىل اإليامن.. إذا    نسانمن الفلسفة يميل بعقل اإل

أمعن )العقل( النظر وشهد سلسلة األسباب كيف تتصل حلقاهتا فأنه ال جيد بًدا من التسليم  

  (1) (باهلل

 ملتكلمون والفالسفة يف املدارس املختلفة. وهذا رشح خمترص لبعضها، كام يورده ا

 برهان العلية: ـ    1

أشار إليه قوله تعاىل:  من الرباهني البدَيية العقلية التي تتفق عليها العقول، وقد    وهو

َأْم ُهُم اخْلَالُِقوَن )﴿  
ٍ
ء اَمَواِت وَ 35َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ ََشْ َأْم َخَلُقوا السَّ َبْل اَل ُيوِقنُوَن   األرض( 

العدم  فالقرآن الكريم من خالل هاتني اآليتني الكريمتني يبني أن ، [36، 35]الطور:  ﴾ (36)

 ، ولذلك فإن احلادث حيتاج إىل حمدث، فال رجحان من دون مرجح.يصنع شيئاً يمكن أن  ال 

الكثرية  والدليل عىل كون هذا الربهان من الرباهني القطعية الفطرية هو تلك العبارات  

أمثلتها أن عجوزا كانت  الدليل، ومن  الناس، والتي تستند إىل هذا  التي نسمع هبا من عوام 

ما أمسك مقبضها  النسيج هذه، فعند  آلة  متسك مغزال، سئلت عن رس إيامهنا، فقالت: )من 

ويبقي   تتوقهف  التدوير  عن  وأتوقف  يدي  أرفُع  وحيث  احلبل،  ينسج  الدوران  هبذا  ره  وأدوه

القطن عىل حاله، عندها ال نسيج ينسج، وال ليف يربم.. من هنا أيقنت أن لألفالك الصوف و

و والقمر  السيهارة والشمس  مقتدرًا،    األرض والنجوم والكواكب  بأمجعه خالقًا  اخللق  ونظام 

عجلة   وأدار  احلياة  بأسباب  ه  أمده شاء  وإن  العدم.  ة  هوه يف  ورماه  الوجود  عطهل  شاء  متى 

  (2()استمراره

األعراِّب  ومثل ذلك  البعري،  ها  عىل  تدل  )الَبعرُة  فقال:  ربك؟  عرفَت  بَِم  سئل:  الذي 

 

 . 58ُملحدون حمدثون معاِصون، د. رمسيس عوض، ص   (1) 

 . 148، ص:  1معرفة اهلل، ج  (2) 
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الصانع  عىل  تدل  أفال  أبراج،  ذات  وسامء  ساٍج،  وهنار  داٍج،  ليل  املسري،  عىل  يدل  واألَثر 

 ( اخلبري؟!

طائفة من املالحدة طلبوا من بعض العلامء أن يثبت هلم وجود اهلل، فقال هلم:    وروي أن

ناظركم هلم بنا إىل الشاطئ، فقد علمت أن هناك سفينة مملوءة من البضائع واألرزاق  )قبل أن أ

جاءت تشق عباب املاء حتى أرست يف امليناء، ونزلت احلمولة وذهبت، وليس فيها قائد وال  

محالون وال عساكر وال حراس.. فهي فرصة لنا للغنيمة منها(.. ضحك املالحدة لقوله، وقالوا  

تريد   قائد وتنزل  له: )كيف  تأيت بدون  أن سفينة  يعقل  تناظرنا وأنت ال عقل لك.. فهل  أن 

كيف ال تعقلون هذا، وتعقلون أن هذه )وتنرصف؟! حتى صبياننا ال يصدقون هذا(.. فقال:  

 الساموات والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب والناس كلها بدون صانع؟(

برهان العلية[،  ما عرب عنه الفالسفة باسم ]و نفسه  وما ورد يف هذه التعبريات مجيعا ه

 .  (1) وبعضهم يسميه الدليل الكياين 

هي أننا  ومقدمته األوىل هذا التقرير الفلسفي:   ومن التقريرات التي قرر هبا هذا الدليل 

وهذه  احلادثات..  تلك  مجلة  من  نحن  وجودنا  إن  حتى  وتقلبات،  حادثات،  العامل  يف  نرى 

 مبنية عىل اإلحساس واملشاهدة، ومسلم هبا عند أهل العلم القديم، والعلم احلديث. مقدمٌة،  

فهي أنه ال بد لكل حادٍث من علٍة، وهذه املقدمة، وإن كانت ال تستند    املقدمة الثانية، أما  

، ال يشاَهد، وال أناَّ   بكليتها إىل اإلحساس، والتجربة، واملشاهدة؛ بناًء عىل أن العلية أمر معنويٌّ

 احلسِّ يف القوة؛ بل أقوى مل نشاِهد كل حادٍث، إال أهنا ليست دون املقدمة األوىل املبنية عىل 

أن حصول العلم باملحسوس، بواسطة اإلحساس، يتوقف عند التحليل العلمي  ذلك    منها..

الثانية، وهلذا،   املقدمة  الشبهة يف يقال  عىل تصديق هذه  العلية، تستلزم  )الشبهة يف مبدإ    بأن: 

 

 استفدنا بعض التقريرات هنا من ]موقف العلم والعقل من رب العاملني[، مصطفى صربي.   (1) 
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 وجود املحسوسات( 

ل  املستند  التقرير  هذا  التقريرات  تلك  الكالم ومن  علم  يف  املتبعة  كل  لطريقة  وهي:   ،

حادٍث، يلزم أن يكون ممكنًا؛ ال مستحياًل، وإال ملا حَدَث؛ وال واجبًا، وإال ملا سبقه العدم..  

ود والعدم، سيان واملمكن، ما ال يقتىض لذاته أن يكون موجودًا، وال أن يكون معدومًا.. فالوج 

بالنسبة إليه؛ فإذا ُوجَد، ُوجَد لعلٍة ترجحه لُه، لئالَّ يلزم الرجحان من غري مرجٍح، وهو حماٌل،  

 ومستلزٌم لعدم تساوي الوجود والعدم، فيام ُفرض تساوَيام فيه. 

 و عدُم التساوي فيام ُفرَض فيه التساوي، يستلزم خالف املفروض، املؤدي إىل التناقض. 

فعىل هذه الطريقة، تكون املقدمة الثانية من مقدمات الربهان عىل وجود اهلل، القائلة بأن 

 لكل حادث علٌة، ثابتًة بالربهان، وعىل الطريقة األوىل تكون بدَيية. 

عىل   املبنية  األوىل،  املقدمة  هي  اليقينية،  يف  درجًة  أدناها  الدليل،  هذا  فمقدمات 

دليل يقينية، كانت النتيجة املرتتبة عليها أيضًا يقينية، إال أن  .. فإذا كانت مقدمات ال(1)احلس

مرتبتها يف اليقني، تكون عىل قدر أدنى املقدمات مرتبًة فيِه، ألن نتيجية القياس املنطقي تتبع 

أخس املقدمتني اللتني يتألف منهام القياس.. حتى إن هذه الكائنات املحسوسة، التي نسميها 

إن مل تكن   أقمناه ]العامل[،  الذي  الدليل  ينهار  فعند ذلك  تغالطنا،  موجودًة، وكانت حواسنا 

 إلثبات وجود اهلل، باهنيار مقدمة من مقدماته. 

من    لكن ليسوا  أنفسهم  املالحدة  فيهم  بام  الناس،  مجاهري  أن  ال  بام  الذين  احلسبانية، 

اليقني يف كل َشء..   سبانيني[ القائلني  من ]أشباه احل وليسوا  يستيقنون وجود العامل، وينفون 

بأن العامل عبارة عن صورة نفسية، أنشأهتا أذهاننا يف نفسها، وخميالُتنا يف اخلارج، وهم الذين  

يدرك وجود اهلل، كام يدرك وجود املحسوسات..  فإن اجلميع  يتزعمهم الفيلسوف ]كانت[..  

 

 أي املقدمة القائلة بوجود أي حادث يف الدنيا..  (1) 



29 

 

 أي أن إدراك وجودها، ليس أقوى من إدراك وجودِه بدليله العقِل املنطقي. 

قد عرب عن ذلك ]له بينج[، وهو من أكرب الفالسفة الغربيني األملان، فقال: )إن اليقني  و

من  بدالً  املتعددة،  احلقائق  بني  رابطة  عىل  ينطبق  الذي  البدَيي،  اليقني  عن  عبارة  الربهاين، 

 انطباقه عىل حقيقة منفردة( 

 برهان احلدوث: ـ    2

دوا به عىل من يستند للقول بقدم  وهو الربهان الذي استعمله املتكلمون خصوصا، لري

للرد عىل مبدأ العلية، واعتبار العامل قديام، وال حيتاج إىل من حيدثه.. ولذلك احتاجوا   (1)العامل

أو أكثرهم من راح جيمع   الفالسفة  العامل.. لكن من  الدالة عىل حدوث  بالرباهني  للرد عليه 

 بينهام: بني قدم العامل والعلية، وأنه ال تنايف بينهام، كام سنرى. 

الكون بتفصيل يف الفصل املخصص لذلك، بحسب ما    وبام أننا سنرشح أدلة حدوث 

التي حتاول   دلت عليه العلوم احلديثة، فسنكتفي هنا بالرباهني الكالمية والفلسفية، إما تلك 

 الربهنة عىل حدوث العامل، أو تلك التي ترى أن قدمه ال يتعارض مع حاجته للصانع. 

ذا افرتضنا أن العامل بدون بداية يف  أنه: إ  من األدلة التي استدلوا هبا عىل حدوث العامل ف 

الزمان، فإن هذا يعني أن كل حادثة فيه قد سبقتها حوادث أخرى الهناية هلا.. وال يمكن أن 

تأيت حادثة من سلسلة المتناهية من احلوادث.. فكي نثبت ظهور حادثة جيب علينا افرتاض  

افرتضناه كاًل المتناهيًا، فال معنى    بداية أوىل للزمان.. وهذا القول نفسه يرسى عىل املكان، فإذا

 

فكله    (1)  البتهة.  ل  أوه له  ليس  ما  واملتكلمني  الفالسفة  عند  تعني  بالقديم  الوصف  أو  القدم: 

وه موجود مل يسبقه عدم البتهة، أو كله موجود خال   بتاتا من حال مل يكن موجودا ثمه كان، سمه

ته آالف آالف   ل أو ُسبَِق بعدم، فمهام امتده يف املايض ولو كانت مده قديام. وكله موجود كان له أوه

نني، فهو ليس بقديم، بل إنهه حادث.   السه
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لوجود األمكنة اجلزئية، ألن املكان اجلزئي ما هو إال تركيب لبعض خصائص املكان الواحد 

ص أو جُيزأ، ولذلك ال يمكن انقسام   الكِل، أي الالمتناهي.. والالمتناهي ال يمكن أن خُيصَّ

املتناهي وحده.. وبام املنقسم هو  الالمتناهي، ألن  أنه من املكان  أمكنة جزئية، وبام   أن هناك 

 املمكن أن ينقسم املكان، فيجب القول بتناهي املكان.  

، وذكروا فيها أنه ال تنايف بني اإليامن باهلل، وبني  (1)وقد رد عليهم املخالفون بردود كثرية

 

ا، فمعنى  منها قوهلم: لنفرتض أن للعامل بداية.. وبام أن كل بداية تفرتض زمانًا خاليًا سبقه  (1) 

أننا نفرتض زمانًا سابقًا عىل وجود العامل كان خاليًا منه.. لكن ال يمكن ظهور شئ من  هذا 

زمان خاٍل، ألن الزمان اخلايل ال يمتلك رشطًا يميز وجود أو عدم وجود العامل.. أي ليس به  

هذا   مرجح للوجود عىل العدم.. وهكذا بالنسبة ملحدودية املكان، فإن القول بذلك يعني أن

العامل يقع يف مكان خاٍل، وهذا مستحيل، إذ ينطوي عىل القول بأن للعامل صلة بمكان خاٍل، أي 

 بالالشئ.. فال يبقى إال القول بأن العامل المتناه من حيث االمتدادين الزماين واملكاين.. 

يف   كان  أنه  أي  قديام..  يكن  مل  اهلل  صنع  هو  الهذي  العامل  أن  فرضنا  لو  قوهلم:  من  ومنها  فرتة 

ا أنه اهلل كان عاجزا ثمه صار قادرا، وحني   الفرتات غري موجود.. فإن هذا ال خيلو من وجوه.. فإمه

ا أن يكون قد افتقر آللة من اآلالت، ثمه وجدت، وهذا  صار قادرا قام بصنعه، وهذا حمال.. وإمه

املطلقة، وكون كل ما س إهلا قدرته  له،  أيضا حمال، ألنهه من رضوريات كون اإلله  واه حمتاجا 

ا أنه اهلل مل يكن مريدا لوجود الكون،   واآلالت مفعولة له، فكيف تكون رشطا يف اخللق؟.. وإمه

حماله   اإلهليهة  ات  الذه جيعل  ألنهه  حمال،  أيضا  وهذا  أراده..  حتى  العدم  يف  معلهقا  بقي  ولذلك 

د هذه اإل .. وألنهه ولو افرتضنا جواز كونه حماله لتجده رادة، فإنه هذه اإلرادة  للحدوث والتغريه

دة  دة الهتي كانت سببا إلجياد العامل احلادث، هي نفسها حمتاجة إلرادة أخرى متجده نفسها املتجده

 لتوجدها لكوهنا هي نفسها حادثة.. فيتسلسل األمر إىل ما ال هناية، وهذا حمال. 



31 

 

من يعتني  فالعامل ـ حتى لو قيل بقدمه ـ يظل عاجزا فقريا حمتاجا، ولذلك حيتاج إىل  قدم العامل؛  

 . (1) به ويرعاه وينظمه ويعطيه من املدد ما يستمر به وجوده

أمثال    ولذلك كان املوحدين، من  املؤمنني  الفالسفة من  العامل من  بقدم  القائلني  أكثر 

وردوا عىل املتكلمني يف ذلك والقائلني  أرسطو والفاراِّب وابن سينا وابن رشد وغريهم كثري..  

  النظر املبدئي باعتبارهم أن ذلك ناشئ عن  هلل مع القول بقدم العامل..  يستقيم اإليامن با بأنه ال  

بعمق  البسيط القضية  يف  التأمل  عند  لكن  بذلك..  نجد  ،  له  عالقه  ال  األمر  تابع فالأن  ظل 

يف كل حني.. وهكذا   ه ، ومع ذلك يظل موجودا معه، وال يمكن أن يكون موجودا بدونلصاحبه

بطا هبا يف كل األزمنة، مع أنه ال وجود له من دوهنا.. وهكذا نور الشمس يظل تابعا للشمس مرت

فمن رضوريات كونه إله كونه خالقا.. ولذلك ينشأ اخللق عنه كام تنشأ ـ كام يعربون ـ    اخلالق

 عن الشمس أشعتها من غري ارتباط بزمن. 

 برهان التطبيق: ـ    3

يستند املمكن يف وجوده  )وهو الربهان الذي يدل عىل استحالة التسلسل، واملراد منه أن  

إىل غري   فيها، وهلم جرا  مؤثرة  أخرى  إىل علة  املؤثرة  العلة  تلك  فيه، وتستند  مؤثرة  إىل علة 

 .(2)أن تستمر العلية واملعلولية إىل ما ال هنايةأي ، ( هناية

 

الغزا  (1)  اعرتاضات  رشح  بعنوان:  مقال  من  هنا  العلمية  املادة  بعض  دليل  اقتبسنا  عىل  يل 

ل يف إثباهتم لقدم العامل، لطفي خرياهلل..   الفالسفة األوه

وننبه إىل الذين يشكلون عىل الربهان املرتبط بنفيه إىل أنه ُنظم يف األصل إلبطال حوادث     (2) 

ال أول هلا، كام ذكرنا يف تعريفه، وليس إلبطال ما ال آخر له، و الفرق بينهام أنه وجود حوادث  

هلا جائز عقاًل، ألن سبب وجود هذه السلسلة من احلوادث خارج عن ذاهتا، و هذا ما ال آخر  

التي ال أول هلا دون أن تقع يف تناقض يرفضه العقل   ال يمكن أن تقوله يف سلسلة احلوادث 
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وهذا الربهان مهم جدا، ذلك أن الكثري من املالحدة يستعملونه يف دعواهتم اإلحلادية،  

وذلك عندما يشكلون عىل املؤمنني بعد طرحهم لربهان العلية بقوهلم: ]سلمنا بأن اخللق حيتاج 

 إىل خالق، فمن خلق اهلل؟[ 

ن اهلل من السؤال  أو قوهلم: )ال شك أنكم أَيا املؤمنون بوجود إله، انطلقتم يف بحثكم ع

عن علة وجود املادة األوىل للكون.. ثم أجبتم أنفسكم بأن علة وجود املادة األوىل للكون هي  

اهلل، ونحن نسألكم بنفس ما سألتم به: وما علة وجود اهلل؟.. الشك أنكم ستحتالون علينا بأن 

بية وتعطلونه عندما اهلل غري معلول الوجود.. وإن كان األمر كذلك، فلامذا توقفون مبدأ السب

 (1) يتعلق األمر باهلل؟.. وهنا نجيبكم: وملاذا ال نفرتض أن املادة األوىل غري معلولة الوجود؟!(

له،  مثلة  األومن   واستعامهلم  املالحدة،  بني  اإلشكال  مثل هذا  انتشار  عنه  عىل  عرب  ما 

سبب احلاده،  يها عن  والتي عرب ف]ملاذا لست مسيحيا[،  [ يف حمارضته املشهورة  برتراند راسل]

فيها قوله  الذي فمام جاء  اليوم  املسبب األول، حتى جاء  بفرضية  لوقت طويل  قبلت  )لقد   :

 :ختليت عن هذه الفرضية، وذلك بعد قراءيت لسرية حياة جون ستيوارت ميل، حيث قال فيها 

ن خلقني. وبعدها مبارشة طرحت سؤاالً أبعد من ه  ذا،  )لقد علمني والدي إجابة السؤال عمه

من خلق اإلله ؟(.. إن هذه اجلملة القصرية، علمتني، إىل اآلن، كيف أن مبدأ املسبب األول  

هو مبدأ مغالط ومسفسط. فإذا كان لكل َشء مسبب، فيجب أن يكون هلل مسبب أيضًا. وإذا  

 كان كل َشء بال مسبب، فسيكون العامل هو اهلل! هلذا وجدت أنه ال مصداقية يف هذه الفرضية( 

 

 السليم. 

انظر: مقاال بعنوان ]امللحد وسؤاله اخلاطئ من خلق اهلل؟[، وانظر:الفيزياء ووجود اخلالق   (1) 

جعفر شيخ إدريس.. ِصاع مع املالحدة حتى العظم الشيخ عبدالرمحن امليداين.. كواشف    د.

 زيوف الشيخ عبدالرمحن امليداين. 
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كل احلجة تدور حول السؤال التايل )من خلق اهلل( حيث  )   [ بقوله:دوكنزه ِصح ]ومثل

ي ال يمكن استعامل نظرية اإلله امُلصِمم لتفسري اخللق املعقد هذا ألن أي إله قادر عِل تصميم أ 

 ( من التعقيد ويتطلب بدورة إيل تفسري َشء جيب أن يكون عِل مستوي أعىل 

ل هذا النوع من الرباهني يف مواجهة هذه الشبهة  ان استعاموبناء عىل هذا كانت أمهية إتق

الشبه  من  ]برهان ونظرياهتا  الشبهة  هذه  عىل  الرد  يف  املتكلمون  صاغها  التي  الردود  ومن   ،

 التطبيق[ أو ]برهان نفي التسلسل[ 

كله  و  ..غني بمجموعة من الظواهر الطبيعية الذي نعيش فيه  عاملنا  أن    :(1)هووتقريره  

تليها  التي  للظاهرة  علهة  فهي  معلولة،  أو  علهة  تكون  أن  ا  إمه قبلها   ، ظاهرة  لظاهرة  .  . ومعلولًة 

املعلول. و ينعدم  العلهة  وبانعدام  املعلول،  مل حيدث  العلهة  ق وجوده  هكذا  و  . لوال وجود  يتحقه

 بوجودها.  

صل  نأن  ا  ويف هذه احلالة نحن يف العلل التي نشأت هبا الظواهر الكونية بني أمرين.. إم

تعاىل، وهو الغني بالذات،  للكون.. وهي اهلل  العلهة املوجدة  علة هنائية هي  تسلسل إىل  اليف  هبا  

له من العلل.. وهذا ستمر يف التسلسل إىل ما ال هناية  نأن  . وإما  ويعترب هو اخلالق هلذه السلسلة.

 مستحيل عقال. 

ر جمموعة من الكائنات احليهةوسبب اعتباره مستحيال هو أنه ال   والتي    ـ  يمكننا أن نتصوه

من   أوجدت نفسها من العدم   ـ أهنا   قادرة عليها فجأة  كانت فاقدة للحياة يومًا ما، ثم أصبحت  

 ؟دون أن يكون هناك طرف خارجي صاحب قدرة مطلقة هو الذي أوجدها 

يشهد بصدق بأنهه مل يكن صانع نفسه، بل يعرتف بوجود  كله كائن يف هذا العامل    ذلك أن

. إذن  .. ومجيعهم يشهدون بأنه وجودهم وحقيقتهم مل تكن من ذات أنفسهم . لهعلة موجدة  

 

 انظر: مصدر الوجود بني العلم والفلسفة، الشيخ جعفر السبحاين.  (1) 
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 وكيف؟   ،من أين أتى وجودهم وخلقهم 

االعرتاف بأن كله موجود حادث وناتج عن موجود    ليس أمامنا إاله طريق واحد، وهو

ات،   بالذه وهو  غني  املعلوالت،  جلميع  الرئيسية  العلهة  هو  يعترب  إذ  التسلسل،  يتوقهف  وعنده 

 اخلالق القدير. 

عي بأنه الكائنات قد أوجدت نفسها من العدم دون استعانة  وبناء عىل ذلك، فإن من   يده

أن نحصل عىل عدد صحيح عند اجتامع ما ال هناية  من يدعي بأننا يمكن  ، يشابه  خارجيبكائن  

 فار، أو يمكننا احلصول عىل الوجود أو احلياة عندما ترتاكم ما ال هناية من العدوم. من األصله 

قها بكائن حي غني عىل  وبناء عىل ذلك كله، فإن  وجود هذه املخلوقات قد انحرص حتقه

.. وما دام  هو العلهة املطلقة  . وأنهلتسلسل، ومنبعًا للكائنات مجيعًا.لاإلطالق، إذ يعترب هناية  

 ا وجوده.. فيستحيل عىل العلة املطلقة أن تكون معلولة.. ذلك أن  ليس بمعلول   كذلك، فهو

 . ا إىل سواه ةغري حمتاجوهي ، ا ينبع من نفسه

باإلضافة إىل هذا هناك ردود أخرى ذكرناها يف كتاب ]اهلاربون من جحيم اإلحلادي[  

 : نلخصها فيام يل

األول  الطاولالرد  عىل  كتابا  ووجدت  مكتبك  إىل  دخلت  لو  نفس  :  يف  ووجدت  ة.. 

الوقت رجال جالسا عىل كريس، ثم خرجت ورجعت، فوجدت الكتاب الذي كان عىل الطاولة  

داخل الدرج، ووجدت الرجل جالسا عىل البساط.. فال شك أنك ستسأل من نقل الكتاب إىل  

 الدرج.. دون أن تسأل عمن نقل الرجل إىل البساط. 

إىل من ينقله، وال يتحرك بذاته، فلذلك    وسبب ذلك أن الكتاب ليس له إرادة، وحيتاج

كان السؤال منطقًيا واقعًيا.. بخالف السؤال عن الرجل، ذلك أن لديه قوة وطاقة واختيارا 

 وارادة يستطيع هبا أن ينتقل بنفسه من غري أن ينقله أحد. 

: أن يف هذا اإلعرتاض مغالطة كبرية ملن طرحه، ذلك ألنه يفرتض أن االله  الرد الثاين 



35 

 

له.. أي له مادة مثل مادة الكون، مما يمكن سحب القياس عليها، وهذا غري صحيح.. فاهلل  مث

 ال يشبه خملوقا يف َشء.. 

وهلذا ال يصح أن نخضعه لتصوراتنا، ألنه ليس شبيها بشئ نعرفه حتى نقيسه عليه..  

، فإن فإذا كان فوق تصوراتنا ومعارفنا، بل فوق قدرات عقولنا مهام تضخمت ماليني املرات 

 هذا السؤال يعد مستحيال ىف حقه، بل وغري منطقى أيضا. 

تتحرك وفق قوانني نكاد   السؤال، ألهنا  ذلك أن مجيع املخلوقات يصح ىف حقها هذا 

نعرفها مجيعا، ويمكن إخضاعها للتجربة والقياس واحلسابات الرياضية، لكن اهلل ليس خاضعا 

ن أن نقرتحه عىل مانعرفه اليمكن اقرتاحه عىل لكل هذا، ألنه فوق علمنا وتصوراتنا، وما يمك

ماهو فوق معارفنا وتصوراتنا.. بل الشئ الوحيد الذى نتأكد منه أنه ليس مشاهبا لكل مانعرف  

 وما نتوقع معرفته، وال يمكن أن ترسى عليه ختيالتنا. 

: وفق أى قانون يمكن أن نسأل هذا السؤال، وهل يمكن للعقل البرشى أن  الرد الثالث 

عل اهلل مادة ملعرفته ىف ذاته؟.. إن معنى ذلك هو أن هذا العقل البرشى بلغ من القدرة أن جي

يكون إهلا.. ولكن الثابت أن هذا العقل بكل وسائله، وبكل معارفة احلديثة اليزال عاجزا عن 

و  تفسري أشيئا كثرية ىف عامل املاديات، ورغم كل معارفه فال يزال الكون جمهوال بالنسبة له، وه 

مازال يطور ويصحح ىف معلوماته كل يوم، ومع كل كشف جديد.. فإذا كان العقل ومقاييسه  

أن خيضع   يريد  الغرور  وثبة من  املخلوقة، فكيف ىف  احلقائق  أغلبية  إدراك  ومعارفه اليمكنه 

خالقه وخالق معارفه ومقاييسه ألدواته البدائية هذه.. إن املنطق ال يقبل أن يكون الطفل الذى 

 ، ويستطلع األشياء من حوله قادرا عىل فهم ما يفهمه الشيخ املجرب العامل. حيبو

: أن املقدمات العقلية الكثرية تدل عىل أن األصل يف اخلالق الوجوُد؛ إذ لو  الرد الرابع 

كان األصل فيه العدم ملََا أوجد الكون؛ ففاقد الَشء ال يعطيه، وإذا كان وجود اهلل هو األصل،  

ه ال حيتاج إىل موِجٍد يوجده، وال علة لوجوده؛ إذ ال ُيبَحث عن علِة وجوِد ما فهذا يستلزم أن
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 األصُل فيه الوجود! 

وهلذا، فإن قول القائل: إن خالق الكون بحاجة إىل خالق، رغم أنه خالق، قريب من  

كر  قول القائل: إن املِلح حيتاج إىل ملح كي يكون ماحلًا رغم أنه مالح.. وإن السكر حيتاج إىل س 

حتى يكون حلًوا رغم أنه سكر.. وإن األمحر حيتاج إىل اللون األمحر كي يكون أمحَر رغم أنه  

 أمحر. 

وهكذا، فإن قول القائل: )من خلق اهلل؟( يساوي قوله: ما الذي سبق الَشء الذي ال  

  َشء قبله؟.. ويساوي قوله: ما بداية الَشء الذي ال بداية له؟.. ويساوي قوله: ما بداية وجود

 الَشء الذي ال بداية لوجوده؟.. وهذه األقوال مجيعا يف غاية السخف والسقوط واالستحالة. 

: أوال.. أن األصل يف اخلالق الوجود؛ إذ لو كان األصل فيه العدم ملا أوجد  الرد اخلامس 

الكون؛ ألن فاقد الَشء الذي ال يملِكه وال يملِك سبًبا إلعطائه ال يعطيه، وإذا كان األصل يف  

 خلالق الوجود، فال يصح أن نسأل عن سبب وجوده. ا

؛ فوجوده ذايت ال ينفك عنه، فال   ثانيا.. إن اهلل ـ كام تدل عليه األدلة العقلية الكثرية ـ أزيلٌّ

 يصح أن نسأل عن سبب وجوده، ووجوده ليس له بداية. 

االتصاف به  ثالثا.. إن اهلل له الكامل املطلق؛ إذ هوواهُب الكامل ملخلوقاته؛ فهو أحق ب

من املوهوب، وكل كامٍل ثبت للمخلوق املمكن، فإنه يكون ثابًتا للخالق من باب َأْوىل.. وإذا  

املطَلق ال حيتاج إىل غريه،   املطلق، فالكامل  الكامل  يناقض  املطلق هلل، واالحتياج  الكامل  كان 

ل، وإذا كان غري معلول  وعليه فاخلالق ال حيتاج إىل غريه، وإذا مل حيَتْج إىل غريه فهو غري معلو 

 فال يصح أن نسأل عن علته. 

رابعا.. إن السؤال عن سبب وجود َشء يصح فيام كان األصل فيه احلدوث، وأنه مل  

 يكن موجوًدا ثم أصبح موجوًدا بعد عدم، واهلل قديم وليس حادًثا. 

ن خَلق  خامسا.. لو قلنا بأن كلَّ خالق له َمن خَلقه؛ أي: خالق الكون له َمن خلقه، ومَ 
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خالَق الكون له َمن خَلقه، وَمن خَلق خالَق خالِق الكون له َمن خَلقه، وهكذا إىل ما ال هناية،  

فإن هذا يستلزم أْن ال خالَق للكون، وهذا باطل لوجود الكون؛ فوجود الكون يستلزم عدم  

لولة، وال بد تسلسل الفاعلني إىل ما ال هناية؛ إذ ال بد أن تصل سلسلة الفاعلني إىل علة غري مع

ِمن سبب تنتهي إليه األسباب، وليس هناك أسباب ال تنتهي إىل َشء، وإال مل يكن هناك َشء؛  

أي: إن التسلسل يف الفاعلني ممنوع، بل ال بد أن نصل إىل هناية، وهذه النهاية يف الفاعلني أو  

القرآن الكريم يف قوله تعا  َربَِّك ىل: ﴿ املؤثرين هي إىل اهلل تعاىل.. وهذا ما نص عليه  إِىَل  َوَأنَّ 

 .. أي أن كل َشء ينتهي إليه. [ 42]النجم:    ﴾املُْنَْتَهى

: وهو مثال مبسط عن انتفاء التسلسل يف الواقع.. وهو أن هناك مراتب يف  الرد السادس 

القيادة يف النظام العسكري، حتى أنه ال يطلق جندي رصاصة إال بعد أمر القائد له بذلك..  

افرتضنا أن هذا النظام ال هناية لتسلسله.. أي أن اجلندي قبل أن يرمي الرصاصة يستأذن فإذا  

من املجند الذي فوقه مرتبة، وهو كذلك ال يعطي اإلذن حتى يستأذن ممن فوقه، وهكذا إىل ما  

 ال هناية.. فهل يمكن يف هذه احلالة أن يطلق اجلندي النار؟ 

صاصة يف هذه احلالة، ألنه لن يصل إىل اجلندي  ومن الطبيعي أنه ال يمكن أن يطلق الر

 الذي سيعطيه اإلذن بإطالق النار.

انتهاء السلسلة إىل شخص ال يوجد فوقه أحد ليعطيه   وبذلك فإنه يثبت أنه البد من 

عدد   كُثر  ومهام  الشخص،  هذا  وبدون  الرصاصة..  ستنطلق  حينها  النار،  بإطالق  اإلذن 

م حينها كاألصفار إذا وضعتها بجانب بعضها البعض،  األشخاص، لن تنطلق الرصاصة؛ ألهن

رقم:   قبلها  يوضع  أن  إال  شيًئا،  تساوي  ال  فستظل  له،  ال هناية  ا  وبلغت حدًّ كثرت    1فمهام 

 فأكثر.. حينها يصبح هلا وجود واعتبار.

 ثانيا ـ املعاين الرقيقة 

االونريد   وهي  الصوفية،  أو  الفالسفة  استعملها  التي  األدلة  أصناف  من  هبا  نطالق 
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الفطرة، وبرهان الصديقني،   أمثلتها برهان  الكون، ومن  إىل  املكون  أو من  األعىل إىل األدنى 

 والربهان الوجودي أو األنطولوجي، والربهان الوجداين. 

وقد أطلقنا عليه هذا االصطالح لكوهنا تنطلق من املكون لتصل إىل الكون.. ولذلك  

بها إال أصحاب النفوس الطاهرة، والقلوب اخلاشعة،  كانت معانيها رقيقة ودقيقة، فال يستوع

واألرواح السامية، فلذلك ال معنى جلحودها أو إنكارها بسبب عدم القدرة عىل فهمها، ذلك 

 أن هناك من له القدرة عىل ذلك.. وهلل طرائق بعدد اخلالئق. 

أدلة قوية قاطعة،  ولذلك ال يصح ألي مناظر يف اإلحلاد أن ينكر مثل هذه الرباهني، فهي  

يف طباعهم، ويف   البرش خمتلفون  أن  ذلك  ذلك،  القدرة عىل  له  منها مع من  االستفادة  يمكن 

رقيقا  تفكريا  يفكر  وبعضهم  حمدودا..  كثيفا  غليظا  تفكريا  يفكر  فبعضهم  تفكريهم،  طريقة 

 عميقا واسعا.. وهم الثلة القليلة من أصحاب العقول الذين نسميهم عباقرة. 

مر مع احلقائق اإليامنية.. فهناك من حيتاج إىل األدلة الكثيفة التي حتاول أن  وهكذا األ

تزيل الغشاوة عن عينيه، وقد تفلح وال تفلح.. وهناك من يكون مبرصا، ال غشاوة عىل عينيه،  

 ولذلك ال حيتاج إىل أي أدلة، ألنه مبرص بالفطرة أو االكتساب. 

املقربة   األمثلة  العقلومن  بعض  قدرات  إليه  ذلك  تلقى  أنه  حيث  احلساب..  يف  ول 

املسائل العويصة الصعبة، فيحلها يف طرفة عني، وكأنه يراها بأم عينيه.. وهناك من يبذل جهدا 

 كبريا يف حلها، ويستعمل كل ألوان األقالم، ومع ذلك قد خيطئ يف حلها.

اك من  ولذلك كان الداعية احلكيم هو الذي يستعمل لكل قوم لغتهم اخلاصة هبم.. فهن

ال ينجذب عقله للرباهني القاطعة، لكنه ما إن يسمع املعاين الرقيقة حتى يذوب فيها.. وينتقل  

 مبارشة من اإلحلاد إىل اإليامن.. ومن الغفلة إىل اليقني. 

وقد رضب لنا القرآن الكريم املثال عىل ذلك بسحرة موسى عليه السالم الذي آمنوا  

سبيله ال للخطابات العقلية التي خاطبهم هبا موسى  برهبم وسجدوا له وضحوا بأنفسهم يف  
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عليه السالم، وإنام ملا رأوه من حججه الواضحة، وأدلته القاطعة التي حتدثت هبا العصا، فقد  

تعاىل: ﴿ قال  اهلل، وهلذا  إىل  دليلهم  الباهرة هي  اآليات  َهادٍ كانت  َقْوٍم  ..  [ 7]الرعد:    ﴾ لُِكلِّ 

 كل عقل حجة. ويقاس عليه: ولكل أمة رسول.. ول

التفاصيل، وكيفية االستعامل، فيمكنه الرجوع   وهذا رشح خمترص لبعضها، ومن شاء 

 لكتاب ]اهلاربون من جحيم اإلحلاد[ 

 برهان الفطرة: ـ    1

ية الطاهرة التي مل  نسانوهو الربهان املستند لذلك اإليامن اجلبِل املوجود يف الفطرة اإل

بدنس تتدنس  ومل  املادية،  بأوزار  أصحاب    تتلطخ  أصاب  الذي  والعجب  والغرور  الكربياء 

َأَلْسُت بَِربُِّكْم    يف عامل الذر: ﴿   نسانالفكر املادي، والذي أشار إليه قوله تعاىل عند خطابه لل

 [ 172]األعراف:   ﴾ َقاُلوا َبىَل َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنَّا ُكنَّا َعْن َهَذا َغافِلِنيَ 

لو ترك وذاته، بدون معلم أو مرِّب، فإنهه يشعر يف أعامق    نسانالدليل هو أن اإل  ونظم هذا 

أبدعه،   ومبدعًا  كونه،  ومكونًا  خلقه،  خالقا  الكون  هلذا  بأنه  خلقته  يف  اهلل  أودعه  وبام  نفسه، 

ومدبرًا دبره هذا الشعور نابع من فطرته وذاته وليس مما تعلمه من والديه وأهله، يولد معه،  

عه، ويبقى معه ال يتغري بتغري الظروف، وال يمكن انتزاعه من نفسه، ألنهه جزء ال يتجزأ  وينمو م

ذاتية له ال يمكن فصلها عنه وال حتتاج إىل تعليم معلم، وكام أنه   نسانمنها، فكام أنه غرائز اإل

وأحاسيسه جزء من خلقته وكيانه البرشى، فإنه شعوره الفطري الذايت يدفعه   نسانعواطف اإل

ًا.  د  ائام إىل اإليامن بأنه هلذا الكون خالقًا ومدبرًا وربه

ًا يولد يف الصحراء بعيدًا عن تعليم األهل واملجتمع، ُثمه يكرب هذا  إنسانو لو افرتضنا  

ًا وخالقًا،    نساناإل حتى يبلغ سنه الرشد، فإنهه كام يعرف غرائزه وأحاسيسه، فسيعرف أنه له ربه

خلقه وأوجده من العدم، وكام يعرف أنهه حيتاج إىل الطعام لسده جوعه، وإىل الرشاب إلرواء  

عطشه، فإنهه ليعرف كذلك من خالل فطرته بأنهه بحاجة إىل خالق خللقه، وموجد له يوجده من 
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الدنيا؟ أنهه يبحث بذاته ويتساءل من أين جاء؟ واىل أين سيذهب؟  العدم،   وملاذا هو يف هذه 

نه وأبدعه، فهو يؤمن بوجود خالق يتوجه إليه يف حاجاته   والبده أن يكون له خالقًا خلقه وكوه

 حاجة إىل من يعلمه ذلك.   وخصوصًا عند الشدائد بدون

)ال يبقى ما يقال بعد ذلك    بقوله:  وقد عرب عن هذا الدليل الفيلسوف الفرنس ديكارت

،  كام ولدت الفكرة التي لدي عن نفس ،  إال أن هذه الفكرة ولدت ووجدت معي منذ خلقت 

واحلق أنه ال ينبغي أن نعجب من أن اهلل حني خلقني غرس يفه هذه الفكرة لكي تكون عالمة  

 للصانع مطبوعة عىل صنعته(  

الشكاك   الفيلسوف االسكتلندي  قال يف ]حواراته[ بل عرب عنه  الذي  :  ]ديفيد هيوم[ 

)ليس هنالك من هو أشد مني إحساًسا بالدين املنطبع يف نفس أو أشد تعلًقا باملوجود اإلهلي  

يف   وقال  تفسريمها(..  الصعب  من  اللذين  وصناعتها  الطبيعة  ابتداع  بني  للعقل  ينكشف  كام 

   إله( موضع آخر من الكتاب: )ال توجد حقيقة أظهر وأوضح من وجود 

 : (1)ومما يدل عىل داللة الفطرة عىل وجود اخلالق ما يِل  

: الحظ العلامء أن مجيع األمم التي درس  التدين عرب تاريخ البرش و   وجود العبودية   ـ   1

سها، وال يوجد َعىَل اإلطالق يف   علامء تاريخ األديان تارخيها اختذت معبودات تتجه إليها وتقدَّ

أي أمة من األمم جمتمع بال دين وال بال إله معبود، حقًا َكاَن أو  أي عرص من العصور، وال يف  

)لقد وجدت  إله معبود حتى قال بعضهم:  و  باطاًل فهناك اجتاه فطري إِىَل أن يكون هناك دين،

 مل توجد مجاعة بغري ديانة(  لكن، ية من غري علوم وفنون وفلسفاتإنسانوتوجد مجاعات 

[: )صحيح أنه بعض الشعوب البدائية ليس هلا ديانة عىل  ويليام جيمس ديوَرانت وقال ]

 

لعلمية  انظر مقاال بعنوان : ]دليل الفطرة[ موجود يف مواقع خمتلفة من بينها بعض املقررات ا    (1) 

 يف مادة العقيدة اإلسالمية، وكلها من دون مؤلف. 
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إاله أنه ،  الظاهر فبعض قبائل األقزام يف إفريقية مل يكن هلم عقائد أو شعائر دينية عىل اإلطالق 

هذه احلاالت نادرة الوقوع وال يزال االعتقاد القديم بأنه الدين ظاهرة تعم البرش مجيعًا اعتقادًا  

  (1() فيلسوف حقيقة من احلقائق التارخيية والنفسيةسلياًم وهذه يف رأي ال

وعرب يف موضع آخر ـ وهو املؤرخ الكبري للحضارات البرشية ـ عن مدى جتذر الدين يف  

مل   الكاهن  )إنه  الدين لذلك يدل عىل مدى ترسخه فيها، فيقول:  الفطرة، وأن استثامر رجال 

يستخدم   كام  ألغراضه  استخدمه  لكن  خلقًا  الدين  اإلخيلق  دوافع  الفطرية    نسانالسيايس 

فطرة  ،  وغرائزه  عن  نشأت  إنهام  كهنوتية  االعيب  أو  تلفيقات  عن  الدينية  العقيدة  تنشأ  فلم 

 ( 2() نساناإل

وقال العامل االجتامعي ]صموئيل كونيك[ عند حديثه عن جذور الدين يف األسالف من  

آثارهم التى ح: )البرش ـ كام تشهد  ـ كانوا  إنه أسالف البرش املعاِص  صل عليها يف احلفريات 

موتاهم ضمن طقوس ومراسيم خاصة  ،  ومتدينني،  أصحاب دين يدفنون  كانوا  م  أهنَّ بدليل 

،  وهبذا الطريق كانوا يثبتون اعتقادهم بوجود عامل آخر ،  وكانوا يدفنون معهم أدوات عملهم

  (3()وراء هذا العامل

مشرتك بني مجيع الناس مغروس    فالشعور الفطري بوجود خالق مدبر هلذا الكون شعور 

واإل الصغري،  الطفل  نفس  يف  يقوم  النفوس،  واإل  نسانيف  واجلاهل    نسانالبدائي  املتحرض، 

عن  دفعه  يستطيعون  ال  مشرتك  بشعور  يشعرون  هؤالء  كل  والفيلسوف،  والباحث  والعامل 

 أنفسهم. 

 

 .. 99/    1قصة احلضارة:  (1) 

 .. 99/    1قصة احلضارة:  (2) 

 .192كتاب جامعه شنايس :   (3) 
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ثبات وجود  الفيلسوف االنجليزي ]توماس كارليل[ بقوله: )إنه الذين يريدون إ  يقول 

اجة   اهلل بالربهان والدليل ما هم إاله كالذي يريد االستدالل عىل وجود الشمس الساطعة الوهه

 بالفانوس(

: من أوضح األدلة عىل  ـ االلتجاء إىل اهلل عند الشدائد فالشدائد تصفي جوهر الفطرة   2

ُيلجئ  الذي  القوي  الدافع  ذلك  بوجوده  واإليامن  وجل  عز  باهلل  املعرفة  عند   نساناإل  فطرية 

مؤمنًا أو غري    نساناملصائب واملخاطر إىل نداء اهلل تعاىل، واالستغاثة به كائنًا من كان ذلك اإل

مؤمن ففي الشدة تبدو فطرة الناس مجيعًا كام هي يف أصلها الذي خلقها اهلل عليه، وعندما متر  

العافية والنعمة يعودون إىل خمالفة فطرهتم من جديد، و   إنسانيندر أن ال يذكر  املحنة وتأيت 

ُّ يِف اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن ﴿ أمثلة من حياته عاش فيها هذا املعنى قال تعاىل:   ُكُم الرضُّ َوإَِذا َمسَّ

اُكْم إِىَل اْلرَبِّ َأْعَرْضُتْم َوَكاَن اإْل  اُه َفَلامَّ َنجَّ  [ 67]اإلرساء:    ﴾َكُفوًرا  نسانإِالَّ إِيَّ

عندما    عليها   رانت  التي  الغشاوة  عنها   فتزول   الفطرة،   عن  احلجب  تنكشف  ما   وكثرياً 

تصاب بشدة، أو تقع يف مأزق ال جتد فيه من البرشعونًا، وتفقد أسباب النجاة، فكم من ملحد 

عرف ربهه ورجع إليه عندما أحيطت به شدة، وكم من مرشك أخلص دينه هلل لرضه نزل به، قال  

ُ ﴿  تعاىل: ُيَسريِّ الَِّذي  َطيَِّبٍة  ُهَو  بِِريٍح  هِبِْم  َوَجَرْيَن  اْلُفْلِك  يِف  ُكنُْتْم  إَِذا  َحتَّى  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  يِف  ُكْم 

ُْم ُأِحيَط هِبِْم َدَعُوا اهللََّ    َوَفِرُحوا هِبَا َجاَءهْتَا ِريٌح َعاِصٌف َوَجاَءُهُم املَْْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَظنُّوا َأهنَّ

اكِِرينَ  خُمْلِِصنَي َلهُ  يَن َلئِْن َأْنَجْيَتنَا ِمْن َهِذِه َلنَُكوَننَّ ِمَن الشَّ  [  22]يونس:  ﴾ الدِّ

الوجود   ـ   3 عن  الفطرية  اإل  : التساؤالت  ذهن  يف  تدور  أسئلة  عىل    نسانهناك  وتلح 

يف داخله ال يستطيع دفعها عن أصل الوجود وهنايته وسببه، وعن املوت وأرساره،    نساناإل

ارها مما يدل عىل وجود فطرة كافية يف النفوس تربز هذه األسئلة عن اإلله  وعن الروح وأرس

 والوجود.  

النفس إىل قوة مدبرة   4 بافتقار   إنسان: ال ريب أن كل  ـ احتياج  يشعر يف قرارة نفسه 
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وحاجة إىل إله قادر مدبر، يرفع إليه حاجاته، ويسند إليه أموره، وهذا الشعور ناشئ عن النقص  

  يف أنفسنا، والعاجز يفتقر أبدًا إىل من يعينه، والناقص دائاًم حيتاج إىل من يكمله.  والعجز الذايت 

احلواس   بإحدى  هبا  نشعر  أن  دون  عليها  فنحرص  فينا  الروح  بوجود  نشعر  فنحن 

فام  والكره،  والرغبة  والبغض  كاحلب  والوجدانيات،  بالعواطف  نشعر  أنفسنا  ويف  الظاهرة 

وهي متغلغلة يف داخلنا هل نستطيع أن نقيم عليها دلياًل أكثر من أننا الدليل عىل وجودها فينا  

 نشعر هبا وهي حق ال شك فيه كذلك حاجة النفس إىل قوة مدبرة.

 :(1)وتثار حول هذا الربهان بعض الشبهات، وهذا هو تقريرها وكيفية الرد عليها 

هذا هو أن اإلقرار باخلالق  : واجلواب عىل  ـ لوكانت معرفة اهلل فطرية ملا أنكرها أحد   1

تقوم عليه األدلة   وكامله يكون فطريًا رضوريَا يف حق من سلمت فطرته، وإن كان مع ذلك 

 الكثرية، وقد حيتاج إىل األدلة عليه كثري من الناس عند تغري الفطرة. 

السليمة   الفطرة  أمر طارئ عىل هذه  الفطرة  أوانحراف يف هذه  وما حيصل من ضالل 

كل  قد    نسانفاإل يف  مجيعا  والبرش  احلق،  املعبود  عن  ينحرف  جتعله  كثرية  مؤثرات  به  حتيط 

 العصور يبحثون عن إله يعبدونه، وهذا استجابة لنداء مرتكز وموجود يف داخلهم. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن من أثر عنه إنكار اخلالق يف البرش قليلون جدًا عىل مره التاريخ  

 لقلة عىل قسمني:  مقارنة مع من يثبت وجوده، وهذه ا

: من ينكر وجود اهلل ظاهرًا فقط، مع إيامنه بخالف ذلك يف قرارة قلبه، كام قال  أحدمها 

املُْْفِسِدينَ ﴿تعاىل:   َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  َفاْنُظْر  ا  َوُعُلوًّ ُظْلاًم  َأْنُفُسُهْم  َواْسَتْيَقنَْتَها  هِبَا    ﴾َوَجَحُدوا 

 [ 14]النمل: 

أنه حييل  : هو يف احلقيقالثاين و  ة معرتف بوجود صانع مدبر خالق ظاهرًا وباطنًا، غري 

 ذلك إىل الطبيعة أوغريها، مما يدل عىل وجود علوم أولية فطرية مشوبة باملؤثرات اخلارجية. 

 
 املرجع السابق.   (1) 
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اهلل   2 وجود  عىل  االستدالل  إىل  العقالء  تطلع  ذلك،  ـ  كان  ملا  فطريا  أمرا  فلوكان   :

ء كذلك، بل مجهور العقالء مطمئنون إىل اإلقرار باهلل  واجلواب: أننا ال نسلم أن مجيع العقال

تعاىل، وهم مفطورون عىل ذلك، وهلذا إذا ذكر ألحدهم اسمه تعاىل، وجد نفسه ذاكرة له مقبلة  

 عليه، كام إذا ذكر له ما هومعروف عنده من املخلوقات.  

: إنه ال يعرف  واملتجاهل الذي يقول: إنه ال يعرفه، هوعند الناس أعظم جتاهاًل ممن يقول

ما تواتر خربه من األنبياء وامللوك واملدائن والوقائع، وذلك عندهم أعظم سفسطة من غريه من 

أنواع السفسطة، وهلذا من تتبع مقاالت الناس املخالفة للحس والعقل وجد املسفسطني فيها 

 وى.  أعظم بكثري من املسفسطني املنكرين للصانع، فعلم أن معرفته يف الفطرة أثبت وأق

واالستدالل عىل وجود اهلل رغم دليل الفطرة من باب تعدد األدلة،وتعدد األدلة يزيد  

يف التصديق، واليقني، واملعرفة، واإلقرار واالعرتاف باخلالق فطري رضوري يف نفوس الناس،  

 وإن كان بعض الناس قد حيصل له ما يفسد فطرته حتى حيتاج إىل نظر حتصل له به املعرفة.  

: واجلواب  ان التوجه إىل اهلل أمرًا فطريًا ملا عبد الناس يف خمتلف العصور آهلة شتى ـ لوك   3

إذا مل َيتد إىل اهلل تعاىل فإنه ُيعبِّد نفسه ألي معبود آخر ليشبع يف ذلك   نسانعىل ذلك هو أن اإل

فإنه    هنمته إىل التدين، وذلك كمن استبد به اجلوع فإنه إذا مل جيد الطعام الطيب الذي يناسبه

 يتناول كل ما يمكن أكله ولوكان خبيثا ليسد به جوعته. 

املالحدة   4 بسبب وجود  الدليل  هذا  فساد  من فسدت  ـ  أن  هو  : واجلواب عىل ذلك 

فطرته ال يمكن إصالحها إال باحلجج والرباهني العقلية، والتي قد ال جتدي معه أيضا، مثل  

 دفعها عنه باإلقناع أوالتفاهم.   املريض النفس الذي تنتابه األوهام التي ال يمكن 

وهذا   خارجية،  مؤثرات  بفعل  واالنحراف  للتغري  قابلة  الفطرة  أن  هو  ذلك  وسبب 

االنحراف كان هوالسبب يف وجود الوثنيات والرشك يف األمم السابقة، وهوأيضا سبب الرشك 

 والضالل يف زمننا احلارض.  
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 برهان الصديقني: ـ    2

، فاالستدالل  (1)يستخدم أي واسطة إلثبات ذات احلق وقد سمي هبذا االسم لكونه مل 

ة لالستدالل، والتي تنص عىل أنه ال بده أن يكون  فيه عىل ذات اهلل باهلل، خالفا للقاعدة العامه

العامل   من حدوث  ذوا  اخته الذين  املتكلهمون  فعل  كام  إلثبات مطلوبه،  أوسط  حده  برهان  لكله 

]حمدث األشياء[، أو ظاهرة النهظام يف العامل إلثبات املنظهم..  واسطة إلثبات وجود اهلل بوصفه  

كني   كًا، وكله املحره أو كام فعل أرسطو عن طريق احلركة، استنادا إىل أن كله حركة تتطلهب حمره

ك األول[  ك، ومن ثمه أثبتوا وجود اهلل بوصفه ]املحره ك غري متحره  جيب أن ينتهوا إىل حمره

ذ عامل املخلوقات واسطة، فانتقلوا من  وهكذا نرى يف مجيع هذه اال ستدالالت أنه اختُّ

 الشاهد إىل الغائب، ومن العيان إىل اخلفاء. 

ا عني املوجودية ويستحيل   وتقرير هذا الربهان هو: إنه حقيقة الوجود موجودة، أي إهنه

بأي   عليها العدم، ثم إنه حقيقة الوجود يف ذاهتا، أي يف موجوديتها وواقعيتها، ليست مرشوطة 

 رشط وليست مقيهدة بأي قيد. 

فالوجود بحكم كونه وجودًا موجود، وليس لوجوده مناط أو مالك ما، وليس بفرض  

وجود َشء آخر أيضًا، أي إنه الوجود يف ذاته ليس مرشوطًا برشط، ثمه إنه الكامل والعظمة  

التي الصفات  والفعلية واإلطالق، هذه  ة واالستغناء واجلالل والكربياء  مقابل    والشده تقف 

الوجود، أي ليس هناك  تنبعث مجيعها من  النقص والصغر واإلمكان واملحدودية واحلاجة، 

حقيقة غري الوجود، إذًا فالوجود يف ذاته يساوي الالمرشوطية بَشء آخر، أي يساوي الوجوب  

 

، ج انظر:     (1)  ، وقد عرضت للتفاصيل الكثرية 648، ص  2أصول الفلسفة واملنهج الواقعيه

يف وبتقريراته  به  عىل املرتبطة  باختصار  هنا  واقترصت  اإلحلاد[،  جحيم  من  كتاب]اهلاربون   

 تقرير املال صدرا له. 
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ة والفعلية.   الذايت األزيل، ويساوي أيضًا الكامل والعظمة والشده

ة الوجود يف ذاهتا ومع قطع النظر عن أيه تعنيه يلحقها من  ونستنتج من هذا أنه حقيق

اخلارج تساوي الذات األزلية، إذًا فأصالة الوجود تقود عقلنا بشكل مبارش إىل ذات احلقه ال  

ى أفعاله وآثاره وظهوراته وجتلهياته، ومن ثمه ال بده من  إىل َشء آخر.. وما سوى احلقه ال يتعده

 . العثور عليه بدليل آخر 

ا إىل إثباهتا، وهي ال  وه فسطة ونجد كله ذي شعور مضطرًّ ذه الواقعيهة التي ندفع هبا السه

فلو   ووضعها،  لثبوهتا  مستلزم  ورفعها  بطالهنا  فرض  إنه  حتهى  لذاهتا،  فع  والره البطالن  تقبل 

ة  فرضنا بطالن كله واقعيهة يف وقٍت أو مطلًقا كانت حينئٍذ كله واقعيهة باطلة واقًعا، أي الواقعيه 

وفسطي لو رأى األشياء موهومة أو شكه يف واقعيهتها، فعنده األشياء موهومة   ثابتةـ وكذا السه

 واقًعا والواقعيهة مشكوكة واقًعا، أي هي ثابتة من حيث هي مرفوعة. 

ات، فهناك    بالذه العدم والبطالن لذاهتا فهي واجبة  تقبل  الواقعيهة ال  وإذا كانت أصل 

ات واأل  شياء التي هلا واقعيهة مفتقرة إليها يف واقعيهتها، قائمة بالوجود هبا. واقعيهة واجبة بالذه

ية وعلمية نجد أنه العامل يقبل العدم،   بعد هذه املقدمة، فإننا إذا نظرنا إىل العامل نظرة حسه

إنهنا نجد الواقع احلسه حمدودًا مرشوطًا، فنتعامل مع وجودات توجد يف موقع وتفقد يف   أي 

ت أو  آخر،  واإلمكان موقع  واجلزئية  النقص  توأم  وهي  أخرى،  أحيانًا  وتفقد  حني  يف  وجد 

 واملحدودية واملرشوطية والتبعية.  

طر إىل القول بأن )العامل ليس هو عني الواقع الذي ال يقبل النفي، بل يتوفهر   ومن ثمه نضه

عني حقيقة    عىل الواقع بواسطة، وبدوهنا يضحي بال واقع(، أي إنهنا نحكم بأنه العامل ليس هو

 الوجود، بل العامل ظل الوجود، إذًا فالعامل أثر، وهو ظهور وجتٍل وشأن واسم. 

وبناء عىل هاتني املقدمتني، فإن العقل الفلسفي املرتكز عىل املعرفة الوجودية، انطالقًا  

ف إليه.  ل موجود نتعره  من أنه الوجود وجود، يقودنا قبل كله َشء إىل اهلل، وهو أوه
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ا   واملقيدة واملرشوطة  أمه املحدودة  الوجودات  إىل  فتقودنا  يهة  التهجريبيهة واحلسه القراءات 

واملمكنة التي هي آثاره وأفعاله وجتلهياته وشؤونه، وعىل هذا املنوال نكتشف الواجب ونكتشف  

 املمكن أيضًا. 

م، ب ل  عىل أنه الثابت يف أبحاث اإلهليات أنه طريق كشف املمكن ال ينحرص يف ما تقده

م،   يمكن اكتشاف املمكن بواسطة الواجب، كام أنه اكتشاف الواجب ال ينحرص بالطريق املتقده

 بل يمكن اكتشاف الواجب عن طريق املمكن. 

يقني، بحسب تقرير ]صدر املتأهلني[ ال حيتاج إىل   بناء عىل هذا التقرير فإن برهان الصده

ل الوجود بام هو وجود، وااللتفات إىل أصل الواقعية، وهو يقوم عىل جمموعة من  أكثر من تعقه

 األسس، وهي: 

ق هو حقيقة الوجود، واملاهيات موجودة بالعرض  . أصالة الوجود 1 : أي إنه ما له التحقه

 واملجاز.

: أي إنه حقيقة الوجود ال تقبل الكثرة املتباينة واالختالف الذي تقبله  . وحدة الوجود 2

ا أن يكون مرتبطًا ب ا أن  هو تشكيكي ورتبي، فإمه ة والضعف والكامل ونقص الوجود، وإمه الشده

يكون مرتبطًا باالمتداد واالتهصال الذي هو نوع من تشابك الوجود والعدم. وعىل كله حال  

الزوايا  من  زاوية  من  الوحدة  عني  الوحدة، وهي  توأم  يف  كثرة  الوجود  يف  رة  املتصوه فالكثرة 

 )الوحدة يف عني الكثرة والكثرة يف عني الوحدة(. 

: فاملوجود من حيث هو موجود ال يعدم، واملعدوم  . إنه حقيقة الوجود ال تقبل العدم 3

املوجودات   عن حمدودية  عبارة  املوجودات  عدم  وحقيقة  يوجد،  ال  معدومًا  كونه  حيث  من 

ة، ال أنه الوجود يقبل العدم، وبعبارة أخرى العدم نسبي.   اخلاصه

ة والفعلية والعظمة  ، تساوي الكامل واإل. حقيقة الوجود بام هو 4 طالق والغنى والشده

واجلالل واإلطالق والنورية، برصف النظر عن أيه حيثية وجهة تنضمه إليه، أي حقيقة الوجود.  
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ا النقص والتقيهد والفقر والضعف واإلمكان والصغر واملحدودية والتعنيه فكلهها من العدم.   أمه

ود تقف مقابل العدم، وما هو من شؤون إذًا، تنشأ كله تلك السامت من العدم، وحقيقة الوج 

 العدم خارج عن حقيقة الوجود، أي إنهه منفي عن حقيقة الوجود ومسلوب منها. 

، أي  . طروه العدم وشؤونه والنقص والضعف واملحدودية وغريها ينشأ من املعلولية 5

من   مرتبة  ذو  الطبع  يف  فهو  علهته،  من  رة  متأخه مرتبة  ويف  معلوالً  الوجود  كان  النقص  إذا 

والضعف واملحدودية، ألنه املعلول عني الربط والتعلهق واإلضافة بالعلهة، وال يمكن أن يكون  

النقص   وعني  العلهة،  عن  ر  التأخه عني  فهو  العلهة  من  مفاضًا  كونه  واملعلول  العلهة،  مرتبة  يف 

 والضعف واملحدودية. 

الربهان  هلذا  تعرض  التي  الشبهات  أن    ومن  املمكن  من  بأنه  بشأن  القول  وهم  ينشأ 

استنتاجنا بأنه ما هو موجود ينحرص يف ذات الواجب وشؤونه وظهوراته وجتلهياته، فيقال إنه 

عدم   هو  الفرض  ألنه  واإلمكان،  املمكن  نفي  بل  أساسًا،  واملعلولية  العلهية  نفي  يستلزم  هذا 

 وجود َشء يف البني سوى ذات احلقه وشؤونه وأسامئه.  

ين  إذ  باطل،  الوهم  هذا  للعلهية  لكن  الصحيح  املفهوم  إدراك  عدم  من  الوهم  هذا  شأ 

واملعلولية، فيحسب أنه العلهية لون من الوالدة تفرض للعلهة، فتفرز من ذاهتا شيئًا إىل اخلارج،  

 وتكون حاجة املعلول إىل العلهة نظري حاجة الولد إىل األم.  

احلاج املعلول عني  أنه  أثبتت  املتأهلني خصوصا  االرتباط  لكنه دراسات صدر  ة وعني 

مساوية   املعلولية  تكون  ثمه  ومن  املعلول،  لوجود  مة  مقوه فالعلهة  بالعلهة،  واالرهتان  والتعلهق 

 للظهور والشأنية. إذًا، ال منافاة بني هاتني النظريتني. 

 الربهان الوجودي: ـ    3

كذلك عليه  األنطولوجي]  ويطلق  الراهب  ،  [ الربهان  من  تبدأ  خمتلفة  تقريرات  وله 

الكبري   بالفيلسوف  وتنتهي  ديكارت]أنسلم،  والذي  رينيه  بحق[،  الفلسفة  ]  يعترب  مؤسس 
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 [ احلديثة

وحتى تتوضح قيمة هذا الربهان، نذكر أنه كان يف أوروبا يف ذلك الزمان تياران كالمها  

 حياول أن يواجه اإلحلاد بأسلوبه اخلاص: 

]توماس األكويني[ الذي بنى    التوجه األكويني املنتسب لـفتمثل يف  ،  التيار األول أما  

براهينه عىل أساس اثنينية العقل واهلل متأثرا بأفكار أرسطو، وبطروحات الفيلسوف ابن رشد 

 . وأتباعه

التوجه األغوسطيني اإليامين الذي بنى براهينه عىل أساس اثنينية  ، فهو  التيار الثاين أما  

تأثر أيضا باألفكار الصوفية اإلسالمية، والتي تدعو إىل البدء يف الرحلة من النفس واهلل، وقد  

اهلل للوصول إىل أكوانه.. بل ربام يكون تأثر بالطرح القرآين نفسه، والذي يعترب اهلل حقيقة بدَيية  

ال حتتاج إىل أي براهني تدل عليها، فاهلل تعاىل خيرب عن منهج دعوة الرسل ألقوامهم، فيقول:  

اَمَواِت وَ قَ ﴿  [ 10]إبراهيم:  ﴾ األرضاَلْت ُرُسُلُهْم َأيِف اهللَِّ َشكٌّ َفاطِِر السَّ

بل إن القرآن الكريم يذكر أن وجود اهلل حقيقة نفسية موجودة حتى يف نفوس املالحدة  

﴿ تعاىل:  قال  وجحودهم،  كربهم  هو  هبا  اعرتافهم  عدم  سبب  وأن  هِبَا  أنفسهم،  َوَجَحُدوا 

ا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املُْْفِسِدينَ َواْسَتْيَقنَْتهَ  .. ولذلك كان [14]النمل:   ﴾ا َأْنُفُسُهْم ُظْلاًم َوُعُلوًّ

كفرهم هو كفر نفس، قبل أن يكون كفرا عقليا.. أي أهنم كفروا بحقائق آمنت هبا أنفسهم،  

 ودلت عليها فطرهم، لكنهم لكربهم جحدوها. 

ملدرسة، وربام يكون ديكارت من املتأثرين به واملتتلمذين  وقد كان من أبرز أعالم هذه ا 

، والذي حتول يف ذلك العرص إىل أفضل ممثل للتوجه  (1)  عىل يديه الفيلسوف واملتأله ]أنسيلم[

بني   وصل  حلقة  يكون  أن  حاول  أنه  وميزته  والعرفان..  اإليامن  عىل  املؤسس  األغوسطيني 

 

 انظر مقاال بعنوان: الربهان األنطولوجي عند أنسيلم، عبد العايل العبدوين.  (1) 
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 ق الداخِل والتأمل العقِل. األغوسطينية والتوماوية، أو بني اإلرشا

فقد قدم يف كتابه ]بروسلجيون[، نفسه عىل أنه الساعي لـ )إجياد حجة دامغة ال بد أن  

يف الربهنة عىل أن اهلل موجود حقا، وأنه اخلري األسمى، وأنه غني عن العاملني،    ـوحدها    ـتكفي  

نعتقده يف   ما  الربهنة عىل كل  إليه يف وجودهم ويف سعادهتم، ويف  وأن مجيع اخللق حيتاجون 

 (1)(اجلوهر اإلهلي 

ومن التقريرات التي قرر هبا هذا الربهان: إنكم مهام تصورتم من كائن ممكن الوجود  

ىل أنه أكرب َشء، فسوف جتدون بأنه ليس ذلك الكائن األكرب، ألنه ليس بوجود حقيقي..  ع

وهلذا السبب جيب عىل الكائن ذي الكامل املطلق أن حيتوي يف وجوده، إىل جانب الكامالت  

الكائن  هلذا  املاهوي  املكون  هو  احلقيقي  فالوجود  الكامل..  الواقعي  الوجود  األخرى، 

 باقي املوجودات املمكنة والتي ال متتلك هكذا ماهية. الالمتناهي، بخالف 

 ومنها: إذا كان اهلل إهلا، فإن اهلل موجود فالوجود اإلهلي كفيل للقول بوجود اهلل. 

ومنها: الربهان عىل وجود اهلل ال يبدأ من الوجود، بل من فكرة اهلل نفسها.. وملا كان اهلل  

الكا  املوجود  أي  منه..  أعظم  يتصور  ال  ما  فاهلل  هو  الكامالت،  هذه  أحد  الوجود  وكأن  مل، 

موجود.. فاملوجود الكامل ال يوجد فقط يف الذهن، بل أيضا يف الواقع وإال كان جمرد تصور،  

 . نسانوال فرق يف ذلك بني املؤمن وغري املؤمن، فهو دليل طبيعي مفطور عليه اإل

كن أن يوجد يف العقل  ن املوجود الذي ال يمكن تصور َشء أعظم منه ال يم: إ(2)ومنها 

وحده، وبالفعل، حتى إذا كان موجودا يف العقل وحده، فمن املمكن أن نتصور موجودا مثله  

 

توما األكويني، حسن    –أنسيلم    –نامذج من الفلسفة املسيحية يف العرص الوسيط: أوغسطني    (1) 

 . 137حنفي ، ص  

 ( 3/51إميل برهييه يف تاريخ الفلسفة )  (2) 
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له وجود يف الواقع أيضا، وهو بالتايل أعظم منه، وعليه، إذا كان موجودا يف العقل وحده، فإن 

باإلمكان   املوجود الذي ال يمكن تصور َشء أعظم منه سيكون من طبيعة تستلزم أن يكون 

 تصور َشء أعظم منه. 

وحتى أبسط هذه التقريرات، فقد وضعت حوارا يف كتاِّب ]اهلاربون من جحيم اإلحلاد[  

 عىل لسان أنسلم وبعض حماوريه، جاء فيه: 

قال املحاور: أرى أنك تتكلم كالما غريبا، ال داللة له، فهال وضحته يل، وهلؤالء الذين  

 حييطون بك. 

ر ت هل يمكن أن قال أنسلم: أجبني..  هنأي  تصوَّ  ؟ مهام كان عظيام َشء يف الذه

 .. يمكنني ذلك.  نعم قال املحاور: 

ء الهذي ت هل يمكن أن ف قال أنسلم:  ر ما هو أعظم من ذلك الَشَّ  ؟ ورد يف خيالكتصوَّ

ر َشء أعظم  قال املحاور:   . من ذلك نعم، يمكن تصوه

اهلل[.. أترى أن هذا خاص بك، أم  الذي ال أعظم منه ]  فلنسمِّ هذا األعظم  قال أنسلم:

 يشمل مجيع الناس؟ 

ء  يمكنه أن  األمحق  قال املحاور: بل مجيع الناس يستوون يف هذا.. حتى   ر هذا الَشَّ يتصوَّ

 األعظم يف ذهنه؟

موجود يف    ..املؤمن وغري املؤمن  ..فهل هذا الَشء الهذي يتصوره اجلميعقال أنسلم:  

 ويف الواقع؟  ،الذهن فقط أم موجود يف الذهن

 . يف الذهن فقط  اموجوديكون ربهام  قال املحاور: 

أنسلم: أننا    قال  هن فق  نذكرحني  أال ترى  الذه ط نكون قد  أنَّ هذا األعظم موجود يف 

إنَّ وبالتهايل فحقرناه، ومل نعطه أي قيمة، بل إن أي موجود مهام كان حقريا يصبح أعظم منه..  

 عظياًم. ال يبقى هذا األعظم 
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 .. .صحيح هذا  قال املحاور: 

أنسلم:  ويف    قال  هن  الذه يف  موجوًدا  يكون  أن  ينبغي  عظياًم  األعظم  هذا  ليكون  فإذن 

 الواقع. 

 نعم، بكله تأكيد.  قال املحاور: 

ر هذا املوجود األعظم، والهذي هو اهلل، فإنَّ هذا    قال أنسلم: إذن، مادمنا نستطيع تصوُّ

هنيع  . يف الواقعو  ني أن اهلل موجود يف الذه

ومن االعرتاضات التي اعرتض هبا عىل هذا الربهان ما ذكره راهب مارموتيو، والذي  

كتب كتابا حاوره فيه عىل لسان شخص غري مؤمن بوجود خالق للكون قال له فيه: يلزم من  

عىل قولك هذا توجد برهانك هذا أن جمرد التصور لَشء ما يستلزم وجوده اخلارجي.. وبناء  

]اجلزيرة املثىل[.. ولو أن اجلزيرة املثىل مل توجد، فإن ذلك سوف يتناقض مع كوهنا مثىل.. وعليه  

فإهنا وغريها مما نعتربها مثالًيا، جيب وجوده.. وهذا أمر غري منطقي؛ ألن اجلزيرة املثىل ال توجد 

 منطقية فاألخري يكون غري منطقي  بالفعل.. وإذا كانت الرباهني املوازية للربهان األصِل غري

 كذلك.

والوجود   الواجب،  الوجود  بني  كبري  )فرق  فيه:  له  يقول  رًدا  أنسلم  له  كتب  وقد 

املمكن.. أما اجلزيرة التي ذكرهتا ورحت تشنع هبا عِل فهي ممكنة، ووجودها ممكن؛ ألنه يفتقر  

و البحر  وجود  إذن األرضإىل  فهو  وجودها،  يلزم  ال  نفسها  واجلزر  واجب..    ،  غري  وجود 

 فكيف تبطل ما ذكرت بام ذكرت.. وكيف تبطل باملمكن الواجب( 

أما ديكارت، والذي كان له دور كبري يف عرصه وغريه من العصور، حيث راح يلغي  

واإليامن العقل  اإليامن،  ثنائية  إليه   ، باطراح  العقل  حقوق  احلسبانية  ، وإعادة  من  ،  وختليصه 

وٍذ من الشك نفسه، كام عرب عن ذلك بقوله:)إن قضية ]أدرك بسالٍح مأخ، وقضائه عىل الشك

وال تزال    ، وهذه احلقيقة ال تسقط يف أي زمان بساحة الذاكرة  ،فأنا إذن موجوٌد[ حقيقٌة بدَيية 
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ن أن العقل أنشئ لفهم احلقيقة؛  غري فاقدة لبداهتها حتى تصل إىل اهلل  ُتيقِّ إليه    ، فإذا وصلت 

 (1() ُت املستخدمة يف إثبات وجود اهلل أيضاً ويتضمن هذا اليقنَي املقدما 

،  وال ُيقَبل، ما عدا الظاهر بذاته   ، وهو يقصد بذلك أنه يشك يف كل ما ليس بمربهن عليه

 .  أو بغريه، أو تدل األدلة والرباهني عليه.

ليحققوا   الشك،  من  ينطلقون  قد  الذي  املؤمنني  مجيع  مارسه  ما  بذلك  مارس  وقد 

فاخلروج من اإليامن الوراثي يستدعي طرح تساؤالت تشكيكية ليصل صاحبها بعدها اإليامن،  

إىل بحر احلقيقة الذي ال ساحل له.. ولذلك حيتاج إىل أن يبحر يف زورق صحيح من الرباهني  

 العقلية، ليتمكن من االستمرار يف الطريق. 

سوم  يف  ]طوماس  ومنهم  واملفكرين،  الفالسفة  من  الكثري  ذلك  فعل  أولوزيك[    لقد 

)و  :  ، ثم راح جييب عليه بقوله (؟الذي بدأ أبحاثه اإلهلية بطرح هذا السؤال: )هل اهلل موجود 

 ليكن جوابنا بالنفي(.. ثم راح يورد االعرتاضات العقلية عىل ذلك النفي إىل أن أثبت الوجود. 

اع هو  الفلسفة  يف  أستاذ  أنه  كام  لليامن  أستاذا  ديكارت  من  جعلت  التي  تباره  وامليزة 

ملوجودية اإلدراك األساس الذي ينطلق منه اكتشاف احلقائق، كام عرب عن ذلك بقوله: )مهام 

؛  هو الشعور، فالَشء الذي يبقى حقيقة دائامً ، الذي يراد تقريره يف الفلسفة، كان ترتيب املعاين

شك لكن ال أ؛  ويف احلقائق الرياضية  ، وقد أشك يف وجود اهلل  ،فقد أشك يف وجود األجسام 

أي ، واحلال أن شعوري ؛شعوٌر أيضاً ، ألن شكي يف وجود شعوري، أصاًل يف وجود شعوري

موجودٌ  أين  معناه  يوجد ،  شكي  ال  من  أيضاً ،  فإن  يشكُّ  عليه  ؛ ال  مدرك،  وبناًء  ،  شاعرٌ ،  فأنا 

 إن مل أكن موجودًا بأي حيثية( ، من حيُث أين مدركٌ ، موجودٌ 

ال الدليل الكياين.. وال دليل العلة    لة الطبيعية.. وبناء عىل هذا مل يستعمل ديكارت األد

 

 (. 68املطالب واملذاهب، )ص:   (1) 
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الذي استعمله سائر الفالسفة.. ألنه رأى أن وجوَد الكائنات املادية حيتاج أوال إىل    الغائية.. 

إنام هو وجود  ،  والذي ال حيتاج يف إثبات وجوده إىل وجود اهلل   ؛إثبات وجودها إىل وجود اهلل

ثم يرتتب عليه  ،  هو احلقيقة األوىل الثابتة،  تفاد من إدراكه املس ،  . فوجود نفسه .فال دور ،  نفسه

 .  ثم يرتتب عليه ثبوت وجود العامل ، وجود اهلل

اهلل وجود  أثبت  بكونه  متتاز  هبذا  ديكارت  املادي،  ففلسفة  العامل  وجود  إثبات    ، قبل 

الناطقة  د  ومتتاز أيضًا بكونه بنى حقية وجو   ، ووجود شعوره  ، واستدل عليه من وجود نفسه 

 .  العامل عىل صدوقية اهلل 

قوله   يف  متضمنة  ديكارت  إليها  أشار  التي  السامية  املعاين  تلك  ذلك.. وكل  كل  لعل 

 وَ تعاىل: ﴿
ِ
اَمء ، فقد أخرب  [23]الذاريات:    ﴾إِنَُّه حَلَقٌّ ِمْثَل َما َأنَُّكْم َتنْطُِقونَ   األرضَفَوَربِّ السَّ

أحقية ربوبية اهلل للكون بدليل شعوري نفس وهو النطق..  اهلل تعاىل يف هذه اآلية الكريمة عن 

يشعر بنطقه، وال جيادله أحد يف وجوده، فإن ذلك الشعور البد أن يكون أداته    نسانفكام أن اإل

 ووسيلته للوصول إىل احلق. 

بناء عىل هذا، راح ديكارت مثله مثل أنسلم والقديس أوغسطني وغريمها من الفالسفة  

فإين أفهم  ،   خياطبون زمر املشككني والالأدريني واملالحدة بقوله: إذا قلت اهلل والباحثني عن اهلل 

أوجدين وسائر األشياء عىل تقدير  ،  قديراً ،  عليامً ،  وال قابٍل للتغري  ، منه جوهرًا أزلياًّ غري متناهٍ 

املفهوم.ثبوهتا  هذا  يأتيني  أين  فمن  املعاين؟ .  من  معنى  أنه  حيث  ومن  يوضح ،  ..  أن  يلزم 

فكيف  ؛  ولكني جوهٌر متناهٍ   ،أتصور يف نفس جوهرًا غريي،  .. وهب أين لكوين جوهراً ؟شأهمن

 .. أال يكفي هذا للداللة عىل وجود اهلل؟؟أتصور جوهرًا غري متناهٍ 

  ، من احلقائق ما هو رضوريٌّ أزيل  : ـ  (1)وكان يقول ـ خماطبا علامء الرياضيات واهلندسة  

 

 هذا االستدالل يف إثبات وجود اهلل للفيلسوف بوسسوئه، وهو يشبه ما يطرحه ديكارت..  (1) 
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مثاًل  ،  التي تعمل فيها ،  ولو مل يوجد َشٌء من األشياء  ، تكون حقاًّ وتلك احلقائق ال خترج من أن  

إىل حتقق أي مثلث  ،  فال حتتاج هذه احلقيقة يف أن تكون حقاًّ ،  إن زوايا املثلث مساوية لقائمتني

يف    إنسانولو مل يوجد    ،فهي حقٌّ ،   ليعلمها نساينوال حتتاج أيضًا إىل وجود الذهن اإل  ،يف الواقع

لزم أن تكون مربوطة  ،  يةنسانوال عىل الروح اإل  ،مل يكن هلا أي توقف عىل العامل   وإذا   ،الدنيا 

 .  بوجود آخر

يقيني  اهلل  وجود  إن  هلم:  خماطبا  يقول  اهلندسية،  وكان  الدعاوى  يقينية  من    ، أكثر 

ثابتٌة إىل  ،  وتلك القوانني التي ال حتتاج يف كوهنا حقاًّ   ،ألن تلك الدعاوى،  والقوانني الرياضية

العامل يف  الكائنات  من  عليه  تنطبق  ما  البرش    ، وجود  علامء  من  يتصوروهنا  من  أذهان  يف  وال 

 .  الرياضيني 

املرتبطة   الرباهني  تقنعهم  التسلسل، ومل  الذين مل يستسيغوا رفض  يقول خماطبا  وكانوا 

ربهنة عىل بطالن التسلسل، فبقاء الكون عىل ما عليه دليل عىل بذلك: أنتم لستم يف حاجة لل 

؛  هو الذي يبقيني حاالً ،  فمن خلقني سابقاً   عنُي خلقه.. ،  وإبقاءه  ، اهلل.. ذلك أن حفظ اجلوهر

أن أسنده ،  وأجد مفهومه يف ذهني  ،مع أين ال يمكنني إن مل أسنده إىل من يملك مجيع الكامالت 

 .  وال إىل أيه علة أخرى ، وال إىل والديه  ،ال إيله 

يلزم أن  ،  وكان يرد عىل الذين يناقشونه يف هذا الدليل بقوله: إن العلة املوجدة ألي َشء

فيكون زوال العلة علٌة لعدم  ،  انعدم معها املعلول،  حتى لو زالت علته ،  تبقى ما دام معلوهلا باقياً 

 عدم العلة( ، ومن هنا يقال: )علة العدمِ   ؛احلادث

تق بقوله:  ومن أحسن  الوجودي ما عرب عنه  للدليل  املشاهبة  ريراته  )إين ألتصور هذه 

موضوع  نفس  أجعل  حيث  أين  أي  نفس،  هبا  أتصور  التي  امللكة  بعني  اهلل  لفكرة  املتضمنة 

تفكريي، ال أتبني فقط أين َشء ناقص، غري تام، ومعتمد عىل غريي، ودائم النزوع واالشتياق  

نفسه أن الذي اعتمد عليه يملك يف ذاته    عرف أيضًا ويف الوقتإىل َشء أحن وأعظم مني، بل أ 
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أفكاًر عنها، وأنه يملكها العىل   كل هذه األشياء العظيمة التي أشتاق إليها، والتي أجد يف نفس

نحو معني أو بالقوة فحسب، بل يتمتع هبا يف الواقع وبالفعل وإىل غري هناية، ومن ثم أعرف أنه 

 هو اهلل( 

حمل آخر، فقال: ما دمتم ال تنظرون إىل أنفسكم.. فانظروا إيل أنا جيدا..  وعرب عنه يف  

أنه   وسرتون  ديكارت..  إىل  الكاملانظروا  تام  غري  بلموجود  الكائن ..  ناقص   ..  ليس  وهو 

والعلة البد أن تكون مكافئة عىل األقل للمعلول  ..  الوحيد يف الوجود، إذ البد لوجوده من علة 

نفسه،    وجود ل علة  الذي يقف أمامكم ليس  ديكارت  بام أن  و..  اًل وكيفاً إن مل تكن أكثر منه فض

أن حيصل من نفسه لنفسه عىل كل مايعرف أنه ينقصه من الكامالت،  إذ لو كان كذلك الستطاع  

ألن الكامل ليس إال حمموالً من حمموالت الوجود، والذي يستطيع أن َيب الوجود يستطيع 

كل ما ، وهي ذات تتوفر عىل  علة وجودهيدلكم عىل وجود    والتأمل يف هذا.  .أن َيب الكامل 

 .(1) من الكامالت وهذه هي ذات اهلل تعاىل ال يمكن تصوره  

كام أن فكرتنا عن  وعرب عنه يف حمل آخر خماطبا به بعض املهندسني والرياضيني، فقال:  

كذلك فإن فكرتنا عن ،  (درجة   180) املثلث تستتبع أن تكون زواياه الداخلية مساوية لقائمتني  

. ففكرة الوجود متضمنة يف تعريف  .اهلل باعتباره كائنًا كاماًل متناهيًا تستلزم وجوده بالرضورة

ثلث التساوي قائمتني، فمن الزوايا الداخلية للمنعترب  وعليه فإذا كان من التناقض أن  .  املثلث.

تكون   اهلل غري موجود، ألن الوجود متضمن يف ماهية اهلل عىل نحو ما نعترب التناقض كذلك أن 

 . مساواة الزوايا الداخلية للمثلث لقائمتني متضمنة يف تعريف املثلث

ويذكرنا هذا الربهان األخري بربهان ذكره ]ابن حزم[، وهو مهم خصوصا ملن هلم ميول  

 

ص  الف  (1)  هيوم،  إىل  ديكارت  من  احلديثة  احلديثة  97لسفة  الفلسفة  يف  وانظر:دراسات   .

 .. بترصف. 46واملعاِصة، د/ حيي هويدي، ص  
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إن خاصة العدد هو أن يوجد عدد آخر مساو له، وعدد آخر ليس    :(1)ة، وهذا ملخصه  رياضي

أصاًل.  عدد  منه  خيلو  ال  هذا  له،  إذا  .  مساويًا  له  كلها مساوية  أبعاضه  تكون  أن  املساواة هي 

هو  ف  .. جزئت الذي  للزوج  مساويني  ليسا  والفرد  والزوج  لالثنني،  مساويان  والفرد  الفرد 

 . وهكذا كل عدد يف العامل  .. ثنني والثالثة، غري مساوية للثالثةمساوية لال   االثنان، واخلمسة

ليس واحدًا،  ف بالرضورة  إذن  فهو  أبعاض فهو مركب كثريًا بال شك،  له  ما كان  كل 

 . فالواحد رضورة هو الذي ال أبعاض له 

  إذ لو مل يكن الواحد   ،فإن احلس ورضورة العقل يشهدان بوجود الواحدوبناء عىل هذا،  

موجودًا مل يقدر عىل عدد أصاًل، إذ الواحد مبدأ العدد واملعدود الذي ال يوصل اىل عدد وال  

 . ال بعد وجوده، ولو مل يوجد الواحد ملا وجد يف العامل عدد وال معدود أصاًل إمعدود 

أن   موجودة وبام  ومعدودات  أعداد  كله  يكون  الواحد  إن  ف..  العامل  أن    ا موجودالبد 

نظرنا يف العامل كله نظرًا طبيعيًا رضوريًا مل نجد فيه واحدًا عىل احلقيقة  ه لو  ، ذلك أنرضورةبال

متكثر باالنقسام أبدًا   ..حمتمل للتجزئة   ..البتة بوجه من الوجوه، ألن كل جرم من العامل منقسم 

املدة   ..بال هناية الذي هو  املتحرك هبا  بانقسام  أيضًا منقسمة  وكذلك كل    ..وكل حركة فهي 

وكذلك كل عرض حممول يف جرم فإنه منقسم بانقسام    .. معقول، من جنس أو نوع أو فصل

 .أمر يعلم برضورة العقل واملشاهدة.. وهذا  حامله

وبام أن الربهان قائم عىل رضورة  .  .ليس يف العامل واحد البتة وبام أن أمر العامل هكذا، و

 . ليس يف العامل، فهو إذا َشء غري العامل ه ه.. وبام أنوجود الواحد، فإذن البد من وجود

 ثالثا ـ العناية الرحيمة 

ونقصد هبا أصناف األدلة التي استعملها الفالسفة واملتكلمون والعلامء، والتي تتعلق  

 

 . 84- 83/ 1انظر: الفصل البن حزم   (1) 
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العلم   دل  والتي  العناية،  لتلك  املختلفة  املظاهر  عرب  هبم،  ورمحته  بعباده  اهلل  عناية  إىل  بالنظر 

 ثري منها.احلديث عىل تفاصيل الك

النوع من االستدالل عند ذكره لنعم اهلل عىل عباده،   وقد أشار القرآن الكريم إىل هذا 

َباَل  6ِمَهاًدا )  األرض َأمَلْ َنْجَعِل    فاهلل تعاىل خياطب عباده بكل حنان ورمحة، ويقول هلم: ﴿  ( َواجْلِ

ْيَل لَِباًسا )9ْم ُسَباًتا ) ( َوَجَعْلنَا َنْوَمكُ 8( َوَخَلْقنَاُكْم َأْزَواًجا ) 7َأْوَتاًدا )  ( َوَجَعْلنَا 10( َوَجَعْلنَا اللَّ

اًجا ) 12( َوَبنَْينَا َفْوَقُكْم َسْبًعا ِشَداًدا )11النََّهاَر َمَعاًشا )  اًجا َوهَّ ( َوَأْنَزْلنَا ِمَن 13( َوَجَعْلنَا رِسَ

اًجا )  اِت َماًء َثجَّ  [  16  ـ  6]النبأ:  ﴾ ( 16( َوَجنَّاٍت َأْلَفاًفا )15ًتا ) ( لِنُْخِرَج بِِه َحبًّا َوَنَبا 14املُْْعرِصَ

وهذا النوع من الرباهني حيوي الكثري من الرباهني الفرعية التي ال عداد هلا، ألن نعم اهلل  

تعاىل: ﴿ َرِحيٌم  ال عد هلا، كام قال  َلَغُفوٌر  اهللََّ  إِنَّ  حُتُْصوَها  اَل  اهللَِّ  نِْعَمَة  وا  َتُعدُّ :  ]النحل   ﴾ َوإِْن 

وا نِْعَمَت اهللَِّ اَل حُتُْصوَها إِنَّ اإْل ، وقال: ﴿[18 ارٌ  نسانَوإِْن َتُعدُّ  [ 34]إبراهيم:    ﴾َلَظُلوٌم َكفَّ

تأديبا وتربية ليكتشفوا حقيقة   النعم، ال عقوبة هلم، وإنام  يبتِل اهلل عباده بسلب  وهلذا 

ل رعايته وعنايته، وقد ذكر  املنعم، ألنه ال سعادة هلم إال يف جواره وصحبته، والعيش يف ظال

عليه   موسى  عن  أعرضوا  عندما  فرعون  لقوم  حصل  الذي  اإلهلي  التأديب  ذلك  تعاىل  اهلل 

َوَقاُلوا َمْهاَم َتْأتِنَا بِِه ِمْن آَيٍة لَِتْسَحَرَنا هِبَا َفاَم َنْحُن َلَك   السالم، والذي نص عليه قوله تعاىل: ﴿

َفَأْرَسْلنَا عَ 132بُِمْؤِمننَِي ) اَلٍت  (  ُمَفصَّ آَياٍت  َم  َوالدَّ َفاِدَع  َوالضَّ َل  َواْلُقمَّ َواجْلََراَد  الطُّوَفاَن  َلْيِهُم 

وا َوَكاُنوا َقْوًما جُمِْرِمنَي )  َلنَا َربََّك باَِم 133َفاْسَتْكرَبُ ْجُز َقاُلوا َياُموَسى اْدُع  ( َوملََّا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِّ

َكَشْفَت  َلئِْن  ِعنَْدَك  )   َعِهَد  ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  َمَعَك  َوَلنُْرِسَلنَّ  َلَك  َلُنْؤِمنَنَّ  ْجَز  الرِّ   ﴾ ( 134َعنَّا 

 [ 134 ـ  132]األعراف:  

هبذا   املرتبطة  الرباهني  الكثري من  اإلحلاد[  جحيم  من  ]اهلاربون  كتاب  يف  ذكرت  وقد 

ذكرت فيه  والذي  ، النوع، أكتفي هنا بتلخيص أحدها، وهو ما أطلقت عليه ]برهان التسخري[

املتكلمون   يستعملها  التي  األدلة  من  أفضل  واعتباره  إليه،  ودعوته  به،  رشد  ابن  اهتامم 



59 

 

 والفالسفة. 

ذلك: )الطريق التي نبه الكتاب العزيز عليها ودعا الكل من باهبا إذا  وقد قال معربا عن  

أحدمها  جنسني:  يف  تنحرص  وجدت  العزيز  الكتاب  العناية  :استقرىء  عىل  الوقوف    طريق 

ما   :.. والطريقة الثانية(وخلق مجيع املوجودات من أجلها ولنسم هذه )دليل العناية   نسانباإل

يظهر من اخرتاع جواهر األشياء املوجودات مثل اخرتاع احلياة يف اجلامد واإلدراكات احلسية  

   (والعقل، ولنسم هذه )دليل االخرتاع

ثم ذكر وجه االستدالل عىل الربهان األول ]برهان العناية[.. فذكر أنه ينبني عىل أصلني  

 هان، وتزال اإلشكاالت املرتبطة به. بقدر فهمهام والرسوخ يف معرفتهام، بقدر ما يتوضح الرب

، وأما  (نسانأما األصل األول، فهو )أن مجيع املوجودات التي ها هنا موافقة لوجود اإل

األصل الثاين، فهو )أن هذه املوافقة رضورة من قبل فاعل قاصد لذلك، مريد، إذ ليس يمكن 

 أن تكون هذه املوافقة باالتفاق.. أي صدفة( 

احلقائق بعض  فصل  لوجود    ثم  موافقة  كوهنا  )فأما  فقال:  األول،  باألصل  املرتبطة 

لوجود  نساناإل والقمر  والشمس  والنهار،  الليل  موافقة  باعتبار  بذلك  اليقني  فيحصل   ،

، وكذلك األرض ، وكذلك موافقة األزمنة األربعة له، واملكان الذي هو فيه أيضا وهو  نساناإل

بات واجلامد وجزئيات كثرية مثل األمطار واألهنار  تظهر أيضا موافقة كثري من احليوان له والن 

واملاء والنار واهلواء، وكذلك أيضا تظهر العناية يف أعضاء البدن   األرضوالبحار، وباجلملة،  

منافع  أعني  ذلك  فمعرفة  وباجلملة  ووجوده..  حلياته  موافقة  كوهنا  أعني  احليوان،  وأعضاء 

ىل من أراد أن يعرف اهلل تعاىل املعرفة التامة  املوجودات داخلة يف هذا اجلنس، ولذلك وجب ع

 أن يفحص عن منافع املجودات( 

العناية[ بـ ]داللة  أيضا  اهلل، وهلا عالقة  أهنا  ف  ؛ وهكذا ذكر ]داللة االخرتاع[ عىل  ذكر 

هذه  )أن  فهو  أحدمها،  أما  الناس،  فِطر  مجيع  يف  بالقوة  موجودين  أصلني  عىل  تنبني  أيضا 
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فإ خمرتعة..  هنا املوجودات  ها  أن  قطعا  فنعلم  احلياة،  فيها  ثم حتدث  أجساما مجادية،  نرى  نا 

موجدا للحياة ومنعام هبا، وهو اهلل تبارك وتعاىل.. وأما السموات فنعلم من قبل حركاهتا التي  

 ال تفرت أهنا مأمورة بالعناية بام ها هنا ومسخرة لنا، واملسخر املأمور خمرتع من قبل غريه رضورة( 

األصل   أن  وأما  األصلني  هذين  من  فيصح  ع،  خُمرَتِ فله  خُمرَتع  كل  )أن  فهو  الثاين، 

 للموجود فاعال خمرِتعا له( 

ابن رشد إىل البحث يف اآلفاق واألنفس للتعرف عىل اهلل.. فقد    وبناء عىل هذا، فقد دعا 

اِق َويِف َأْنُفِسِهْم  َسُنِرَيِْم آَياتِنَا يِف اآْلفَ   تعاىل: ﴿   ، قال نصب اهلل دالئل التعرف عليه يف خملوقاته 

 َشِهيدٌ 
ٍ
ء ُه احْلَقُّ َأَومَلْ َيْكِف بَِربَِّك َأنَُّه َعىَل ُكلِّ ََشْ َ هَلُْم َأنَّ  [ 53]فصلت:   ﴾َحتَّى َيَتَبنيَّ

: )ولذلك كان واجبا عىل من أراد معرفة اهلل حق معرفته أن يعرف جواهر  يقول يف ذلك

ليقف عىل االخرتاع   احلقيقي يف مجيع املوجودات، ألن من مل يعرف حقيقة الَشء مل  األشياء 

اَمَواِت    يعرف حقيقة االخرتاع، وإىل هذا اإلشارة بقوله تعاىل: ﴿ َينُْظُروا يِف َمَلُكوِت السَّ َأَومَلْ 

   األرضوَ 
ٍ
ء .. وكذلك أيضا من تتبع معنى احلكمة يف  [ 185]األعراف:    ﴾َوَما َخَلَق اهللَُّ ِمْن ََشْ

موجود، أعني معرفة السبب الذي من أجله خلق، والغاية املقصودة به كان وقوفه عى  وجود  

 دليل العناية أتم( 

القرآن   املقدسة، ففي  النصوص  الذي دلت عليه  األدلة هو  النوع من  ثم ذكر أن هذا 

الكتاب   يف  سبحانه  الصانع  وجود  إىل  املفضية  األدلة  عىل  املنبهة  )اآليات  من  الكثري  الكريم 

يف  العز الواردة  اآليات  تأمل  ملن  بنيه  فذلك  األدلة،  من  اجلنسني  هذين  يف  منحرصة  وهي  يز 

إذا   املعنى  هذه  يف  العزيز  الكتاب  يف  التي  اآليات  أن  وذلك  املعنى..  هذا  يف  العزيز  الكتاب 

آيات   وإما  العناية،  داللة  عىل  التنبيه  تتضمن  آيات  إما  أنواع:  ثالثة  عىل  وجدت  تصفحت 

 عىل داللة االخرتاع، وإما آيات جتمع األمرين من الداللة مجيعا(  تتضمن التنبيه

 رابعا ـ الصنعة العجيبة 
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هبا أصناف األدلة التي يستعملها علم الكالم اجلديد، والعلامء املعاِصون يف  ونقصد  

 . الداللة عىل اهلل انطالقا من براعة الصنعة وإتقاهنا، فالصنعة املتقنة تدل عىل الصانع املبدع

كتبه علامء الفيزياء والفلك والطب وغريهم  تفيد هذا النوع من األدلة من خالل ما  ونس

ما يستدعي من الداعية الذي يريد أن يناظر املالحدة أن يكون عىل اطالع   و ، وه يف هذا اجلانب

   . بالكثري من أمثال هذه املعارف العلمية التي تصب يف بحر اإليامن

اإلحلاد[   جحيم  من  ]اهلاربون  كتاب  يف  ذكرت  واإلحلاد[  وقد  التوحيد  بني  و]الكون 

وسنرى بعض ما يرتبط هبا  الكثري من الرباهني املرتبطة هبذا النوع،  و]احلياة تصميم ال صدفة[  

 يف الفصول املخصصة هلذا يف هذا الكتاب. 

لكثري ممن اهتم هبذا  وأحب أن أشري هنا فقط إىل برهان من تلك الرباهني حتدث عنه ا

كتابه املعروف    هارون حييى ، وهو برهان خصص له  [ التصميم]برهان  النوع من األدلة، وهو  

 ]التصميم يف الطبيعة[، وقد أشار يف مقدمته إىل املباين التي يتأسس عليها هذا الربهان. 

يد ممتلئ  ذات تصميم بديع فر   عند النظر يف الكائنات املختلفة نجد أهنا أنه    (1)فقد ذكر

املقدمتني   لتينك  الطبيعية  فالنتجية  مصمم..  من  له  بد  ال  تصميم  كل  أن  وبام  بالغرابة.. 

بقوة   بقاءها  يشاء، وحفظ  ما  بد هلذه اخلالئق من خالق خلقها وقت  أنه ال  الرضوريتني هي 

 وحكمة مطلقة. 

وجودة يف  ونحن يف الواقع نتعامل هبذا املنطق مع كل املنتجات، فعندما نرى العالمة امل 

ملساعدة أولئك الذين خصيصا  صممت  مبارشة أهنا    بالنا عىل  خيطر  ،  حبة األسربين منتصف  

جرعة. نصف  وضعتها،  يتناولون  خارجية  قوة  هناك  وإنام  عبثا،  ليست  العالمة  تلك  وأن   .

 وصممتها بذلك الشكل. 

 

 انظر: التصميم يف الطبيعة: هارون حييى، ترمجة:أورخان حممد عِل.  (1) 
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ف له  وهكذا،  األسربين،  حبة  ببساطة  يكن  مل  ولو  حتى  حولنا،  موجود  منتج  كل  إن 

 صميم مميز، بدءًا من املركبات التي نخرج هبا إىل العمل وانتهاء بجهاز التحكم عن بعد. ت

ال يصعب عىل أحدنا أن يفكر يف أن السيارة نوع من أنواع التصاميم، ذلك  وهلذا فإنه  

تصميم   يتم  اهلدف  هذا  وحسب  والشحنات،  األشخاص  نقل  هو  تصنيعها  من  اهلدف  ألن 

 رك واإلطارات وجسم السيارة، وجتميعها يف املصنع. األجزاء املختلفة مثل املح

نجد   الطبيعة  يف  املوجودة  التصميامت  إىل  البرشية  التصميامت  هذه  من  ننتقل  وعندما 

العجب العجاب.. فهل يمكن أن تكون تلك التصميامت التي هي أدق بكثري من تصميامتنا  

 جاءت وحدها، ومن غري وجود مصمم صممها؟ 

تعمالن بشكل ال يمكن ألي رجل آيل أن يعمل به،  اللتان  دان  هل يمكن أن تكون الي

  . . بطريقة ال يمكن ألفضل آلة تصوير يف العامل أن تنفذها   ان عملية الرؤيةتنفذان اللتان  عينالو

 هل يمكن أن يكون كل ذلك جاء صدفة، ومن غري تصميم مقصود؟

ات املوجودة عىل سطح  وعندما يصل أحدنا إىل هذه النتيجة اهلامة، جيد أن كل املخلوق

، بام فيها نحن، هي يف احلقيقة تصميم فريد، وكل تصميم ال بد له من مصمم، إذن: ال  األرض

 بد هلذه اخلالئق من خالق خلقها وقت ما يشاء، وحفظ بقاءها بقوة وحكمة مطلقة. 

 خامسا ـ النظام البديع 

لنفي العشوائية  أصناف األدلة التي يستعملها علم الكالم اجلديد خصوصا    ونقصد هبا 

منظم إىل  حيتاج  فالنظام  العقليةوالصدفة..  بالرضورة  ويستدعيه  كتاب  ،  ،  يف  ذكرت  وقد 

 . ]اهلاربون من جحيم اإلحلاد[ الكثري من الرباهني املرتبطة هبذا النوع 

ذا الربهان، وهو ما يرتبط بالثبات  وأحب أن أنقل هنا نصا قد يوضح كيفية استخدام ه

 يف قوانني الكون، وهو جزء من النظام الذي حيكمه. 

أذكر تلك   أزال  قوله: ال  اهلارب من جحيم اإلحلاد  املؤمن  لسان  فيه عىل  فقد ذكرت 
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األيام جيدا، حينها كنت أمجع بني ختصصني علميني: ختصص يف العلوم القانونية، وختصص  

د كان من فضل اهلل عِل اجلمع بني ذينك التخصصني.. فقد كان األول  يف العلوم املادية.. وق

هو من دعاين لتصحيح أخطائي عن الثاين.. وكان الثاين هو ملهمي يف تعديل بعض أفكاري 

 يف التخصص األول. 

لقد كان مما شد انتباهي يف الكون، كام شد انتباهي يف املجتمعات القوانني التي حتكمها،  

أن   أرى  كنت  املجتمعات  فقد  بتنظيم  الكفيلة  وحدها  هي  ودقتها  وحزمها  القوانني  ثبات 

ورقيها، وأن ختلفها هو سبب كل املآيس التي حتصل هلا.. وقد دفعني إىل ذلك ما كنت أراه يف  

 املجتمعات املتخلفة من عدم التزام بالقوانني، وتالعب هبا، واحتيال عليها. 

قدمة التي أركب هبا سفينة اإليامن، ألجلس  وقد شاء اهلل أن يكون ذلك التفكري هو امل 

 فيها معكم هذا املجلس.. 

والبداية كانت مع القوانني الفيزيائية والكيميائية التي هبرتني بثباهتا الذي لواله مل يكن  

الكون بالصورة التي هو عليها.. بل لواله مل تكن هناك علوم وال معارف أصال، فهي مجيعا 

 عليه قوانني الكون ونواميسه. وليدة للثبات الذي بنيت 

قوانني ]االنصهار واجلمود[ يف املعادن.. فاملواد الصلبة تتحول    (1)من األمثلة عىل ذلك

مظاهنا   من  املعادن  استخراج  من  نتمكن  مل  اخلاصة  هذه  ولوال  باالنصهار..  سائلة  حالة  إىل 

انصهارها وجت لوال  تشكيلها  نعيد  أن  يمكن  بالرتبة.. وكيف  فباالنصهار الختالطها  مدها.. 

أعامق   من  املعادن  نأخذ  هذا األرضوالتجمد  جعلني  وقد  نريد..  كام  املعادن  نشكل  وهبام   ،

أتساءل عن املقنن الذي وضع هلا هذه القوانني، والتي كانت سببا يف االستفادة منها، ولوال  

 ذلك مل يستفد منها أحد. 

 

 د راتب النابلس.موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة: حمم (1) 
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فلو  والتكثيف[،  ]التبخر  قوانني  ذلك  عىل  األمثلة  تنزل  ومن  مل  القانونان  هذان  ال 

األمطار، ومل تتشكل ذلك أن البحر امللح األجاج، هو الذي يتبخر ماؤه بفعل أشعة الشمس  

ليتشكل منه املاء، فمن الذي قنن قانون ذلك التبخر؟.. ومن قنن قانون التكثيف حيث يتحول  

 ئل يف البخار؟املاء إىل بخار، والبخار إىل ماء دون أن تعلق املواد الراسبة يف السا 

وملا   أمطار،  كانت  ملا  والتكثيف..  التبخر  قانون  القانونني..  هذين  لوال  أنه  العلم  مع 

 كانت مياه عذبة نرشهبا، ونرتوي هبا. 

أمكن   ملا  املاء  يف  املعادن  أمالح  ذوبان  فلوال  الذوبان..  يف ظاهرة  أنظر  رحت  وهكذا 

ملعادن تذوب يف املاء، ثم يصعد املاء مع  للنبات أن يأخذ كل املعادن من الرتبة.. فكل أمالح ا

أمالح املعادن املذابة، لتأخذ األوراق حاجتها.. ولوال هذه الظاهرة والقوانني املرتبطة هبا ملا 

 ذابت األطعمة عىل شكل سائل، وملا تنقل هذا السائل إىل الدم، ليتحول إىل اخلاليا. 

مقننا للقوانني، ومنها هذا الرد الذي  وذكرت فيه بعض الردود عىل من يعترب الطبيعة  

 تضمنه هذا احلوار: 

قال ذلك، ثم راح يسألني عن ختصيص األول يف القانون إىل الدرجة التي ظننت أنه قد  

 خرج من املوضوع، لكني اكتشفت أنه راح يستثمر ختصيص فيه ليقنعني بام ذكره يل. 

القوانني.. تواريخ  القانون ويف  يف  خربتك  بحكم  يل:  أي    قال  حيكم  قانونا  رأيت  هل 

قامت   أخرى  وجهة  بترشيعه..  قامت  ما  جهة  هناك  تكون  أن  دون  املجتمعات  من  جمتمع 

 بتنفيذه.. وجهة أخرى راحت تراقب الرصامة يف ذلك التنفيذ؟

 قلت: أجل.. فال يوجد قانون من دون مقنن.. وال نظام من دون منظم. 

كون، والتي لوالها مل يكن بالصورة التي  قال: فكيف نحكم عىل هذه القوانني املنظمة لل

 هو عليها، بأهنا صدرت من غري مقنن وال منظم وال مقدر؟ 

 قلت: أساتذتنا يذكرون أهنا الطبيعة. 
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ابتسم، وقال: ما دام للطبيعة كل هذه السلطة، فلم مل تذهب إىل تلك الشعوب املتخلفة،  

 وعبثيتها.  لتفرض عليها من القوانني ما خيرجها من ختلفها وفوضاها 

 قلت: يف إمكان تلك الشعوب أن تنظم نفسها بنفسها. 

 قال: لكنها مل تفعل.. فكيف سكتت الطبيعة عنها؟

 قلت: أنت تتحدث عن الطبيعة، وكأهنا كائن مستقل له قدراته اخلاصة. 

 قال: وما هي إذن؟ 

 قلت: هي القوانني نفسها. 

مكن للقوانني أن تصدر من  قال: فهل يمكن للقوانني وحدها أن تفعل شيئا.. وهل ي 

 غري عاقل وال واع وال مدرك؟ 

 سادسا ـ اآليات الباهرة 

أصناف األدلة التي تواجه األطروحات اإلحلادية التي تتصور أن األدلة عىل    هبا   ونقصد

من  الكثري  تعطي  فهي  أو جتريبي..  حس  جانب  أي  هلا  ليس  فقط،  وفلسفية  نظرية  أدلة  اهلل 

 املناهج التي يمكنها أن حتول اإليامن باهلل إىل جتربة حسية، كسائر التجارب. 

 : لهبقو العتاهيةوهو ما أشار إليه أبو 

 ويف كل َشء له آية  

 

 تدل عىل أنه واحد  

فأدلة الوحدانية هي نفسها هي أدلة الوجود، وهلذا نرى القرآن الكريم يشري كثريا إىل   

اَمَواِت وَ قوله تعاىل: ﴿هذا النوع من الرباهني، كام يف   ْيِل    األرض إِنَّ يِف َخْلِق السَّ َواْختاَِلِف اللَّ

َينَْفُع ا اْلَبْحِر باَِم  تِي جَتِْري يِف  بِِه  َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّ  َفَأْحَيا 
ٍ
 ِمْن َماء

ِ
اَمء َأْنَزَل اهللَُّ ِمَن السَّ لنَّاَس َوَما 

    األرض
ِ
اَمء السَّ َبنْيَ  ِر  املَُْسخَّ َحاِب  َوالسَّ َياِح  الرِّ يِف  َوَترْصِ ٍة  َدابَّ ُكلِّ  ِمْن  فِيَها  َوَبثَّ  َمْوهِتَا  َبْعَد 

َيْعِقُلونَ   األرضوَ  لَِقْوٍم  إىل  ، وغري[164]البقرة:    ﴾آَلَياٍت  تدعو  التي  الكثرية  اآليات  ها من 

 النظر يف اآليات املبثوثة يف الكون.. فكل آية منها دليل قائم بذاته عىل اهلل. 
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التي    ـ فقال: )هذه احلجة القرآنية  هذا النوع من األدلة  أمهية    (1)املعاِصينوقد بني بعض  

اآليات   دليل  الصيغ    ـأسميناها  من  صيغة  يف  األخرى  هي  وضعها  العقلية  يمكن  املنطقية 

يسميه علامؤنا  ما كان  أو  املنطقية ليست حمصورة يف االستنباط،  أن احلجج  املعروفة، وذلك 

بقياس الشمول، بل هنالك حجج أخرى منطقية عقلية صحيحة يستعملها الناس يف علومهم  

  (2)  بل يف حياهتم اليومية، وإن مل يصوغها الصياغات املنطقية(

الرباهني   منطقيةصياغة  وضع    ثم النوع من  القرآنية هذه يمكن  هلذا  ، فقال: )واحلجة 

أنت تعلم من نفسك أنك حادث  :  كأن نقول خماطبني امللحد،  وضعها يف هذا الشكل املنطقي 

من املستحيل  ..  فإما أن تكون قد وجدت من العدم أو أن شيئًا أوجدك..  وجدت بعد أن مل تكن 

العدم أو أن يكون .ك َشء إذن فقد أوجد..  أن توجد من  إما أن يكون نفسك  املوجد  . هذا 

إذن البد أن يكون َشء غريك هو  ..  . من املستحيل أن تكون أنت الذي أوجدت نفسك.غريك

.ال يمكن .هذا الغري إما أن يكون مثلك يف حاجته إىل من يوجده أو ال يكون ..  الذي أوجدك

د إذن أن يكون خالقًا بنفسه غري مفتقر  إذ ما قيل عنك سيقال عنه أيضًا.. الب؛  أن يكون مثلك

 وهذا هو اهلل تعاىل(؛ إىل من يوجده

هبذا   املرتبطة  الرباهني  الكثري من  اإلحلاد[  جحيم  من  ]اهلاربون  كتاب  يف  ذكرت  وقد 

النوع، أكتفي هنا بذكر هذين النصني اللذين يتحدث فيهام بعض الفارين من جحيم اإلحلاد 

 رتبطة هبذا اجلانب، وكيفية الرد عليها. عن بعض أغلوطات املالحدة امل

: قال: ال أزال أذكر تلك األيام جيدا، حينها كنت أصيح يف كل حني يف  النص األول 

 

 م( 2004- 1941أقصد حممد أبو القاسم حاج محد )  (1) 

والفالسفة     (2)  الفيزيائيني  لبعض  إسالمية  عقالنية  مناقشة  اخلالق:  ووجود  الفيزياء  انظر: 

 الغربيني، أبو القاسم حاج محد.
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آية من اآليات   وجوه املؤمنني: إن كان إلهلكم وجود فلرينا نفسه، أو ليعلن عنها، أو ليظهر 

 فسه. حتى لو كانت بسيطة.. فال يمكن أن نؤمن بَشء من غري أن يظهر ن

وكنت أضيف إىل هذه الكلامت الكثري من الترصفات التهرجيية التي أحتدى هبم املؤمنني،  

فأضع ورقة صغرية عىل الطاولة، وأقول هلم: أنتم تزعمون أن إهلكم قادر عىل كل َشء.. ما 

 دام كذلك، فليظهر نفسه برفع هذه الورقة، ولو مرتا واحدا.. بل حتى سنتمرت.. أو ملمرت. 

مدة أنتظر.. وبعدها أقول هلم: هل رأيتم عجز إهلكم؟.. إنه ال يستطيع رفع    ثم أمكث 

 ورقة مع أننا أعطيناه وقتا كافيا لفعل ذلك. 

ثم أطلب من صبي من الصبيان أن حيمل الورقة، ويرفعها، ثم أقول: ها أنتم رأيتم بأم  

 أعينكم أن هذا الصبي الصغري أقوى من إله املؤمنني. 

ما يسمعون هذا يتأملون، وال جيدون ما يقولون، وإن كانوا يف قرارة  وكان املؤمنون عند

يضحكون   فكانوا  غريهم،  أما  الورقة..  ورفع  املعجزة،  حقق  اهلل  أن  لو  يتمنون  قلوهبم 

ويصفرون ويرقصون ويتصورون أنني قد وضعت حجرا يف أفواه املؤمنني بتلك اللعب التي  

 ألعبها. 

ا بام أقول، فاهلل ليس ملزما أن يستجيب ألمثايل من  لكني يف قرارة نفس مل أكن مقتنع

نظام   بل  املجتمع،  نظام  يشاء، ولتغري  بام  يطالبه  الكل  أنه فعل ذلك ألصبح  الساخرين، ولو 

هنارا  الليل  أو حيول  الشمس،  يغيب  بأن  فيطالبه  الورقة،  برفع  يقنع  ال  هناك من  الكون ألن 

مي حييي  أو  فالنا..  يقتل  أو  ليال..  ويطالبه  والنهار  اهلل،  عىل  يتدلل  الكل  يصبح  وهكذا  تا.. 

 باملعجزات ليمن عليه بعد ذلك باإليامن.. وكأن اهلل مفتقر خللقه حتى يؤمنوا به. 

وعندما أعود إىل بيتي، ويعود إيل الكثري من عقِل أدرك أنني مل أكن أمارس احتجاجات  

 ، وال بالعقل. عقلية، بل كنت أمارس مغالطات هترجيية ال عالقة هلا باملنطق

املنطق مل أكن أغالط إال نفس، فأين اإلحلاد، وأين  أنني  إنني كنت أشعر  .. وهل  ؟بل 
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باملادة،   امللحد منطقيا أو عقالنيا؟.. وكيف يكون كذلك، وهو ال يؤمن إال  يمكن أن يكون 

مادة   الوجود  يف  َشء  كل  بأن  يعتقد  املنطق، ألنه  بقوانني  يؤمن  أن  يمكنه  ال  فقط..  واملادي 

وقوانني املنطق ليست مادية.. وهلذا فإن قوانني املنطق ال يمكن أن تتواجد يف العامل اإلحلادي..  

 وبالرغم من ذلك، فإن املُلحد يناقض نفسه حني يستخدمها..

إنه يف ذلك يشبه الشخص الذي يذكر أنه ال يؤمن باهلواء، ويف نفس الوقت ال يستطيع  

ه هواء.. هكذا  دون  من  يعيش  يركبها، وجيحد أن  التي  السيارة  ينكر  هو  بالضبط،  امللحد  و 

 العقل الذي يستعمله، ويغفل عن احلقيقة التي يستند إليها وجوده. 

: أذكر أين التقيت بعد هناية بعض تلك التهرجيات قسا مسيحيا، فقلت له  النص الثاين 

 ساخرا: هل تؤمن بأن املسيح مشى عىل املاء؟  

 ؤمن بأن املاء وجد هكذا وحده من ال َشء؟ فقال يل: أجل.. وأنت هل ت 

 قلت: أجل.. أنا أؤمن بذلك. 

قال: فلامذا تنكر عِل معجزة أنت تؤمن بام هو أخطر منها.. فإن قلت يل: أثبت يل بأن 

 املسيح مشى عىل املاء.. فإين سأقول لك أنا أيضا: أخرج يل لرتا أو قطرة من املاء من الَش..  

لق قوانني الطبيعة التي خلقها،    ثم قال يل: أنا أؤمن بإله  خالق يستطيع أن ُيعطل أو يعه

ويامرس ما شاء فيها من املعجزات، ألنه ال َشء يعجزه.. وقد دلني الدليل العقِل عىل ذلك..  

ذلك أنه أثبت يل قدرته بكل هذه اآليات املعجزات التي أراها.. وبذلك فأنا ال أقفز عىل عقِل،  

ما دمت مؤمنا بأن اهلل خالق كل َشء يف الكون، فليس من الغرابة أن وال أؤمن باخلرافة.. ألين  

الذي خلقه هو، ووضعها هو.. وبذلك فإن اهلل ما دام   بقوانني الكون  بأنه ليس مقيدا  أؤمن 

 خلق املاء، فإنه بالتأكيد يستطيع أن جيعل يف أي شخص شاء القدرة عىل أن يمَش عليه. 

 سابعا ـ اهلداية املبينة 

التي    ونقصد األدلة  أصناف  الوسائط  هبا  عرب  خلقه  مع  تعاىل  اهلل  تواصل  عىل  تدل 
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مل يعلن عن نفسه من خالل الكون وظواهره فقط، وإنام أعلن عنه عرب رسله  تعاىل  فاهلل  املختلفة،  

 ، كام يعلنه كل حني عرب هدايتهم واالستجابة لدعواهتم. وكلامته املقدسة لعباده

هذه النوع من األدلة، باعتباره أكرب  ئق ورقائق[ مجيعا إلثبات  خصصنا سلسلة ]حقا وقد  

، ليس سوى إثبات  وما يتعلق هبا   إثبات النبوةأنواع األدلة، وأكثرها داللة وِصاحة وقطعية، ف

 لأللوهية بالدرجة األوىل. 

ذكرت يف كتاب ]اهلاربون من جحيم اإلحلاد[ الكثري من الرباهني  باإلضافة إىل ذلك  

 أشري إىل بعضها هنا: ذا النوع، املرتبطة هب

 ـ برهان التواصل:   1

واملتحقق كل حني، وهو من أعظم أنواع  وأقصد به التواصل الدائم هلل تعاىل مع خلقه، 

وراحوا   الكربياء،  من  تطهروا  الذين  الصادقون  املتواضعون  إال  منها  يستفيد  ال  التي  األدلة 

 م عليه. يطلبون بصدق من اهلل أن يعرفهم عن نفسه، ويدهل

الدليل: وقد كان مظهر   تقرير هذا  اهلارب من جحيم اإلحلاد يف  وقد قلت عىل لسان 

اهلداية، وتواصل اهلل مع كائناته، هو دليِل األول إىل اهلل.. فقد كنت أقول يف نفس: إن كان اهلل  

موجودا، فيستحل أال يتواصل مع خلقه، بأي طريقة من طرق التواصل.. والبد أن تكون له  

ته اخلاصة يف تواصله هبم.. ألنه يستحيل أن يكون اإلله من جنس خملوقاته، ولذلك فإن لغ

 تواصله معهم يستحيل أن يكون من جنس تواصل خملوقاته بعضها ببعض. 

ذكر هذا   الكريم  القرآن  أن  التامة  باهلداية  اهلل عِل  من  أن  بعد  ذلك،  بعد  وقد عرفت 

]طه:    ﴾ َفَمْن َربُُّكاَم َياُموَسى    أله فرعون، فقال: ﴿الدليل عىل لسان موسى عليه السالم حني س

 َخْلَقُه ُثمَّ َهَدى، فقال له موسى عليه السالم: ﴿[49
ٍ
ء نَا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ ََشْ  [ 50]طه:   ﴾َربُّ

هلدايتهم   حني  كل  معهم  يتواصل  بل  هبم..  العناية  وال  خلقه،  بخلق  يكتف  مل  فاهلل 

 جزئية منها أو كلية. وداللتهم عىل مصاحلهم يف كل 
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ِِذي  ودل عىل هذا النوع من الرباهني كذلك قوله تعاىل: ﴿  َوَأْوَحى َربَُّك إِىَل النَّْحِل َأِن اختَّ

َجِر َومِمَّا َيْعِرُشوَن ) َباِل ُبُيوًتا َوِمَن الشَّ ( ُثمَّ ُكِِل ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َفاْسُلكِي ُسُبَل َربِِّك 68ِمَن اجْلِ

اٌب خُمَْتلٌِف َأْلَواُنُه فِيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة لَِقْوٍم َيَت  ُرونَ ُذُلاًل خَيُْرُج ِمْن ُبُطوهِنَا رَشَ   ﴾َفكَّ

، فهاتان اآليتان الكريمتان تشريان إىل أن ما نراه من عجائب النحل ليس  [69،  68]النحل:  

هي هداية إهلية خاصة، ال نعرف رسها وال كنهها وال  بسبب الغريزة كام يصور قومنا، وإنام  

 كيفيتها.. ولكنا نرى بكل دقة آثارها التي تدل عليها.  

وقد كان أول ما دعاين إىل هذا النوع من التفكري أين كنت أشاهد يف يوم من األيام رشيطا  

املاء ثعبان  عن  املحيط(1)وثائقيا  يف  األميال  آالف  يقطع  وكيف  األعام،  ،  السحيقة  قاصدا  ق 

أما صغارها ،  وهناك تبيض ومتوت ،  جنوب برمودا حيث يلتقي ثعابني املاء من كل أنحاء العامل 

وجتد ،  سوى أهنا يف مياه قفرة، فإهنا تعود أدراجها ،  التي ال متلك وسيلة تتعرف هبا عىل أي َشء 

.. وقد مألين  ة ومن ثم إىل كل هنر أو بركة صغري.  طريقها إىل الشاطئ الذي جاءت منه أمهاهتا. 

، فكيف اهتدت تلك الصغار إىل حماهلا بدقة عالية، لو مل تكن هناك هداية خاصة،  هذا بالعجب

 هي التي أرهتا الطريق، وهي التي أوصلتها إليها. 

يغادر شقوقه  .  وهكذا رأيت اجلراد البالغ من العمر سبعة عرش عاما يف والية نيوانكالند

  24ويظهر باملاليني يف  ،  ري طفيف يف درجة احلرارةحيث عاش يف ظالم مع تغ  األرض حتت  

بحيث يضبط مواعيده للظهور يف اليوم تقريبا هبداية يعجز    ..مايو من السنة السابعة عرشة متاما 

 .  لوال أنه يستعمل التقويم  نسانعنها اإل

من دالئل اهلداية ما مألين بالعجب.. فقد رأيت كيف تنمو    نسانوهكذا رأيت يف اإل

ا احلمل الغدد  أثناء  اللبن  تصنع  املبيضان،  لتي  يفرزها  مواد  النمو  هذا  إىل  هناية  ،  يدفعها  ويف 

 

 انظر: اهلل جل جالله: سعيد حوى.  (1) 
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تتلقى هذه الغدد النخامية املوجودة يف قاعدة اجلمجمة أمرا بالبدء يف صنع ،  احلمل وبدء الوضع

وعملية الرضاعة عملية  ،  وما يكاد الطفل يولد حتى يبحث عن ثدي أمه هبداية ال حد هلا ،  اللبن

الرضيع ولسانه وعنقه ،  اقةش انقباضات متوالية يف عضالت وجه  تقتيض  وحركات  ،  إذ أهنا 

ويقوم الطفل هبذا كله هبداية تامة من أول رضعة  ،  وتنفسا من أنفه،  متواصلة يف فكه األسفل 

أن الرجل نفسه ال يستطيع أن يقوم بعملية   . وقد ذكر يل بعض املختصني يف هذا.لساعة فطامه 

 يقوم هبا الطفل الذي ال يتجاوز عمره ساعات. الرضاع كام 

هذه بعض النامذج التي كان التفكري فيها أول رحلتي إىل اهلل.. وهي ظاهرة أشمل مما  

الذرة يف  اإللكرتونات  من  كله  الكون  شؤون  تنتظم  فهي  بكثري..  الذرة،  ذكرت  إىل  ،  إىل 

،  حوادثها إىل كل خلية من خاليا احليوان إىل املجرات بكل  ،  إىل الشموس،  األرض إىل  ،  العناِص

 .. وهكذا. نسانإىل اإل، إىل النحلة، إىل كل حيوان من وحيد اخللية ، إىل كل جهاز من أجهزته

وقد جعلني هذا أتساءل بيني وبني نفس: هل يمكن أن تكون هناك هداية بال هاد؟..  

ئد يقودها، أو دليل يدهلا  وهل يمكن أن تسري الطائرات والسيارات من غري أن يكون هناك قا 

 عىل الطريق؟ 

وقد جعلني هذا التفكري أنتقل إىل نوع آخر من البحث، لعله أكثر صلة بالداللة عىل  

ثم   هكذا،  لعباده  القوانني  وضع  اهلل  أن  وهل  عباده..  مع  اهلل  تواصل  إمكانية  يف  وهو  اهلل.. 

ما احتاجوا إليه كان غوثهم وعوهنم  تركهم، أم أنه يقوم بنفسه بداللتهم عليها كل حني، وأنه إذا  

 ومددهم. 

طبعا مل أكن يف ذلك احلني مؤمنا بإله، كام أين مل أكن كذلك من املكابرين الذين جيحدون  

اهلل ويستعملون كل الوسائل جلحوده.. بل كنت ال أدريا.. وهلذا كنت بحوثي وتأماليت يف هذا 

ي رأيت أن اهلل بكرمه دهلا عليها مجيعا املجال هي للتأكد من الفرضيات التي وضعتها.. والت

ابتداء من ظاهرة اهلداية التي ذكرهتا إىل ظاهرة التواصل املبارش مع عباده وإجابته لدعواهتم،  
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 وحتقيقه ألمنياهتم. 

فيها   يكون  التي  املحال  إىل  أذهب  عباده  مع  اهلل  تواصل  مدى  من  للتأكد  رحت  وقد 

عن جتارهبم اخلاصة يف هذا املجال، فكان كل واحد  املؤمنون الصادقون املتواضعون وأسأهلم  

منهم يذكر يل جتربته اخلاصة يف إجابة اهلل لدعواته، أو إغاثة اهلل له يف كرب من الكروب أو حمنة  

 من املحن..  

ويذكرون يل كيف أهنم بمجرد التواصل مع اهلل بصدق وعبودية وتواضع كيف يعود  

 ، وكيف يقىض عىل الشدائد. الرخاء بعد الرضاء، وكيف تزول الكروب 

ُقْل َأَرَأْيتَُكْم إِْن َأَتاُكْم َعَذاُب اهللَِّ َأْو    وقد ذكر يل بعضهم أن اهلل تعاىل ذكر هذا، فقال: ﴿ 

اَعُة َأَغرْيَ اهللَِّ َتْدُعوَن إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي ) اُه َتْدُعوَن َفَيْكِشُف َما َتْدُعونَ 40َأَتْتُكُم السَّ إَِلْيِه    ( َبْل إِيَّ

ُكونَ   [ 41،  40]األنعام:    ﴾إِْن َشاَء َوَتنَْسْوَن َما ُترْشِ

ُّ َدَعاَنا جِلَنْبِِه َأْو َقاِعًدا َأْو َقائاًِم َفَلامَّ َكَشْفنَا   نسانَوإَِذا َمسَّ اإْل وقال يف موضع آخر: ﴿ الرضُّ

ُه َكَذلِ  ُه َمرَّ َكَأْن مَلْ َيْدُعنَا إِىَل رُضٍّ َمسَّ فِنَي َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ َعنُْه رُضَّ َن لِْلُمرْسِ  [ 12]يونس:    ﴾َك ُزيِّ

ًعا َوُخْفَيًة  وقال يف موضع آخر: ﴿ يُكْم ِمْن ُظُلاَمِت اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َتْدُعوَنُه َترَضُّ ُقْل َمْن ُينَجِّ

اكِِريَن )  َلنَُكوَننَّ ِمَن الشَّ َأْنَجاَنا ِمْن َهِذِه  يُ 63َلئِْن  ُقِل اهللَُّ  َأْنُتْم  (  ِمنَْها َوِمْن ُكلِّ َكْرٍب ُثمَّ  يُكْم  نَجِّ

ُكونَ   [  64،  63]األنعام:   ﴾ ُترْشِ

 ـ برهان النبوة:   2

أعلن عن   تعاىل  اهلل  أن  الرباهني وأدقها وأكثرها وضوحا وداللة، ذلك  أهم  وهو من 

باملصري الذي نفسه من خالل أنبيائه عليهم السالم، وعرفنا بحقائق الوجود، وعرفنا فوق ذلك  

 ينتظرنا، وينتظر احلياة مجيعا. 

العقل   توقف  التي  املعضالت  لكل  حال  فيها  والبحث  بالنبوة  االهتامم  كان  ولذلك 

 البرشي يف فهمها أو التعرف عليها..  
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، أكتفي  وقد ذكرت بعض تقريرات هذا الربهان يف كتاب ]اهلاربون من جحيم اإلحلاد[ 

اسمعوا حديثي  فيه املؤمن اهلارب من جحيم اإلحلاد بقوله:  منه هنا هبذا املقطع الذي يتحدث  

عن برهان من براهني اهلداية املبينة، أطلقت عليه اسم ]برهان النبوة[.. وهو برهان يدل عىل 

اهلل من كل الوجوه، وبكل املقدمات، وبجميع اللغات.. فاهلل برمحته مل يتواصل مع آحاد خلقه  

دعواهتم   وإجابة  حاجاهتم  هلم  برعاية  وفرها  التي  بالقيم  حياهتم  عليهم  حيفظ  ومل  فحسب.. 

فقط.. وإنام أضاف إىل ذلك إرسال وسائط اهلداية هلم ليكونوا نامذج تيرس عليهم حتقيق الكامل،  

 وليبلغوهم احلقائق التي ال يمكن أن يصلوا إليها بعقوهلم املجردة. 

خلق هذا الكون ـ إن كان    وقد كان أول ما دفعني إىل هذا الربهان هو شعوري بأن الذي

موجودا فعال ـ فإنه البد أن يتصل بخلقه بأي طريقة من الطرق ليعرفهم بنفسه أوال، ويعرفهم  

لينسجم   يسلكوها  أن  عليهم  التي  القيم  كذلك  وليعلمهم  ثانيا،  وجودهم  وغاية  بحقيقتهم 

 وجودهم مع الكون مجيعا. 

اح يقول يل ـ بعد أن عرضت له ما  وقد التقيت حينها رجال مجع بني الفلسفة والعلم ر

الكون هبذا   تقوله صحيح.. ومنطقي.. فيستحيل عىل من صمم هذا  ما  ـ: إن  بايل  خطر عىل 

اإلبداع، وأبرز فيه خللقه كل أنواع العناية والرعاية، أن يغفل عن هذه النقطة التي اهتدى إليها 

 عقلك.. ذلك يستحيل. 

ائق الوجود الكربى بجهوده الشخصية..  اليستطيع أن يصل اىل حق  نسان اإل  ذلك أن

وال حقائق الرش واخلري.. وال كيفية    وال يستطيع أن يصل إىل فهم أرسار بدء احلياة وهنايتها.. 

 .(1)تنظيم أجهزة احلياة

وهلذا ترى قومنا، بل من قبلهم من الفالسفة تاهوا بعقوهلم، ومل يتمكنوا أن يصلوا هبا  

 

 االسالم يتحدى: وحيد الدين خان. (1) 
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وأفكار ،  إىل َشء.. لقد ذكر صديقنا ]ألكسيس كريل[ هذا، فقال: )إن مبادىء الثورة الفرنسية

ومن الواجب أن نشعر برصاحة تامة  .  العقِل املثاىل.  نسانالتنطبق إال عىل اإل،  ولينني ،  ماركس

فهي علوم  ،  أما االجتامع واالقتصاد وما أشبههام .ية مل تكشف بعد.نسانقوانني العالقات اإل  بأن

   بدون أدلة يمكن اثباهتا هبا( ، افرتاضية حمضة

)إن الكون الذي كشفه العلم احلديث هو أكثر    :سوليفان[ .  ن .  و .  ومثله قال األستاذ ]ج

أن علمنا عن الطبيعة أكثر غزارة من   والشك يف،  غموضا واهباما من التاريخ الفكري بأكمله

فنحن نواجه اليوم االهبام واملتناقضات  ،  ولكن هذه املعلومات كلها غري مقنعة،  أي عرص مىض

   يف كل ناحية(

بمثل هذه احلقائق الرضورية يستدعي البحث عن مصدر    نسانإن هذا اجلهل املطبق لل

 آخر نتعرف من خالله عىل هذه احلقائق. 

، وقال: إن هذه احلالة وحدها تكفي لنتبني حاجتنا الشديدة اىل التواصل  ثم التفت إيل 

مع مبدع هذا العامل، ذلك أن رس احلياة يدل عىل أنه البد أن تأيت املعرفة من اخلارج متاما مثلام 

 .  نسانيأتينا الضوء واحلرارة اللذين تتوقف عليهام حياة اإل

التواصل عرب كل شخص   فلم ال يكون هذا  إىل خواص  قلت:  عىل حدة، وال حيتاج 

 الناس، ليتم التواصل عرب واسطتهم؟ 

شمسه    إنساننظر إىل الشمس، وقال: إن طرحك هذا يشبه من يطلب أن يكون لكل  

 اخلاصة به.. والتي ينري هبا الكون متى شاء.. وجيعله مظلام متى شاء. 

 قلت: ما تعني؟ 

ك النور والدفء.. وأشياء  الشمس واسطة  أن  الناس  قال: كام  أجساد  به  تنعم  ثرية مما 

 وحياهتم.. فإن وسائط اهلداية اإلهلية هم شموس األرواح وهداهتا.

 قلت: هال وضحت يل أكثر. 
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العقل  (1)قال اقتناع  بعد  اإليامن واليقني  لتثبيت  إال  منه  ُيستفاد  الشخيص ال  : احلدس 

نه خاص بكل منهم  وانكشاف احلقائق، لكنه ال يصلح أن يكون مصدرا يتفق عليه الناس أل

أن  الناس  لبقية  يمكن  والقوانني، فال  للترشيع  ُيعتمد مصدرا  أن  يمكن طبعا  عىل حدة، وال 

 يتحققوا من زعم أحد بأنه تلقى قانونًا إهليًا بحدسه اخلاص. 

 قلت: فلامذا ال تكون حلقة الوصل هذه من كائنات أخرى غري البرش؟  

لقرآن.. كتاب املسلمني املقدس.. ففيه هذه  قال: لقد ذكرين سؤالك هذا بآية وردت يف ا

ْلنَا َعَليِْهْم    األرض ُقْل َلْو َكاَن يِف  اآلية التي جتيبك بكل لفظة فيها: ﴿ َماَلئَِكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمئِنِّنَي َلنَزَّ

 َمَلًكا َرُسواًل 
ِ
اَمء  [ 95]اإلرساء:   ﴾ ِمَن السَّ

 قلت: مل أفهم املراد منها، فهال وضحته يل. 

يتمكنوا من   للناس رسال من جنسهم لكي  يبعث  بأن اهلل  لنا  تقول  تريد أن  قال: هي 

أيضا موضع  والتعلم من سلوكه وأفعاله وأقواله، وليضعوه  معه  والتواصل  رؤيته وخمالطته 

االختبار والتمحيص.. ولو أن اهلل منح الناس القدرة عىل رؤية املالك املُرَسل يف حال إرساله  

ب من رسول  الذي بدال  وما  قبيل:  آخر من  اعرتاضا  اجلاحدون سيطرحون  فربام كان  رشي، 

 يضمن لنا أن هذا املالك مرسل من اهلل أيضا وليس جمرد كائن فضائي أو شيطان متجسد ؟ 

قلت: إن هذا يقتيض بحثا مستحيال يف هذا الزخم الكبري من األديان.. فمن أدرانا من  

 هو الصادق من املدعي. 

م تكمن  وهنا  اإلقال:  من    نسانسؤولية  والتحقق  الصحيح،  الوحي  عن  البحث  يف 

صدق   من  أوال  بالتحقق  وذلك  والتحريف،  التبديل  من  وسالمته  اهلل  إىل  نسبته  صدق 

ُنقل   بدراسة سريهتم ومعجزاهتم وما  اهلل،  أنبياء مرسلون من  أهنم  الذين زعموا  األشخاص 

 

 انظر: مقاال بعنوان ]نبوة حممد[، أمحد دعدوش وربى احلسني..  (1) 
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جاؤوا به، وذلك بعرضه عىل   عنهم من أقوال وأفعال، ثم بالتحقق من صدق الوحي الذي

 العقل ودالئل احلس.. وغريها من أنواع التمحيص والتدقيق.
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 اإلحلاد.. واملغالطات العقلية  

ال يعتمد املالحدة يف كتبهم ومناظراهتم التفكري املنطقي السليم، املبني عىل املقدمات  

ة مبنية عىل املغالطات  احلقيقية، واملوصل للنتائج الصحيحة، وإنام يعتمدون طرقا ملتوية كثري

بمختلف أنواعها، فهم سفسطائية بامتياز.. ال خيتلفون عن سلفهم من السفسطائية يف َشء،  

حتى أن منهم من ينكر وجود الكون، ومنهم من ينكر املدارك احلسية، ومنهم من ينكر القوانني  

 العقلية املعروفة بالبداهة كقانون العلية والدور والتسلسل وغريها. 

املغالطات،   تلك  أنواع  عىل  يتعرف  أن  للحلاد  املواجه  الداعية  عىل  كان  ولذلك 

والتلبيسات التي يامرسوهنا من خالهلا، حتى ال تنطِل عليه أوال، وليكشف تالعبهم وحيلهم  

 وخدعهم ثانيا.

[ أو  والرس يف كل تلك املغالطات هو اعتامدهم عىل ما يطلق عليه ]التفكري الرغبوي[،  

وهو تفكري غري متناسب متاما مع العقل السليم.. ذلك أنه يبحث يف حقائق  بالتمني[،    ]التفكري

متناسب مع   العلم  العلم  األشياء كام هي عليه، ال كام حيب أن تكون.. وهو غري  أيضا، ألن 

يقتيض موافقة الواقع موافقة تامة، وما عداه يعترب جهال أو خياال أو ظنا كاذبا، وال عالقة له  

 .(1) بالعلم

النوع من التفكري، فقال القرآن الكريم إىل هذا  َأَمايِنِّ  ﴿ :  وقد أشار  َواَل  بَِأَمانِيُِّكْم  َلْيَس 

بِِه   َز  جُيْ ُسوًءا  َيْعَمْل  َمْن  اْلكَِتاِب  ميزان 123]النساء:    ﴾َأْهِل  كل  اعتربت  الكريمة  فاآلية   ،]

 قة هلا بالواقع. وضعه البرش من غري العمل جمرد أمان وأوهام وتوقعات ال عال

أياما   النار لن متسهم إال  الكريم لذلك مثاال بدعوى بني إرسائيل أن  القرآن  ورضب 

 

انظر يف تعريف العلم أبجد العلوم، أبو الطيب حممد صديق خان الِقنَّوجي، دار ابن حزم،    (1) 

 ( 31م )ص:  2002 - هـ  1423الطبعة األوىل  
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َْذُتْم ِعنَْد اهللَِّ َعْهًدا ﴿معدودة، فرد اهلل عليهم بقوله:   اًما َمْعُدوَدًة ُقْل َأختَّ نَا النَّاُر إِالَّ َأيَّ َوَقاُلوا َلْن مَتَسَّ

 [ 80]البقرة:  ﴾ َدُه َأْم َتُقوُلوَن َعىَل اهللَِّ َما اَل َتْعَلُموَن َفَلْن خُيْلَِف اهللَُّ َعهْ 

  نسان وبناء عىل ذلك كان التفكري الرغبوي أغلوطة من األغلوطات التي خيادع هبا اإل

نفسه، ليصور الواقع بالصورة التي يريد، ال بالصورة التي هو عليها، وهلذا أطلق عليه الكاتب  

ـ )بانخراط  الربيطاين كريستوفر بو ـ كام وصفها  كر مصطلح ]دائرة اخليال[، والتي تبدأ عادة 

الفرد يف حلم يعيش فيه ويعتقد يف صحته، ثم ال يلبث أن يفيق بعد أن يدرك أن الواقع يعمل  

الواقع حللمه، دون  يطوع  أن  بغية  بذل جهد  إىل  يسعى  وهنا  قنوط،  يف  فيدخل  أمنياته،  ضد 

  (1)وتتبخر أمنياته(جدوى، فيدخل كابوسًا خميفًا،  

وما ذكره كريستوفر ينطبق متاما عىل مواقف املالحدة اجلدد من احلقائق العلمية الثابتة،  

والتي تربهن عىل رضورة وجود اهلل، وقد عرب عامل الفيزياء والفلك ورأس علامء وكالة )ناسا(  

د حديثه عن األدلة  )روبرت جسرتو( يف كتابه ]اهلل والفلكيون[ عن هذا النوع من التفكري عن

العلمية املثبتة لنشأة الكون، فقال: )الالهوتيون عامة مبتهجون بربهان نشأة الكون، يف حني أنه  

التي   الطريقة  عىل  فون  يترصه العلامء  أنه  إىل  األمر  آل  لقد  غريبة.  بصورة  غاضبون  الفلكيني 

ف هبا نحن ملا تكون اعتقاداتنا خمالفة ملا دله عليه الدليل(  ( 2)نترصه

لقد   يسء.  كمناٍم  العقل،  ة  بقوه بإيامنه  عاش  الذي  للعامِل  بالنسبة  ة  القصه )تنتهي  وقال: 

ُيفاجأ  ة، وبينام هو يرفع نفسه إىل الصخرة األخرية،  تسلهق جبال اجلهل، ويكاد يقهر أعىل قمه

  (3) بتهنئة من مَجْع من الالهوتيني اجلالسني هناك منذ قرون(

 

أكتوبر    31لسبت  ،ا   24انظر: مقاال بعنوان آفة التفكري بالتمني، د.عامر عِل حسن، موقع       (1) 

 /. http://24.ae/article/197112عىل الرابط التايل:  22:59/    2015

 (2)  Robert Jastrow, God and the Astronomers , p.16  . 

 (3)    Robert Jastrow, God and the Astronomers )Toronto: George J. McLeod , 1992,( ,
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والرياضيات )أرثر إدنجتن( الذي عرب عن امتعاضه الشديد من األدلة  ومثله عامل الفلك  

  (1)عىل حدوث الكون، فقال: )إنه أصل الكون هو فسلفًيا أمر بغيض(

الكون   لنشأة  املثبت  امليكروي  الكونية  اخللفية  إشعاع  مكتشف  موقف  كان  ومثلهام 

ة، لكنه بسبب اكتشافه ذلك قال:  )روبرت ويلسن( الذي كان من أنصار قد العامل أو احلالة الثابت

 (2))لقد أحببت فلسفًيا نظرية احلال الثابتة، وعِله بوضوح أن أتراجع عن ذلك(

أما الصحفي األمريكي )جورج ول( فقد قال معربا بسخرية عن موقف املالحدة من  

ارها األدلة عىل نشأة الكون من العدم: )يبدو أن املالحدة سيعرتضون عىل وكالة )ناسا( باعتب

  (3)تقدمه دعاًم علمًيا للمتديهنني من خالل ما يثبته )مرصد هابل الفضائي( من حقائق(

نرى   وسيلتهم  املالحدة  وهكذا  لكوهنا  علميا  ثبوهتا  عدم  مع  التطور  نظرية  يتبنون 

ل النشوء  الوحيدة  نظرية  )إن  بقوله:  ذلك  كيث[ عن  آرثر  اإليامن، وقد عرب ]سري  من  لهرب 

ث غري  اخليار  واالرتقاء  ألن  إال  هبا  نؤمن  ال  ونحن  بالربهان،  إثباهتا  إىل  سبيل  وال  علميًا  ابتة 

 الوحيد بعد ذلك هو اإليامن باخللق اخلاص املبارش، وهذا ما ال يمكن حتى التفكري فيه( 

ومثله قال ]سري جيمس جينز[ يف كتابه الشهري ]عامل األرسار[: )إن يف عقولنا اجلديدة  

 املادي للحقائق(  تعصبًا يرجح التفسري 

وذكر ]ويتكر شامربز[ يف كتابه ]الشهادة[ حادثًا كان من املمكن أن يصبح نقطة حتول  

 
p.116 . 

الشبهة اإلحلادية ]إذا كان لكل َشء خالق، فمن خلق  نقال عن:  فمن خلق اهلل؟: نقد      (1) 

تكوين  مركز  عامري،  سامي  د.  الكوسمولوجي،  والنقد  الفلسفي  التحقيق  ضوء  يف  اهلل؟[ 

 . 95، ص 2016للدراسات واألبحاث، 

 (2)  Quoted by Heeren, Show Me God, 157. 

 (3)  George Will , “The Gospel from Science,” in Newsweek , November 8, 1998 .. 
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يف حياته، حيث ذكر أنه بينام كان ينظر إىل ابنته الصغرية استلفتت أذناها نظره، فأخذ يفكر يف  

أنه وجد   أنه من املستحيل أن يوجد َشء معقد ودقيق كهذه األُُذن بمحض اتفاق، بل ال بد

نتيجة إرادة مدبرة... ثم ذكر أنه طرد هذه الوسوسة عن قلبه حتى ال يضطر أن يؤمن ـ منطقيًا 

 ـ بالذات التي أرادت فدبرت، ألن ذهنه مل يكن عىل استعداد لتقبل هذه الفكرة األخرية.  

وقد علق األستاذ الدكتور ]تامس ديور باركس[ عىل هذه احلادثة بقوله: )إنني أعرف  

ًا كبريًا من أساتذيت يف اجلامعة ومن رفقائي العلامء الذين تعرضوا مرارًا ملثل هذه املشاعر،  عدد

  (1) وهم يقومون بعمليات كيميائية وطبيعية يف املعامل(

يستعملها   التي  األغلوطات  أهم  عىل  التعرف  الفصل  هذا  يف  نحاول  هذا  عىل  بناء 

والفلسفي الفكري  اجلانب  يف  و(2)  املالحدة  كربى  مغالطات    أربععىل  هنا  قترص  نس، 

كثريا، بل يعتمدون عليها اعتامدا كليا، وهم يكيلون فيها باملكاييل املزدوجة، حيث    يستعملوهنا 

تقيد ذلك، وتبني   يستعملوهنا متى شاءوا، ويرتكوهنا متى شاءوا من دون اعتامد أي ضوابط 

 مصداقيته، وهي هبذا الرتتيب:  

واعتقاد عدم إمكانيتها تفسري ما حيصل من ظواهر، وذلك لكوهنا  : نفي العلية،  األول 

 من األسس الكربى التي تقوم عليها براهني اإليامن. 

 

 اهلل يتجىل يف عرص العلم.   (1) 

 من املراجع التي رجعنا إليها يف هذا الفصل:    (2) 

 . األسس الال عقلية للحلاد.. مشكلة مبدأ العامل نموذجًا، عمر بسيوين. 1

كتب هارون حيي يف نقد نظرية التطور، وكتب  . ما كتب حول الصدفة وغريها مثل كتاب:  2

الرمحن حسن حبنكة امليداين يف نقد اإلحلاد، باإلضافة للكثري من كتب العقيدة احلديثة،  عبد  

 . ففيها مجيعا مباحث تتعلق بالرد عىل القول بالصدفة.
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 : اإليامن بالعلية، مع إسناد اخللق للطبيعة وقوانينها املختلفة. الثاين 

ووضع  الثالث  والعشوائية  للصدفة  اخللق  إسناد  مع  بالعلية،  اإليامن  االحتامالت  : 

 املرتبطة بذلك. 

 : اإليامن بالعلية، وإسناد اخللق لألسباب التي يكشف عنها العلم يف كل حني. الرابع

 نكار مبدأ العلة والسببية: إ أوال ـ  

من املبادئ الكربى التي اتفقت عليه مجيع العقول، بل اعترب من    (1)   السببيةيعترب مبدأ  

األساسية ) الفكر  بدائه  أنإحدى  ذلك  علةه  (،  بال  بال سبب  ،  )ال حيدث َشء  األقل  أو عىل 

  (2() حمدد

تراه يطلب ذلك املؤثر  ؛  الطفل الصغري إن تعرض لتأثري مؤثر ما بل إن الفطرة تقتضيه، ف

ويف مبادئ عملياته  ،  لكونه مما ارتكز يف فطرته،  فيلتفت ليبحث عمن رضبه خلسة،  ويبحث عنه

،  إن مل جيد ذلك املؤثر يرتبك   هبل إن  ..مصنوع صانعا   ولكل ،  العقلية األوىل أن لكل فعل فاعال

الطفل ال يدرك وجود  .. فوسبب ذلك اخلوف ليس اجلن أو الشياطني،  بل لعله خياف وَيلع

حياته من  املبكرة  املرحلة  تلك  يف  أصال  املنظورة  غري  القوى  هو  ولكن  ،  تلك  ذلك  سبب 

 . ي يفهم هبا الوجود االضطراب النفس الذي يصيبه نتيجة اختالل املبادئ الت

  اهتم فمنذ العصور الفلسفية لليونان  ،  قدم الفكر نفسه  البحث يف العلل قدياموهلذا كان  

العلل بدرس  أربع  إىلوقسمها  ،  أرسطو  ،  والفاعلية (،  اهليوىل)والصورية  ،  املادية   : علل 

 

استفدنا املادة العلمية هنا من مقال مهم بعنوان: األسس الال عقلية للحلاد.. مشكلة مبدأ    (1) 

 العامل نموذجًا، لعمرو بسيوين. 

 . 649/ 1ملعجم الفلسفي جلميل صليبا، ا (2) 
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 معلوال لَشء آخر. .. وقد أثبت باألدلة العقلية أن اهلل هو العلة األوىل، وليس  (1)والغائية

عملونه،  لكن املالحدة راحوا يتعنتون يف قبول هذا املبدأ، ويتالعبون به مع كوهنم يست

 نني يف استعامله إلثبات وجود اهلل. ؤمحتى ال يعطوا الفرصة للم

متيز عن  [ الذي  (2)ديفيد هيوم]ولعل أهم من توىل كرب ذلك، وعنه نقله سائر املالحدة  

الفالسفة بسل بالتأمل  تبع  فال هو  خطريا..  خطًا فلسفيا جديدًا    وكهغريه من  املشغولة  املثالية 

التجريبي .. والعقِل  ال يكون   نسانمصدر املعرفة لل.. بل ذهب إىل أن  ال هو ناِص املذهب 

 .. التكرارو يكون بالعادة.. وإنام ال يكون باحلواس، كام أنه بالعقل

إن العقل ليس سوى ذاكرة نحفظ    : قال، و أنكر وجود ما يسمى بالعقل البرشي ولذلك  

جتاربنا  اآلخرينو  هبا  و جتارب  العلية ..  أبطل  املنهج   ،هبذا  هلدم  مرصاعيه  عىل  الباب  وفتح 

.. وبذلك أحدث من الفضائح الفلسفية ما هو وبال  ومنه هلدم املنهج التجريبي  ، اإلستقرائي 

 عىل البرشية مجيعا.  

م أول فيلسوف أوروِّب نقل فكرة العلة  )هيو وقد عرب بعضهم عن فعلته تلك، فقال:  

أي التتابع الذي ال يعني  ،  معنى التتابع املجرد بني السبب واملسبب   إىلمن معانيها األرسطية  

وقد كان يمكن عقال أن   (. التجربة)شيئا أكثر من أن السبب سابق ملسببه فيام دلت عليه العادة 

 

 . 148تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم،   (1) 

(، فيلسوف واقتصادي ومؤرخ اسكتلندي ولد وتويف بأدنربه،  1776،  1711ديفيد هيوم )  (2) 

أهم كتبه: بحث يف الطبيعة اإلنسانية، ثالثة أجزاء، وفحص عن الفهم اإلنساين، وفحص عن 

مبادئ األخالق، والتاريخ الطبيعي للديني، وغري ذلك راجع تاريخ الفلسفة احلديثة ليوسف  

 . 173ـ  172كرم 
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 ( 1) ا(لكنه جاء هكذ، جييء الرتتيب عىل صورة أخرى

أعطى املالحدة املربر العقِل لنفي  ، الذي (2)  عامنويل كانطوقد استفاد من مقولته تلك 

.. بل راح ـ حتت تأثري تلك املقولة ـ  ال يمكن التدليل عليه بالدليل العقِل وجود اهلل، باعتبار أنه  

ة بعد ، كام أنه يستحيل إثبات عدمه.. ثم ترك القضي إثبات وجود اهلل بالعقليزعم أنه يستحيل 

 . صادرات العقل العمِل ومل ،للضمريلك ذ

، لكنه  العلية يف كتبه مع أنه كان قبل احتكاكه به وبأفكاره ال يقول بذلك، بل كان يقرر  

اطالعه عىل مقالته حتول إىل كانط املؤمن الوحيد الذي حيبه املالحدة، ويستدلون بمقاالته  بعد  

االعتقادي، وكان ذلك برأيه يف  سبايت  من    ني إن هيوم أيقظ): لرضب الدين.. لقد قال يف ذلك

مبدأ العلية بنوع خاص، إذ كان قد قال: إن مبدأ العلية ليس قضية حتليلية، أي: إن املعلول ليس  

ا، وإن الرضورة التي تبني له ما هي وليدة عادة  إال    متضمنًا يف العلة أو مرتبًطا هبا ارتباًطا رضوريًّ

  (3()تتكون بتكرار التجربة

يف حمل آخر: )عندما ال نقترص، يف استعاملنا للمبادئ الفامهية، عىل تطبيق عقلنا    وقال 

عىل موضوعات التجربة، بل نغامر بمد العقل إىل ما وراء حدود هذه التجربة ؛ ستتولد قضايا 

مماحكة ال أمل بمصادقة التجربة، وال خوف عليها من مناقضتها، وكل واحد منها سوف لن  

 

 . 164مناهج البحث عند مفكري اإلسالم لعِل سامي النشار،   (1) 

(، حاول التوسط بني التجريبية والعقالنية املثالية، ووجه    1804ـ    1724عامنويل كانط )  (2) 

نقدا عقليا للدين، أهم كتبه: نقد العقل اخلالص النظري )املشهور بنقد العقل املحض (، ونقد 

افيزيقا األخالق، ورسالة يف السالم الدئم راجع يوسف كرم  العقل العمِل، ونقد احلكم، وميت

 . 216ـ   208

 . 210تاريخ الفلسفة احلديثة، ليوسف كرم  (3) 
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التناقض   التي جتعلها رضورية،  ختلو من  العقل الرشوط  أيضا يف طبيعة  وحسب، بل ستجد 

ونفس   املصداقية  بنفس  تتمتع  حجج  إىل  اآلخر  هو  النقيض  لزعم  سيستند  لألسف،  لكن 

  (1) الرضورة(

وقد جعلته هذه املغالطات يعطي احلجج والذرائع لالأدريني، الذين ال خيتلفون كثريا  

ذلك: )ويمكن أن نتصور بسهولة أن ساحة القتال هذه قد  عن املالحدة، وقد قال معربا عن  

أما  وأخرى،  من جهة  أحرز  قد  االنتصارات  من  كبريا  وأن عددا  اآلن،  حتى  مرارا  خيضت 

بالنسبة إىل االنتصار األخري الذي سيحسم املسألة ؛ فقد اختذت االحتياطات لكي يبقى دائام 

لسالح من جديد، وليس علينا كحكم  فارس احلق وحده سيد امليدان بمنع خصمه من محل ا 

حيادي يف املعركة أن هنتم بمعرفة هل يتصارع املتحاربون من أجل قضية حمقة، أم من أجل  

قضية باطلة، وجيب علينا أوال أن ندعهم حيسمون املسألة. فقد يعرتفون بعد أن يتعب الواحد 

  (2)منهم أكثر مما يؤذي اآلخر ببطالن تنازعهم ويفرتقون كأصحاب(

[ من طروحات هيوم عىل الرغم من تناقضها الشديد  (3)وهكذا استفاد ]برتراند راسل

مع العقل واملنهج العلمي، لكنه قبلها، ودافع عنها لكوهنا من السبل التي يمكنه أن يستعملها 

يف مواجهة الطروحات اإليامنية؛ فقد قال ـ عند نقده لالستناد إىل اخلربات احلسية يف التفسري ـ:  

أنقترص عىل خرباتنا احلسية وما تأيت به ؟، فإذا مل يكن بني هذه اخلربات خربة مبارشة بام يسمى  )

وترتابط   تتالحق  أحداث  إهنا  وظواهرها،  الطبيعة  تفسري  عند  الفرتاضها  داعي  فال  )قوة( 

 
 .. 225نقض العقل املحض لكانط، ترمجة موسى وهبة،   (1) 

 ، ويسميه ِصاحة فی موضع الحق باملنهج الريبی. 226نقد العقل املحض   (2) 

 (3)   ( راسل  وأحد  1970  –   1872برتراند  كمربدج،  بجامعة  للفلسفة  أستاذ  إنجليزي،   ،)

املادة، وموجز   وحتليل  الغربية،  الفلسفة  تاريخ  كتبه:  أهم  املعاِصين،  الريايض  املنطق  أعالم 

 .. 431الفلسفة، واملدخل إىل الفلسفة الرياضية، وغري ذلك. راجع يوسف كرم  
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جمموعات بمجموعات، فإذا اطرد حدوث جمموعة منها كان ذلك واحدا من قوانني الطبيعة،  

به ظنا فاألمر كل نتربع  ما  إال  ؛  يف علمنا  ذلك  بالتجاور، وال َشء غري  وارتباطها  حوادث  ه 

يرد يف   مما  ونتيجته هي  السبب  بني  الرابطة  )القوة(  بأن  علينا معرتض  اعرتض  فإذا  وومها.. 

خرباتنا ؛ أجبناه بأنه خيلط بني ما )خيربه( وبني ما )يستدله(.. إنه قد يرى الريح تقتلع الشجرة،  

أ وأحس  فيظن  الريح،  أحس  لكنه  فعلت،  ما  الريح  هبا  فعلت  التي  )القوة(  بعينه  رأى  قد  نه 

الشجرة تقتلع، ثم )استدل( من عنده )قوة( ؛ ألنه يميل بفطرته أن يسأل )ملاذا(، عىل حني أن  

النظرة العلمية تسأل )كيف(، وال تزيد عىل ذلك ؛ إننا ال نالحظ إال أحدثا يف تتابعها املطرد،  

د التتابع تتألف القوانني الطبيعية، أما )ملاذا( كانت هذه القوانني عىل نحو ما كانت ؛  من اطرا

فَشء ال يأيت بني ما يأتينا عن طريق اخلربة احلسية.. ولو حاولنا تعليل القوانني بقولنا )ملاذا(  

سأل   الذي  كاهلندي  عندئذ  ونكون  جرا،  وهلم  ثالث،  إىل  وهذا  تعليل،  إىل  التعليل  الحتاج 

ملاذا( ال تسقط األرض يف الفضاء ؟.. وأجاب نفسه بقوله: ألهنا تستند إىل فيل، ثم سأل مرة  )

أخرى: وملاذا ال يسقط الفيل يف الفضاء ؟.. وأجاب نفسه بقوله: ألنه بدوره يستند إىل سلحفاة،  

البحث  لكنه سأل نفسه: وملاذا ال تسقط السلحفاة يف الفضاء ؟.. فأخذته الربكة، وقال: إنه ملَّ  

  (1)امليتافيزيقي، وال يريد امليض فيه(

وهذا املنهج يف التفكري الذي يعتمده املالحدة، دليل عىل مدى غلبة التفكري الرغبوي  

عليهم، ذلك أن مبدأ العلية من مبادئ الذهن األوىل، بل هي من القضايا التي يتوقف عليها 

القضايا، وجيعل هلا قيمة، وأمهية جتعالهنا فوق  عقل كل إنسان، وحيكم هبا، قبل احلكم بسائر  

 كل مناقشة.. فتلك القضايا للتفكر، كالعضالت للمَش، عىل تشبيه الفيلسوف ]له بينج[ 

 

،  102  –  95راند راسل، تلخيص وتقديم د زكي نجيب حممود،  الفلسفة بنظرة علمية، لربت    (1) 

 بترصف. 
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ذلك أن كل إنسان يستخدمها ـ حتى ديفيد هيوم نفسه ـ ربام البعض ال يعرفها يف حالته  

 عىل ما يعرف اإلنسان، وما يريد  االبتدائية، أي يستخدمها من حيث ال يشعر، وهي آِخُر تأمني

 أن يعرفه من احلقائق؛ ولوالها، ملا تقررت أي حقيقة يف األذهان.

لقد قال أرسطو معربا عن ذلك: )للمبادئ األوىل خصلتان؛ األوىل: عدم احتياجها إىل  

تنتج اإلثبات بالدليل.. والثانية: كوهنا معلومة بيقني، أعىل من مجيع النتائج، التي يمكن أن ُتس

منها؛ ألن االستنتاج جمرى اليقني، واملبادئ معادنه(.. وقال: )لو احتاج كل معرفة إىل الربهنة،  

 الستحال العلم(.. أي، للزم التسلسل يف الرباهني. 

فجميع العلوم مدينة ملبدإ العلية؛ ألن العلم معرفة الَشء بسببه؛ وبعبارة أخرى بدليله؛  

مل اإلنسان،  يف  العلية  مبدأ  وارتفعت  فلوال  والعلل،  األسباب،  حتري  إىل  نفسه  انبعثت  ا 

 . (1) العلوم

قال   املعنى  الغزايلوقد  هذا  يف  )   :معربا عن  يستغني  ال  احلادث  أن  االعقول  بدائة  من 

 .(2)(حدوثه عن سبب حيدثه، والعامل حادث فإذا ال يستغني يف حدوثه عن سبب 

دار منقوشة بالنقوش العجيبة،  إن حدوث )الفخر الرازي هذه احلقيقة بقوله: ويوضح 

املوافقة للحكم واملصلحـة يستحيل إال عند وجود نقاش عامل،   اللطيفة  الرتكيبات  مبنية عىل 

وبان حكيم، ومعلوم أن آثار احلكمة يف العامل العلوي والسفِل أكثر من آثار احلكمة يف تلك 

النقاش والبناء إىل الباين، فبأن الدار املخترصة، فلام شهدت الفطرة األصيلة بافتقار النقش إىل  

  (3)(تشهد بافتقار كل هذا العامل إىل الفاعل املختار احلكيم كان أوىل

 

 انظر: موقف العلم والعقل من رب العاملني، مصطفى صربي.   (1) 

 .       106، ص1احياء علوم الدين : للغزايل، ج (2) 

 .    73، ص19التفسري الكبري : للرازي ، ج  (3) 
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 َأْم ُهُم اخْلَالُِقوَن ) ﴿وقد أشار إىل هذا املعنى قوله تعاىل:
ٍ
ء ( َأْم  35َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ ََشْ

وَ  اَمَواِت  السَّ )   األرضَخَلُقوا  ُيوِقنُوَن  اَل  الكريمتان [36،  35]الطور:    ﴾(36َبْل  فاآليتان   ؛ 

 أمام ثالثة احتامالت تتمثل يف:   اإلنسان انتضع

 . أهنم خلقوا من غري خالق وهذا ممتنع عقاًل . أ

. وهذا أشد امتناعًا يف العقل، ألن املخلوق ال خيلق  . أهنـم خلقـوا أنفسهـم وغريهـم  . ب

 نفسه وال غريه.  

 . وهو احلق ،يسلم به العقل ما هلم خالقًا خلقهم، وهذا أن   ج.

وأصول   الدنيا  علوم  لكل  نقد  هبا  االعرتاف  وعدم  السببية  نقد  فإن  هذا،  عىل  وبناء 

لم بوجودها،   القواعد وكليات البدَييات، ومن العجيب أن املُلحد ُيعِمل السببية يف خمربه، وُيسِّ

بنتا  وُيسلم  ُمعطياهتا،  بيقينية  كبرية وُيسلِّم  كل  يف  السببية  ُيعمل  بل  هبا..  املرتبطة  جتاربه  ئج 

هذه  كل  أصل  يف  السببية  يوقف  ثم  ومآله،  وحاله  بحثه  ويف  الشخصية  حياته  من  وصغرية 

 األمور، ويفرتض العدم مصدرًا وحيدًا للوجود، وُيرِص عىل ذلك، وهذا هو الكربياء بعينه. 

الس نفي  عىل  اجلدد  املالحدة  به  يستدل  قد  التذبذب  ومما  ]ُحجة  عليه  يطلق  ما  ببية 

 الكمومي[، أو ]مبدأ عدم اليقني عند هايزنربج[ 

وقد رد عىل هذا املبدأ املالحدة أنفسهم، فقد قال ]ستيفن هاوكنج[ يف كتابه ]التصميم  

العظيم[: )يف حال مبدأ عدم اليقني هلايزنربج جيب أن نعلم أنه يستحيل أن يوجد مكان خيلو  

لطاقة، والبد أن حيتوي عىل أقل قدر من الطاقة يف هذا الفراغ، وحيدث أن من الطاقة ونقل ا

املادي   الكوانتم  بعامل  الظهور واإلختفاء حمكوم  لكن هذا    له   ـ تظهر وختتفي حلظيًا جسيامت، 

هذه يف   بل  العدم   يف  لسنا   أننا   أيـ    ضابطه  وُأطر   وُأسس   قوانني  أن  صح  ولو  مادي..  عامل   

اجلسيامت حتتوي عىل طاقة الهنائية لكان املفرتض بمجرد ظهور الكون وظهور هذه اجلسيامت  

الهنائية العدد والطاقة فإهنا تؤدي إىل انكامش الكون عىل نفسه فورا وانتهائه وهذا بداهة ما مل  
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  (1)حيدث(

 ثانيا ـ إسناد اخللق للطبيعة وقوانيها: 

من علة    وهو  أن  املالحدة  يعترب  حيث  انتشارا،  وأكثرها  اإلحلادية  األطروحات  أهم 

ويرون أن ما يف الكون من األنظمة    وجود العامل هي قوانني الكون نفسها.. أو هي الطبيعة.. 

 وقوانني جيعله مستغنيا عن خالق يدبر أموره.. فقواننَي الكون هي التي حتُكُم الكون. 

ام عند بعض الفالسفة الطبائعيني، والذين ذكروا أن عناِص  وقد ظهر هذه املغالطة قدي

َشء   كل  وأن  قديمة،  وأهنا  الوجود،  أصل  هي  والنار(  والرتاب  واهلواء  )املاء  األربعة  العامل 

 .  (2)يتكون من احتادها أو افرتاقها 

هذه املغالطة مستعملة إىل العرص احلديث، ويف كل فرتة تلبس لباسا جديدا، أو    توبقي

 بصورة جديدة:  تظهر 

الثامن عرش فيام يعرف بمدرسة   فمن صورها تلك الصورة التي ظهرت هبا يف القرن 

الفلسفة الطبيعية، التي انتهت إىل املادية الرضورية املحضة متمثلة يف املدرسة املاركسية، والتي  

ملوجودات،  تقوم عىل فكرة أن املادة قديمة، وهلا قوانينها، وتلك القوانني هي التي أوجدت كل ا

اإلرادة   هي  وقوانينها  اهلل،  هي  فاملادة  اإلهلي،  االخرتاع  عىل  البديل  هي  تلك  املادة  وقوانني 

 اإلهلية. 

وقد قال ماركس معربا عن ذلك: )إن العزة اإلهلية واهلدف اإلهلي هي الكلمة الكبرية  

  (3)املستعملة اليوم لترشح حركة التاريخ، والواقع أن هذه الكلمة ال ترشح شيئا(

وقال كيِل وكوفالزون: )إن العلم إذ يكشف عن الصالت الطبيعية بني ظواهر الطبيعة؛  

 

 . 171  -169التصميم العظيم ص   (1) 

 . 46 –  45انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم   (2) 

 ..127بؤس الفلسفة، كارل ماركس، ترمجة، أندريه يازجي، دار اليقظة ومكتبة احلياة، سوريا،   (3) 
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املادية للعامل،   النظرة  املثالية، ويؤيد صحة  الطبيعة، ويدحض خطأ  يْطُرد يف تصوره اإلله من 

 أن والعلم يتفق مع املادية يف بحثه عن احلقيقة يف احلياة ذاهتا، ويف الطبيعة، وهذا ما يدل عىل 

العلم احلقيقي هو ذو طابع مادي. إن العلم مادي بطبيعته وبجوهره، واملثالية غريبة عنه وعدوة 

 ( 1) له(

إىل أن )املادة متحركة بذاهتا، وأن كل َشء يفرس    ( 1789ـ 1723دولباك ) وهكذا ذهب  

فليس   خصائصهام.  هي  رضورية  لقوانني  خاضعتان  أبديتان،  أزليتان  وأهنام  واحلركة،  باملادة 

يف   غائية  وال  منقوضة،  اهلل  وجود  عىل  األدلة  وكل  بإله،  مدبًرا  وال  للصدفة،  مرتوًكا  العامل 

ال وال  للرؤية،  مصنوعة  العني  ليست  نتيجتان الطبيعة.  والرؤية  املَش  ولكن  للمَش،  قدم 

الجتامع أجزاء املادة. وال نفس يف اإلنسان، ولكن الفكر وظيفة الدماغ، والفرق بني العقول  

 ( 2) نتيجة الفرق بني األدمغة(

احلية،   الكائنات  قبل  عموما  وإنام  الناس،  قبل  فقط  ليس  الطبيعة  )وجدت  وهكذا 

ولية.. أما اإلدراك فلم يستطع التواجد قبل الطبيعة، فهو  وبالتايل مستقلة عن اإلدراك، وهي أ

 ( 3)ثانوي(

بول هينري  بل إننا نجد من راح يطرح دين الطبيعة بديال لألديان الساموية، مثلام فعل ]

بـ ]ثريي املعروف  ]  (4)[بارون دي هولباخ[  كتابه  النهضة األوروبية يف  بداية عرص  فضح  يف 

 
 .. 500املادية التارخيية، ف. كيِل، م كوفالزون، ترمجة: أمحد داود، نرش دار اجلامهري، دمشق،   (1) 

 .. 193، 192ثة ليوسف كرم، تاريخ الفلسفة احلدي   (2) 

 ..39أسس املادية الديالكتيكية واملادية التارخيية، لسرييكني وياخوت، ترمجة حممد اجلندي، دار التقدم، موسكو،   (3) 

[ كاتب وفيلسوف وموسوعي فرنس أملاين، عرف  1789- 1723بارون دي هولباخ: ]    (4) 

د عرف بتواجده يف الصالونات األدبية،  عن كونه واحدا من رواد يف عرص التنوير الفرنس، وق

من  واحد  ماركس  كارل  كان  وقد  الدين،  ضد  كتابات  عدة  له  كانت  وقد  بإحلاده،  وعرف 
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 [، وهو الكتاب الذي دعا فيه إىل عبادة الطبيعة بدل اهلل. ة أرسار املسيحية ومنهج الطبيع

[ عن رؤيته وعمله يف ذلك،  ويليام جيمس ديوَرانتوقد عرب مؤرخ احلضارة الكبري ]

فقال: )بعد أن انتهى دي هولباخ من بيان برناجمه عىل هذه النحو تقدم يف ترتيب ونظام ليفند 

واألفكار   واالعتبارات  الكائنات  مجال  كل  من  فيها  ما  بكل  الطبيعة  وحيبذ  للطبيعة.  اخلارقة 

هذا  عىل  ويبني  وحركة،  مادة  إىل  والواقع  احلقيقة  كل  وليختزل  وإمكانات،  وتقييد  وقسوة 

األساس املادي منهجًا للفضيلة واألخالق يأمل أن يكون يف مقدوره أن حيول املتوحشني إىل  

عي ويضفي سعادة معقولة عىل حياة مقرر هلا  مواطنني، ويشكل اخللق الفردي والنظام االجتام

املوت املحتوم. إنه يبدأ وخيتتم بالطبيعة، ولكنه ينكر أية حماوالت لتشخيصها أو جتسيدها، إنه  

حيددها ويعرفها بأهنا الكل األعظم الذي ينتج من اجتامع املادة يف جمموعاهتا املختلفة. وهذا هو  

هو يعرف املادة يف حرص وحذر بأهنا بصفة عامة،  االسم املحبب لدى دي هولباخ للكون، ف

  (1)كل ما يؤثر عىل حواسنا بأي شكل كان(

أن   املادة هو  دائبة.. وجوهر  الكون يف حركة  قوله: )كل َشء يف  كتابه  اقتبس من  ثم 

تعمل، وإذا تأملناها يف يقظة تامة الكتشفنا أنه ليس ثمة جزء صغري فيها ينعم بسكون مطلق،  

لنا أنه ساكن ال يبقى ولو للحظة واحدة عىل نفس احلالة، وكل الكائنات تتناسل    وكل ما يبدو 

وتتكاثر وتتناقص وتتفرق باستمرار.. إن أشد الصخور صالبة تتصدع بدرجات متفاوتة أمام  

ملسات اهلواء.. إن هذا الكل ال يقدم ملجال تأملنا وتفكرينا إال جمرد تعاقب ضخم متصل غري  

ونتا  يعمل من  متقطع ألسباب  الكون  أن  دليل عىل  أبلغ  معرفتنا وجدنا  ازدادت  ئج.. وكلام 

خالل األسباب الطبيعية وحدها. وقد يكون من العسري أن ندرك كيف أن املادة اجلامدة يمكن 

 

 . 136املتأثرين بأفكاره..انظر يف ترمجته د. رمسيس عوض، اإلحلاد يف الغرب ص  

 ( 142/ 38قصة احلضارة )   (1) 
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أن تكون فيها حياة، ولكن يكون من األصعب أن تصدق أن احلياة خلق أو نتاج خاص لوجود  

 خفي خارج عن الكون املادي(  

  م عندما 1704ا أعطى ]بارون دي هولباخ[ للطبيعة كل صفات حتى أنه يف سنة  وهكذ

الواجبة  ونسب هلل الصفات  [،  مبحث عن وجود اهلل وصفاته]كتابه    [صامويل كالرك]أصدر  

ها تمجيع الصفات التي نسبرد عليه بقوله: )إن والالهنائية، والقدم والالحمدودية مثل اخللود له 

 ( لة للفهم، بل هي تنطبق عىل املادة والطبيعة بصورة أوضحكالرك هلل غري قابيا 

ومل يتوقف تأليهه للطبعية عند ذلك احلد، بل راح يناجيها كام يناجي املؤمنون اهلل، فقد  

[ يناجيها، وكأهنا اهلل نفسه: )أيتها الطبيعة، يا سيدة منهج الطبيعةمن كتابه ]فقرة ختامية  قال يف  

فاتنات اجلديرات بالتوقري والعبادة.. الفضيلة والعقل واحلقيقية..  كل الكائنات.. إن بناتك ال

يبقني إىل األبد معبوداتنا الوحيدات.. إن إليك تتجه كل تسابيح اجلنس البرشي وينصب عليك 

 ثناؤه، وإليك يقدم كل والئه وإجالله( 

انني  ه يمكن أن يسند لقووهذا ما كان سائدا يف الغرب يف عرص النهضة، فقد تصوروا أن

الطبيعة كل َشء، باعتبار أن يف إمكاهنا أن تعوض اهلل، وأن تفرس كل حقائق الوجود، أو كام 

بعضهم  ذلك  عن  وأكد بقوله  عرب  النجوم،  حيكم  إلله  وجود  ال  أنه  )نيوتن(  أثبت  )لقد   :

الفلكي ال حيتاج إىل أي أسطورة ال هوتية.. وقام هبذا  النظام  الشهرية أن  )البالس( بفكرته 

علم  الدو من  ذهب كل  وقد  البيولوجيا..  ميدان  يف  و)باستور(  )دارون(  العظيامن  العاملان  ر 

النفس املتطور واملعلومات التارخيية الثمينة التي حصلنا يف هذا القرن بمكان اإلله، الذي كان 

  (1) ية والتاريخ(نسانمفروضا أنه هو مدير شئون احلياة اإل

 

ظفر    (1)  تعريب:  خان،  الدين  وحيد  االيامن،  اىل  علمي  مدخل  يتحدى  االسالم  نقالعن 

 . 18االسالم خان، مكتبة الرسالة، ص
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املعروف  عنه  عرب  و نابليون عن  الريايض والفلكي  ]بيري سيمون البالس[ حني سأله 

مكان اهلل يف نظامه امليكانيكي اخلاص باألجرام الساموية، فقال له بكل ثقة: )يا سيدي لست  

  (1)بحاجة إىل هذا االفرتاض(

وبقي كل املالحدة عىل هذه الرؤية إىل أن جاء اإلحلاد اجلديد، وراح يدعمها بصنوف  

ذ أمثلة  ومن  واخلدع،  قول  احليل  أن هاوكنجلك  كيف  وواالس  دارون  فرس  مثلام  )متاما   :

التصاميم املعجزة املظهر يف الكائنات احلية من املمكن أن تظهر بدون تدخل قوة عظمى، فمبدأ  

األكوان املتعددة من املمكن أن يفرس دقة القوانني الفيزيائية بدون احلاجة لوجود خالق سخر  

قانون   فبسبب  الكون..  الالَشء..  لنا  من  نفسه  ينَشء  أن  ويمكنه  يستطيع  فالكون  اجلاذبية 

فاخللق الذايت هو سبب أن هناك َشء بدال من ال َشء، ويفرس لنا ملاذا الكون موجود، وكذلك  

 (2)  نحن(

وكل هذه الطروحات ال تعدو أن تكون مغالطات عقلية، ذلك أن من يقول بذلك ال  

لتي تعَمل هبا السيارة يمكن أن ُتسريِّ السيارَة دون احلاجة  خيتلف كثريا عمن يزعم أن القوانني ا

ملن يُقودها.. أو مثل من يعتقد أن القوانني التي تعمل هبا الطائرة يمكن أن جتَعلها تطري دون 

احلاجة ملن يقودها.. أو مثل من يعتقد أن القواننَي احلسابية يمكن أن جُترَي عملية حسابية دون 

 .(3)ايلاحلاجة إىل حماسٍب م

 

نقال عن العلم يف منظوره اجلديد لروبرت م .أغروس و جورج ن. ستانسيو، ترمجة كامل     (1) 

 . 54(، ص 134خااليِل، طبع سلسلة عامل املعرفة، ورقمه يف السلسلة )

 رجع سابق. امل  (2) 

اقتبسنا بعض املعلومات الواردة هنا من مقال بعنوان: مغالطات أكذوبة املالحدة: أن الكوَن    (3) 

َر أمره..   يسري بقواننَي؛ فال حيتاج إىل خالق ليدبِّ
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وال خيفى أن كل ذلك مغالطات ال دليل عليها، بل كل َشء ينفيها.. إذ قواننُي الكون  

ليست عندها املقدرة عىل تدبري وتسيرِي الكون، سواء أكانت جمتمعة أم متفرقة.. فقوانني السيارة 

ائرة ليست  ليست عندها املقدرة عىل قيادة السيارة، سواء أكانت جمتمعة أم متفرقة.. وقوانني الط

 عندها املقدرة عىل طريان الطائرة، سواء أكانت جمتمعة أم متفرقة! 

ُيسريِّ   َمن  هي  وليست  الكون،  َسرْي  لطريقة  وصٌف  هي  الكون  قوانني  فإن  وهكذا، 

 الكون، كام أن قوانني الطائرة هي وصٌف لطريقة طريان الطائرة، وليست هي َمن يقود الطائرة. 

بَ  تدل  الكون  إن قواننَي  القوانني، وأوَدعها يف  بل  ُمقنِّن هلا، سنَّ هذه  داهًة عىل وجود 

الكون، والعلُم بذلك كالعلم بوجود كاتٍب للكتابة، وباٍن للبناء، ومؤثِّر لألثر، وفاعل للفعل،  

ُيفَتَقر يف   العقالء، وال  ِمن  أحٌد  فيها  يشكُّ  اجلزئية ال  املعيَّنة  القضايا  للحَدث، وهذه  وحمِدث 

  دليٍل؛ فهي واضحٌة ظاهرة. العلم هبا إىل 

القواننَي   هذه  سنَّ  هلا  ُمقنِّن  وجود  عىل  َبداهًة  تدلُّ  الكون  قواننُي  كانت  إذا  يقال:  قد 

وأوَدعها يف الكون؛ فلم ال يعترب الكون نفسه هو الذي سن هذه القواننَي.. أي سن القوانني  

 لنفسه؟ 

ه القوانني لنفسه، الستطاع أن  واجلواب عن هذا هو أنه لو كان الكوُن هو الذي سنَّ هذ

ها كام يشاء، لكن الواقع أنه ال يستطيع تغيرَيها، وال اخلروج عنها، وإنام هي مفروضٌة عليه   َ ُيغريِّ

 فرًضا؛ فدلَّ ذلك عىل أن هذه القواننَي ليست ِمن الكون نفِسه.

 قد يقال: فلم ال نقول بأن الذي سنَّ هذه القواننَي هي القواننُي نفُسها؟

ر غري  وا جلواب عن هذا هو أن هذا تصويٌر للقوانني عىل أهنا فاعٌل حمرك، وهذا تصوُّ

التي حتُدُث يف   الطبيعية  الظواهر  القواننَي جمرُد وصِف سلوك  يرفضه؛ ألن  صحيح، والواقع 

ر حتت نفس الظروف، وليست هي الفاعَل املحرَك للكون.   الكون وتتكرَّ

 قواننَي الكون هي الصدفُة؟  قد يقال: فلم ال نقول بأن الذي سنَّ 
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دفَة تصف كيفية احلدث، ووصُف كيفية حدوث الفعل   واجلواب عن هذا هو أن الصُّ

ال ينفي وجوَد فاعٍل له.. ومعنى أن الفعَل حَدث صدفة أنَّ الفعل حَدث دون قصٍد وترتيب  

 مسبق ِمن الفاعل، وليس أن الفعَل ليس له فاعٌل. 

العالمة املميزة للصدفة: هي عدُم الثبات، وعدم االطِّراد، بينام  باإلضافة إىل ذلك، فإن  

اًل أهنا  دفة ال تنتج قواننَي مطردة ثابتة.. ولو سلَّمنا جداًل وتنزُّ قواننُي الكون ثابتٌة مطَّردة.. والصُّ

عان ما تزول هذه القواننُي.   أنتجت قواننَي مطردة، فرَسْ

ل من إسناده إىل خالق عظيم، كام عرب عن  ولذلك كله فإن ما ذكروه أصعب هضام للعق 

]رسل تشارلز آرنست[ بقوله: )الواقع الذي   يف علم األحياء والنبات   هذا املعنى العامل املختص 

ينبغي أن نسلم به هو أن مجيع اجلهود التي بذلت للحصول عىل املادة احلية من غري احلية، قد  

وجود اهلل ال يستطيع أن يقيم الدليل    باءت بخذالن وفشل ذريعني.. ومع ذلك فإن من ينكر 

املبارش للعامل املتطلع عىل أن جمرد جتمع بعض الذرات واجلزيئات عن طرق املصادفة، يمكن أن 

احلية.   اخلاليا  يف  شاهدناها  التي  بالصورة  وتوجيهها  وصيانتها  احلياة  ظهور  إىل  يؤدي 

فهذا شأنه وحده. ولكنه إذ يفعل    وللشخص مطلق احلرية يف أن يقبل هذا التفسري لنشأة احلياة،

ذلك فإنام يسلم بأمر أشد إعجاز وصعوبة عىل العقل من االعتقاد بوجود اهلل الذي خلق هذه 

 ( 1) األشياء ودبرها(

وذلك لكون )املادة ال يمكن أن تكون مطلقا مبدأ حياة وال مصدر، ألن ما كان خاليا  

له، ومادة اخلالية من احلياة بالقوة والفعل،    من َشء قوة وفعال ال يمكنه مطلقا أن يكون مصدرا

فإذا ال يمكن أن تكون مصدرا للحياة. أما خلوها من احلياة فعال فباملشاهدة، ألن كال يرى أن 

املادة عرية منها، وإال القتىض أن حترك نفسها فعال بأن تنمو أو حتس أو تعقل، وذلك ظاهر  

خلوها منها بالقوة ؛ فألهنا لو قدرت أن تربز احلياة البطالن ظهور الشمس يف رابعة النهار. وأما  

 
 ، مقالة )اخلاليا احلية تؤدي رسالتها(، لرسل تشارلز آرنست. 79اهلل يتجىل يف عرص العلم،   (1) 
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ذات يوم لقدرت أن تربزها اآلن ؛ ألن طبائع األشياء ثابتة ال تتغري، فكام كانت من قبل فهي  

اآلن، وال يمكن أن توجد يف وقت وتضمحل يف آخر، وذلك مقرر يف مبادئ العلوم الطبيعية  

للحياة يف املادة ؛ فإذا ثبت االفتقار إىل موجد هو  الثابتة، فام شوهد قط وال يشاهد أدنى أثر  

  (1)مسبب األسباب(

 ثالثا ـ إسناد اخللق للصدفة والعشوائية: 

وهي من املغالطات التي يستعملها أكثر املالحدة، فهم يذكرون ـ بصيغ خمتلفة ـ أن كل  

كم، وإنام هو ثمرة  ما نراه من أنواع اجلامل والنظام، واإلبداع واإلتقان ليس نتاج خلق إهلي حم

 .(3)طورا فطورا إىل أن حتولت إىل العامل الذي نراه بأحيائه ومجاداتهعشوائية تنقلت  (2)لصدفة

نشأت صدفة عرب سلسلة طويلة من التطور الكيميائي ما قبل  أي أن احلياة ـ كام يرون ـ  

مروًرا  البسيطة،  الكيميائيات  من  ابتداًء  السنني،  ملاليني  استمر  املتعددة،    احليوي  باجلزيئات 

كائنات   إىل  وصواًل  حتفيزية،  بدورات  داخلة  ذاتيًّا  الناسخة  املتعددة  قبل  ]مواجلزيئات  ا 

 ، وأخرًيا وصواًل إىل بكرتيا بسيطة. [ بكتريية

 
 ..101د للقاسمي، دالئل التوحي   (1) 

أي سبب،    (2)  املاء دون  الَشء دون علة؛ كغليان  معاٍن، منها: حدوث  بالصدفة عدة  يقصد 

وهذا مستحيل؛ فمن املستحيل حدوث َشء دون علة وسبب.. ومنها: حدوث الَشء بعلة  

جمهولة، مثل صديق كان يمَش يف شارع لزيارة أحد أقاربه، فوجد صديًقا له كان ذاهًبا لرشاء  

ام من السوق صدفة، وهنا ترافق وتزامن.. ومنها: حدوث الكون وانتظامه عرب سلسلة من طع

التقاء عريض لسلسلتني من األسباب، ومنها: توفر   املدركة، ومنها:  العاقلة وغري  العلل غري 

 جمموعة من العوامل بطريقة غري واعية لُتشكل ظاهرة.. 

ة هبذا املطلب من كتاب ]امللحد واستدالله اخلاطئ  استفدنا الكثري من املادة العلمية املرتبط   (3) 

 بالصدفة[ د. ربيع أمحد. 
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ذلك   نراه  الكون  ومثل  االنتظام  الذي  إال  هبذا  ـ  يذكرون  كام  ـ  يتكون  نتيجة  مل  صدفة 

توافر الظروف والعلل املادية لنشأة نتيجة لو  .. العاقلة وغري املدركةسلسلة من العلل املادية غري  

 . مريدة أرادت إنشاءه عىل هذا الشكل  الكون نشأ الكون دون حاجة لقوة عاقلة

فيه،   يكونون  الذي  العلمي  العرص  خمتلفة، بحسب  أساليب  ذلك  يف  يستعملون  وهم 

مل يتم اكتشاف الكثري من احلقائق  حيث نجدهم يقللون االحتامالت يف العصور السابقة التي  

 العلمية فيها، ويزيدوهنا يف العصور التالية. 

 [ أمثلة ذلك أن  )كلب داروين(  [، والذي كان يدعى    (1)توماس هنري هاكسِل ومن 

د ترضب عىل آلة  و لو تركنا ستة قرنتيجة إخالصه الشديد لدارون ونظرية التطور، ذكر أنه:  

أن تكتب االعامل  ، وزمنا طويال، فإهنا يمكنها أن  ومسافات  ،رموز  4و   ا، حرف  26كاتبة حتوي  

 . . الكاملة لويليام شكسبري

القرود   مل تعد تكفي  الكثرية، فإنه  العلمية  املتأخرة، وبعد االكتشافات  العصور  أما يف 

الستة، فذلك راحوا جيرون تعديالت عىل تلك النظريات، فاستبدلوها بنظرية جديدة، وهي  

ال] القردة  متناهية نظرية  أو عىل وضع  ال  ليتحقق من [،  والفرص  االحتامالت  أكرب عدد من 

 خالهلا الكون بالصورة التي نراه عليها..  

ولذلك نراهم يضعون ترليونات االحتامالت التي تفوق كل املمكنات يف سبيل إلغاء  

دل  قوة خارجية أنشأت الكون وصممته، حتى أن دوكينز أثناء رده عىل املعجزات باعتباره ت 

عىل وجود قوة خارجية راح يقول يف كتابه صانع الساعات األعمى: )املعجزة عبارة عن َشء  

 

 (1)  ( هاكسِل:  هنري  بـ )كلب  1895  -1825توماس  لقب  قد  كان  بريطاين..  أحياء  عامل   )

داروين( لدفاعه القوي عن نظرية تشارلز داروين النشوء والتطور.. التقى تشارلز داروين يف  

 .. وهو صاحب نظرية القرد . 1856حوايل 
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جتاهنا  بيده  العذراء  ملريم  متثال رخامي  ح  لوه فإذا  جًدا.  مفاجئ  حدوثه  لكن  احلدوث،  ممكن 

د لنا عجز الرخام عن هذه احلركة..   فعلينا اعتبار ذلك معجزة، ألنه كلَّ خرباتنا ومعارفنا تؤكه

لكن العلم لن حيكم عىل هذه احلادثة باعتبارها مستحيلة متاًما، ولكنها فقط غري حمتملة احلدوث  

 (1)للغاية(

بأنه   )فرضيتي  فيقول:  وضوحا،  أكثر  بصيغة  الفكرة  هذه  عن  آخر  موضع  يف  ويعرب 

األحداث التي يشيع ذكرها كمعجزات ليست أموًرا خارقة للطبيعة، لكنهها جزٌء من سلسلة  

حداث الطبيعية األكثر أو األقل احتاملية.. املعجزة، بكلامت أخرى، يف حال حدثت،  من األ

د   فإنه ذلك رضبة حظ مبهرة، ال تنقسم األحداث برتابة إىل أحداث طبيعية ومعجزات.. فبمجره

 ممكن(
ٍ
  (2) إعطاء وقٍت أو فرٍص غري حمدودة، فإنه أيَّ َشء

الكواكب  وبناء عىل هذا، فقد طرح يف كتابه ]وهم اإل إمكانية توفر ماليري ماليري  له[ 

كوكبنا هذا، وبالصورة التي هو   حتى يكون   التي تصلح للحياة يف مكان ما من الكون الواسع، 

كانت   إذا  ثانية،  )سأقوهلا  بقوله:  ذلك  عن  عرب  كام  أو  االحتامالت،  من  احتامل  جمرد  عليها 

ليار، يبقى احلدث غري املتوقهع مع ذلك احتامالت تولهد حياة عىل كوكٍب ما عفوًيا واحد إىل م

  (3)مفاجأة ممكنة احلدوث عىل مليار كوكب(

راح يفرس كل َشء، فهو ال حيتاج إال إىل الزمن، وقد  ونتيجة هلذه الطريقة يف التفكري  

قال شارحا كيف تعمل الصدفة عملها يف متثال الرخام الذي سبق ذكره: )فيام يتعلهق بالتمثال  

 

م   (1)  بال  كونًا  ر  التطوه أدلة  ُتظِهر  ملاذا  األعمى،  الساعات  دوكينز،:  صانع  ريتشارد  صمم، 

 . 159(،  1996)نيويورك: نورتون،  

 . 139املرجع السابق، ص    (2) 

 . 374- 373وهم اإلله، ريتشارد دوكينز، ص   (3) 
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دة باستمرار، يلغي   الرخامي، تتدافع اجلزيئات يف الرخام الصلب فيام بينها باجتاهات غري حمده

بعضه، املختلفة  اجلزيئات  بني  حدث    التدافع  إذا  ولكن  ثابتة.  التمثال  يد  كامل  تبقى  لذلك 

اجلزيئات   كل  مطلقة    ـواجتهت  من   ـ بصدفة  اليد.  ك  فستتحره نفسها  اللحظة  يف  واحد  باجتاه 

االحتامالت   لكن  حتدث،  أن  املمكن  من  احلالة.  هذه  يف  لنا  رخامي  متثال  ح  يلوه أن  املمكن 

ختيهله. ولكن ليست عصية عىل احلساب كثرًيا.  املعاكسة ملثل هذه صدفة، كبريٌة بشكٍل غري ممكٍن  

قام زميٌل فيزيائي بحساب ذلك يل، ووجد أنه عدد االحتامالت كبرٌي جًدا بحيث أنه عمر الكون  

حتى يومنا هذا صغري جًدا ال يكفي لكتابة كل األصفار! من املمكن لبقرٍة أن تقفز إىل القمر  

ة هذا اجلزء من النقاش أن نتمًكن باحلساب من نظرًيا مع أنه احتاملية ذلك قليلة. إنه خالص

  (1)الوصول إىل مناطق من ضآلة االحتامل بشكل أكرب بكثري مما نستطيع أن نتخيله معقواًل(

وكل هذه أطروحات ممتلئة باملغالطات، ومل يدل عليها أي دليل علمي وال ريايض، وال  

، وبعد تدريبها عىل الرضب عىل عقِل.. حتى أن البعض أجرى جتربة عىل جمموعة من القردة 

 .(2) لوحة املفاتيح، وتركها مدة طويلة، مل تتمكن من كتابة كلمة واحدة كاملة 

مع العلم أنه حتى لو متكنت هذه القردة من كتابة مجلة، بل من كتابة قصيدة، بل من  

ئا أمام  كتابة ديوان كامل، فإن ذلك ال يغري من القضية شيئا.. ذلك أن كل ذلك ال يساوي شي 

 دقة خلية واحدة وإحكامها وعجائب صنعتها. 

القردة، وما عليها كتابته،    باإلضافة إىل ذلك يقال هلؤالء املولعني بإضافة احتامالت عدد

 

 .. 160- 159صانع الساعات األعمى،    (1) 

أراد املركز الربيطاين للبحوث اختبار هذه النظرية حاسوبيًا .. فوضع ستة قردة افرتاضية    (2) 

بدأت ترضب عىل اآلله الكاتبة ملدة شهر كامل مل جيدوا فيها كلمة مكونة من حرف واحد .. يف  

 اإلنجليزية، مع العلم أن احلرف يف اإلنجليزية يعترب كلمة اذا كان مسبوقًا ومتبوعًا بفراغ.. 
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..  تنطق كلامهتا، أو جتعل كلامت القصيدة ناطقة؟هلذه القردة أن  هل يمكن  :  (1)ليثبتوا الصدفة

وهل    ..وهل هناك آلة كاتبة تظل تطبع ملاليني السنني؟   ..السنني؟وهل هناك قرد يعيش ماليني  

له يف نفس    ه من الذي صنع له احلرب ووفرو  .. هناك أوراق تكفي للكتابة عليها ملاليني السنني؟

 من الذي وفر له األوراق يف نفس املكان الذي هو فيه؟و .. املكان الذي هو فيه؟

ء غري متوقعة، فليس معنى ذلك أهنا يمكن  لو سلمنا أن الصدفة يمكن أن تنتج أشيا و

أن تنتج حدًثا مستحياًل، ونشأة نظام مستمر قابل للتفسري بال منظم عاقل: حَدٌث مستحيل ال  

حدث مستحيل ال   حية:  ملادة  بنفسها  حية  مادة غري  الزمان، وحتول  وقوعه مهام طال  يمكن 

ا إىل كائن واعي: حدث مستحيل  يمكن وقوعه مهام طال الزمان، وحتول مادة غري واعية بنفسه

حدث   يسمع:  كائن  إىل  بنفسها  تسمع  ال  مادة  وحتول  الزمان،  طال  مهام  وقوعه  يمكن  ال 

مستحيل ال يمكن وقوعه مهام طال الزمان، وحتول مادة ال تضحك إىل كائن يضحك: حدث  

 مستحيل ال يمكن وقوعه مهام طال الزمان.

الرد عىل هذه املغالطة من أيرس   األمور، ذلك أهنا ال تعتمد إال عىل نفس  ولذلك فإن 

املبادئ التي يعتمد عليها هؤالء يف طروحاهتم، ويغالطون فيها، وسنذكر هنا باختصار مخسة  

 :(2)وجوه، يمكن االستفادة منها يف الرد عىل هذه املغالطة

 ـ الصدفة تفرس كيفية احلدث ال حتديد الفاعل:   1

.. لكن ال يمكن قبوهلا أبدا  تصف كيفية احلدثارها  باعتبالصدفة  ذلك أنه يمكننا قبول  

للحدثلنفي   فاعل  لنفي  وجود  الصدفة وسيلة  حيث جيعلون  املالحدة،  به  يقوم  ما  .. وهو 

 الفاعل، ال لوصف الكيفية. 

 

 انظر: امللحد واستدالله اخلاطئ بالصدفة، د. ربيع أمحد.   (1) 

 انظر: امللحد واستدالله اخلاطئ بالصدفة، د. ربيع أمحد.   (2) 
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عندما   أنه  ـ  مثال  ـ  ومنها  يوم،  كل  ونعيشها  جدا،  كثرية  هلذا  املقربة  الواقعية  واألمثلة 

الصدفة مدخل مقربة فرعونية أثناء إجراء  عن طريق  مرص  بكتشف أهايل إحدى قرى املنوفية  ا

حفائر لتشييد مسجد، وقاموا بإبالغ مسؤويل املجلس األعىل لآلثار، الذين أوفدوا جلنة فنية  

أنه  أنه من االكتشافات األثرية املهمة، وـ بعد البحث والتنقيب ـ  تبني هلم  ووأثرية متخصصة،  

 . إىل العرص الفرعوين املتأخر للدولة الفرعونية القديمة  يعود 

املكتَشف بأن حصوله كان   لكنا مل نعرب عن  فهنا عربنا عن االكتشاف بكونه صدفة.. 

صدفة، وإنام رحنا نبحث بجد عن حقيقته وتارخيه والتفاصيل املرتبطة به، ولو اعتربناه صدفة 

 ملا فعلنا ذلك. 

القهكذا  و أحد  أن  نسمع  صدفةعندما  اكتشف  الفيزيائية  مثل وانني  اكتشاف    .. 

ال نفهم من ذلك أن القانون ليس له    . .أرشميدس لقانون الطفو، واكتشاف نيوتن للجاذبية

 ف.. وإنام طريقة االكتشاف فقط كانت عن طريق الصدفة.مكتِش 

عندما   صدفة وهكذا  اخرتع  األشياء  من  شيًئا  أن  مثل  نسمع  ليربش  ..  هانز  اخرتاع 

  .. الطبية، واخرتاع جون واكر ألعواد الثقاب، واخرتاع ليبارون سبنرس للميكروويفللنظارة 

 . ع ال نفهم من ذلك أن هذا الَشء ليس له خمرتِ 

عندما نسمع أن جريمة من اجلرائم اكتشفت صدفة ال نفهم من ذلك أن هذه  هكذا  و

 اجلريمة ليس هلا مرتكب. 

جة سلسلة من التفاعالت الطويلة، دون  الكون نشأ صدفة نتيوبناء عىل هذا، فإن اعتبار  

 .. مقولة غري صحيحة، بل هو مغالطة ِصحية. تنظيم أو ختطيط سابق

بل إن املالحدة يف معامالهتم العادية يقرون هبذا، ويعتربونه، وال يطبقونه إال يف هذا  

 األمر وحده، لينفوا وجود اهلل..

[  هوليودتصال[ التي حولتها ]ومن األمثلة عىل ذلك أن ]كارل ساغان[، يف روايته ]ا
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تدرس مع زمالئها يف مركز أبحاث  كانت    [ إيِل ] حيكي قصة عاملِة فلك تدعى    إىل فلم سينامئي،

أهنا تتمتع بصفتي التفرد  من خالل البحث  إشارات واردة من أعامق الفضاء، وتبني    [ سيتي]

قد نشأت بالصدفة،  أهنا يستحيل أن تكون  يؤكد  وذلك ما جعل أعضاء فريق البحث  والتعقيد،  

ثم تكشف أحداث الفيلم عن   (..إهنا حتمل نظاما  .. إهنا ليست تشويشا كونيا ون: )لذا يصيحو

 ورود تلك الرسائل بالفعل من عوامل أخرى. 

إلثبات وجود  كانت كافية  يؤكد أن رسالة معقدة واحدة  فالرواية، والفيلم الذي مثلها  

ي  مرسل ذكي، لكن مل  امللحدين  الرجل نفسه وماليني  املنطق عندما   وا ستخدمهذا  نفس هذا 

 ..بل يعتربونه نشأ عن صدفة عشوائية. تعقيد احلمض النووييرون  

 تكرار احلدث يقلل من احتاملية الصدفة: ـ    2

عندما يتكرر حدث معني بنفس النمط  وهذا من احلقائق املتفق عليها عند مجيع العقالء؛ ف

و ل  العق ستبعد  ي احلسبان،  من  الالصدفة  عن  للبحث  احلدث  سبب يذهب  وراء  ؛  الكامن 

يف احلدوث، بل عشوائية، ال قصد فيها وال ترتيب، وال    ال تكون أكثرية أو دائمية فالصدفة

، وهذا ما يقيض عىل تلك املغالطة من أساسها، ألهنا تنبني ـ كام يمكن التنبؤ هبا قبل حدوثها 

 الطويل، والزمن ليس يف مصلحة الصدفة.ذكرنا ـ عىل اعتامد الزمن 

حادثة من احلوادث تتكرر من حني آلخر    نا لو وجدومن األمثلة املقربة هلذا املعنى أنه  

وراء  الكامن سبب ال بحث عن نستبعد الصدفة، ونال شك فإننا يف نفس املكان وبنفس النمط،  

 معينًا يتسبب يف ذلك. ذلك، وهذا السبب ربام يكون خلاًل ما يف هذا املكان، أو شخًصا 

املدارس،  ف باقي  دون  معني  امتحان  يف  معينة  مدرسة  طالب  رسب  أنفلو  شك    نا ال 

يكون خلاًل يف املنظومة التعليمية، أو إمهال  فقد  بحث عن سبب ذلك،  نستبعد الصدفة، ونس

 . أو غري ذلك ُأرَسِ الطالب ألبنائهم

يف  ا ويأيت لياًل، وعندما عاد  يذهب لعمله صباًح و يسكن يف شقة وحيًدا،    ا شخصولو أن  
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قبل  يوم من األيام   الشقة  أنه يغلق مجيع نوافذ  النوم مفتوحة، رغم  نافذة حجرة  لشقته وجد 

تكرر  فإنه يف املرة األوىل، قد يعترب ذلك غفلة منه، وأهنا حصلت صدفة، لكن إن  خروجه منها،  

أن يتبادر إىل ذهنه هو  وأول ما  نه سيستبعد الصدفة، ويبحث عن سبب ذلك،  فإهذا األمر،  

 شخًصا يتسلل إىل شقته. 

مادة الكون كانت موجودة ثم انفجرت وتباعدت  وبناء عىل هذا، فإن قول املالحدة بأن  

أجزاؤها وتناثرت، ويف اللحظات األوىل من االنفجار اهلائل ارتفعت درجة احلرارة إىل عدة 

هذه   ومن  الذرات،  أجزاء  فيها  كونت  ذرات  تريليونات،  وهي  الذرات،  كونت  األجزاء 

اهليدروجني واهلليوم، ومن هذه الذرات تألَّف الغبار الكوين الذي نشأت منه املجرات فيام بعد،  

اليوم،   نراه عليه  الكون إىل ما  النجوم والكواكب، وما زالت تتكون حتى وصل  ثم تكونت 

ل قوى عاقلة مريدة الف العقل فقط، بل ختالف  مغالطة كبرية ال خت  وكل هذا صدفة دون تدخُّ

 العلم أيضا. 

نيوتن األول  ف ما مل تؤثر عليه قوة خارجية  ]حسب قانون  يبقى ساكنًا  الساكن  اجلسم 

فتحركه، واجلسم املتحرك برسعة ثابتة يف خط مستقيم يبقى عىل هذه احلالة ما مل تؤثر عليه قوة 

له احلركية  احلالة  فتغري  البحث عن  خارجية  إىل ذلك؛  قوة خارج[ يستدعي  أدت  كل  ألن  ية 

مادة الكون األوىل كانت ساكنة ثم انفجرت، فال  هم يذكرون أن و. حدث ال بد له من حمِدث.

 من فعل هبا ذلك.  من وجود إذن بد 

تناثر ألشالء عديدة وجسيامت   املعلوم أن أي انفجار يتبعهباإلضافة إىل هذا، فإنه من  

ع للجزئيا  ت واجلسيامت، وتكوين أرض وجبال وكواكب  صغرية، فكيف يتبع االنفجار جتمُّ

 ونجوم وجمرات وغري ذلك دون وجود قوة خارجية حكيمة عاملة أدت لذلك؟ 

دمار، فكيف يتبع االنفجار الكوين العظيم عامر   أن أي انفجار يتبعهأيضا  ومن املعلوم  

وتكوين أرض وجبال وبحار وحميطات وأهنار وكواكب وأقامر ونجوم وجمرات دون وجود  
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 وة عاملة حكيمة؟ ق

هدم، فكيف يتبع االنفجار الكوين بناء   أن أي انفجار يتبعهفوق ذلك كله  ومن املعلوم  

 أرض وجبال وكواكب وأقامر ونجوم وجمرات دون وجود قوة عاملة حكيمة؟ 

ويستمر دون وجود قوة خارجية  الكون،  فكيف يبقى  بام قالوا؛  وعىل التسليم اجلديل  

 ره؟ حتافظ عىل بقائه واستمرا

وإذا كان الكون قد تطور من املادة األوىل له، فمن الذي طور هذه املادة؛ إذ أي تطور ال  

إن قيل: املادة هي التي طورت نفسها عرب ماليني السنني، فاجلواب: هذا ف  .. بد له من مطور؟

كيم  الكالم يستلزم أن األدنى يتطور بنفسه إىل األعىل، والتطور الذايت إىل األكمل دون تدبري ح

الكامل ينتج  الناقص ال  إذ  أمٌر مستحيل عقاًل؛  الكالم  (1)عليم قدير خالق،  ، ويلزم من هذا 

 .(2) قبول حتول الناقص إىل الكامل بنفسه، وهذا نظري وجود الَشء من العدم الكِل املحض

وإذا كان وجود هذا الكون عن طريقة الصدفة، أليس من املمكن، واحلال هكذا، أن  

صدفة أخرى تقيض عىل هذا الكون كله؟ وتتعطل كل هذه املصالح من شمس وقمر  توجد  

ونجوم وغري ذلك، مما يف هذا الكون املرتابط املنتظم بصورة تضمن استمرار احلياة سليمة عن 

اخلراب والتداخل؛ إذ الشمس جتري ملستقر هلا، والنجوم زينة للسامء، والقمر ضياء، والرياح 

،  نساناملطر، والليل يف وقته، والنهار يف وقته، كلها جتري لصالح اإل  لواقح، والسحب حتمل

آية،    نسانولبقاء احلياة هذه الدهور التي ال يعرف هلا وقًتا إال اهلل تعاىل، بل واإل نفسه أعظم 

 .(3)احلي من مادة ليس هلا حياة؟! نسانكيف أوجدته الصدفة من العدم؟ وكيف وجد اإل

 

 .331كواشف زيوف للشيخ عبدالرمحن حبنكة امليداين ص   (1) 

 .446كواشف زيوف للشيخ عبدالرمحن حبنكة امليداين ص   (2) 
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وعىل التسليم اجلديل أن تكوين كوكب من الكواكب كان صدفة، فكيف تفرس الصدفة  

تكوين الكواكب األخرى؟ ولو كان تكوين أحد األقامر صدفة، فكيف تفرس الصدفة تكوين 

الن النجوم صدفة، فكيف تفرس الصدفة تكوين  جوم  األقامر األخرى؟ ولو كان تكوين أحد 

األخرى؟ فإذا سلمنا جدالً أن الصدفة أحدثت كوكًبا، فال يمكنها أن تكرر إحداث كوكب  

 آخر كل مرة. 

وإذا سلمنا جدالً أن الصدفة أحدثت قمًرا، فال يمكنها أن تكرر إحداث قمر آخر كل  

مرة، وإذا سلمنا جدالً أن الصدفة أحدثت نجاًم، فال يمكنها أن تكرر إحداث نجم آخر كل  

وإذا سلمنا جدالً أن الصدفة أحدثت جمرة، فال يمكنها أن تكرر إحداث جمرة أخرى كل    مرة،

مرة؛ أي: نحن أمام كمٍّ هائل من األحداث املتكررة، التي حييل العقل حدوثها دون وجود قوة  

 عاملة حكيمة أدت لذلك، نحن أمام سلسلة من الصدف املنظمة، وليس صدفة واحدة. 

إال مادة راكدة ركوًدا رهيًبا، ومل يكن هناك َشء غري املادة الراكدة،  وما دام الكون مل يكن  

فمن أين أتت هذه الصدفة التي حركت الكون كله، مع أن هذا احلادث الذي وقع مل تكن له  

 ؟ أية أسباب موجودة، ال داخل املادة وال خارجها 

 احتامل وقوع احلدث ال يستلزم وقوعه: ـ    3

ة التي حياول املالحدة جتاوزها باعتبارهم أن الصدفة َشء  هذا من املعلومات البدَييو

احتامل وقوع احلدث ال يستلزم وقوعه، واحتاملية وقوعه  ف..  (1) حتمي الوقوع، ال ممكن الوقوع

نلقيها عىل  تكون يف كل مرة، فلو أن عندنا قطعة معدنية هبا وجه صورة ووجه كتابة عندما 

يمكن لكن مع ذلك  ، و2/ 1كل مرة واحد من اثنني  ، فاحتامل وقوع وجه الصورة يف  األرض

 

1175 . 

 انظر: امللحد واستدالله اخلاطئ بالصدفة، د. ربيع أمحد.   (1) 
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املعدنية عرش مرات وال  نأن   القطعة  أيًضا  نلقي  لقيها أن نحصل عىل وجه الصورة، ويمكن 

 حصل عىل وجه الصورة. نعرشين مرة وال 

وجه   عىل  احلصول  فاحتامل  وجوه،  ستة  به  نرد  حجر  عندنا  أن  مرة    [1] ولو  كل  يف 

مكن أن تلقي حجر النرد عرش مرات وال حتصل عىل وجه  ، وي 1/6سيكون واحًدا من ستة  

 . [1]، ويمكن أيًضا تلقيه عرشين مرة أو ثالثني مرة وال حتصل عىل وجه  [ 1]

الوقوع   ممكن  أنه  بالصدفة  وقوعه  احتاملية  حساب  يمكن  احلدث  أن  معنى  وليس 

ل ألن خيرج إىل  عن األسباب املوِجدة له، فاالحتاملية الرياضية ال تعني أن احلدث قاب بمعزل

 .(1)حيز الواقع دون أن تتوافر له املقدمات التي تنسجم مع القوانني املوجدة للظاهرة 

، قيل له: النجاح  باملائة  50من املحتمل أن أنجح بنسبة    ـ مثال ـ:  إن قال طالب ال يذاكر ف

مذاكرة؛ فمن جد له أسبابه، وليس معنى احتاملية نجاحك يف االمتحان إمكان أن تنجح دون  

 وجد، ومن زرع حصد. 

  ـ ولو ضئياًل    ـإذا كان هناك احتامل  )املالحدة:  خالل هذا يظهر مدى هتافت قول  ومن  

يف أن تنشأ احلياة من املادة صدفة بال خالق عرب ماليني السنني، فمن املمكن أن تنشأ احلياة من 

ال من  الكثري  وجود  ظل  ويف  السنني،  ماليني  عرب  صدفة  ممكنًا،  املادة  يصبح  املستحيل  وقت 

واملمكن يصبح من املحتمل، واملحتمل قد يصبح مؤكًدا، وما عىل املرء إال االنتظار، والوقت  

 ( نفسه ينفذ املعجزات

التي ال حياة فيها يمكن أن تعطي  باإلضافة إىل هذا، فإن قوهلم هذا   املادة  يستلزم أن 

عطيه إذا كان ال يملِكه وال يملك أسبابه، واملادة احلياة لغريها، وهذا باطل؛ ألن فاقد الَشء ال ي

واحلياة َشء غري مادي، فكيف تكون ناجتة من َشء    .. تفتقد احلياة، فكيف هتب احلياة لغريها؟

 

 . 337خرافة اإلحلاد للدكتور عمر رشيف ص    (1) 
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واحلياة ال تأيت إال من حي، والكائنات احلية ال يمكن أن تأيت إال من كائنات حية  ..  مادي؟

ول حتول الناقص إىل الكامل بنفسه، وهذا نظري وجود  وكالم هؤالء املالحدة يستلزم قب..  مثلها 

 .(1) الَشء من العدم الكِل املحض 

والبون الشاسع بني املادة والكائنات احلية ال يمكن تغافله؛ إذ املادة ال حياة فيها، وال  

والكائن احلي كاإل والنمو، واحلركة    نساننمو وال حركة وال تكاثر،  باحلياة  يتمتع  واحليوان 

 ثر. والتكا 

؛ ألن الوقت  ، فمغالطة كربى املستحيل ممكنًا أما ادعاؤهم بأن الوقت كفيل بأن حيول  

وحيوان ونبات وأسامك وطيور وحرشات كلها   إنسانعامل هدم ال عامل بناء؛ فالكائنات من  

بمرور   وتبىل  تفُسُد  ذلك  وغري  وقصور  بيوت  من  واجلامدات  الوقت،  بمرور  ومتوت  هتَرُم 

طعاًما أو حلاًم جتده يفسد بعد مدة معينة، حتى النجوم بمرور الوقت جتدها الوقت، وإذا تركت  

الذي يزودها بالطاقة، أِضْف إىل ذلك أن الَشء املمكن قد    غاز اهليدروجني من تفقد وقودها 

 يصري مستحياًل بمرور الوقت. 

كاحلياة    ـوهؤالء املالحدة الذين يرون أن املادة قد أدت إىل ظهور عناِص متجاوزة هلا  

هم يف هناية األمر ينسبون للامدة مقدرات غري مادية، ومن ثم فإهنم يكونون قد خرجوا    ـمثاًل  

من مقاصد الفلسفة املادية، خصوًصا وأن فرضياهتم ال خترج عن كوهنا تكهنات عنيدة طفولية  

تركي  من  حوهلم  ما  تفسري  ذاته  الوقت  يف  هلم  ماديتهم، وتضمن  يف  االستمرار  هلم  ب  تضمن 

 . (2) ووعي وغائية

 االحتامالت: قوانني  الصدفة و تعارض  ـ    4

 

 .446كواشف زيوف للشيخ عبدالرمحن حبنكة امليداين ص   (1) 

 . 27 ص  املسريي بعبدالوها  للدكتور  اإلنسان وتفكيك املادية  الفلسفة  (2) 
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حكم  بغية الوصول إىل  أسس رياضية سليمة  عىل  اآلن  تقوم  املصادفة واالحتامل  ذلك أن  

تضع أمامنا احلكم األقرب إىل الصواب مع تقدير احتامل اخلطأ يف هذا هي  صحيح مطلق، و

 احلكم.. 

تامل من الوجهة الرياضية تقدًما كبرًيا، حتى  وقد تقدمت دراسة نظرية املصادفة واالح

أصبحنا قادرين عىل التنبؤ بحدوث بعض الظواهر التي نقول: إهنا حتدث باملصادفة، والتي ال  

 ى )مثل قذف الزهر يف لعبة النرد( نستطيع أن نفرس ظهورها بطريقة أخر

كن أن حيدث  قادرين عىل التمييز بني ما يم  ـبفضل تقدم هذه الدراسات    ـ وقد ِِصنا  

بطريق املصادفة، وما يستحيل حدوثه هبذه الطريقة، وأن نحسب احتامل حدوث ظاهرة من 

 .الظواهر يف مدى معني من الزمان

ـ كام يزعم املالحدة    املصادفة يف نشأة احلياةوبناء عىل هذا، فإننا إذا أردنا أن نحسب دور  

لة للحياة، ثم نقوم بحساب االحتامالت  ـ فإن علينا أن نتعرف عىل كل العناِص الرضورية املشك

   املمكنة لذلك. 

ن فكرة املصادفة  إحيث    ،أو تركيبه   ه ترتيبوخلق الَشء، ا بني هناك فرقأن    (1) مع العلم  

ألن املوجود ال حتكمه قانون املصادفة بحال من األحوال،    ،ن ندخلها البحث األولأال يمكننا  

وأما تركيب األشياء فقد يبقى موضع بحث، كام أن حركة الَشء ال يمكن أن يرد اىل املصادفة،  

ن قانون املصادفة يبقى مشوهًا مبتورًا منذ األساس، فإلقاء حجر النرد ذي الوجوه  أجد  نوهكذا  

فيتكرر رقم واحد مخس مرات أو ست مرات أو أكثر،  ،  دورها السداسية قد تلعب الصدفة  

وموضوعة يف كيس    10ـ    1ولكن احتامل هذا نادر جدًا كام أن احتامل سحب أوراق مرقمة من  

 

، فام بعدها، وقد ذكر أنه اقتبس األمثلة  9انظر: الطب حمراب لليامن، خالص جلبي، ص    (1) 

 الواردة هنا من كتاب مصري البرشية لكاتبه ليكونت دي نوي.
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يأيت يف األول ثم تتبعه األرقام التالية بالرتتيب(    1واحد بصورة مرتبة متدرجة )بحيث ان الرقم  

املصادفة أن يلعب دوره يف الوجود أصاًل أو يف حركة    احتامل ضعيف ونادر ولكن أين لقانون

 املادة من األساس؟!  

عند    قانون املصادفة عاجز ف  ، ظاهرة احلياة  باإلضافة إىل هذا، فإن العلم يقف دون تفسري

ولكن انبثاق احلياة من املوات    ، فرتتيب املواد بكيفية ما قد يوضع يف مدار البحث  ؛ هذه العتبة

 .  ة التفسري عىل ضوء املنهج الذي يفكر به املالحدةمعجزة مستحيليبقي 

فإن   إىل ذلك،  بنسبة معكوسة مع  باإلضافة  يزداد وينقص  االعتبار  املصادفة من  حظ 

ضع عرشة أرقام مرقمة من واحد اىل عرشة يف كيس  ، فعندما نعدد االمكانيات املتكافئة املتزامحة

احتامل واحد من عرشة ألن كل رقم من ن يكون الرقم واحد هو األول  أواحد. فان احتامل  

األرقام العرشة قد يكون هو املسحوب، فاملصادفة ليس هلا وجدان وال ذاكرة كام يقول الريايض  

 الكبري جوزيف برترند.  

أن   القانون  واألمر األخطر من ذلك كله هو  احلية،  إتطبيق هذا  املادة غري  يتم عىل  نام 

ولكن عىل اخللية    ،ء أو خليط من غازات قد يصحفدراسة االحتامل عىل ضغط غاز يف وعا 

ن الرتابط يف اخللية مع ظاهرة احلياة معجزة وحمرية اىل حد جيعل هنا وباقي احلياة فانه يقف، أل

 القانون غري ساري املفعول يف هذا املجال..  

وأردنا أن نسحب    10ـ    1كان معنا كيس فيه عرشة أرقام من  بناء عىل ذلك كله، فلو  

النه كام   ، احدة فان احتامل أن يكون الرقم واحد هو األول هو احتامل واحد من عرشةورقة و

عقد بشدة أكثر عندما تولكن املثل ي  .. ذكرنا كل رقم قد يكون له احلظ يف أن يكون هو املسحوب 

احتامل أن يكون الرقم واحد ثم يتبعه الرقم اثنان هو  ن ذلك أن  نريد أن نسحب رقمني متتابعين 

ننا لو فكرنا كيف سيتم األمر فان احتامل رقم واحد ثم تنبعه االرقام  أل  ، واحد ضد مائةاحتامل  

الباقية بشكل غري حمدد مثل واحد يتلوه سبعة أو واحد يتلوه ثالثة حتى يكتمل نصاب عرشة 
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وهي احتامل أن نسحب رقمني    ،مرات ثم بقية األرقام بالطريقة نفسها فيكون املجموع مائة مرة 

ثم يتعقد املثل أكثر عندما نريد أن نسحب    .. ويكون الرقم األول واحدًا والثاين اثنني  متتاليني 

ذلك هو   احتامل  فيكون  متتابعة  ثالثة  اثنان،  واحد،  االرقام  بحيث خترج  متتالية  أرقام  ثالثة 

 . واحدًا صد ألف

وهكذا نتدرج يف التعقيد والصعوبة حتى نصل اىل حد عجيب وهو اذا أردنا أن نسحب  

ن إ الرقام العرشة مرتبة بعضها تلو بعض بحيث خترج االرقام من واحد اىل عرشة متتابعة فا

احتامل هذا هو واحد ضد عرشة مليارات، أي اننا إذا أردنا أن نسحب االوراق عرشة مليارات  

( هو مرة 10ـ    1مرة فان احتامل أن خترج االرقام مرتبة بعضها تلو بعض بشكل متدرج من ) 

التي ستكون املطلوبة ولكننا ال ننتظر معجزة الن الطبيعة  واحدة، قد ت كون املرة االوىل هي 

 رشيفة غري خمادعة والن احتامل عرشة مليارات هو الذي يرد اىل الذهن قبل  املرة الواحدة؟

ن لدينا انبوبًا أفلو فرضنا  أخرى أكثر تعقيدا،  أمثلة  مقارنة ببسيط جدًا  لكن هذا املثال  

لف كرة بيضاء وألف كرة سوداء والكرات البيضاء تعلو الكرات السوداء، وهذا زجاجيًا وفيه أ

االنبوب يتصل من إحدى هنايته بكرة زجاجية جموفة تتسع إىل أكثر من ألفي كرة من حجم  

الكرات املوجودة يف األنبوب الزجاجي، فلو القينا نظرة عىل االنبوب الزجاجي لوجدنا اللون 

ا ان  الزجاجي  األبيض واضحًا كام  املنا االنبوب  اننا  لو فرضنا  للون األسود واضح، ولكن 

)وهو ال يتسع يف قطرة إال لكرة واحدة فقط بحيث تصبح الكرات بعضها فوق بعض( بحيث  

أن الكرات اختلطت يف النهاية املجوفة التي تتسع للجميع فان اللون يصبح رماديًا، وإذا أردنا 

فان اللون ال يعود كام كان أي األبيض متميز عن األسود    ارجاع الكرات اىل االنبوب الزجاجي

 بل يصبح اللون رماديًا وذلك المتزاج الكرات السوداء مع البيضاء امتزاجًا تامًا..  

مكانية أن تعود الكرات إىل ما كانت عليه أي األلف كرة البيضاء منفصلة  أن  إاآلن فو

أي   600  أس  10  ×    489ره وهو احتامل  عن الكرات السوداء حتتاج إىل احتامل ال يمكن تصو
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سطر عديدة من االصفار وهو  أصفر إىل اليمني وهذا حيتاج اىل ملء    600مسبوق بـ    489رقم  

. وهذا املثل هو فقط يف ناحية اللون مع متاثل باقي الرشوط فكيف  .رقم ال يمكن قراءته بحال

ة عند ذلك وهذا كام ذكرنا وأين سيكون قانون املصادف  ،خرىأاحلال لو حدث تغري يف رشوط 

 يف عامل املادة فقط ويف ترتيب االشياء..  

قام به عامل ريايض  وهذا املثال ال يساوي شيئا أمام أمثلة أخرى أكثر تعقيدا، ومن ذلك ما  

عىل ذرة واحدة من العضويات والتي يمكن أن تشرتك يف    [تشارلز يوجني جاي] سويرسي هو  

تركيب خلية واحدة من خاليا الكائنات التي تعمر هذا الوجود .. ومع أن الوزن الذري البسط  

هو   الذرات    34,500األحيات  فاعترب  أول  بتبسيط  قام  ذلك  البيض ومع  آح    2000وهو 

نوعان فقط بينام هي يف احلالة العادية  ن الذرات هي  أ)الفي ذرة (. وقام بتبسيط آخر فاعترب  

أربع جواهر عىل االقل وهي الفحم واهليدرجني واالكسجني واآلزوت باالضافة إىل الكربيت  

 والنحاس والفوسفور وغريها من العناِص.  

الفحم   ان  مع  وسطيًا  عرشة  الذري  الوزن  اعتبار  وهو  ثالث  بتبسيط    12وقام 

احلس  16واالكسجني   نتيجة  فكانت  إىل  ...  منها  للخيال  أقرب  هي  اليها  وصل  التي  ابات 

أوالً : االحتامل النظري حلدوث    :احلقيقة حيث أن احتامل حدوث هذه الذرة حتتاج لثالثة أشياء

الذي  الزمن   : وثالثًا  تعني رقم االحتامل  أن  بامكاهنا  التي  املادة وحجمها   : وثانيًا  الذرة  هذه 

 ن تشكيل هذه الذرة الواحدة فقط. حتتاج اليه نظرية االحتامالت حتى يمك

صفر    321أي مسبوق بـ   321أس  10×  2كان احتامل املصادفة تقريبًا  وبناء عىل هذا  

 إىل يمني الرقم.  

نحتاج   الذي  املادة  حجم  كرة  إوأما  بحجم  فهو  املصادفة  هذه  مثل  تتحقق  حتى  ليه 

صفرًا،    164حد أمامه  سنة أي رقم وا  164  أس    10  ضخمة حيتاج الضوء لكي يقطع قطرها اىل

ونتيجة قراءة هذا الرقم يكون بالسنني الضوئية وهو ما يعادل املسافة التي لو سار الضوء سنة  
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أس    1×    6زمنية كاملة يستطع أن يقطعها وهي ما تصل إىل رقم ستة ماليني مليون ميل أي  

الف ميل أو    186الف كيلو مرت أو   300ن الضوء يقطع يف الثانية الواحدة  إحيث    ، ميال  120

  6الف ميل أو كام ذكرنا يف السنة الواحدة    160مليون ميل و    11كام ذكرنا يف السنة الواحدة  

مليون مليون ميل عىل وجه التقريب حيث وصلنا اىل هذا الرقم برضبه عدة مرات حتى نصل  

ة مكونة من إىل رقم السنه ، فهذه الكرة املادية التي نحتاج اليها حلدوث احتامل تكون ذرة بسيط 

ن ذري وسطيًا يبلغ العرشة ) كام ز الفني من الذرات وذات نوعني فقط من اجلواهر وذات و

  164أس      10  ذكرنا ثالث تبسيطات هلذه الذرة الوحيدة ( هي ذات قطر يبلغ بالسنني الضوئية

ب انشتاين  ختيله  الذي  الكون  من  أكرب  الفلك  علم  يف  يبلغ  الرقم  وهذا  كستيليون سسنة.. 

 تيليون سكستيلون مرة.  سكس

فلو فرضنا    ،بقي علينا الَشء الثالث وهو الزمن باالضافة اىل االحتامل والكون املادي

يبلغ  أ وبقدر  يعمل  الذي  هو  احلروري  اخلض  عامل  الثانية    500ن  يف  هزة  تريليون  مليون 

اج اليه  / ثا ، والتي هي من رتبة ذبذبة الضوء، فان الزمن الذي نحت  14  10×    5الواحدة أي  

 بليون سنة.   243  أس   10 مع كل هذا هو  

ن األرض عىل آراء اجليولوجيني مل توجد إال منذ بليوين  كله أجيب أن ال ننسى مع ذلك  و

ن االمكانية الزمانية  أوهكذا فاننا نجد انفسنا    ..سنة كام أن احلياة مل توجد إال منذ بليون سنة

رة واحدة )مع وجود الذرات باألصل أي ليس  واحلجم املادي ال يسعفنا يف حتقيق تكوين ذ

 وهكذا نصل إىل أن نجعل فكرة املصادفة هي االستحالة لذرة واحدة.   ،اخللق(

لكن الكون ليس ذرة واحدة فقط مصممة عىل نسق عجيب وتكوين غريب ، فتكوين  

وتركيب    ، حمري  مدهش  اخللية  وتركيب   ، حمري  مدهش  الفلك  وتركيب  حمري  مدهش  الذرة 

ن تركيب الكائن احلي مدهش  أجة مدهش حمري ، وتركيب االعضاء مدهش حمري ، كام  االنس

حمري ، وأما النفس فهي ذلك العامل الغامض املجهول الذي تستشف البرشية بعض مكنونانه  
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 اآلن ..  

قاله  و بام  الدليل  هذا  ]كريس  نختم  بنيويورك  األمريكية  العلوم  أكاديمية  رئيس 

املل عىل  ردا  ـ  الكياموية،  موريسن[  وباألجزاء  وباملاء،  باهلواء  )إيتوين  قوله:  يف  ]هيكل[  حد 

وبالوقت، وسأخلق اإلنسان(: )إن هيكل يتجاهل يف دعواه اجلينات الوراثية، ومسألة احلياة 

نفسها، فإن أول َشء سيحتاج إليه عند خلق اإلنسان هو الذرات التي ال سبيل إىل مشاهدهتا،  

لة االستعدادات الوراثية، بعد ترتيب هذه الذرات، حتى يعطيها ثم سيخلق )اجلينات( أو مح

ثوب احلياة، ولكن إمكان اخللق يف هذه املحاولة بعد كل هذا ال يعدو واحدًا عىل عدة باليني،  

ولو افرتضنا أن )هيكل( نجح يف حماولته فإنه لن يسميها مصادفة، بل سوف يقررها وبعدها 

  (1)نتيجة لعبقريته(

الرب )حادث  وقال  نتيجة  وجدت  احلياة  بأن  القول  )إن  كونكلني[:  ]إيدوين  وفيسور 

اتفاقي( شبيه يف مغزاه بأن نتوقع إعداد معجم ضخم نتيجة انفجار يقع يف مطبعة عىل سبيل  

 املصادفة(

أن خيلق   للكون  يمكن  )لو كان  ديفيس[:  إيرل  األمريكي ]جورج  الطبيعة  وقال عامل 

بأوصاف اخلالق، ويف هذه احلال سنضطر أن نؤمن بأن الكون نفسه فإن معنى ذلك أنه يتمتع  

إهلًا  إهلنا هذا سوف يكون عجيبًا،  التسليم بوجود )اإلله( ولكن  ننتهي إىل  هو اإلله، وهكذا 

غيبيًا وماديًا يف آن واحد! إنني أفضل أن أؤمن بذلك اإلله الذي خلق العامل املادي، وهو ليس  

 ه ومديره ومدبره، بدالً من أن تبنى مثل هذه اخلزعبالت( بجزء من هذا الكون، بل هو حاكم

توافر   يف  الريايض  اإلمكان  )إن  كريدر[:  ب.  ]مارلني  األمريكي  األعضاء  عامل  وقال 

 العلل الالزمة للخلق عن طريق املصادفة يف نَِسبِها الصحيحة هو ما يقرب من ال َشء( 

 

 اهلل يتجىل يف عرص العلم.   (1) 
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 ـ الصدفة ال تتناسب مع الدقة والنظام:   5

ما   أما أن تفرس  وهذا  الواقع، فالصدفة يمكن أن تفرس حدثا طارئا بسيطا،  يدل عليه 

 واقعا معقدا ممتلئا بكل ألوان النظام، فهذا مستحيل. 

فيمكننا قبول أن يلتقي عاملان، ويتناقشا يف مسألة علمية حمددة، ويف حمل معني صدفة،  

 امة مؤمتر علمي صدفة. لكننا ال يمكن أن نقبل اجتامع مئات العلامء يف وقت واحد، إلق

يستحيل   ولذلك  كثرية،  حتضريات  وحيتاج  جدا،  فمعقد  الثاين  أما  بسيط،  أمر  فاألول 

يكون هناك  أن  أن هناك مؤمترا حصل صدفة من دون  أبدا  حصوله صدفة.. وهلذا مل نسمع 

 حتضري مسبق.  

الكون،   املرات هذا  منه برتليونات    وهيئت،   صممت   قد   فذراته ومثل ذلك، بل أعقد 

  الذرات   تتجمع  مثالً   الكون،  يف  معني   َشء   منها   يتكون  معينة  بطريقة  اجتمعت   إذا  إهنا   بحيث

  ،ا نيرتوجين  تكون  أخرى  وبطريقة   ، ا أكسجين  تكون  أخرى  وبطريقة  ماًء،  تكون  معينة  بطريقة 

ا، وهكذا، فال بد من وجود مصمم هلا ومهيئ هلا قبل وجودها وقبل  ذهبً   تكون  أخرى  وبطريقة 

 نشأة الكون. 

إن فروع العلم كافة تثبت أن هنالك نظاًما معجًزا يسود هذا الكون،  باإلضافة إىل ذلك، ف

أساسه القوانني والسنن الكونية الثابتة التي ال تتغري وال تتبدل، والتي يعمل العلامء جاهدين 

وا كشفها  بالكسوف  عىل  التنبؤ  من  يمكننا  قدًرا  الدقة  من  كشوفنا  بلغت  وقد  هبا،  إلحاطة 

 واخلسوف وغريمها من الظواهر قبل وقوعها بمئات السنني. 

فمن الذي سن هذه القوانني وأودعها كل ذرة من ذرات الوجود، بل يف كل ما هو دون  

من الذي   .. ق واالنسجام؟ومن الذي خلق كل ذلك النظام والتواف  .. الذرة عند نشأهتا األوىل؟

ر فأحسن التقدير؟ هل خلق كل ذلك من غري خالق أم هم اخلالقون؟ إن   .. صمم فأبدع وقدَّ

من النظام والقانون وذلك اإلبداع الذي نلمسه يف الكون حيثام اجتهت أبصارنا يدل عىل أنه  
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 .(1)عليم خبري قدير صنع إله 

الذي   ) واملالحدة  دلياًل عىل وجود خالق؛ ألهنا نشأت    نشأة احلياة ليستيذكرون أن 

صدفة عرب سلسلة طويلة من التطور الكيميائي ما قبل احليوي استمر ملاليني السنني ابتداًء من 

داخلة   ذاتيًّا  الناسخة  املتعددة  واجلزيئات  املتعددة،  باجلزيئات  مروًرا  البسيطة،  الكيميائيات 

( ليس سوى ية، وصواًل إىل بكرتيا بسيطةبدورات حتفيزية، وصواًل إىل كائنات ما قبل بكتري

عىل   دليل  هو  بل  سليم،  عقل  أي  يقبلها  ال  كبرية،  إذ عىل مغالطة  الصدفة؛  بمفهوم  جهلهم 

فهذا ال ينفي    التفاعالت  من  سلسلة  نتيجةصدفة    تأن احلياة نشأ  ـتنزالً معهم    ـالتسليم اجلديل  

صف ولكنها  فاعلة،  ليست  الصدفة  ألن  للحياة؛  خالق  الفاعل،  وجود  من  الصادر  للفعل  ة 

 والفعل ال يوجد بدون فاعل. 

وعىل التسليم اجلديل أن املالحدة قدموا اآللية الصحيحة لنشأة احلياة، فهم تكلموا عن  

كيفية نشأة احلياة، وليس ملاذا نشأت احلياة، ومن الذي أنشأها؟ ومن الذي جعلها تنشأ هبذه 

بحث عن الفاعل، ويبحث عن احلدث، وال يبحث  الطريقة؟ إذ العلم يبحث عن الفعل، وال ي 

 عن احلادث. 

من وجود موِجد للمواد    بد  فال  التفاعالت،   من   سلسلة   نتيجةولو كانت احلياة قد نشأت  

من   السلسلة  وهذه  للتفاعل،  القابلية  املواد  هذه  أعطى  من  وجود  من  بد  وال  تتفاعل،  التي 

َييئ هلا الرشوط املعينة حلدوثها، وهذه   التفاعالت هلا رشوط معينة للحدوث، فتحتاج إىل من 

 السلسلة من التفاعالت حتتاج إىل من حيافظ عليها كي تعطي نتائجها.

ولو كانت احلياة قد تطورت من مادة غري حية، فمن الذي طور هذه املادة؟ إذ أي تطور  

ر، وإن قيل: املادة هي التي طورت نفسها عرب ماليني السنني، فاجلواب: هذا  ال بد له من مطوِّ

 

 . 7ص  الدكتور الدمرداش عبداملجيدمن مقدمة مرتجم كتاب: اهلل يتجىل يف عرص العلم،  (1) 
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الكالم يستلزم أن األدنى يتطور بنفسه إىل األعىل، والتطور الذايت إىل األكمل دون تدبري حكيم  

ثابتة، وهو بمثابة عل الكامل يف خطٍة  ينتج  الناقص ال  إذ  أمٌر مستحيل عقاًل؛  يم قدير خالق، 

، ويلزم من هذا الكالم قبول حتول الناقص إىل الكامل بنفسه، وهذا  (1)إنتاج العدم للوجود

 .(2)نظري وجود الَشء من العدم الكِل املحض

إىل هذا ترتطم  ..  باإلضافة  أن  املمكن  يكن من  البعض وتتحطم؟  أمل  ببعضها  النجوم 

وبعد حدوث احلركة يف املادة، أما كان من املمكن أن تبقى حركة جمردة دون أن تصبح حركة  

 ارتقائية، جتري يف سلسلة مدهشة من العمل التطوري إلجياد الكون اخلايل؟ 

ما هو ذلك املنطق الذي جعل النجوم والسيارات تتحرك هبذا النظام العجيب يف الكون  

لالمتناهي؟ وما هو ذلك املنطق الذي أوجد النظام الشمس يف ركن بعيد من أركان الكون؟ ا

وما هو ذلك املنطق الذي أمكن بواسطته إجراء تغريات مدهشة أتاحت الفرصة لنشأة احلياة 

 ؟ األرضية عىل كرة نساناإل

ك إذا  ما  اآلن  حتى  نعرف  ال  كرتنا  عىل  بالفعل  حدثت  قد  التي  التغريات  انت  وهذه 

موجودة عىل ظهر سيار أو نجم آخر من ماليني املجرات املنترشة يف أركان الكون، فام هو املنطق  

الذي تسبب يف إجياد خملوق حي من مادة بدون حياة؟ هل ألحد أن يقدم لنا تفسرًيا معقواًل  

احلياة عىل سطح   كيف وجدت  احلياة األرضلتوضيح:  تستأنف  قانون  أي  وملاذا؟ وحتت  ؟ 

 !املدهش هبذا التسلسل؟ وجودها 

ثم ما هو ذلك املنطق الذي أوجد يف حيز مكاين صغري كل تلك األشياء الالزمة حلياتنا  

ومدنيتنا؟ ثم ما هو ذلك املنطق الذي يعمل عىل إبقاء هذه األحوال دائاًم يف صاحلنا كام هي؟ 

 

 .331كواشف زيوف للشيخ عبدالرمحن حبنكة امليداين ص   (1) 

 .446كواشف زيوف للشيخ عبدالرمحن حبنكة امليداين ص   (2) 
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اجلم والرتتيب  التسلسل  هبذا  اإلمكانات  هذه  حدوث  يتيحان  واتفاق  صدفة  ثم  أي  يل، 

 ؟ (1)نساناستمرارها ملاليني السنني بحيث ال يطرأ عليها أدنى تغري خيالف مصالح اإل

 رابعا ـ إسناد اخللق للتطور العلمي: 

وهذه من املغالطات الكربى التي يدلسون هبا عىل العوام والبسطاء، حيث يتصورون  

تتحرك بنفسها من غري  أن اكتشاف سبب أي ظاهرة من الظواهر مغن عن اهلل.. وكأن الظاهرة 

 حاجة حمدث هلا. 

متسائال: )ملاذا يعترب اهلل تفسريًا لَشء    [ بقولهريتشارد داوكنزوقد عرب عن هذه املغالطة ]

التفسري ىف  عجز  باألحرى  هو  بل  تفسريا،  ليس  )هو  بقوله:  تساؤله  عىل  أجاب  ثم    ما؟(، 

واو بالروحانيات  متنكرة  أعرف[  ]ال  عن  عبارة  وهو  يعطى  الالمباالة،  وعندما  لطقوس.. 

فهذا يعنى عادة بأهنم ال يملكون أي دراية هبذا الَشء، ولذلك   ،الناس هلل هذا الدور ىف شىء ما 

فإهنم يعطون التفسري ألسطورة ساموية ال يمكن أن نعرفها أو نصل اليها يومًا ما، وولو سألت  

ية، نصف فلسفية عن من أين أتت تلك الشخصية، فاالحتامالت هى أن حتصل عىل إجابة ضباب

  (2)وجوده األزيل، أو وجوده خارج الطبيعة، والتى بالطبع ال تفرس شيئًا عىل اإلطالق(

عقل   يف  باألساس  )الفراغات  فقال:  وضوحا،  أكثر  أخرى  بصياغة  ذلك  عن  وعرب 

أي أن املؤمن يلجأ إىل اهلل بسبب عجزه عن التفسري العلمي   ،(3)اخللوقيني، متأل بواسطة اإلله(

ملا يراه من ظواهر، وبذلك يكون اإليامن حائال بينه وبني البحث عن حقائقها وتفسريها تفسريا  

 علميا. 

 

 . 47  -  46الدين يف مواجهة العلم لوحيد الدين خان ص   (1) 

 . 136وهم اإلله، ص   (2) 

 . 4  64املرجع السابق، ص   (3) 
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مل يكن يدع مناسبة إال ويشهر  الذي  [  هاوكنجأما عامل الفيزياء الربيطاين الشهري ]ستيفن  

لذلك عالقة باملوضوع املطروح، ومن أمثلة ذلك ما نرشته الصحف    فيها إحلاده، ولو مل يكن

العاملية عنه أنه، ولكي يثري انتباه احلارضين يف مهرجان ]ستارموس فيستيفال[ الذي استضافته  

 هاوكنج جزر الكناري بمشاركة ثلة من العلامء ورواد الفضاء، للتباحث يف أمور الفضاء، وكان  

مع الصوت املعدين الصادر من كرسيه املتحرك يصدح يف أرجاء  من ضمن املشاركني، وفجأة س

 القاعة، ليفاجئ اجلميع ويؤكد مرة أخرى أنه )ليس هناك حاجة إىل وجود خالق لنشأة الكون( 

ثم أضاف )الدين مثله مثل العلم، إذ كالمها يفرسان أصل الكون، ولكن أعتقد أن العلم  

سئلة يعجز الدين اإلجابة عليها.. وال أحد يستطيع هو أكثر إقناعا، ويقدم باستمرار إجابات أل

أن يثبت وجود اخلالق، ولكن يمكن التفكري يف كيفية نشوء الكون بشكل عفوي، ونحن نعلم  

أنه ال يمكن تقديم أي تفسري عقِل إال عن طريق العلم، ويف النهاية سنعرف كل ما يعرفه اخلالق 

  (1) إذا كان موجودا فعال(

امل من  كله  تعني  وهذا  هلل،  اخللق  نسبة  أن  العامة  يومهون  جعلتهم  التي  عدم  غالطات 

االعتقاد بوجود اهلل، وكونه مسبب األسباب  ، وهذا غري صحيح؛ فاحلاجة للبحث يف األسباب

د عىل َشء من حقائق العلم الصحيح، وإنهام  ال يعني االستغناء عن األسباب الطبيعية، أو التمره

سبب هلذه األسباب الطبيعية، وحيتهم عىل تسلسل العلل واألسباب أن  هو اعتقاد بأن اهلل هو امل

ة فوق الطبيعة وفوق الكون.. وحتى لو سلمنا جدال أن العلم وصل إىل معرفة   يتصاعد إىل قوه

كل األسباب الطبيعية، فهذا ال ينفي وجود اخلالق، بل هذه األسباب الطبيعية دالة عىل موجد  

 

محيد    (1)  للكون،  خالق  وجود  نفيه  جيدد  شهري  بريطاين  فيزيائي  عامل  بعنوان:  مقاال  انظر: 

 عىل الرابط التايل:   2014أكتوبر  02كعواس، موقع هسربيس، اخلميس  

https://www.hespress.com/sciences-nature/242317.html 
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 اهلل عز وجل. هلا، فكل سبب له مسبب، وهو 

ومثل ذلك ما لو اخرتع اإلنسان حاسوبا ضخام استطاع أن يصنع آالت بديعة.. تقوم  

هي األخرى بصناعة آالت أخرى.. وهكذا فإن هذا التسلسل لن ينفي دور اإلنسان.. بل يبقى  

 اإلنسان هو املبدع األول لتلك اآلالت مجيعا. 

املنتج   عن  سئل  شخصا  أن  فلو  الذي  وهلذا  هو  اإلنسان  وقال:  صنعه،  ومن  األخري، 

 صنعه لكان صادقا، ألن اإلنسان هو الذي صنع من صنع تلك املصنوعات. 

وقد رد عىل هذه املغالطة الكثري من علامء الطبيعة أنفسهم، فقد قال بعضهم: )ان الطبيعة  

،  ود الدينألن ما كشفتم ليس بيانا السباب وج،  حقيقة من حقائق الكون وليست تفسريا له

وما كشفتموه هو اهليكل  ،  فالدين يبني لنا االسباب والدوافع احلقيقية التي تدور وراء الكون

للكون  حيدث.  الظاهر  ملا  تفصيل  احلديث  العلم  الواقع ،  إن  األمر  هلذا  بتفسري  فكل  ،  وليس 

السؤال عن  اجابة  هو  العلم  هذا:  مضمون  السؤال؟(،  )ما  عن  اجابة  لديه  )ولكن :  وليس 

  (1) (؟ذاملا 

بالكتكوت   داخل قرشة  ،  يامه االوىلأيعيش  الذي  ولتوضيح هذا رضب مثاال بسيطا 

ن اهلل  أكان اإلنسان القديم يؤمن ب؛ فقد  وخيرج منها بعدما تنكرس مضغة حلم،  البيضة القوية 

منقار نه يف اليوم احلادي والعرشين يظهر قرن صغري عىل  أولكنا شاهدنا اليوم باملنظار    ، خرجهأ

يام  أثم يزول هذا القرن بعد بضعة  ،  لينطلق خارجا منها ،  يستعمله يف تكسري البيضة،  الكتكوت 

 .  من خروجه من البيضة 

املشاهدةو يزعم  ،  هذه  القائلةأ،  املالحدةكام  القديمة  الفكرة  اإل:  بطلت  خيرج  بان  له 

وال  ،  جديدة للحادثال عىل حلقات  إن املشاهدة اجلديدة ال تدلنا  مع أ،  الكتكوت من البيضة

 

 . 31نقال عن اإلسالم يتحدى، ص  (1) 
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بل عن ،  صبح السؤال ال عن تكرس البيضة أف  ، فقد تغري الوضع اآلن،  تكشف عن سببه احلقيقي

 )القرن( 

عيننا حني نبحث عن العلة التي جاءت هبذا  السبب احلقيقي سوف يتجىل ألذلك أن  

يخرج ن الكتكوت سوف حيتاج إىل هذا القرن ل أالعلة التي كانت عىل معرفة كاملة بف  ؛ القرن

نه )مشاهدة أال  إن نعترب الوضع االخري )وهو مشاهدتنا باملنظار(  أ فنحن ال نستطيع  ،  من البيضة

 .  ولكنه ليس تفسريا له ، وسع( أللواقع عىل نطاق 

، معربا  مريكي يف البيولوجيا أستاذ  أوهو  ،  [سيسيل بايس هامان]الربوفسور  وقد قال  

املدهشة يف صريورة الغذاء جزءا من البدن تنسب من قبل إىل  )كانت العملية    : عن هذا املعنى

فام القوة  ؟  بطل هذا وجود االلهأهل  ،  فاصبحت اليوم باملشاهدة اجلديدة تفاعال كيامويا ،  لهاإل

مفيداأالتي   تفاعال  لتصبح  الكياموية  العناِص  اجلسم  إ؟...  خضعت  يف  دخوله  بعد  الغذاء  ن 

ن خالل  كثرية  بمراحل  يمر  ذايت اإلنساين  املستحيل  ،  ظام  النظام  أومن  هذا  وجود  يتحقق  ن 

ن نؤمن بان اهلل يعمل بقوانينه  أفقد صار حتام علينا بعد هذه املشاهدات  .  املدهش باتفاق حمض

  (1) !(العظمى التي خلق هبا احلياة

لكننا اليوم نعرف كل َشء عن  ،  ن السامء متطر أيعرف  كان  اإلنسان القديم  وهكذا؛ فإن  

وكل هذه املشاهدات صور  ،  حتى نزول قطرات املاء عىل األرض،  ر املاء يف البحر عملية تبخ

؟ فالعلم ال يكشف لنا كيف صارت هذه الوقائع قوانني ،  وليست يف ذاهتا تفسريا هلا ،  للوقائع

ن العلامء يستنبطون أحتى  ،  وكيف قامت بني األرض والسامء عىل هذه الصورة املفيدة املدهشة

نه قد كشف تفسري  أن ادعاء اإلنسان بعد كشفه لنظام الطبيعة  أ واحلقيقة  ؟  ةمنها قوانني علمي

نه قد وضع هبذا االدعاء حلقة من وسط السلسلة مكان إف،  الكون ليس سوى خدعة لنفسه

 

 (1)  The Evidence of God in an Expounding Universe، p 221 .. 
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 .  احللقة االخرية

االمريكي    ويقول  بلغة ساخرةسيسيل]العامل  املعنى  هذا  معربا عن  ال  )إ:  [  الطبيعة  ن 

ما السبب  :  لت طبيبا أنك سأفلو  ..  نام هي نفسها بحاجة إىل تفسريإو،  نتفرس شيئا من الكو

الدم الدم خاليامحراءأل.. فسيجيب:    ؟وراء امحرار  من    1/ 700حجم كل خلية منها ،  ن يف 

يف هذه اخلاليا مادة تسمى  .. فسيجيب:  ؟  ولكن ملاذا تكون هذه اخلاليا محراء،  حسنا ..  ! البوصة

  ، هذا مجيل.  .)اهليموجلوبني( وهي مادة حتدث هلا احلمرة حني ختتلط باالوكسجني يف القلب 

.  . هنا تصنع يف كبدك.. فسيجيب: إ ؟ يت هذه اخلليا التي حتمل االهيموجلوبنيأين تأ ولكن من  

والكبد وغريها !  عجيب الدم واخلاليا  الكثرية من  االشياء  هذه  ترتبط  كيف  بعضها ،  ولكن 

هذا ما  .. فسيجيب: ؟ داء واجبها املطلوب هبذه الدقة الفائقةأوتسري نحو ، ا كليا ببعض ارتباط

.. فسيجيب:  ؟  ياسيدي الطبيب.  ولكن ما املراد بقانون الطبيعة هذا .  . نسميه بقانون الطبيعة

ولكن ملاذا هتدف  .  .املراد هبذا القانون هو احلركات الداخلية العمياء للقوى الطبيعية والكياموية 

ويعيش  ،  حتى تطري الطيور يف اهلواء، وكيف تنظم نشاطها ؟  القوى دائام إىل نتيجة معلومةهذه  

بجميع ما لديه من االمكانات والكفاءات العجيبة  ،  ويوجد إنسان يف الدنيا ،  السمك يف املاء

وليس له  ،  )ما حيدث(:  ن علمي ال يتكلم اال عنإف،  ال تسالني عن هذا.. فسيجيب:  ؟  املثرية

  (1) ؟()ملاذا حيدث : ان جييب

 ( بقوله:  املحاورة  هذه  عىل  يعقب  األثم  هذه  من  العلم  يتضح  صالحية  مدى  سئلة 

شياء  بان لنا عن كثري من األأنه قد  أوال شك  .  .احلديث لرشح العلل واالسباب وراء هذا الكون 

احلديثة  ال يتعلق هبذه الكشوف  ،  ولكن الدين جواب لسؤال آخر،  التي مل نكن عىل معرفة هبا 

ن هذه الكشوف زادت مليون ضعف عنها اليوم فسوف تبقى اإلنسانية بحاجة  أفلو  ،  العلمية

 

 . 34نقال عن اإلسالم يتحدى:    (1) 
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ولكن ما حيل حمل الدين ال بد ،  ن مجيع هذه الكشوف )حلقا ثمينة من السلسلة( أل،  إىل الدين

كليا وكامالأ الكون رشحا  الكون عىل حاله هذه  .  ن يرشح  تدور حتت  إفام  كينة  ما  ال كمثل 

ها فسوف نشاهد كيف ترتبط هذه ء ولكنا لو فتحنا غطا ..  هنا تدورأال نعلم عنها اال  ،  ها غطائ

ننا أ هل معنى هذا  .  .ونشاهد حركاهتا كلها ،  يدور بعضها ببعض،  املاكينة بدوائر وتروس كثرية 

ن مشاهدتنا  أهل يفهم منطقيا   .. ؟قد علمنا خالق هذه املاكنة بمجرد مشاهدتنا ملا يدور داخلها 

لو مل يكن هذا االستدالل    .. ؟وتقوم بدورها ذاتيا ،  ن املاكينة جاءت من تلقاء ذاهتا أثبتت  أهذه  

 ( ؟ويتحرك ذاتيا ، نه جاء تلقائيا أ منطقيا فكيف إذن نثبت بعد مشاهدة بعض عمليات الكون 

فكرة داروين عن النشوء    ه نقد  [ عندهريز]الربوفيسور  وقد عرب عن هذا املعنى أيضا  

األصلح(إ)   :فقال ،  واالرتقاء  )بقاء  عملية  يفرس  الطبيعي  االنتخاب  بقانون  االستدالل  ،  ن 

   ن يفرس حدوث هذا األصلح(أولكنه ال يستطيع 

إن هذه املكتشفات التي وضع اإلنسان املعاِص يده عليها مل تزد  ف  (1)وبناء عىل هذا كله

هول جديد مل جيد له حال وال تفسريا، أال هو: من الذي أوجد عىل أهنا وضعت اإلنسان أمام جم

هذا القانون الذي ينظم هذه الظواهر الكونية ؟ ومن الذي أوجد العلة التي بواسطتها يكون 

 ذلك املعلول ؟ 

السؤال اجلديد الذي حيار أمامه اإلنسان املعاِص، مهام بلغ من العلم، وأدرك من  وهذا  

اية املطاف من أن يعزو هذا إىل قوة وراء هذا القانون، هي التي أوجدته  املعارف، ال بد له يف هن

 وأحكمته، أال وهي قدرة اهلل وحكمته. 

هذا   يف  النجوم  حيكم  الذي  هو  أنه  وعرفنا  اجلاذبية،  قانون  نيوتن  اكتشف  لقد  نعم.. 

الدين  وإنكار  االحلاد،  إىل  يدعونا  ال  هذا  ولكن  بحركتها،  يتحكم  الذي  الفضاء،وهو 

 

 انظر: الدين والعلم، د. حممد حسن هيتو.   (1) 
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وضعنا أما السؤال اجلديد، من الذي أوجد هذا القانون العظيم املحكم الذي إنه  األلوهية، بل  و

 يذهل لدقته وإتقانه كل عقل برشي؟

إنه السؤال الذي ال يدفعنا إىل االحلاد، بل يزيدنا إيامنا بدقة الصانع العظيم، موجد هذا  

 القانون، أال وهو اهلل.. 

والقوانني العلمية التي وضعنا أيدينا عليها، مل تقل لنا    جميع املكتشفات التي عرفناها،ف

أنه ال اله.. ومل تدلنا عىل عدم وجوده، ومل تزد عىل أن وضعت أيدينا عىل بعض املجاهيل التي  

كنا ال نعرفها، وما أكثرها يف هذا الكون، بل أرشدتنا إىل البحث عن بقية املجاهيل التي توصلنا 

ذا ا ملجهول، والتي مل نكن لنتمكن من الوقوف عليها وبحثها لوال  إليها من خالل كشفنا عن ه

كشفنا هلذا املجهول األول الذي عرفنا به السبب والعلة لبعض مظاهر الكون، كام أهنا زادتنا  

إيامنا بوجود اهلل وصدق الدين،ولو كانت هذه املكتشفات،وهذه القوانني تدل عىل عدم وجود  

هبا جمال لالستدالل عىل وجود اهلل وصدق الدين، إال أننا نجد مجيع    اهلل وبطالن الدين، ملا كان

 املؤمنني يدعمون إيامهنم بوجود اخلالق هبذه املكتشفات احلديثة. 

مثل املنكر لوجود اهلل وقدرته باكتشافه لبعض القوانني العلمية إال كمثل  ولذلك؛ فإن  

لدقة صنعها وع ويعجب  الفضاء،  مركبة  يسمع عن  كان  من إنسان  ويتعجب  ظمة صانعها، 

حركتها، وطرياهنا، وهبوطها، ويكيل صفات املدح والثناء واإلعجاب لصانعها، ثم أتيح له أن  

ويرى اآلالت واملحركات التي كانت سببا يف حركتها، فلام رأى حمركها   ،يرى مركبة الفضاء 

اآلالت  من  فيها  ت ) قال:    وما  إهنا  املركبة،  هذه  يف  احلركة  اكتشفت رس  هذا لقد  بواسطة  سري 

صانعا  ثمة  بأن  للقول  داعي  فال  إذن  اآلالت،  هذه  بواسطة  وتبثها  الصور  وتلتقط  املحرك، 

 ( صنعها، وال داعي للعجاب بقدرته 

 ( رس  ويقول:  نعرف  ال  كنا  عندما  صنعه،  دقة  من  ونعجب  للصانع  نعزوها  كنا  لقد 

واملحرك، فال داعي ألن تنسب  حركتها، وأهنا مرتبطة بذلك املحرك، أما وقد عرفنا رس احلركة  
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 ؟  عاقل هذا القول(.. هل يمكن أن يقبل أي احلركة لذلك الصانع

اطالعنا عىل املحرك الذي تتحرك به املركبة، واآلالت    بل إن املوقف الصحيح هو أن

هذه  يف  ملا  به،  اإلعجاب  لزيادة  يدعونا  وإنام  صانعها،  جحود  إىل  يدعونا  ال  بداخلها،  التي 

 لدقة البالغة، واإلتقان، واإلحكام. اآلالت من ا

كنا نعجب من قدرة اهلل يف حركة النجوم، ووقوفها يف الفضاء، حينام كنا  وهكذا؛ فإننا  

ال نعرف قانون اجلاذبية، فكنا ننسب وقوفها يف الفضاء وحركتها إىل قدرة اهلل، وحينام اكتشفنا 

القا  هلذا  خاضعة  األجرام  هذه  أن  وعرفنا  اجلاذبية،  واإلتقان قانون  الدقة  غاية  يف  وأنه  نون، 

هذا  مثل  أوجدت  التي  به وبقدرته  إيامنا  زادنا  وإنام  اهلل،  جحود  إىل  هذا  يدفعنا  مل  واإلحكام 

 القانون الذي حيكم النجوم يف هذا الفضاء. 

كرب جمرة من جمرات  أإننا عندما عرفنا قانون احلركة يف أصغر ذرة من ذرات الوجود ويف  

ها تدور وتتحرك طبقا لنظام حمكم بديع، تتفق فيه مجيع أجزاء هذا الكون من السامء، وأهنا كل

عناِص الذرة إىل أجرام املجرة، إننا عندما عرفنا هذه احلركة واكتشفناها مل تزدنا إال إيامنا باهلل،  

 وبالقوانني املحكمة التي خلقها وأحكمها، ليدل هبا اإلنسان عىل وجوده وقدرته. 

له، وإنام دلتنا عىل أن اهلل جيري أحكامه يف هذا الكون  إ نه ال  إمل تقل لنا  إن هذه القوانني  

 بناء عىل هذه القوانني. 

)ال تشكوا يف  عن هذا املعنى، فقال:   نيوتن ذاته، وهو مكتشف قانون اجلاذبية، لقد عرب

الوجود، ألن رضورة عمياء،   اخلالق، فإنه مما ال يعقل أن تكون الرضورة وحدها هي قائدة 

متجانسة يف كل مكان ويف كل زمان، ال يتصور أن يصدر منها هذا التنوع يف الكائنات، وال هذا 

الوجود كله، بام فيه من ترتيب أجزائه وتناسبها، مع تغريات األزمنة واألمكنة، بل إن كل هذا 
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 ( 1)  ال يعقل أن يصدر إال من كائن أويله له حكمة وإرادة(

أن  و املحقق  )من  فعل  قال:  جمرد  من  تنشأ  أن  يمكن  ال  للكواكب  احلالية  احلركات 

هذه  تدور  أن  ألجل  فيجب  الشمس،  نحو  الكواكب  تدفع  القوة  هذه  ألن  العامة،  اجلاذبية 

 الكواكب حول الشمس أن توجد يد إهلية تدفعها عىل اخلط املامس ملداراهتا( 

إلدارة هذه األجرام    قال: )ليس هذا كل ما يف املسألة، فان اهلل رضوري أيضا، سواءو

عىل بعضها، وهو األمر الذي ال يمكن أن ينتج من جمرد قوة اجلاذبية، أو لتحديد وجهة هذه 

 الدورات، لتتفق مع دورات الكواكب، كام يرى ذلك يف الشمس والقمر وتوابعها( 

قال: )وغري هذا، ففي تكون األجرام الساموية، كيف أن الذرات املبعثرة استطاعت أن  و

إىل قسمني، القسم امليضء منها انحاز إىل جهة لتكوين األجرام املضيئة بذاهتا، كالشمس    تقسم

والنجوم، والقسم املعتم جتمع يف جهة أخرى، لتكوين األجرام املعتمة، كالكواكب وتوابعها،  

 وكل هذا ال يعقل حصوله إال بفعل عقل ال حد له( 

علامء الفلك: )كلام اتسع نطاق    اركب، وهو من  [هرشل ]العالمة االنجليزي  ومثله قال  

هناية،   وال  لقدرته  حد  ال  أزيل،  خالق  وجود  عىل  الدامغة  الرباهني  ازدادت  العلم، 

فاجليولوجيون، والرياضيون، والفلكيون، والطبيعيون، قد تعاونوا وتضامنوا عىل تشييد ِصح 

 العلم،وهو ِصح عظمة اهلل وحده( 

ذه األرسار التي تزداد غموضا، كلام زاد  : )نرى من بني كل ه[هربرت سبنرس]وقال  

بحثنا فيها، حقيقة واضحة ال بد منها، وهي أنه يوجد فوق اإلنسان قوة أزلية أبدية ينشأ عنها 

 كل َشء( 

 

هذا النص وما يليه من النصوص منقول من كتاب: الدين والعلم، د. حممد حسن هيتو،     (1) 

 وغريمها. وِصاع مع املالحدة حتى العظم، حلبنكة امليداين، 
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: )إن اهلل األزيل الكبري، العامل  [ اهلل يف الطبيعة]يف كتابه  [  لينيه]وقال الفزيولوجي الفرنس  

ىل يل ببدائع صنائعه، حتى ِصت مندهشا مبهوتا، فأي  بكل َشء واملقتدر عىل كل َشء قد جت

قدرة، وأي حكمة، وأي إبداع أودعه مصنوعات يده، سواء يف أصغر األشياء أو أكربها، إن 

املنافع التي نستمدها من هذه الكائنات تشهد بعظم رمحة اهلل الذي سخرها لنا، كام أن مجاهلا 

 ن التالَش وجتددها يقر بجالله وعظمته(  وتناسقها ينبئ بواسع حكمته، وكذلك حفظها ع

يف دائرة معارفه: )إن أمهية العلوم الطبيعية ال تنحرص فقط يف إشباع هنمة    [ مونتيل]وقال  

بإحساسات   وحتليتنا  الكون،  خالق  إىل  عقولنا  رفع  يف  هي  الكربى  أمهيتها  ولكن  عقولنا، 

 اإلعجاب وإال جالل لذاته املقدسة(

)إن مجيع ما يف الكون يشهد عىل وجود    [:مرييت ستانِل ] فيزيائي  وقال العامل الطبيعي ال

اهلل سبحانه، ويدل عىل قدرته وعظمته، وعندما نقوم نحن العلامء بتحليل ظواهر هذا الكون 

ودراستها، حتى باستخدام الطريقة االستداللية، فإننا ال نفعل أكثر من مالحظة آثار أيادي اهلل  

ال نستطيع أن نصل إليه بالوسائل العلمية املادية وحدها، ولكننا وعظمته، ذلك هو اهلل الذي  

نرى آياته يف أنفسنا، ويف كل ذرة من ذرات هذا الوجود، وليست العلوم إال دراسة خلق اهلل  

 وآثار قدرته( 

: )إن النتيجة املنطقية التي يفرضها علينا  [جون كليفالند] وقال العامل الكياموي الريايض  

ورة عىل أن هلذا الكون خالقا فحسب، بل ال بد أن يكون هذا اخلالق حكيام،  العقل ليست مقص

عليام، قادرا عىل كل َشء، حتى يستطيع أن خيلق هذا الكون وينظمه ويدبره، والبد أن يكون  

هذا اخلالق دائم الوجود، تتجىل آياته يف كل مكان، وعىل ذلك فانه ال مفر من التسليم بوجود  

ن وموجهه، إن التقدم الذي أحرزته العلوم منذ أيام لورد كيلفن جيعلنا نؤكد اهلل خالق هذا الكو

بصورة مل يسبق هلا مثيل ما قاله من قبل: إننا إذا فكرنا تفكريا عميقا، فإن العلوم سوف تضطرنا 

 إىل اإليامن باهلل(  
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واحلرشات   احليوان  علم  يف  األخصائي  كيسيل]وقال  عىل  [أدوارد  اخلالق  من  :)لقد 

نا، وبارك جهودنا العلمية بكشف كثري من األمور حول الطبيعة، وصار من الواجب عىل جيل

هذه  من  يستفيد  أن  املشتغلني هبا،  أم من غري  بالعلوم،  املشتغلني  من  أكان  إنسان، سواء  كل 

 الكشوف العلمية، يف تدعيم إيامنه باهلل(

من  هذ االقتباسات  بعض  علامء  ه  وأقوال  أنفسهم،  مجالطبيعة  العقل  يف  جماالت  يع 

والعلم، تشهد بأن هذه املعارف والعلوم واملكتشفات كانت من أكرب األدلة الناطقة عىل وجود  

إن اإلحلاد مل يكن أبدا وليد املكتشفات العلمية احلديثة، بل األمر  . ولذلك فاهلل وعظيم قدرته.

 عىل خالف ذلك متاما، فالعلم مل ولن يؤدي أبدا إال إىل اإليامن.
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 واملغالطات العلمية اد..  اإلحل 

املغالطات  بعد أن يتعرف الداعية إىل اهلل، والذي يريد أن يواجه الفكر اإلحلادي عىل  

مدى أيضا  حيتاج أن يعرف  العقلية التي يامرسها املالحدة للتمويه عىل احلقيقة واحلجب عنها،  

املنهج   يعتمد  العلميضحالة  عىل   ؛ه ونالذي  واملصادرة  املغالطات  عىل  مبني  منهج  فهو 

 املطلوب، واستعامل احليل املختلفة ملواجهة اإليامن والدعاة إليه. 

تلك املغالطات  تعرف كل من يريد مواجهة اإلحلاد أو مناظرة دعاته عىل  وتربز أمهية  

 : فيام يِل 

ن العلم واملنهج  اخلروج من حالة االنبهار التي يستعملها املالحدة عند حديثهم عـ    1

مواجهة   يف  يستعملوهنا  التي  النفسية  احلرب  من  نوع  كله  واملفكرين  العلمية، وذلك  العلامء 

ذوي التوجهات الفلسفية أو الدينية، والذين يتصورون أن هناك علوما دقيقة  من  والباحثني  

يح،  وصعبة وحتتاج إىل ختصص ليستطيعوا من خالهلا الرد عىل املالحدة، وكل ذلك غري صح

 بل األمر فيها أشبه باملغالطات السفسطية منه باحلقائق العلمية.

ـ عدم التسليم اجلديل بام يذكره املالحدة، ذلك أن من قوانني التسليم اجلديل وجود    2

كليهام،   من  له  حظ  ال  بالعلمية،  املالحدة، ويصفونه  يذكره  مما  والكثري  حتققها،  أو  اإلمكانية 

اجلديل نوع من االعرتاف بام يذكرونه من مغالطات، لذلك كان موقف  باإلضافة إىل أن التسليم  

 املطالب بالبينة عىل إثبات احلقائق العلمية أكثر إحراجا للملحد من املسلم له جدال. 

ـ تنبيه املسارعني إىل ربط كل ما يذكره علامء الغرب من نظريات وفرضيات بالقرآن    3

خطورة ذلك؛ فقد رأيت من راح يربهن عىل كون   الكريم، أو بالروايات الرشيفة، عىل مدى

نظرية األكوان املتعددة سبق قرآين، بسبب ذكر اهلل تعاىل لتعدد العوامل، مع كوهنام معنيني خمتلفني  

يربر   والثاين  احلكيمة،  والغائية  املطلقة،  والقدرة  اخلالص،  التوحيد  عىل  يدل  أحدمها  متاما، 
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هذه األكوان الكثرية جمرد عدد ضخم وعشوائي ليظهر  اإلحلاد والقول بالصدفة، ويتصور أن  

 من خالهلا هذا الكون كاحتامل من االحتامالت. 

ـ استبدال الدفاع عند مناظرة املالحدة باهلجوم، ذلك أن كل اخلرافات التي رددها    4

أهل اجلاهليات املختلفة أو املنحرفون عن األديان صار هلا وجود يف احلقول العلمية، وبذلك 

قال بعضهم  أصب للتهكم والسخرية كام  النظريات عرضة  نظرية  معربا عن حقيقة  حت تلك 

الداروينية  )التطور:   جتعل  ما  األدلة  ريتشارد  (حقيقة )ليست  روى  املادية.  الفلسفة  وإنَّام   ،

كيف قد دافع وكارل ساجان يف إحدى   1997ليونتن، عامل الوراثة يف جامعة هارفرد، يف عام  

الدارو عن  بعض  املرات  سخافة  رغم  العلم  صف  يف  نقف  قائاًل:  فرسَّ  ثم  مناظرٍة،  يف  ينية 

  (1) (تناقضاته البارزة... ألنَّ لدينا التزاًما ذا أولوية، التزاًما جتاه املادية

هي حتديدا ما    هاوكنجالعلمية: )إن فلسفة    هاوكنجوقال آخر متهكام من طروحات  

املعلومات   مصدر  هو  العلم  أن  فطرح  التعامل،  عىل  واضح  مثال  وصلتني  كام  فهي  أعارضه 

العلامء  فهو يشعر  أيضا،  بل وهراء خطري  لدينا فهم كامل لكل َشء هو هراء  وأننا    الوحيد، 

 ( 2) ( بالكرب والغرور بشكل مبالغ فيه

، والتي  وأكرب مغالطات املالحدةنحاول يف هذا الفصل التعرف عىل أهم  بناء عىل هذا  

 يمكن التعرف عليها من خالل مواقعهم ومناظراهتم مع املؤمنني. 

 

نقال عن كتاب احتضار منظومة الدجال الدارويني، هارون حيي، دط، دت، من موقعه     (1) 

 . 48االلكرتوين، ص  

بعن   (2)  مهام  علميا  مقاال  اإلحلادية  انظر:  وأفكاره  هوكينج  ستيفن  امللحد  الفيزياء  عامل  وان: 

واألكوان املتعددة واجلاذبية اخلالقة ـ إعداد   Mاخليالية يف نظر العلامء واملتخصصني ـ النظرية  

 فريق الباحثون املسلمون.  
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فاحلقائق العلمية تقوم عىل دعائم وأسس منطقية يقبلها العقل، وتنسجم معه، ويمكن  

إثباهتا بالطرق املختلفة؛ أما الطروحات العلمية التي ال تتوفر عىل هذه األسس، وال تنطلق من 

 املناهج، فإهنا ال تعدو أن تكون دعاوى مل تثبت، وفرضيات مل تتحقق. هذه 

وقد وضعت ألجل متييز احلقائق العلمية عن الدعاوى والفرضيات الكثري من القوانني  

العلمية التي اتفقت عليها البرشية، وعىل أساسها حتكم ألي دعوى بكوهنا فرضية أو نظرية أو  

ش األطروحات اإلحلادية املتلبسة بلباس العلم أن يتقن حقيقة، ولذلك كان عىل كل من يناق

تطبيق أمثال تلك القوانني عىل تلك األطروحات، كام يتقن فن املنطق وعلم اجلدل وغريها من  

 العلوم األساسية للحوار مع املالحدة. 

، وهي شفرة أو قانون  (1)ومن تلك القوانني العلمية مثال ما يطلق عليه ]شفرة أوكام[

يطبق عىل مدى واسع، وتتحاكم إليه العلوم املختلفة، وهو متفق عليه علميا، بل هو أحد أهم  

املبادئ املنطقيهة التي تشمل تطبيقاهتا طيفا واسعا من املجاالت املتباينة من علم املنطق، ونظرية  

ياضيات.. وبفضل هذا املبدأ فص ل وإىل  املعرفة، واالقتصاد، وحتى الفلك والفيزياء وربام الره

 .  (2) غري رجعة بني الفيزياء وامليتافيزياء.. وبني الكيمياء واخليمياء 

وهذا املبدأ منسوب إىل الفيلسوف اإلنكليزي ]ويليام أوكام[ حيث استنتج يف أبحاثه  

لألبسط   األولوية  أن  أي  دون رضورة،  تفرض  أن  ينبغي  ال  )التعددية  أن  املبدأ  هبذا  املتعلقة 

 

 انظر مقاال بعنوان: شفرة أوكام هي أحد أهم املبادئ املنطقيهة وأوسعها استخداما.  (1) 

ناعة، ويرشح    (2)  بالصه والفضة  هب  الذه تكوين  يتم هبا  التي  املادة  ينظر يف  اخليمياء: هي علم 

ؤية الوجدانية يف تعليل الظهواهر، وكثريًا ما    العمل الذي يوِصل إىل ذلك، وتلجأ اخليمياء إىل الره

ا ظواهر خارقة، وترتبط   جلأ اخليميائيهون إىل تفسري الظهواهر الطهبيعية غري املعروفة لدَيم عىل أهنه

حر.   بالسه
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تشعبا بطبيعة احلال(، وقد عرب عن ذلك بقوله: )من العبث القيام بعدد    ولألقل تكلفة، واألقل

 أكرب من اخلطوات إلنجاز َشء ما، بينام يمكننا إنجازه بعدد خطوات أقل( 

وقد استخدمه كبار العلامء كغاليلو غاليِل يف دفاعه عن نموذجه الفلكي للساموات..  

لفرضية األبسط عىل الفرضيات املنافسة،  وكان لنيوتن نصيبه يف استخدامه أيضا، يف تفضيل ا

بقوله:   ذلك  نيوتن  يصف  حيث  امللتهب،  الليزري  نيوتن  بسيف  هذه  نيوتن  طريقة  وعرفت 

 )علينا أن نقبل فقط باألسباب التي تلزم وتكفي لتفسري مجيع جوانب الظاهرة املدروسة( 

ثلة ذلك قول  بل إن املالحدة اجلدد يستخدمونه بكثرة ـ ويسيئون استخدامه ـ ومن أم

تفسري   إىل  الدين  )تارخييا، سعى  يقول:  اإلله[، حيث كتب  كتابه ]وهم  ]ريتشارد دوكنز[ يف 

وجودنا، وطبيعة الكون، حماوال مساعدتنا يف إدراك ذواتنا؛ إال أن العلم خلف الدين يف زمننا 

 احلارض( 

دار اخلمسة  وطبقه عالـم الكونيات ]سني كارول[ بقوله: )استطاع التقدم العلمي عىل م

اهلل   استدعاء  كان  ولذلك  العالـم؛  هذا  يف  يلعبها  التي  أدواره  من  اهلل  أن جيرد  األخرية  قرون 

لتفسري الظواهر الطبيعية أمرا مقبوال قبل ألفي عام، ولكن يمكن فعل ما هو أفضل من ذلك 

 يف احلارض( 

التعقيد  املقوالت جمرد دعاوى، ألن للطروحات اإلحلادية من  واخليال    لكن كل هذه 

وعدم إمكانية التطبيق ما خيتلف كثريا عن بساطة اإليامن باهلل، وانسجامه مع الفطرة والعقل..  

وكل   وأبسطها،  وأمجلها،  الفرضيات،  أسهل  فهي  الدالئل..  كل  عليها  تدل  ]اهلل[  ففرضية 

 حمالة. الدالئل فوق ذلك تدل عليها.. ولذلك فإهنا إذا ما وضعت مع غريها كان االنتصار هلا ال  

ومن األمثلة القريبة عىل ذلك، والتي تلقى رواجا كبريا لدى املالحدة اجلدد ما طرحه  

معضلة    هاوكنج حل  هو  الطرح  هذا  إىل  دعاه  الذي  أن  حيث  العظيم[..  ]التصميم  مما سامه 

أن هناك  بالغرابة، وهو  املمتلئ  يفرض هذا احلل  بعناية، ولذلك راح  املسبق لكوننا  اإلعداد 
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كون ـ كام يذكر ستيفن   500أس  10تريليونات تريليونات تريليونات األكوان األخرى.. أي  

مع أننا مل نشهد أي كون آخر غري كوننا فضال عن   ري ]التصميم العظيم[ ـ يف كتابه األخ  هاوكنج

تريليونات تريليونات تريليونات األكوان األخرى، ومع أن هذا ـ حتى لو صح ـ فإنه ال حيل  

مشكلة التصميم املسبق بعناية لكوننا، بل ربام يطرح تساؤالت فلسفية أعمق مع تقدم علوم  

 الفيزياء.. 

فرة أوكام عىل هذه النظرية نراها تسقط برسعة ذلك أهنا فرضية يف غاية  وعند تطبيق شي 

الغرابة والدهشة والبعد عن التجريب واالختبار واليأس التام يف الرصد.. باإلضافة إىل كوهنا 

 مل تنطلق من التجرد العلمي، وإنام انطلقت من األيديولوجية العلمية والتفكري الرغبوي. 

ا تلك  األمثلة عىل  التقرير  ومن  املالحدة  ملحاجة  أدوات  اعتبارها  يمكن  التي  لقوانني 

الذي نرشه جملس البحوث الوطني بالواليات املتحدة األمريكية، والذي قصد منه املحافظة  

 عىل سالمة واستقامة تدريس العلوم. 

النتائج العلمية متسقة مع األدلة   التقرير: أن تكون  ومن تلك املبادئ التي نص عليها 

بية والرصدية حول الطبيعة.. وأن تكون هلا القدرة عىل التنبؤ بدقة بخصوص األنظمة  التجري 

التي يتم دراستها.. وأن تكون بعيدة عن التفسريات املبنية عىل األساطري، واآلراء الشخصية،  

مفيدة  تكون  قد  األمور  هذه  فكل  اخلرافية..  واملعتقدات  الذاتية،  واإلهلامات  الدينية  والقيم 

 و اجتامعيا، ولكنها ليست تفسريات علمية. شخصيا أ

إليها   يستند  التي  العلمية  النظريات  من  الكثري  عىل  األسس  هذه  تطبيق  عند  وهكذا 

 املالحدة نجد سقوطها وهتافتها، وبنفس القوانني التي يطبقوهنا عىل كل العلوم. 

ة التي  عن مدى ختلف النظريات العلمي   بعض النامذجانطالقا من هذا سنحاول هنا ذكر  

يستند إليها املالحدة اجلدد عن املنهج العلمي وفق التقرير األمريكي الذي سبق ذكره، وذلك 

يف املجالني الكبريين: علوم املادة، وعلوم احلياة.. والتي حاولوا من خالهلام تفسري نشأة الكون 



132 

 

اهلل، وذلك   ومصدر مادته وتصميمه، وتفسري نشأة احلياة وأسباب تنوعها بعيدا عن احلاجة إىل

 من خالل تطبيق ما ورد يف التقرير األمريكي للعلوم. 

 ـ البياانت الرصدية: أوال  
قوة النظرية العلمية تنطلق من إمكانية رصدها للتحقق منها، فإن مل يتمكن أصحاب  

النظرية من إثباهتا عىل أرض الواقع، فإهنا تبقى جمرد دعوى ال دليل عليها، وأحيانا تصبح أقرب  

اخل استحالة  إىل  الباحثني  بعض  ذكر  التي  الفائقة،  األوتار  نظرية  مثل  احلقيقة،  إىل  منها  يال 

غري   وهذا  الختبارها،  جمرة  بحجم  هيدروين  ملصادم  حتتاج  األوتار  )نظرية  فقال:  رصدها، 

  (1)ممكن(

: )لو قلنا ـ طبقا للنظرية ـ إن الكون خلق  هاوكنجوقال عن ]النظرية إم[ التي جاء هبا  

فمن أوجد ]النظرية إم[؟.. ومن أوجد القوانني الفيزيائية اخلاصة هبا؟.. ورغم ذلك فال  نفسه  

توجد هلا معادلة فيزيائية حتى اآلن.. أطلب منهم أن يكتبوا معادلة فيزيائية.. لن يفعلوا ألهنم  

  (2)ببساطة اليمتلكوهنا(

أثبت مع  الذي  الشهري  الفيزيائي  بنروز[، وهو  العامل ]روجرز  حدوث    هاوكنج  وقال 

اإلنفجار الكبري ُمعلقا عىل كتاب ]التصميم العظيم[: )عىل عكس ميكانيكا الكم فإن ]النظرية  

  (3) (إم[ المتلك أي إثبات مادي إطالقا 

وقال الفيزيائي وعامل الفضاء ]مارسيلو جليرس[: )ادعاء الوصول لنظرية هنائية يتناىف  

لدينا  ليس  فنحن  البيانات،  وجتميع  التجريبي  والعلم  الفيزياء  وأبجديات  أساسيات  مع 

 

العلامء     (1)  نظر  يف  اخليالية  اإلحلادية  وأفكاره  هوكينج  ستيفن  امللحد  الفيزياء  عامل  انظر: 

 واملتخصصني، مرجع سابق.. 

 املرجع السابق.   (2) 

 املرجع السابق.   (3) 
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األدوات لقياس الطبيعة ككل، فال يمكننا أبدا أن نكون متأكدين من وصولنا لنظرية هنائية،  

دائام  هناك  وأراها وستظل  ومرات..  مرات  الفيزياء  تاريخ  من  تعلمنا  كام  للمفاجآت  فرصة   

أن يدع  هاوكنجإدعاء باطال أن نتخيل أن البرش يمكن أن يصلوا لَشء كهذا.. وأعتقد أن عىل 

  (1) (اهلل وشأنه

وقال الفيزيائي ]بيرت ويت[ من جامعة كولومبيا: )لست من أنصار إدخال احلديث عن  

الفيزي يف  كان  اهلل  إذا  لكن  فام حيريين هو    هاوكنجاء،  والعلم  الدين  معركة  دخول  مرصا عىل 

  (2)  (استخدامه لسالح مشكوك يف صالحيته أو فاعليته مثل ]النظرية إم[

وقال فيلسوف الفيزياء ]كريج كالندر[ من جامعة كاليفورنيا ساخرا: )منذ ثالثني عاما  

َشء،  هاوكنجِصح   كل  نظرية  أعتاب  عىل  عام    بأننا  عام    2000وبحلول  يف  اآلن  وحتى 

رغم ذلك قرر أن يفرس سبب الوجود بالرغم من عدم    هاوكنج. الَشء.. لكن الَيم ف. 2010

  (3) وجود النظرية.. إن ما يتحدث عنه هو جمرد حدس غري قابل للختار أبدا(

)]النظرية إم[ خارج  وقال العامل ]جون برتورث[ العامل بمصادم اهلادرون بسويرسا:  

  (4) (نطاق العلم

تأثر   يعرب عن خوفه من  الفيزياء، وهو  موقع عامل  ]د. هاميش جونستون[ حمرر  وقال 

لترصحيات   تبعا  بريطانيا  يف  العلمي  للبحث  احلكومي  مشكلة  هاوكنجالدعم  فقط  )توجد   :

خي  كبري  عامل  فهناك  آخر  للنظرية.بمعنى  التجريبي  الدليل  ضحالة  وهي  بترصيح صغرية  رج 

 

 املرجع السابق.   (1) 

 املرجع السابق.   (2) 

 املرجع السابق.   (3) 

 املرجع السابق.   (4) 
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. إن الفيزياء بحاجة  للعامة يتحدث فيه عن وجود اخلالق إعتامدا عىل إيامنه بنظرية غري مثبته.

معظم   أن  ظنوا  إذا  جدا  صعبا  سيكون  وهذا  النفقات  بتخفيض  التتأثر  حتى  العامة  لدعم 

  (1)  الفيزيائيني يقضون وقتهم يف اجلدال عن ما تقوله نظريات غري مثبته عن وجود اخلالق(

لكن املالحدة اجلدد، حيتالون أحيانا كثرية عند طلب الدليل، حيث أهنم يصادرون عىل  

حتمل   التطور  نظرية  أن  حيث  التطور،  بمفاهيم  التالعب  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  املطلوب، 

مفهومني: األول، وهو التطور الكبري، وهو املعروف عند اإلطالق، ويعني التغريه يف الصفات  

 واجلينية مما يتسبب يف االنتقال من نوع إىل نوع آخر. املورفولوجية 

والثاين هو التطور الصغري، ويشري إىل مقدار التغري يف تكرار املورث يف العشرية، ويتم  

التغري فيه عىل مستوى النوع الواحد نفسه، كتطوير كائن حي ملقاومته نحو جسم غريب، أو  

 ن اجلسم، أو نحو ذلك. تغيري لون جللد، أو تغيري يف حجم عضو معني م

وهذا النوع الثاين ال إشكال فيه، ذلك أن هجرة األوروبيني مثال إىل أسرتاليا واختالطهم  

بحيث   أوالدهم،  ذلك عىل  أثر  وقد  العرقني،  اختالط  إىل  أدت  األصِل،  األسرتايل  بالشعب 

البيولوجي   بالتطور  هذا  عن  يعربون  وهم  األصلني..  بني  متزج  أشكاهلم  أصبحت 

أيضا ظهور فريوس األنفلونزا كل مرة بصورة جديدة، بحيث ال  لألس رتاليني.. ومن أمثلته 

 تؤثر فيه اللقاحات السابقة. 

واملغالطة التي يامرسها املالحدة يف هذا اجلانب هي أهنم إذا طولبوا بدليل عىل التطور  

له: )الدارونية  الكبري يذكرون أدلة التطور الصغري، وقد عرب عن هذا اخللط ]مايكل بيهي[ بقو 

فعىل  الكبري  التطور  عن  احلديث  عند  لكن  رائع،  بشكل  الدقيق  التطور  فرست  احلديثة 

 

 املرجع السابق.   (1) 
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  (1)  التطوريون أن يصمتوا(

 Darwin'sوذكر ]نيكوالس كومنينلس[، األستاذ بجامعة ميزوري ـ كنساس، يف كتابه ]

Demise  يف امللحوظة  التكيُّفات  استخدام  العلمي  االستدالل  يف  الشائعة  األخطاء  من  أنه   ،]

 .(2)التطور الصغري الفرتاض صحة التطور الكبري، واالنتقال من نوع إىل نوع آخر 

 ـ التنبؤات الدقيقة:   اثنيا

مليا،  من أهم أدلة مصداقية النظرية العلمية صدق تنبؤاهتا يف حال عدم إمكانية إثباهتا ع

واألمثلة عىل ذلك يف تاريخ العلوم كثرية، ومن أشهرها وأقرهبا ما ذكرته وسائل اإلعالم من  

هبا   تنبأ  والزمان،  املكان  يف  متوجات  وهي  جاذبية،  موجات  األوىل  للمرة  رصدوا  العلامء  أن 

بالتزامن مع رصد ضوء ناجم عن احلدث الكوين نفسه، وألجل ذلك فاز   أينشتاين،  ألربت 

علامء أمريكيني اكتشفوا تلك املوجات بجائزة نوبل يف الفيزياء، وأثبت هؤالء الباحثني أن   ثالثة 

 .(3)النتائج التي اكتشفوها تساهم يف تأكيد نظرية أينشتاين 

لكن األمر خمتلف متاما مع كل الدعاوى والطروحات العلمية التي طرحها املالحدة،  

االستغناء عىل   إثبات  خالهلا  أثبتت عكس  وحاولوا من  العلمية  االكتشافات  إن  بل  اخلالق، 

 

انظر: املصادر املوثقة هلذا النص يف كتاب: الرد عىل امللحدين العرب: د. هيثم طلعت عِل    (1) 

 . 250رسور، دط، دت، ص 

 املرجع السابق.   (2) 

نبوء   (3)  بعنوان:  مقاال  أمريكا انظر  بني  اجلاذبية  ملوجات  متزامن  رصد  تتأكد..  أينشتاين  ة 

من   أكثر  قبل  هبا  تنبأ  النرش:    100وأوروبا  تم  رويرتز،  عرِّب،  بوست  هاف    10:44عام، 

 . عىل الرابط:  2017/ 10/ 17

182916story_n_/17/10/2017/com.huffpostarabi.www://http

60.html  
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 مقصودهم. 

واألمثلة عىل ذلك يف علوم املادة كثرية جدا، وهي تشمل كل النظريات والنامذج التي  

املتذبذب   والكون  الثابتة  احلالة  نظرية  مثل  للكون،  بداية  وجود  من  تتخلص  أن  حاولت 

 وغريها. 

تبطة بنظرية التطور، فكلها ختلفت، بل كلها  أما يف علوم احلياة، وهي تلك النبوءات املر

أثبت الزمن عكسها متاما، فقد كان داروينـ  بعد طرحه لنظريتهـ  يطمع يف أن تثبت االكتشافات  

التطور هو   لنظرية  الدقيق  التنبؤ  فإن  نظريتة، وبناء عىل ذلك  السجل االحفوري  الالحقة يف 

 اكتشاف كميات كبرية من األشكال االنتقالية. 

صار املستقبل الذي كان حيلم به داروين بحد ذاته عبئا عىل الداروينية وكام يقول    لكن

إنه عملية أخذ جمموعة من احلفريات والقول بأهنا  )  ـ هنري جي املحرر العلمي يف جملة الطبيعة:

تعكس وجود سلسلة قرابة هي يف الواقع ليست فرضية علمية يمكن إخضاعها لالختبار، وكل  

َهًة  ما يف االمر ا  هنا جمرد حكاية أو حدوته من احاجي منتصف الليل املسلية التي قد تكون ُمَوجِّ

   (1) يف كثري من األحيان إال أهنا ومع ذلك ال تستند أليه أساس علمي( نسانأو ُمْرِشَدًة لل

[ اعرتفت جملة  يبدو  National Geographicكام  متقطع،  ولكن  بقوهلا: )ميضء  مؤخرا   ]

 صورة(  1000من اصل   999األحفوري كفيلم للتطور فقد منه السجل 

باملائة من الدليل مفقود، ومع ذلك حياولون دائام    99.9وهكذا يعرتف التطوريون أن 

 خداعنا بنامذج مزيفة حللقات انتقالية ليربروا هبا نظريتهم. 

ألحفورية  ومل يكن األمر قاِصا عىل عدم اكتشاف احللقات املفقود، بل إن االكتشافات ا

 

من    (1)  الزه يف  اروينية  الده عن  االلكرتوين،    نقال  موقعه  من  دت،  دط،  حيي،  هارون  القديم، 

 .  34ص
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كل حني تثبت عكس كل التوقعات التي تبنتها الداروينية، ومن األمثلة عىل ذلك تلك احلفرية  

، عىل يد ثالثة علامء أسبان من جامعة مدريد 1995البرشية التي عثر عليها يف أسبانيا يف سنة  

ة متخصصني يف األنثروبولوجيا القديمة، وقد كشفت احلفرية عن وجه صبي يف احلادية عرش 

اإل مثل  يبدو  مرور   نسانمن عمره كان  الرغم من  متاما، عىل  سنة عىل   800.000العرصي 

 وفاته.  

وقد هزت هذه احلفرية قناعات املكتشفني هلا، فقد قال ]أرساجا فريراس[، وهو أحد  

املكتشفني: )لقد توقعنا أن نجد شيئا كبريا، شيئا ضخام، شيئا منتفخا... كام تعلم، شيئا بدائيا.  

سنة مشاهبا لطفل توركانا. ولكن ما عثرنا عليه    800.000توقعنا أن يكون غالم عمره    لقد

 كهذا غرِي  
ٍ
كان وجها عرصيا متاما... بالنسبة يل كان األمر مثريا للغاية... إن العثور عىل َشء

  متوقع عىل اإلطالق هلَُو من األشياء التي هتز كيانك. فعدم العثور عىل حفريات أمر غري متوقع، 

العثور عليها، ولكن ال بأس. إال أن أروع ما يف األمر هو أن جتد شيئا يف املايض كنت   متاما مثل 

تعتقد أنه ينتمي إىل احلارض. إن األمر أشبه بالعثور عىل َشء مثل جهاز تسجيل يف كهف جران 

يل  دولينا. سيكون ذلك مدهشا للغاية، ألننا ال نتوقع العثور عىل أرشطة كاسيت وأجهزة تسج

عمره  عرصي  وجه  اكتشاف  عىل  الَشء  ذات  وينطبق  األدنى.  البلستوسيني  العرص  يف 

  (1)سنة. لقد اندهشنا جدا عندما رأينا هذا الوجه( 800.000

 املنطقية العلمية: ـ    ثالثا 

يف مواقفهم العلمية نذكر هذا    هذا املعيار وحتى نبسط مدى ختلف املالحدة عن تطبيق  

ا آليا يسري عىل قدمني،  إنسانوهو أهنم أو أي شخص غريهم إذا رأى    ،(2)   الواضح الدقيقاملثال  

 

 . 65املرجع السابق، ص   (1) 

 التطور ومعايري النظرية العلمية عىل هذا الرابط:انظر: مقاال بعنوان:   (2) 
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العنوان بالضبط، ويسلم    وهو حيمل بكفيه طردا ملصقا عليه عنوان دقيق.. ثم يذهب إىل ذلك

يعتربونه إنجازا علميا بداهة، ومع النظرة األوىل، ومن غري بحث وال تدقيق،  فإهنم  له الطرد؛  

عتربون من جادل يف ذلك،  يسبحون بحمد من صنعه وصممه وأبدعه، وكبريا، وحمرتما، بل ي

وتصور أنه جمرد آالت جتمعت بطريقة عشوائية عرب الزمن الطويل جمرد خرافة، وأنه قول ال  

 . طقية وال املن ،يستند للعقالنية 

الوقت   نفس  يعتربون  يف  ـ  نراهم  تدقيق  وللنظرة األوىل، ومن غري بحث وال  بداهة  ـ 

جمرد تشكل عشوائي انطلق من الصدفة والطفرة،    نسان التجمع احليوي الذي يتشكل منه اإل

 وليس من مبدع حكيم مصمم.

يل الذي  اآل   نسانوحدها ماليري ماليري ماليري من أمثال ذلك اإل  األرض مع العلم أن يف  

رأوه، بل ما هو أعجب منه، وبأعداد ال حتىص، ومع ذلك ينسبوهنا مجيعا للصدفة والعشوائية،  

 . ازدواجية املعايري عندهموهذا يبني مدى 

لرجل الربيد، وهو يوجد    ايعترب نموذجا مصغرهو  [، وkinesinسمى ]ي بروتني  هناك  ف

بشكل كبري يف كل خلية حية ليؤدي دوره املتمثل يف نقل حزم الربوتني مستخدما طرقا رسيعة  

متاما،    نسان [، وهو يتحرك عىل قدمني بشكل يشبة حركه اإلmicro tubuleذاتية التجميع تسمي ]

ذلك يف مصانع صغرية  وبطريقة ما تعرف اخلاليا أيا من االجزاء اخللوية جيب تصنيعها، ويتم  

 Golgi[، ثم يتم بعد ذلك تغليفها يف عضيه خلويه تسمي ]Ribosomeتوجد يف اخلاليا تسمي ]

apparatus[ الناقل [ لكي حيمل  Kinesin[، وبطريقة ما ترسل هذه األجهزة إشارات للربوتني 

 تلك الشحنه التي تم تغليفها، وينقلها إىل مكاهنا املناسب. 

 

-is/08/2014/com.blogspot.allabouttheism://http

html.78scientific_-volutione  
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اآليل الذي حتدثنا عنه.. بل إنه أكثر تعقيدا منه، وهو من    نسانلك اإلهذا يشبه متاما ذو

الصغر بحيث ال نستطيع أن نقارن بني مدى اإلبداع بينهام.. فلذلك كان من العقالنية واملنطقية  

أن نضع أحكاما واحدة للجميع، فال نميز بني ما نصنعه وبني ما نجده جاهزا.. فكام احتاج ما 

 ع، فكذلك حيتاج ما وجدناه جاهزا إىل صانع أكثر إبداعا وعلام وخربة. نصنعه إىل عقل مبد

إىل هذه االزدواجية يف املكاييل  [ عامل األحياء األمريكي    (1)]جوناثان ويلزوقد أشار  

مناقري البط، فقال: )من النادر  لدى املالحدة، وذلك عند ذكره لرحلته البحرية التي راقب فيها  

ملجتمع كله بام يقوم به العلامء املتخصصون من تفسريات علمية تتعلق للغاية أن يتم إطالع ا

، وبديال عن ذلك نتلقى جمرد خرب عن نسانباإلهبام والغموض العميقني بخصوص أصل اإل

فهمها  أيضا  هم  يستطيعوا  مل  التي  احلقيقة  لنا  ينقلون  وال  ذاك،  أو  الشخص  هلذا  نظرية  آخر 

الرتويج   فيتم  املوضوع،  هذا  ببعض  بخصوص  وباالستعانة  دقيق  بشكل  وتزيبها  للنظرية 

إل املتخيلة  والصور  اإل  نسانالرسوم  جلد  أو  عليها،   نسانالكهف  املاكياج  من  كثري  بوضع 

والواضح أن أحدا من قبل مل ينسج خياال واسعا إىل هذا احلد بخصوص جزئية بسيطة إىل هذا 

  (2) القدر يف أى فرع من فروع العلم املختلفة(

 

جوناثون ويلز عضو يف مركز العلم والثقافة التابع ملعهد ديسكفري حيمل شهاديت دكتوراه    (1) 

واحدة يف البيولوجيا اخللوية واجلزيئية من جامعة كاليفورنيا وأخرى يف الدراسات الدينية من 

ل، وهو مؤلف كتاب )أيقونات التطور: مل يكون معظم ما ندرسه عن التطور خاطئًا(،  جامعة يا 

وهو واحد من أهم الشخصيات املحورية إلصالح تعليم التطور عرب تصحيح أخطاء الكتب  

املدرسية وعرب التأكيد عىل أن الدليل املؤيد واملعارض للدراونية جيب أن يدرس، وهو معروف  

 اقش يف موضوع التصميم الذكي. بشكل واسع كمحارض ومن

 . 225أيقونات التطور: مل يكون معظم ما ندرسه عن التطور خاطئًا، ص   (2) 
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  ، بكل ِصاحة  ،عامل األحياء املتخصص ، وهو]جوناثان ويلز[  ا الترصيح ينصففي هذ

ال تعدوا أن تكون  التي يتمسك هبا املالحدة يف تفسري نشأة احلياة وتنوعها،  عىل أن الداروينية  

 خيـاال علميا، ال حظ له من العقالنية، وال املنطقية. 

ليكي[ وهو أحد علامء   العامل ]ريتشاد  العلم  وقبله ِصح  ]الباليوأنثروبولوجيا[، وهو 

قال: )لو أنكم جئتم برجل علم ذكي ماهر من فرع  فالقديم،    نسانالذي يبحث يف أصول اإل

خمتلف من فروع العلم، وأطلعتموه عىل ما لدينا من دالئل غري كافية فإنه سيقول لكم وبكل  

ار فيه.. فالدالئل لدينـا تأكيد: انسوا هذا املوضوع، فليس لديكم دعامة أو سند كاف لالستمر

  (1)غري كافية إطالقا(

عن   عبارة  احلياة  الكائنات  تطور  تاريخ  بأن  تقول  التي  الفكرة  أصبحت  )لقد  وقال: 

مسألة أو قضية استكشافية جمرد خرافة.. فلو كان هبذا الشكل ووجدنا حفريات كثرية لكائنات  

ور إىل شكل أكثر وضوحا غري أن  لكان من الرضوري أن تتحول حكاية التط  نسانشبيهة باإل

  (2)احلقيقة هي أنه عندما كان حيدث َشء كان حيدث َشء آخر عىل النقيض متاما من األول(

أخذ   عملية  )إن  بقوله:  الطبيعة  جملة  يف  العلمي  املحرر  جي[  ]هنري  ِصح  وهكذا 

الواقع ليست ف رضية  جمموعة من احلفريات والقول بأهنا تعكس وجود سلسلة قرابة هي يف 

أحاجي   حدوته من  أو  حكاية  أهنا جمرد  األمر  يف  ما  لالختبار، وكل  إخضاعها  يمكن  علمية 

يف كثري من األحيان إال أهنا    نسانمنتصف الليل املسلية التي قد تكون موجهة أو مرشدة لل

 ( 3) ومع ذلك ال تستند ألي أساس علمي( 

 

 نقال عن مقال بعنوان: فكرة وحش السباجيتي الطـائر .. وسذاجة ريتشـارد داوكنز ..!!.   (1) 

 املرجع السابق.   (2) 

 املرجع السابق.   (3) 
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منتصب القامة   نسان)اإل وهكذا ِصح ]ميلفورد ولبوف[ و]آالن ثورن[، فقد ذكرا أن

ليس إال تصنيفا خياليا ال وجود له، وأن احلفريات التي أدجمت يف هذا التصنيف هي عبارة عن 

 ( 1)  العاقل من أعراق خمتلفة( نساناإل

إىل عدم   ماسة وعاجلة  )نحن يف حاجة  قائلني:  ينادون  العلامء اآلن  الكثري من  إن  بل 

ف اخلرافة..  دائرة  إىل  بالعلم  بني  الدفع  القرابة  درجات  معرفة  من  العلم  يستفيده  الذي  ام 

 (2) احليوانات املختلفة.. إن العلامء كفوا عن أن يكونوا علامء أنساب!!(

عرب ]جريج كريِّب[ عن اإلفالس الذي وقع فيه التطوريون قائال: )لو أنكم قضيتم  و

كم ستشعرون برغبة  حياتكم كلها يف مجع العظام والقطع الصغرية من اجلمجمة والذقن، فإن

 ( 3) ملحة يف أن تبالغوا يف أمهية هذا القطع الصغرية التي قمتم بجمعها(

والقرائن  ف الدالئل  التطور.. وبفضل هذه  نظرية  تقف ضد  العلمية اآلن  الدالئل  كل 

ففي الواليات املتحدة  من املناطق التي كانت تتبناها؛  تعرضت نظرية التطور للسقوط يف الكثري

األمريكية اعتبارا من النصف الثانى من التسعينات، اختذت عدد من الواليات القرار برضورة 

تدريس القرائن التي تشري إىل عدم صلوحية تدريس نظرية التطور يف مدارسها.. ومجيع أعضاء  

ر هلم  الذين  العلم  رجال  من  احلركة  املتحدة هذه  الواليات  جامعات  أكرب  يف  مهني  صيد 

 األمريكية.  

التطور   نظرية  عن  املدافعني  أشهر  من  واحدا  كان  وقد  كينيون،  الربوفيسور  إن  حتى 

بأطروحته التي قدمها يف السبعينات فيام يتعلق بأصل احلياة والتطور الكيميائي، حتول هو أيضا 

 

 املرجع السابق.   (1) 

 املرجع السابق.   (2) 

 املرجع السابق.   (3) 
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لتطور، وحتدث عن أن أصل احلياة ال يمكن أن يفرس  إىل واحد من ممثِل احلركة املضادة لنظرية ا

 بالتطور وإنام باخللق. 

ومع ذلك كله، نجد املالحدة إىل اآلن يعتربون نظرية التطور حقيقة علمية، ويفرسون  

هبا نشأة احلياة وتنوعها، يف نفس الوقت الذي يعتربون التفسري الديني لذلك، واحتياج احلياة 

وأسطور خرافة  خارجي  انعدام  ملصدر  بسبب  وهذا  عليه،  تدل  العلمية  األدلة  كل  أن  مع  ة، 

 املنطقية العلمية، والكيل باملكاييل املزدوجة. 

 لنقد:  عىل ا االنفتاح  ـ    رابعا 

الرابعوهو   منفتحة  املعيار  العلمية  فاحلقيقة  العلمية،  املعايري  ا  من  وتتقبل  عىل  لنقد، 

 تفرض عليه أي سلطة أو وصاية. اآلخر، وتناقشه مناقشة علمية هادئة، وال  

يتهمون كل مصدر خيالف    ؛ حيث نجد املالحدةالواقع اإلحلادي متاما   وهذا ما خيالفه

رؤاهم بادئ الرأي، ومن دون أي مناقشة علمية، بل من دون اطالع عليه أصال، وال يكتفون 

 بالسخرية به، وإنام يشنعون عليه، ويستعملون كل الوسائل لتشوَيه. 

املالحدة، موقفهم من  االنغالق الفكري الذي يعانيه  لة التي تدل عىل ذلك  ومن األمث

، والذي أثار الكثري  1985كتاب ]التطور: نظرية يف أزمة[ الذي أصدره ]مايكل دنتون[ عام  

فيه   أقر  أنه  وهو  بسيط،  لسبب  التطوريني،  طرف  من  واملواجهة  العنف  من  بل  اجلدل،  من 

جبن غري بام  فيه  بهباحلقيقة، وِصح  أن يرصح  باالصطفاء  ف  ؛ه  التطور  نظرية  أن  فيه  ذكر  قد 

 الطبيعي نظرية يف أزمة علمية حقيقية. 

وهلذا ُوصف من قبل العديد من البيولوجيني بأنه نقض ألركان نظرية التطور وهدمها  

بأسس علمية.. وبسبب هذا تعرض الكتاب ومؤلفه إىل محلة كبرية من التشوَيات، ال لكونه  

و علمي،  مسبقا،  غري  املرسوم  العام  اخلط  ناقض  لكونه  ولكن  املنطق..  مع  منسجم  غري  ال 

العلمية   احلقائق  نقاطها  من  كثري  يف  تناقض  كانت  وإن  حتى  التطور  نظرية  بقبول  والقائل 
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 الواضحة. 

إبان عهد ستالني.. ففي  وهذا األسلوب هو نفسه   السوفييتي  الذي حصل يف االحتاد 

الشيوعية اعتربت  الفرتة،  )املادية  تلك  فلسفة  السوفييتي  لالحتاد  الرسمية  األيديولوجية   ،

اجلدلية( هي األساس لكل العلوم.. ولذلك أمر ستالني بأن تتمشى كل البحوث العلمية مع 

 املادية اجلدلية. 

ومع ذلك، تم رفع هذا االلتزام عند اهنيار االحتاد السوفييتي، وعادت الكتب إىل كوهنا  

حتتوي عىل نفس املعلومات.. بل إن التخِل عن سخافات مثل املادية    نصوصا علمية فنية عادية 

 . (1) اجلدلية مل يتسبب يف ختلف العلم، بل أزال عن كاهله الضغوط وااللتزامات املفروضة عليه 

وهكذا نرى يف الوقت احلارض أنه ال يوجد سبب يدعو إىل ربط العلم بنظرية التطور،  

املالحظة والتجريب، بينام تعرب نظرية التطور، من ناحية أخرى، عن فرضية  فالعلم يقوم عىل  

 متصلة بامض ال يمكن إخضاعه للمالحظة. 

ام يقع فيه دعاة نظرية التطور من انغالق وتشدد ال خيتف عن ذلك العرص الذي كان  ف

هم، واتبع  .. وقد اهتم حينها بالزندقه والتكفري كل من خالفاألرضهناك فيه إمجاع عِل سطحية  

الدليل.. وهذا هو واقعنا احلايل مع أصحاب نظرية التطور، واملؤسسات العاملية الكربى التي  

 تدعمها. 

وهلذا نراهم يرتكون االحتجاج العلمي املبني عىل األسس املنطقية التجريبية، ويلجؤون  

سع يف املجتمع إىل أساليب ال عالقة هلا بالعلم من أمثال ادعائهم أن النظرية مقبولة بشكل وا

 العلمي.  

وكأن صحة أي نظرية تعتمد عىل األغلبية املفرتضة ألتباعها، ال عىل ما يدل عليها من  

 أدلة.. وهلذا يامرسون نوعا من الضغط النفس والدعاية اخلالية من اللغة العلمية. 

 
 .17انظر: هدم نظرية التطور يف عرشين سؤاال، هارون حييى، ص  (1) 
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التطور،   لنظرية  ومساند  الفلسفة،  يف  برفيسور  وهو  دينكل[،  ]أدرا  الدكتور  أقر  لقد 

الطبيعة اخلاطئة هلذا األسلوب، فقال: )هل احلقيقة التي يؤمن هبا العديد من األناس البارزين  ب

أو املنظامت أو اهليئات يثبت صحة نظرية التطور؟.. هل يمكن اثبات النظرية بقرار املحكمة؟..  

  (1)هل احلقيقة التي يؤمن هبا الشخصيات أصحاب السلطة جيعلها صحيحة؟(

 هذه التساؤالت بقوله: )أريد أن أسرتجع حقيقة تارخيية.. أمل يقف  ثم راح جييب عىل 

عن  وتكلم  الوقت،  ذاك  يف  العلامء  وخصوًصا  واملحامني،  اهلامة  الشخصيات  ضد  جاليلو 

حاالت   اإلستقصاء  حماكم  تكشف  أمل  شخص؟..  أي  من  دعم  أي  وبدون  لوحده،  احلقيقة 

 أخرى مشاهبة؟( 

الدوائر البارزة واملؤثرة يف صنع القرار ال يصنع    ختم كلمته بقوله: )إن كسب دعم  ثم

 احلقيقة، وليس له عالقة باحلقيقة العلمية( 

إذا تأملنا الواقع العلمي جيدا، وبنظرة  فإننا    ، الدكتور ]أدرا دينكل[  إضافة إىل ما ذكره

نظرية   أنصار  يشيع  كام  كله،  العلمي  املجمتع  من  مقبولة  غري  التطور  نظرية  نجد  حيادية، 

طور.. بل إنه خالل العرشين سنة ماضية، نرى أعدادا حمرتمة من العلامء ترفض الداروينية  الت

ترك معظمهم عقيدهتم الدوغامتية يف الداروينية بعد رؤية تصميم ال عيب  ؛ فقد  بشكل متصاعد

 فيه يف الكون ويف الكائنات احلية.  

امعات مشهورة، ومن  واألهم من ذلك كله أن الذين ختلوا عن النظرية هم أعضاء من ج

مجيع أنحاء العامل، خاصة يف الواليات املتحدة، فهم خرباء وأكاديميون يف مناصب علمية مثل  

البيولوجيا والبيوكيامء وامليكروبيولوجي وعلم الترشيح وعلم الدراسات القديمة وغريها من 

 

انظر: أردا ِدنكِل، ملحق العلوم والتكنولوجيا الصادر عن الكومهوريِت اليومية الرتكية،     (1) 

 .. 1999شباط/ فرباير  27
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املجت من  األغلبية  بأن  القول  الكبري  اخلطأ  فإنه  فلذلك،  العلمية..  تؤمن  احلقول  العلمي  مع 

 بالداروينية.  

حتى لو فرضنا أن هناك إمجاعا عىل قبول هذه النظرية، فهل االحتكام إىل اإلمجاع من  و

 الناحية العلمية احتكام صحيح؟.. وهل اإلمجاع العلمي معصوم من اخلطأ؟

لقد عرب عن هذا املعنى ]مايكل كريتشتون[ حني ذكر أن اإلمجاع يمكن استخدامه يف  

الدين أو السياسة، ولكن ال مكان له يف العلم، ذلك أنه يعتمد فقط عىل األدلة املكتشفة  جماالت  

 من التجارب العلمية، وال يعتمد عىل أعداد العلامء..  

لقد عرب عن ذلك بقوله: )دعنا نكن واضحني: األسلوب العلمي ليس له أي عالقة  

قابل، حيتاج إىل حمققني يصادف أهنم  باإلمجاع، اإلمجاع هو عمل السياسة.. العلم يف الوجه امل 

أما  الواقعي..  العامل  يف  باملراجع  للثبات  قابلة  معلومات  لديه  أن  يعني  وهذا  صواب،  عىل 

اإلمجاع العلمي فليس له عالقة، فالذي له عالقة هي النتائج القابلة للنتاج.. أعظم العلامء يف  

ال يوجد َشء اسمه إمجاع علمي.. إذا كان  التاريخ كانوا عظامء بالفعل ألهنم كرسوا اإلمجاع.. 

  (1) نقطة عىل السطر( ..هناك إمجاع فهو ليس علام.. وإذا كان هناك علم فهو ليس إمجاعا 

وعرب عن ذلك يف موقف آخر بقوله: )اإلمجاع يستخدم عندما ال يكون العلم صلًبا بام  

مليون ميل..    93أنه بعد الشمس عنا هو  فيه الكفاية.. ال أحد يقول إن إمجاع العلامء يتفق عىل  

 مل حيدث أبًدا أن تكلم أحد هبذه الطريقة( 

وقال: )أريد أن أتوقف هنا ملهلة وأتكلم عن فكرة اإلمجاع، والفكرة التي انترشت بكثرة  

وهي اإلمجاع العلمي.. أنا اعترب اإلمجاع العلمي تطورا خبيثا جيب إيقافه بدون رمحة.. فتارخيًيا،  

ا األوغادادعاء  مأوى  كان  صارت    .. إلمجاع  القضية  أن  بإدعاء  املناظرة  لتجنب  طريقة  إهنا 

 

(1  ) http://www.evolutionnews.org/ 2008 /11 /is_there_a_consensus_in_scienc013351.html . 
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. كلام سمعت عن إمجاع العلامء يف املوافقة عىل َشء ما أو آخر، فابحث عن حمفظتك،  . حملولة

 ألنه يتم رشاؤك..أو تفقد خمك، ألنه يتم غسيله( 

بقرون  العلم  وقبله  اإلمجاع  قضية  من  موقفه  عن  جاليلو  األسئلة  عرب  )يف  فقال:  ي، 

العلمية، سلطة اآلالف ال تستحق التفكري املتواضع لشخص واحد(، هذا هو القانون الصحيح 

 الذي حيتكم إليه يف العلم، ال تفكري القطيع الذي يتصور أنه كلام كرب العدد كانت احلقيقة. 

 حتدث عن  وما ذكره جاليليو هو نفسه ما أشار إليه الفيزيائي ]جيوفاين أميليون[ حني 

املساءالت التي تعرضت هلا نظرية النسبية آلينشتاين، وهي أعز نظرية عىل قلوب الفيزيائيني  

عىل حد وصفه.. وذلك حني اكتشفت جسيامت النيوترينو والتي كان يظن أهنا جتري برسعة  

ي تفوق رسعة الضوء.. ولكن رغم أنه تم إثبات خطأ ذلك، حيث أنه تبني أن التنيوترينو ال جير 

أمهيتها  رغم  للمساءلة  النسبية  النظرية  تعريض  جمرد  أنه  إال  الضوء،  رسعة  من  أكرب  برسعة 

 ومدى متسك الفيزيائيني مجيعا هبا حيد أمرا صحيا وإجيابيا بحد ذاته..  

لقد عرب عن ذلك بقوله: )فمن يدري؟ لعل االكتشاف العظيم القادم يكون عىل بعد  

  (1)  بام تبني خطأ النظرية النسبية وظهور نظرية  خطوة صغرية منا ونحن ال ندري.. فر

عند   حيصل  ما  عكس  )عىل  أنه  ويذكر  التطور،  نظرية  مع  احلال  عىل  يتندر  راح  ثم 

أي  يبدون  ال  التطوريني  فإن  للمساءلة،  نظرياهتم  أهم  لتعريض  تام  استعداد  من  الفيزيائيني 

العكس، فإنك ستجد دوما مقاالت وكتابات  استعداد لفعل الَشء نفسه مع نظريتهم. بل عىل  

 ترص وتلح بعناد ومكابرة عىل أن نظرية التطور هي حقيقة تامة وال تشوهبا شائبة!( 

 املعلومات الدقيقة:  ـ    خامسا 

 

 (1)   -too-is-theory-no/news/com.nature.www://http

1.10182-question-to-pecials  
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نظرية تتالعب  أي  ال يمكن أن نثق يف  ذلك أنه    عايري العلمية؛اخلامس من املاملعيار  وهو  

تفرسها عىل خالفا ما تدل عليه النتائج العلمية املنطقية.. ويكفي  باملعلومات، أو تزورها، أو  

بل   العلمية..  وصفتها  وموضوعيتها  مصداقيتها  يف  تتهم  أن  بعضه  أو  هذا  تفعل  نظرية  ألي 

ب الذي اكتشفت لصوصيته العلمية، أو راح يزور  ت يمكن أن تطرح أصال مثلام يطرح ذلك الكا 

 احلقائق، أو راح ينسبها لنفسه. 

بعضهم  ومن   زال  ال  بل  طويلة،  لفرتة  املالحدة  استعملها  والتي  ذلك،  عىل  األمثلة 

، ففي  (1)بلتداون[.. أو ما يطلق عليها اآلن بـ ]خدعة بلتداون[  إنسانيسمونه ]يستعملها، ما  

داوسون[  1912عام   ]تشارلز  ُيدعى  هاٍو  بريطاين  حفريات  عامل  بقيادة  بحثي  فريق  ادعى   ،

ان األمر حينها عجيبا ومثريا.. ذلك أن عظام فك تلك احلفرية التي  اكتشاف حفرية.. وقد ك

 . نسانتم عرضها تشبه عظام فك القرد، بينام اجلمجمة كانت متتلك صفات مججمة اإل

[ اسم  إطالق  وتم  اخلادع،  االكتشاف  بذلك  الكثرية  اهليئات  اهتمت    إنسانوقد 

عاًما متتالية عىل   40العامل ألكثر من  بلتداون[ عىل تلك احلفرية، والتي ُعرضت يف أهم متاحف  

 أهنا دليل قاطع عىل صحة نظرية التطور. 

من   يقرب  ما  أن  حتى  األكاديمي،  املستوى  عىل  هائاًل  صداها  أطروحة    500وكان 

 النتصار   رمًزاتوصف بكوهنا    كانتعاًما، بل    40للدكتوراه متت كتابتها عن هذا األمر ملدة  

  واحًدا  يعترب  والذي، الربيطاين  املتحف يف واملشاهدة للعرض ُوضعت، املزعومة  التطور  نظرية

 . العامل يف املؤسسات  أشهر  من

وقد تم فحصها ودراستها يف تلك الفرتة الطويلة من قبل أشهر العلامء من مجيع أنحاء  

 العامل، بل حتى من قبل أعداد ال حُتىص من الزائرين. 

 

 انظر: مقاال بعنوان: خدعة إنسان بلتداون، هارون حيي.  (1) 
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الكاذب الذي لبس لباس العلم اكتشف أن األمر  ويف األخري، وبعد كل ذلك االنتصار 

 كله ال يعدو أن يكون جمرد خدعة. 

، استطاع ]كينيث أوكِل[ من قسم احلفريات يف املتحف الربيطاين أن  1949ففي عام  

التقنية   لتحديد أعامر احلفريات.. وبدأ باستخدام هذه   عليها   ُأطلق  التييطور طريقة جديدة 

 يات املوجودة داخل املتحف. فراحل عىل  الفلوريد  اختبار

بلتداون[ حتى ذهل للمفاجأة، فقد اكتشف أن    إنسانوما إن راح يطبقها عىل مججمة ]

عظام الفك خالية من مادة الفلوريد، بينام احتوت اجلمجمة عىل نسبة صغرية منه.. وهذا يعني  

ملئات من  أن عظام الفك ال يتجاوز عمرها بضع سنوات، واجلمجمة ال يتجاوز عمرها بضع ا

 السنني عىل أقىص تقدير. 

ومع تكثيف التحقيقات، اكتشف أن تلك احلفرية التي تم تصويرها عىل أهنا أفضل دليل  

تم التوصل إليه إلثبات نظرية التطور كانت يف احلقيقة حمض كذب.. فعظام الفك تنتمي إىل  

 عام..   500فرتة قاربت  متوفٍّ منذ   إنسانالغاب املتوىف حديًثا.. واجلمجمة تنتمي إىل  إنسان

ومن خالل الفحص عن قرب عرف أن األسنان تم إرفاقها بعظام الفك يف وقٍت الحق،  

وتم استخدام أداة صلبة لكشطها.. ثم تم غمرها يف سائل ثنائي كرومات البوتاسيوم، وذلك 

 إلعطائها مظهًرا قدياًم. 

ال يدع جمااًل للشك أن هذه  وقد أثبتت التحاليل املفصلة التي أجراها ]جوزيف وينر[ بام  

 احلفرية كانت جمرد خدعة. 

  من   واحًدا   أوكسفورد  بجامعة  الترشيح  أستاذ  وكان الربوفيسور ]لو جروس كالرك[

قال:  واالحتيال  الغش  هذا  كشفوا  الذين  العلامء  هؤالء  قام هبا،  التي  التحقيقات  .. ويف هناية 

أنه من اجليد طرح السؤال األهم، وهو:    )بالفعل فإنه يبدو جلًيا افتعال هذه اخلدوش، ويبدو

  مل ..  قبل   من  األمر   هذا   عن   يبحثوا  مل   إهنم..  قبل؟  من   مالحظتها   يتم  مل  اخلدوش   هذه  أن  كيف 
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  حمتمل  تزييف  وجود  فكرة  بوضع  بلتداون  فك  عظام  فحصوا  ممن   السابق  يف  شخص  أي  يقم 

 إنه تلفيق متعمد(   عينيه، ُنصب

هاول[ ]كالرك  األنثروبولوجيا   أما  اخلطرية:  أستاذ  اخلدعة  هذه  معلقا عىل  قال  فقد   ،

،  إنسانومل تكن سوى عظام فك لقرد تم إدخاهلا عىل مججمة    1953)اكُتشفت بلتداون عام  

فهي خدعة قد تم وضعها عن عمد، فهم مل يقروا بشكل واضح عام إذا كان هذا الفك ينتمي  

، وبداًل من ذلك فقد أعلنوا أن كل جزء من اجلزئني  نسانلقرد أو إذا كانت اجلمجمة تنتمي إل

ألف    500.. وقد أرجعوا تارخيه حلوايل  نسانالسابقني هو َشء يف املنتصف ما بني القرد واإل

داون[، وُكتب ما يقرب    إنسانالفجرى الدوسوين أو    نسانعام مضت، وأطلقوا عليه اسم ]اإل

 عاًما(  45كتاب عن هذا األمر خدع هذا االكتشاف علامء احلفريات ملدة   500من 

هذا جمرد مثال.. واألمثلة كثرية جدا.. بل إننا يف كل يوم نسمع كذبة جديدة وخدعة  

الرغبوي  التفكري  ذلك  يف  تصب  لكوهنا  ولكن  علمية،  لكوهنا  ال  الكثري،  جديدة، ويصدقها 

 هلذه النظرية بالصدق أو بالكذب. جعل املالحدة ينترصون  ي الذي املزاج

نرباسكا[.. وتبدأ قصة هذه    إنسانخدعة أخرى اسمها ]ومن األمثلة عىل ذلك أيضا  

، وهو الوقت الذي كانت اجلهود املكثفة تبذل فيه هبدف الوصول لربهان 1922اخلدعة عام  

 عىل نظرية التطور.  

مهووسون   اجلميع  كان  احللقة  حينها  إىل  بالوصول  أو  اإلثبات..  ذلك  إىل  بالوصل 

 بالقرد أو بغريه من احليوانات..   نساناملفقودة التي تصل اإل

األمريكي   باملتحف  احلفريات  قسم  رئيس  أوزبورن[  فريفيلد  ]هنري  أعلن  حينها 

بالقرب من  البليوسينية  احلقبة  إىل  تارخيه  يعود  اكتشافه حفرية لرضس  الطبيعي عن    للتاريخ 

 وادي األفاعي غرب نرباسكا. 

  بالرجل   يسمى   ما إىل    ينتمي  أنهب  فقط  واحد   رضس   عىل   بناءً وقد حدث توافق بشكل تام  
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.. ثم دارت العديد من النقاشات العلمية العميقة حول هذا الدليل املزعوم، والذي مل  القرد 

 يكن يف احلقيقة أكثر من جمرد خيال. 

[.. بل  نرباسكا   إنسان ]  اسمواسًعا ـ    جداًل   ببت س  والتي ُأطلق عىل هذه احلفرية ـ    وقد

رسعان ما تم إعطاء اسم علمي عليها، وهو ]هسبريوبايثيكوس هارولدكوكي[.. ورسعان ما 

 لقي مكتشفها الكثري من الدعم واالهتامم. 

راحوا   أهنم  عليهم،  وتسلطه  املالحدة،  لدى  الرغبوي  التفكري  فداحة  عىل  يدل  ومما 

الرسوجيرون   بناء مججمة وجسد  العديد من  اعتامًدا عىل رضس    إنسانمات إلعادة  نرباسكا 

واحد فقط.. بل ذهبوا إىل ما هو أبعد من ذلك، حيث ُنرشت العديد من الرسومات اإليضاحية  

 نرباسكا مع أوالده وزوجته يف بيئتهم الطبيعية التخيلية.  نسانإل

املتاحة هلم من أجل هذا السيناريو  بل بدأ التطوريون مرة أخرى بحشد مجيع الوسائل  

 الومهي.. 

[  نرباسكا   إنسانبأن األدلة املتعلقة بخصوص ]ومع أن بعض العقالء يف ذلك احلني أقر  

 من مزيًدا االنتظار هؤالء عىل  وأن َشء،   أي عىل  يربهن ال املتاح الدليل وأن متاًما،ة  مالئم غري

، وخوفهم من فقدان هذا الدليل الكاذب  .. إال أن التطوريني، وحلرصهم عىل نظريتهم الوقت

ضد من خيالفهم، باعتبارهم غري    املعتادة   التطورية   الدعاية   تضمنت راحوا يشنون محلة مضادة  

 علامء وال متخصصني وال متطورين عقليا. 

لكن بعد كل ذلك بفرتة من اخلداع والوهم اكتشف أن هذا الرضس ال ينتمي ال للبرش  

 منقرضة من اخلنازير الربية.  وال للقردة، وإنام لفصيلة 

 عدم التحيز:  ـ    سادسا 

ال يمكن أن نثق يف نظرية تتحيز لوجهة  السادس من املعايري العلمية؛ ذلك  املعيار  وهو  

. ولكن تفعل ذلك فقط بسبب  نظرها حتيزا مطلقا، جيعلها تلغي غريها من غري أي أدلة علمية.
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 تفكريها الرغبوي. 

العلامء املخالفني هلم، وهم   أكثر من أن حتىص، فاملالحدة يعتربون  واألمثلة عىل ذلك 

 . علامء مزيفني نتيجة انحيازهم ألفكارهم الدينيةكثري جدا ـ كام رأينا سابقا ـ 

ليونتني[ هبذاالعامل  قد اعرتف  و ، فقال: )ليست األساليب  التحيز  التطوري ]ريتشارد 

تدفعنا لقبول التفسريات املاديه للعامل املشاهد، ولكن عىل العكس  واملناهج العلمية هي التي  

التزامنا املسبق بالتفسريات املادية هو الذي يفرض علينا أن نخلق نظاما للتحقيقات، وجمموعة  

املادية   للمبتدئني، عالوة عىل ذلك،  تفسريات مادية،مهام كانت حمرية  ينتج عنها  املفاهيم  من 

  (1) السامح بتقبل فكره اهلل( مطلقة ألننا ال يمكننا 

رؤيتة    ومثله حمور  هو  اله..  وجود  عدم  أي  العدمية..  بأن  هكسِل[  ]الدوس  اعرتف 

الكونية، فقال: )كان لدي حافز يدفعني إلنكار وجود أي معنى للكون، لذلك افرتضت أنه 

لذي ليس للكون معنى، وكان األمر سهال أن أجد أدلة مقنعة لذلك االفرتاض، الفيلسوف ا

يف للحياة ليس فقط مهتام بمشكلة ميتافيزيقيه بحتة، ولكن أيضا مهتم بإثبات    ىيؤمن بأنه ال معن

أنه ال يوجد سبب مقنع يمنعه عن القيام بام يشتهي، ويمنع أصدقائه من االستيالء عىل السلطة  

رر جنس السياسية واحلكم بام خيدم مصاحلهم، بالنسبة يل لقد كانت الفلسفه العدمية أداه حت 

  (2)وسيايس(

اإل اهليومانية  الفلسفه  أن  عىل  يدلنا  هكسِل  الدوس  من  الترصيح  ال  نسانهذا  التي  ية 

حتكمها أي حدود أخالقية ليس لدَيا أي مشكلة يف االستيالء عىل السلطة السياسية من أجل  

 

 (1)   Richard Lewontin, Harvard Geneticist, “Billions & Billions  

of Demons”, The New York . 

 (2)  Huxley, A., Ends and Means, pp. 270 ff . 
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 اإلحلادية.  ا الرتويج آلرائه

املنشورات اهليومانيه، والذي    ولذلك ال نعجب إذا رأينا مثل هذا الترصيح منشورا يف

يقول صاحبه فيه: )لدي اقتناع أن معركه مستقبل البرشية جيب أن تشن يف فصول املدارس عىل 

أيدي املعلمني، والذين يعتربون مبرشين بإيامن جديد، سوف تصبح احلجرة الدراسية ساحة  

 ديد باهليومانية( واإليامن اجل ، للرصاع بني اجلديد والقديم: اجلثة املتعفنة للمسيحية

وعندما ننظر إىل املسألة من هذه الزاوية نجد أن التطوريني ذوو توجه أيديولوجي ال  

سبب وطبيعة   املعتقدات حول  جمموعة  ليس سوى  الدين  أن  ذلك  نفسه،  الدين  خيتلف عن 

وهدف الكون.. أو هو جمموعة خاصة من املعتقدات األساسية واملامرسات يتفق عليها جمموعة  

ناس بشكل عام.. واهليومانيه هبذا املعنى دين يروج له يف املدارس.. ومن األسلحة التي  من ال

 يستخدموهنا لذلك نظرية التطور. 

لقد ِصح بعضهم هبذا، فقال: )إن االيامن بالداروينيه احلديثة جيعل من الناس ملحدين،  

اذا كان هذا املعتقد   فمن املمكن للشخص أن يكون لديه معتقد ديني يتالئم مع الداروينية فقط 

  (1)الديني هو االحلاد(

 

 انظر: التطور ومعايري النظرية العلمية.   (1) 
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 اإلحلاد.. وخلق الكون 

أنه   ذلك  اهلل،  عىل  األدلة  أبرز  من  البديع  وتصميمه  العجيبة،  بظواهره  الكون  يعترب 

يستحيل أن تكون هذه الدقة، وتلك الرباعة، وذلك التنظيم العجيب املبني عىل موازين دقيقة،  

يعة عمياء صامء، بل البد له من جهة خارجة عنه، متلك من ناشئا عن صدفة عشوائية، أو طب

 القوة والعلم والقدرة واحلكمة وكل صفات الكامل ما يؤهلها ملثل هذا اإلبداع العظيم. 

العظيم،   اإلبداع  هذا  عن  النظر  ليرصفوا  احليل،  كل  املالحدة  استعمل  فقد  وهلذا، 

متناقضة، فيكفي أن تكون وسيلة للصد عن وجيعلوه وليدا لعلل كثرية، حتى لو كانت غريبة  

 اهلل، حتى تكون حمل قبول لدَيم. 

وبناء عىل هذا، فإن عىل الداعية إىل اهلل عىل بصرية، والذي يريد أن يواجه اإلحلاد، وحيله  

وخدعه، أن يتعرف عىل منتجات العلوم احلديثة التي يستند إليها املالحدة يف تربير إحلادهم،  

 لمي الفلك والفيزياء بنوعيها الكالسيكي واحلديث.. وهي تشمل خصوصا ع

ومن خالل ذلك سيكتشف املغالطات التي يامرسها املالحدة عند استدالهلم هبا؛ ذلك  

أهنا من الناحية املنطقية عديمة الداللة عىل اإلحلاد، وإنام يتالعب املالحدة باأللفاظ ليجعلوها 

 سندا هلم. 

األغلوطا  يكتشف  ذلك  إىل  من  باإلضافة  الكثري  أن  ذلك  هبا،  املرتبطة  الكثرية  ت 

عند  علمي  حظ  أي  هلا  ليس  املالحدة  عليه  يعتمد  كسند  املواقع  عىل  نجدها  التي  النظريات 

املتخصصني، فهي مل جترب، بل يستحيل جتريب أكثرها، وهي عبارة عن ميتافيزياء، وليست  

 فيزياء، ولذلك ال يصح اعتبارها سندا علميا. 

إ أشار  ما  ]جون  وهذا  الربوفسور  أمثال  من  املختصني  الباحثني  من  الكثري  ليه 

املتعددة:   األكوان  لنظرية  الشديد  نقده  قال معربا عن  الذي  الشهري  الفيزيائي  بولكنجهورن[ 
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)إهنا ليست فيزياء.. إهنا يف أحسن األحوال فكرة ميتافيزيقيه، وال يوجد سبب علمي واحد 

.. إن ماعليه العامل اآلن هو نتيجة إلرادة خالق حيدد كيف  لليامن بمجوعة من األكوان املتعددة

 جيب أن يكون( 

ومثله قال الفيزيائي الشهري ]راسل ستانارد[ الذي اعترب الكثري من طروحات الفيزياء  

حتديدا ما أعارضه، فهي كام وصلتني    هاوكنجاحلديثة فلسفة وليست علام، فقال: )إن فلسفة  

أن العلم هو مصدر املعلومات الوحيد، وأننا لدينا فهم كامل    مثال واضح عىل التعامل، فطرح 

 لكل َشء هراء، بل هراء خطري أيضا، فهو يشعر العلامء بالكرب والغرور بشكل مبالغ فيه( 

يواجه اإلحلاد من  وبناء عىل هذا،   أهم ما حيتاجه من  الفصل أن نذكر  نحاول يف هذا 

النظريات: احلديثة منها، ومعارف   العلم،  ترتبط هبذه  ليتبني من خالهلا حظها من  التقليدية، 

 ولتكون له القدرة العلمية عىل مناقشة الدعاوى اإلحلادية املتعلقة هبا. 

ـ    أوالتبدأ ـ  نجد أهنا  لشبهات العلمية املطروحة يف هذا اجلانب  ومن خالل استقرائنا ل

الثابتة[،   الرد العلمي    وهو من فرضية أزلية الكون أو ما يطلق عليه علميا ]احلالة  ما سنذكر 

 عليه يف املبحث األول، والذي نبني فيه األدلة العلمية عىل حدوث الكون.  

الثانية  هي  والشبهة  وهي  والعشوائية:  الصدفة  يف    ؛فرضية  بتفصيل  عليها  رددنا  وقد 

عىل   هنا  سنركز  لكنا  السابق،  حتيي  الفصل  أن  حاولت  التي  اجلديدة  الفيزيائة  الطروحات 

س علمي جديد، وذكرنا استحالة ذلك وفق املنتجات العلمية احلديثة كالثوابت  الصدفة بلبا 

خصوصا عىل طروحات   ركزنا  أننا  إىل  باإلضافة  وغريها..  والتوازن  حول    هاوكنجالكونية 

بني   انتشارا  النظريات  أكثر  باعتبارها  الفائقة  واألوتار  املتعددة  واألكوان  العظيم  التصميم 

 . املالحدة.

ردنا جزءا من هذه السلسلة ]اإلحلاد والدجل[ هلذه الناحية، وذلك يف كتاب  وبام أنا أف

]الكون بني التوحيد واإلحلاد[، فقد اكتفينا هنا بتلخيص بعض ما ورد فيه، ومن أراد املزيد  
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يمكنه العودة للكتاب ليجد التفاصيل الكثرية، باإلضافة ملا فيه من تبسيط للكثري من احلقائق 

 العلمية. 

 الكون بني القدم واحلدوث:   أوال ـ 

من أكثر املغالطات التي ظل املالحدة يعتمدون عليها لقرون طويلة قوهلم بقدم العامل،  

وهذا ما تطلب من الفالسفة املؤمنني حماولة استعامل    حيدثه؛   وكونه بذلك ال حيتاج إىل حمدث

وفلسفية  براهني   ذلكعقلية  ذكرنا  مثلام  العامل،  بقدم  القول  مع  األول..    تتامشى  الفصل  يف 

 وحاول آخرون إثبات حدوث العامل، ولكن بأدلة فلسفية، ال علمية. 

السائدة   الفكرة  كانت  حيث  احلديث،  العرص  إىل  هكذا  احلال  القرن  وظل  بداية  قبل 

املادية  مع األفكار  تتناسب  فكرة  ؛ وهي  لدى أكثر املدارس املادية هي كون العامل قديامالعرشين  

دة كانت الَشء الوحيد املوجود يف الكون، وأن الكون وجد يف الزمن الالهنائي،  أن املا التي ترى  

 .   (1)وسوف يبقى إىل األبد

من أنصار هذه الفلسفة الكبار الفيلسوف )إيامنويل كانت ( الذي دافع عنها،  قد كان  و

ينظر  وأعلن أن الكون موجود يف كل األزمان، وأن كل احتاملية )إن كانت موجودة ( فسوف  

، وبناء عىل ذلك رأى عدم انسجام اإليامن مع العقل، وإن كان قد قبل اإليامن إليها عىل أهنا ممكنة

 

 جعنا إليها يف هذا املطلب:  من أهم املراجع التي ر  (1) 

بموقع    1 موجود  وهو  حيي،  هارون  الكبري،   الكوين  واالنفجار  العدم  من  الكون  خلق   .

 )موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة( 

. فمن خلق اهلل؟ نقد الشبهة اإلحلادية: ]إذا كان لكل خملوق خالق فمن إذن خلق اهلل؟ يف  2

ا والنقد  الفلسفي  التحقيق  للدراسات  ضوء  تكوين  عامري،  سامي  د.  لكوسمولوجي[، 

 م. 2016هـ 1437واألبحاث. اململكة العربية السعودية، الطبعة: األوىل  
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 .  باعتباره حمفزا عىل القيم، ولو أنه غري معقول يف ذاته 

لبدايته   وجود حلظة  الكون، وعدم  أزلية  فكرة  التاسع عرش صارت  القرن  بداية  ومع 

فكرة إىل القرن العرشين من خالل أعامل املاديني اجلدليني  مقبولة بشكل واسع، وتم نقل تلك ال

 وغريمها.  من أمثال )كارل ماركس( و)فريدريك أنجلز( 

لكن مع إطاللة القرن العرشين، انقلب احلال، وصار العلم املادي يف صفه القائلني بأنه 

دة، وهو ما الكون حادث، وأنه ُوجد بعد أن مل يكن،  وقد كان يف ذلك إحراجا كبريا للمالح

وضعهم بني أمرين: إما قبول اإليامن، عن طريق االنتساب ألي دين من األديان، أو عن طريق 

اإليامن املجرد عن االنتساب ألي دين.. وإما اهلروب ألي حل آخر، لينجو به من اإلشكاالت  

 التي طرحتها األدلة العلمية عىل حدوث الكون. 

أن   الكثري  يعتقد  االنفجا وربام  خللق  )نظرية  الوحيد  العلمي  الدليل  هي  العظيم(  ر 

إنه كله الدالئل املادية والرياضية  بل  ،  كثرية   هناك دالئل أخرىوذلك ليس صحيح؛ فالكون،  

 . تدله عىل أنه الكون له بداية 

الكوسمولوجي الشهري  وقد ِصح بذلك كبار علامء الفيزياء والفلك وغريهم، وقد قال  

م ،  2012سنه    ، ( السبعنيهاوكنجعيد ميالد )بمناسبة    يثه  [ يف حدألكسندر فلنكن]الالأدري  

  له   الكون  إنه   عندنا   التي  األدلة  كله   تقول)والذي ناقش فيه العلامء أهم نظريات نشأة الكون:  

  (1)(بداية

د  ة،  أكثر  بلغة  األمر  هذا  وأكه   العقالء   تقنع  التي   هي  احلجة  إنه   قيل   لقد):  بقوله   حده

مولوجيا، بعد أن قامت  الكوس  علامء  بإمكان  يعد  مل.  العقالء  غري  حتى  يقنع  الذي  هو  والدليل

وا وراء إمكانية وجود كون أزيل. مل يعد هناك مهرب، عليهم أن يواجهوا   اآلن األدلة، أن َيَتخفه

 
 (1)   213. Vol, 2012/14/1. Scientist New in, Cosmos Eternal the of Death, Grossman Lisa  

7.p, 2847 Issue .  
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  (1)(مشكلة البداية الكونيهة

 حدوث العامل، واملوقف منهام:   أهم األدلة عىل وبناء عىل هذا سنحاول هنا أن نذكر 

 ـ االنفجار العظيم:   1

ار العظيم[ من احلقائق العلمية التي دلت عليها كل األدلة إال  مع كون نظرية ]االنفج

أننا نجد من يشكك فيها بطرق خمتلفة، حتى توهم البعض أن هذه النظرية جمرد مغالطة، يف  

نفس الوقت الذي تعترب فيه نظرية التطور حقيقة علمية مع انعدام األدلة عليها، بل مع وقوف  

 األدلة ضدها. 

  ، []نظرية منني من يردد هذا الوهم؛ فيذكر أن هذه النظرية جمرد  ولألسف نجد من املؤ 

  باهلل  املؤمنون  فسيفقد  النظرية  هذه  بطالن  ثبت  ولو .  افرتاض.  جمرد هي    وإنام  يثبت،  مل  أمرٌ   أي

  العلم   داللة  من  سابًقا   عليه  كان  ما   إىل  األمر  لريجع  اهلل،  وجود  عىل   الوحيد  العلمي  دليلهم

ر أزلية الكون.  بدائل  وجود مع  خاصة املادة،  أزلية عىل  الطبيعي  نظرية كوسمولوجية تقره

وسبب هذا اخلطأ هو التعبري عن ]االنفجار العظيم[ بكونه نظرية، يف نفس الوقت الذي  

د رأي ال تسنده الرباهني،  [  النظريةتعترب فيه ] ال يعرب عن أي ال حيمل أيهة سلطة أدبيهة، ووجمره

 . علمية حقيقة

طبًقا لتعريف األكاديمية القومية  ـ  النظرية يف املفهوم العلمي  صحيح؛ ف  لكن هذا غري

 املمكن   من  الطبيعي   العامل  جوانب  لبعض   جيدة  بصورة   موثهق   )تفسريهي:    ـ   األمريكية للعلوم 

   (2)خمَتربة( وفرضيات  واستدالالت،  وقوانني،  حقائق،   يضم أن

 
 (1)   New) Universe Other for Search The: One in Worlds Many, Vilenkin Alexander  

176.p(, 2006, Wang and Hill: York. .  

 (2   ) National Academy of Sciences, Teaching about Evolution and the Nature of Science (Washington, DC: National Academy 

Press, 1998), p. 7 .  
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 أ ـ أدلة االنفجار العظيم: 

يل العظيم( موثَّق بالقرائن  يمكننا أن نقول وبناء عىل هذا   : إنه سيناريو )االنفجار األوه

 العلميهة املدعومة بالنبوءات الصادقة للعلامء، وهو بذلك تفسري علمي مدلهل عليه لنشأة الكون.

عامل الفيزياء والفلك ورأس علامء وكالة  وقد ِصح بذلك الكثري من العلامء، فقد قال  

ة   تنتهي) :  [والفلكيون  ]اهلليف ختام كتابه  [  برت جسرتورو])ناسا( الالأدري     للعاملِ   بالنسبة  القصه

ة،   يقهر أعىل قمه تسلهق جبال اجلهل، ويكاد  لقد  العقل، كمناٍم يسء.  ة  بقوه بإيامنه  الذي عاش 

وبينام هو يرفع نفسه إىل الصخرة األخرية، ُيفاجأ بتهنئة من مَجْع من الالهوتيني اجلالسني هناك 

  (1)(ونمنذ قر

ديفيس(:  وقال   (  هابل)  عمل  عىل   تقوم   كانت   الكبري  االنفجار  نظرية   أنه   )لو )بول 

  تأكيدية   أدلة  توجد احلظ،  حلسن.  الواسع  الدعم  هذا  حتوز  أن  استطاعت  ملا   فقط، (  أينشتاين)و

ة  وفهرت  احلديثة   الكوسمولوجيا   أنه   حقيقة  ….  مقنعة    أمر   هو  اخللق  لصالح  صلبة  فيزيائية  أدله

رين  جًدا مرضٍ    (2)(نني املتديه  للمفكه

،   سنة  )كله أنه    [ فكتور ستنجر]شهد  و  معارفنا   تتوافق   الكونية،   املعلومات  تراكم  ومع  متره

( عىل  العظيم  لالنفجار العامة  الصورة مع  أكرب  بصورة    ( 3) األقله

خ العلوموقال   احة اآلن، جتعل القول إنه  املت  االكتشافات  )هذه:  برهنام[   ]فردريك  مؤره

اهلل قد خلق الكون فرضية جديرة باالحرتام اليوم، بصورة أكرب من أي وقت مىض يف املئة سنة  

 

 (1  ) Robert Jastrow, God and the Astronomers (Toronto: George J. McLeod, 1992,), p. 116. . 

 (2  ) Paul Davies, God and the New Physics (New York: Simon and Schuster, 1983), 20 -24 .  

(3   )  Cliff Walker, ‘An Interview with Particle Physicist Victor J. Stenger’ (November 1999) <www.positiveatheism.org/ 

crt/ stenger1. htm. . 
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 ( 1) (األخرية

عامل الكوسمولوجيا الشهري، ورئيس )اجلمعية امللكية الربيطانية يف لندن لتطوير    وقال

الطبيعية   بدرجة   أثق   قليلة،   سنوات  منذ  سابًقا،   )كنتم:  1999( سنة  [ ريس  ]مارتن  املعرفة 

ا   …العظيم  االنفجار  حدوث   يف  % 90 م  بكثري،   أعظم  فالنسبة   اآلن   أمه   املشاهدات   يف   العظيم   التقده

رن العرشين، وأرغب  الق  من  التسعينات أثناء أدقه  الكربى الكونية الصورة  جعلت  والتجارب

   (2) (%99اآلن يف رفع درجة يقينيى إىل  

[ ـ وهو  راسل كانونوقال:  أمريكي قام بمسٍح لعدد كبري من  [  عضو يف فريق علمي 

ًرا    أنه   بعيد  زمن   منذ   َعلِمنا   )لقدم:  2005سنة  ـ  الكواكب باعتامد أساليب أحدث وأكثر تطوه

ة  أفضل  بصورة  فيه   واثقني   نكون  أن   اآلن  يمكننا   ما  …العظيم  االنفجار  هي  الكون  لتفسري نظريه

  (3)الصحيحة( األساسيهة الفكرة أهنا  هو أكرب

إنهه يبدو أنه املالحدة سيعرتضون عىل  : )مازًحا  [جورج ول ] الصحفي األمريكي    وقال

وكالة )ناسا( باعتبارها تقدمه دعاًم علمًيا للمتديهنني من خالل ما يثبته )مرصد هابل الفضائي(  

 (4)(من حقائق! 

[ من  هيو روس ]عامل الفيزياء الفلكية  بناء عىل هذا، سنذكر هنا باختصار بعض ما ذكره  

 

(1   )  Henry F. Schaefer III, “Stephen Hawking, The Big Bang, and God,” 

<http://globalwebpost.com/farooqm/study_res/hawking/schaefer.html . 

(2   )  Martin Rees, Just Six Numbers: The deep forces that shape the universe (New York: Basic Books, 2000), p. 10 . .  

(3   )  Universe is flat with a ripple,” January 12, 2005  < http://www.theage.com.au/news/Science/Universe-is-flat-

with-a-ripple/ 2005 /01 /12 /1105423539638 .html. 

 (4  ) George Will, “The Gospel from Science,” in Newsweek, November 8, 1998 .  
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قة عىل طريقة جيهدة،  و ثالث، وهي  حدوث )االنفجار العظيم( األدلة العلمية عىل   ن دلياًل منسه

 : (1)وموثهقة تفصياًل من دراسات املتخصصني أصحاب الكشوف والدراسات

ر  وقد    ية وحرارته:وجود إشعاع اخللفية الكون.  1   [ روبرت هرمان]و  [رالف ألفر ]قده

د الكون بعد )االنفجار العظيم( سينتج أشعة كونية بحرارة تقارب  1948سنة   كلفن    5م أنه تربه

( -455°F  سنة األشعة  هذه  اكتشفت  وقد  تقريًبا  1965(،  حرارهتا  وكانت  )   3م  - كلفن 

457°F .وهي قريبة جًدا من النسبة املتنبَّأ هبا ،) 

الكونية:   .2 اخللفية  إلشعاع  األسود  اجلسم  اإلشعاع  ف  طابع  طيف  بني  االختالفات 

 عىل مدى طول املوجات املدَركة.  %0.03اخللفي املتنبهأ به واملكتشف الحًقا بلغ أقله من 

الكونية:.  3 اخللفية  إلشعاع  التربيد  أنه  حيث    نسبة  العظيم(  االنفجار  )نظرية  تتنبهأ 

ن أطول عمًرا كلهام كان أبرد، وكلهام عدنا إىل املايض من خالل قياس  اإلشعاع الكوين كلهام كا 

 اإلشعاعات األبعد، كلهام ارتفعت حرارة اإلشعاع، وهو ما أثبته العمل املرصدي. 

الكونية: .  4 اخللفية  إلشعاع  احلراري  اإلشعاعات  ف  التامثل  بني  احلراري  االختالف 

ر جزء واحد من عرشة آالف، وهو ما ال يمكن الكونية من خمتلف اجلهات ال يتفاوت إاله بقد

يل حار جًدا.   أن يفرسه إاله بأنه اإلشعاعات اخللفية تعود إىل حدث خلق كوين أوه

الكون: .  5 يف  بالربيونات  مقارنة  الفوتونات  بـنسبة  ف  نسبة  مقارنة  )الفوتونات(  نسبة 

للواحد، وهذا يثبت  مليون  100يف الكون تتجاوز   - الربوتونات والنوترونات-)الربيونات( 

ر برسعة من  أنه الكون يف حال أنرتوبية عالية جًدا. وال تفسري لذلك إاله أنه الكون كلهه قد تفجه

 حال حار وكثيف جًدا. 

جات احلرارية يف  ف  متوجات احلرارة يف إشعاع اخللفية الكونية: .  6 ال بده أن تبلغ التموه

 

 (1  )  Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, appendix. 
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تقارب   درجة  الكونية  اخللفية  إشعاع  ات  خريطة  املجره تتكون  حتى  آالف  عرشة  من  الواحد 

جات بالنسبة املتنبهأ هبا.  ات من انفجار خلقي عظيم. وقد تمه رصد هذه التموه  وعناقيد املجره

الكونية: .  7 اخللفية  إشعاع  يف  احلرارية  التموجات  طيف  جتربة  فقد    قوة  دت  أكه

 الكونية املتنبأ هبا.  م درجات الطيف احلراري إلشعاع اخللفية2000)بومريانج( يف أبريل 

ع الكوين:.  8 ل التوسه ًعا كونًيا قد بدأ يف  فقد    معده أظهر قياس رسعة املجرات أنه توسه

د لالنفجار العظيم.   زمن قريب من الزمن املحده

ة للنجوم والكواكب: .  9 املدارات املستقرة للكواكب حول النجوم،  ف  املدارات املستقره

يمك ال  ة،  املجره نواة  ثالثية  وللنجوم حول  ورسيعة  كبرية  عات  توسه بعد  إاله  مادًيا  تثبت  أن  ن 

 األبعاد يف املكان.

ال بده من نظام شمس مستقر لوجود احلياة واإلنسان،  ف   وجود احلياة واإلنسان:.  10

جي الذي تنبأت به )نظرية   وهو ما ال يمكن أن يكون يف غري سيناريو االنفجار والتربيد التدره

 االنفجار العظيم( 

الكون: .  11 يف  اهلليوم  ربع  حيث    وفرة  ل  يتحوه أن  العظيم(  )االنفجار  نموذج  يتنبهأ 

للخلق  األوىل  األربع  الدقائق  يف  )هليوم(  إىل  الكون  يف  أن  )اهليدروجني(  ذلك  االحرتاق  ، 

)للهليوم(  اآلخر  الوحيد  املصدر  هو  يف    .. النجمي  )اهلليوم(  كثافة  نسبة  العلامء  قاس  وقد 

واملجر الغازية  ذلك،  السحب  من  قليل  فقط  فيها  أو  حترتق  نجوم  البتة  فيها  ليس  التي  ات 

ا قريبة جًدا مما تنبهأت به النظريهة.  لية، ووجدوا أهنه دوا بذلك نسبة اهلليوم األوه  وحده

الكون:.  12 يف  الديوتريوم  هو  ف  وفرة  العظيم  إنتاج  وحده  االنفجار  عىل  القادر 

ا ال -اهليدروجني الثقيل -)الديوتريوم(   ره.، أمه وقد أثبتت قياسات )الديوتريوم(    . نجوم فتدمه

يف السحب الغازية واملجرات التي ليس فيها البتة نجوم حترتق أو فيها فقط قليل من ذلك، أنهه  

ل.   يلزمنا أن نقره أنه الكون يعود يف أصله إىل انفجار أوه
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)اللثيوم( ،  القادر عىل إنتاج  وحده  االنفجار العظيم هو  ف  وفرة اللثيوم يف الكون: .  13

ره  ا النجوم فتدمه  . أمه

تها مراًرا وتكراًرا، وال  فقد    حجج النسبية العامة: .14 أثبتت نظرية النسبية العامة صحه

 تصحه معادالهتا إاله يف كون له بداية، وله طبيعة متدديهة. 

أثبتت مربهنة رياضية قدمها كله من )ستيفن  فقد    مربهنة الزمكان للنسبية العامة: .  15

م أنهه إذا كان للكون كتلة، وإذا كانت ديناميكيهته حمكومة  1970( و)روجر بنروز( سنة  هاوكنج

 . بقانون النسبية العامة، فال بده عندها أن يكون متناهًيا يف املايض

الفضاء: .  16 يف  الطاقة  كثافة  و)إدنجتون(  حيث    قياسات  )أينشتاين(  من  كله  ر  طوه

ع انفجاًرا  يتضمن  أن  دون  كونًيا  ها   ،ظياًم نموذًجا  سامه للجاذبية  مضادة  قوة  بإثبات  وذلك 

ته،  ، وقد  أينشتاين )الثابت الكوين(، وأثبت هلا قدًرا معينًا  تراجع )أينشتاين( بعد ذلك عن نظريه

غري أنه علامء أثبتوا بعد عقود وجود هذا الثابت، وتدله قيمته التي وصلوا إليها عىل أنه للكون 

 بداية.

فًقا لنظرية االنفجار الكبري، ستتكون أنواع خمتلفة من النجوم  وف  األعامر النجمية: .  17

بداية   زمن  عن  النجوم  أسطح  حرارة  ودرجات  األلوان  وخُترب  اخللق.  بعد  خمتلفة  حقب  يف 

أعامر هذه النجوم تتوافق مع )نظرية االنفجار العظيم(، ومع بقية قياسات الزمن  واحرتاقها.  

 إىل بداية االنفجار. 

املج .  18 ات:أعامر  يف  ف  ره ات  املجره ن  تتكوه أن  بده  ال  العظيم(،  االنفجار  )نظرية  طبق 

 بدايات الكون، ضمن الباليني األربعة األوىل. وهو ما يوافق قياسات العلامء. 

ات: .  19 ات  حيث    انخفاض يف ازدحام املجره تتنبهأ )نظرية االنفجار العظيم( أنه املجره

تتباعد عن بعضها البعض عىل مره الزمن. وقد أثبتت صور مرصد هابل أنهه كلهام نظرنا بعيًدا إىل  

ات أكثر تقارًبا. وعند النظر يف الثلث األول من عمر الكون نالحظ   املايض، كلهام كانت املجره
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ات كانت شديدة التقارب، وكأ ا حرفًيا تفكه أذرعها احللزونية عن بعض. أنه املجره  هنه

تتنبهأ نظرية االنفجار العظيم أنه مجيع املجرات قد نشأت  حيث    صور تاريخ الكون:.  20

مها يف العمر،   يف أوقات متقاربة، وملا كانت املجرات تغريه شكلها بصورة دراماتيكية مع تقده

 أثبتته صور املرصد هابل.كان شكل أقدمها غري شكل أحدثها، وهو ما 

يتنبهأ نموذج )االنفجار العظيم( أنه  حيث    نسبة املادة العادية مقارنة باملادة األجنبية: .  21

ل   ر حتى توجد منطقة صاحلة للحياة الفيزيائية، ال بد أن تتحوه لتتكون املجرات والنجوم وتتطوه

دة مع اإلشعاعات( إىل مادة عادية  يف الكون نسبة من املادة األجنبية )التي ال تتفاعل بصورة جي

ل مخسة أو ستة إىل واحد، وهو ما أثبتته القياسات   )تتفاعل بصورة جيدة مع اإلشعاعات( بمعده

 احلديثة. 

اهلرمة:.  22 النجوم  يف  والبورون  الربليوم  نسبة  حيث    وفرة  أنه  الفلكيون  كشف 

 نفجار العظيم(. )الربليوم( و)البورون( يف الكون توافق ما تنبأت به )نظرية اال 

يتنبهأ )االنفجار العظيم(  حيث    كثافة املجموعات النجمية األوىل والثانية والثالثة:.  23

ع الكون ستظهر ثالث جمموعات نجمية خمتلفة، وأهنا يف هذه املرحلة العمرية ال بده  أنهه مع توسه

 أن حتمل صفات معينة، وهو ما أثبته البحث العلمي. 

الكون الناشئ عن  ف  اء والنجوم النوترونية ومكاهنا ونوعها:كثافة الثقوب السود.  24

انفجار عظيم، والذي يسمح بوجود حياة مادية يف مكان فيه، من املتوقهع أن ينتج بعد باليني  

السنني من احرتاق نجومه عدد صغري نسبًيا من )الثقوب السوداء(، وعدد أكرب من )النجوم  

ات الكبرية )ثقوًبا سوداء( يف مركز  النيوترونية( يف كله جمرة. ومن املتو قهع أيًضا أنه تنتج املجره

 لبهها. وقد كشف العلامء )الثقوب السوداء( و)النجوم النيرتونية(، وكثافتها، ومكاهنا. 

النجمية:.  25 املجرات  عناقيد  ع  حيث    تشتهت  توسه مع  أنه  العظيم(  )االنفجار  يتنبهأ 

دة تتزايد  الكون ستنتثر يف الكون أنواع خمتلفة من امل ة بدرجات حمده يه جموعات النجمية واملجره
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رمع الوقت. ويتنبهأ أيًضا أن املجموعات النجمية األكثر كثافة لن تتشتت، ومع ذلك     ستتطوه

بـ)ن  املجموعة  مركز  حول  لنجومها   املدارية  الرسعات يسمى  وضع  وقد virializationحو   .)

 ون. كشف الرصد الفلكي عن هذه التطورات يف تاريخ الك 

تفرتض أفضل نامذج )االنفجار العظيم( أنه الشكل  حيث    كتلة النيوترينو وطبيعته:.  26

ى )املادة املظلمة الباردة(. ويدرك العلامء اليوم   األكثر هيمنة من أنواع املادة هو مادة أجنبية تسمه

  بحاث األ  وتكشف .  .ومظلمة   باردةأنه )النيوترينات( موجودة بكثافة كبرية يف الكون، وأهنا  

ل(  النيوترينات )  أنه   األحدث ل   هذا  يدله و .  آخر  إىل  ولون  طبيعة  من  تتحوه   جسيم   أنه   التحوه

 هذه   مثل.  املرات  وماليني  بباليني(  اإللكرتون)  من  أصغر  كتلته  تكون  أن  بده   ال(  النيوترينو)

 ي التي تفرتضها أفضل نامذج )االنفجار العظيم(.ه األحجام

أثبتت أربع طرق خمتلفة لتحديد  فقد    للربوتونات والنيوترونات: الكثافة الكونية  .  27

توقعه   ما  توافق  إليها  لت  توصه التي  النسب  أنه  الكون  يف  والنيوترونات  الربوتونات  كثافة 

 .(1) )نموذج االنفجار العظيم( لكون يضمه نجوًما وكواكب صاحلة للحياة

 ب ـ نقض أدلة املالحدة: 

م كانت بمثابة الصاعقة التي قضت عىل آخر قشة يتعلق هبا  بام أن نظرية االنفجار العظي

املالحدة، فقد راحوا يفرون منها بكل وسائل الفرار، ويستعملون لذلك كل أنواع املغالطات،  

 والتي سنذكر بعضنا مع الرد عليها هنا باختصار:  

ا كلام  : وهي حيلة يستعملها املالحدة كثري. اهلروب إىل املستقبل واكتشافاته العلمية 1

ضيقت عليهم السبل، فيتذرعون بأنه سيكشف يف املستقبل ما يثبت دعاواهم، متجاهلني أن 

 املستقبل أيضا قد يؤيد دعاوى خمالفيهم. 

 

 (1  ) Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, appendix. 
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إنه العلامء  [: )إسحاق أزيموف]عن قول الكاتب امللحد الشهري    [ جاسرتو] قد سئل  و

ر  وإن عجزوا اليوم عن تفسري االنفجار العظيم، فسيتمكنون غًدا   من فعل ذلك ألنه العلم يتطوه

 (تبًعا ملا يكتسبه من معلومات جديدة

ن  لن  العلم   أنه   بفكرة  متشبهث   أنا فأجاب بقوله: )   االنفجار  سبب  شفرة  يفكه   أن  من  يتمكه

 هذا   يل   يبدو .  األوىل  حلظاته  يف   والكثافة  احلرارة   المتناهي   كان  الكون  أنه   يظهر  مادام   الكوين 

اإللكرتون،  ا  مثل   للعلم،  الصلبة  احلقائق   كإحدى  االستنتاج وكتلة  للشحنة،  ي  الكمه لتقسيم 

واللولب الثنائي للحمض النووي. يف رأيي، بإمكان الوضع أن يتغريه فقط إن أطيح باالنفجار  

العظيم من خالل الكشف عن معلومات جديدة، ولكن يف ضوء اكتشاف إشعاع الكرة النارية  

يل عىل يد )بنزياس( و)وي   (1)(لسن(، يبدو هذا التطور بعيًدااألوه

ت   الترصيح، مل يكشف البحث العلمي عن أيهة معلومة  هذا  عقود عىل  اليوم ثالثة  وقد مره

بدعمه   ذلك  خالف  عىل  البحث  د  أكه بل  العظيم،  االنفجار  طرح  نقض  عىل  قادرة  جوهرية 

 سيناريو احلال امللتهبة لبداية الكون.  

فالعلامء يميهزون بني النموذج كفكرة كربى،  :  النامذج والنظريات عدم التفريق بني    ـ    2

حله أهم  اآلن من  العلامء  به  يقوم  ، وهي ال تتناقض فيام بينها؛ فام  والنظريات التي تنضوي حتته

ضمن نفس    ليس مناقضا للنظرية، وإنام هو   اإلشكاالت التي تواجه )نظريهة االنفجار العظيم( 

 فجار.النموذج الكوين لذات االن

حله    يف  العظيم(  االنفجار  )نموذج  ضمن  الكوين(  )التضخم  نظرية  نجحت  وقد 

ر الكالسيكي لالنفجار العظيم،   املشكالت الثالث الكربى للنموذج والتي تتعارض مع التصوه

 وهي )مشكلة األفق(، و)مشكلة التسطهح(، و)مشكلة أحادية القطب املغناطيس(. 

 
 (1   ) Roy Abraham Varghese, ed. The Intellectuals Speak out about God: A handbook for the Christian student in a secular 

society (Chicago, Ill. : Regnery Gateway, 1984), p. 17 . .  
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ت يف أن تفرسه ما نعرفه عن الكون دون أن تتخىله عن  فـ)نظرية االنفجار العظيم( نجح 

ها أنه للمكان والزمان بداية.   أصوهلا، وأمهه

االكتشافات  ـ    3 تتابع  مع  ترتاكم  الكون  منه  نشأ  الذي  العظيم  االنفجار  عىل  ة  األدله

تتناقص  وال  الكربى  تثبت  الفلكيهة  اليوم  : وهي  املشاهدة  الكونية  للظواهر  التفسريية  قدرهتا 

ة  وا لتي متثهل التاريخ القديم للكون. ولعله أبرز طابع لصالبة )نظرية االنفجار العظيم( هو صحه

نبوءاهتا العلميهة عن تاريخ الكون منذ بدايته، والناتج عن انفجار حراري هائل متددت عناِصه 

ع برسعة.   لتنشئ املكان املتوسه

لص متجددة  ة  حجه وحدها  األمريكيني  العلامء  أبحاث  تكن  االنفجار  ومل  نظرية  الح 

الكبري، وإنهام هي أبحاث علامء الكوسمولوجيا يف كله قارات األرض، ومن ذلك أنه )الوكالة  

األوروبية ألبحاث الفضاء( التي ُتعنى بتطوير برامج التعاون الفضائي بني دول أوروبا الغربية،  

ضائي( الذي م عن حتليل نتائج ما رصده )مرصد بالنك الف2013قد أصدرت تقارير سنة  

أنشئ ملسح توزيع )إشعاع اخللفية امليكروي الكوين( يف الكون بدقة عالية، وقد جاء يف أحدها:  

  القيايس   للنموذج   رائًعا   تأكيًدا  لبالنك  اجلديدة  اخلريطة   من  املستقاة  املعلومات   توفهر   )إمجااًل، 

ة  للكوسمولوجيا    (1)مسبوقة( غري بدقه

 : فشل البدائل املطروحة   ج . 

التي هدمت مجيع   العلمية  احلقائق  تلك  احلزن عىل  أو  باالمتعاض  املالحدة  يكتف  مل 

يضعون  راحوا  بل  اإلحلاد،  فالسفة  قبلهم  واستند  إليها،  استندوا  التي  اإلحلادية  األسس 

 

(1) Planck Reveals an Almost Perfect Universe 

”<http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/Planck/Planck_reveals_an_almost_perfect_Universe>. Retrieved 

1 /19 /2015  . .  
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 .(1) النامذج، ويتخيلوهنا، ليبنوا عىل أساسها كونا ومهيا ال يستند ألي دليل علمي

ا املنهج  هذا  عن  عرب  الفلكية  وقد  الفيزياء  عامل  الكوين  االنبثاق  عىل  الرد  يف  جلديد 

)كريستوفر إشام(، فقال: )ربهام أفضل حجة لصالح الطرح القائل إنه )االنفجار العظيم( يؤيهد  

اإليامن باهلل هو التململ الواضح الذي قوبل به من طرف بعض الفيزيائيني املالحدة. وقد أدهى  

م علمية،  أفكار  ظهور  إىل  تقديمها ذلك  تمه  وقد  املتذبذب(،  )الكون  أو  الدائم(  )اخللق  ثل 

بحامسة تفوق بكثري قيمتها احلقيقية ممها يلزم املرء بأن يرى دوافع نفسيهة أعمق بكثري من الرغبة  

ته(    (2)املألوفة للمنظهر لدعم نظريه

من   للفرار  املالحدة  طرحها  التي  البدائل  بعض  هنا  سنذكر  هذا،  عىل  االنفجار  بناء 

 العظيم، وكيف أثبت العلم فشلها:

 احلالة الثابتة: 

م )نظرية االنفجار العظيم( وهي من النظريات التي مل   ، مما اضطر الكل  تثبت بعد تقده

(  الثابتة   احلال   نظرية)  أنه   تبنيه   )لقد:  [ الذي قال عنها:أرنو بنزياسإىل التخِل عنها، ومنهم ]

أليرس ملطابقة املالحظات مع العدد األقل من ا  الطريق  كان.  لفظوها   الناس  إنه   حتهى   جًدا  قبيحة

  (3)(املعلامت هو الطريق الذي فيه أنه الكون ُخلق من الَشء، يف حلظة، وبقي يتهسع 

 ومن االنتقادات التي وجهت هلا: 

تها . 1  .فقداهنا األدلة اإلجيابية لصحه

 

 (1) William Lane Craig, Reasonable Faith (Wheaton, Ill.: Crossway Books, 2008), pp. 125-150 .  

(2    ) C. Isham, “Creation of the Universe as a Quantum Process” in R.J. Russell, W.R. Stoeger and G.V. Coyne, eds. Physics, 

Philosophy and Theology: A common quest for undestanding (Vatican City: Vatican Observatory, 1988), p. 378 .  

(3  )  Quoted by Fred Heeren, Show Me God (Wheeling, IL : Day Star Publications, 1997), p. 156 .  
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تنا، . 2 ات قديمة جًدا يف حميط جمره  ينفي أن يكون الكون أزلًيا. عدم وجود جمره

 عدم وجود جمرات صغرية جًدا يف حميط جمرتنا، ينفي اخللق العفوي املستمر. . 3

تقتيض وجود حده حقيقي للكون أدنى من احلد    z  =5ندرة االنزياحات احلمراء وراء  .  4

 البرصي املتوقهع من كون الهنائي ثابت. 

ع املبرَص للكون. تفتقد النظرية آللية مادية )مثل االنفجار . 5 يل( لقيادة التوسه  األوه

ر تربيد الكرة  -إشعاع اخللفية الكونية امليكروي املدَرك  .  6 والذي يتناسق متاًما مع تصوه

مها   -النارية البدائية  ة الكون كام تقده  . الثابتة احلال  نظريةيتحدى قصه

 عدم االنتظام اهلائل للكون ال معنى له يف )نظرية احلال الثابتة( . 7

وفرة )اهلليوم( يف الكون توافق ما تنبأت به )نظرية االنفجار العظيم( ال )نظرية احلال  .  8

 الثابتة( 

و)اهلليوم  .  9 )للديوتريوم(  املعروفة  للوفرة  تفسرًيا  الثابتة(  احلال  )نظرية  م  تقده ال 

)االن سيناريو  يف  السلس  التفسري  الظاهرة  هذه  تقبل  املقابل  و)الليثيوم(، ويف  فجار اخلفيف( 

 .(1)  العظيم( احلار

قد أدهى ظهور فساد )نظرية احلال الثابتة(، وعجز خمزوهنا النبوئي، إىل أن ينرصف عامة  و

 أنصارها عنها إىل )نظرية االنفجار العظيم( التي نجحت فام فشلت فيه النظرية األخرى 

 الكون الساكن: 

الزمان هو مقدار الوجود بني حدثني،  وهذا مما قد يطرح كبديل لبداية الكون، ذلك أن  

الزمان ينعدم  أنواعها  احلركة بجميع  الدعوى  ويف غياب  العقلية  ، وهذه  الناحيتني  باطلة من 

 

(1   )  Hugh Ross, The Fingerprint of God: Recent scientific Discoveries Reveal the Unmistakable Identity of the Creator 

(Orange, CA: Promise Publishing, 1991), p. 95 .  
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 والعلمية: 

ا   األزل  من   سكونه  بعدظهور احلركة يف الكون  فإن  :  من الناحية العقلية  أما    يكون   أن   إمه

سبب، فقد أوقع نفسه يف ما   عن  نتج  األول   احلدث   إنه   امللحد  قال   إن .  سبب.  بغري  أو   بسبب 

إذ هي تسبقه   أزاًل؛  اهلامد  الزمان والكون  متعالية عىل  افرتاض ذات غري مادية  حياذره؛ وهو 

أنطولوجًيا. وإن قال إنه الكون قد انتقل إىل احلركة دون سبب فقد زعم أنه الَشء قد ينتقل من 

  آخر دون سبب، وهذا ظاهر الفساد! حال إىل 

ألنه    ،التسليم لدعوى الكون الساكنترفض  حقائق العلم  فإن    : العلمية من الناحية    أما 

  وجوده   إمكان  جداًل   افرتضنا   إن الكون الساكن ميهٌت حرارًيا، وال يمكن أن ينتقل إىل احلركة  

  إىل   امللحد  يضطره   ما   وهو  اخلارج،  من  احلرارة  إليه  ُتضخه   أصاًلحتى  ممكن  غري  وهو  حرارة،  دون

 كون، وهو ما يسعى لنفيه! ال خارج هو   من بوجود  التسليم

الفهم   إليه سوء  يقود  قد  الوهم  ج  لنظريةوهذا    يطابق  ال  وهم  وهو  الكمومي،  التموه

كة املضطربة، وهو  ـ  كام يقول أصحابه  ـ  كمومي  ال  الفراغ  ألنه   الواقع هو عامل من الطاقة املتحره

 نهه بعيد عن معنى السكون واجلمود. ما يعني أ

   : النموذج املتذبذب 

اول جتاوز االنبثاق الكوين، والعوة للحالة الثابتة، باعتبار أنه الكون يف  حي  وهو نموذج

)جون  الربيطاين  الفيزيائي  قال  وقد  بداية،  دون  األزل،  منذ  دائبني  انكامش  ثم  ع  توسه حال 

نظرية   يف  األكرب  )اإلشكال  النظرية:  هذه  منها  تنطلق  التي  األيديولوجية  عن  معرًبا  غربن(، 

امل  العظيم  الكون هو فلسفي  االنفجار  بنشأة  قبل    ـ  وربام حتى الهويت  ـتعلهقة  وهو: ماذا كان 

االنفجار؟ كان هذا اإلشكال وحده كافًيا ملنح دفعة أوىل لـ)نظرية احلال الثابتة(، ولكن بعد أن  

ـ لألسفـ  أنه تلك النظرية معارضة لألمور املشاهدة، كان الطريق األفضل لاللتفاف حول    تبنيه 

ع فيه الكون من )مفردة( )  هذا اإلشكال يل هو يف تقديم نموذج يتوسه (، ويعود  singularityاألوه
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  (1)فينهار بعد ذلك، ثم يعيد دورته هذه دون هناية(

وقد انتقدت هذه النظرية انتقادات كثرية جدا ملخالفتها لكل القوانني العلمية، ولعدم  

بذب ـ يف حال التسليم جدال بإمكانيته ـ ال  إمكانية إثباهتا نظريا أو عمليا، ذلك أن الكون املتذ

ة عوامل مادية وقانونية مطلوبة، وقد قال كل   يمكن أن يكون أزلًيا ألنهه ال يستطيع أن يقاوم عده

مستقبل   له  الدورات  متعدد  )النموذج  النموذج:  هذا  عن  و)نوفيكوف(  )زلدوفيتش(  من 

ا ماضيه فهو متناٍه(   (2)الهنائي، أمه

الكون   تذبذب  لتاريخ  املمكنة  املرات  عدد  سلك(  )جوزيف  الفلكي  حسب  وعندما 

انطالًقا من املستوى األنرتوِّب احلايل للكون، وجد أنه احلاالت املمكنة ال يمكن أن تتجاوز مئة  

ة   .(3) مره

 باإلضافة إىل هذا، فقد انتقدت هذه النظرية انتقادات كثرية منها: 

د واحد للكون. ال يوجد دليل مادي عىل . 1  أكثر من انفجار واحد ومتده

ت،  .    2 ا لو صحه أشار )فلنكن( إىل أنه هذه النظرية تصادم وجود الكون إىل اليوم؛ إذ إهنه

( الرتموديناميكي(  )التوازن  مرحلة  بلغ  قد  الكون  يكون  أن  بده   thermodynamicفال 

equilibriumخالف ما نعلمه ونشاهده من   ( لتتوقف مجيع التفاعالت الفيزيائية يف الكون، وهو

 .(4)  كوننا اليوم

 

(1  ) Hugh Ross, The fingerprint of God, p. 97. .  

(2   )  I. D. Novikov and B. Zeldovich, “Physical Processes Near Cosmological Singularities,” in Annual Review of Astronomy 

and Astrophysics 11 (1973): 401-402. .  

(3  ) Joseph Silk, The Big Bang, (San Francisco: W. H. Freeman, 1989), pp.311– 312. .  

(4   )  (James D. Sinclair):William Lane Craig and J. P. Moreland, eds. The Blackwell Companion to Natural Theology, 
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يبدو أنه الكثافة املشاهدة للكون ال تكفي يف أفضل أحواهلا لنصف ما حُيتاج النكامش  .  3

 كوين. 

العكس  .  4 االنكامش  حتقق  أن  املمكن  من  ومعقولة  معروفة  فيزيائية  آلية  توجد  ال 

 املطلوب. 

( عدد املرات املمكنة لتاريخ تذبذب  Joseph Silkملا حسب الفلكي )جوزيف سلك( ).  5

أن   يمكن  ال  املمكنة  احلاالت  أنه  وجد  للكون،  احلايل  األنرتوِّب  املستوى  من  انطالًقا  الكون 

ة   .  (1) تتجاوز مئة مره

حيتاج الكون لكي يمره بعدد الهنائي من دورات التذبذب املتتابعة أن يبدأ بمقادير  .  6

والطاقة والقوانني احلاكمة هلا حتى يتمكن من أن يعيش دورة التمدد    مضبوطة ومتقنة من املادة

 قبل االنكامش، وهو ما ال تسمح به عشوائية الكون اإلحلادي.

ال  .  7 ألنهه  أزلًيا  يكون  أن  يمكن  ال  فإنه  تارخيًيا،  ح  صه لو  حتى  املتذبذب،  الكون  إنه 

ولذلك مطلوبة،  وقانونية  مادية  عوامل  ة  عده يقاوم  أن  )زلدوفيتش(    يستطيع  من  كل  قال 

(Zeldovich ( )( و)نوفيكوفNovikov  :يف احلكم عىل هذا النموذج )(الدورات  متعدد  النموذج  

ا   الهنائي، مستقبل   له   (2) (متناهٍ  فهو  ماضيه  أمه

 األكوان املتعددة. 

عدم   من  الرغم  عىل  وشيوعا  شهرة  النظريات  أكثر  من  املتعددة  األكوان  نظرية  تعترب 

 

p. 151 .  

 (1  ) Joseph Silk, The Big Bang, (San Francisco: W. H. Freeman, 1989), pp.311– 312 . .  

(2  )  I. D. Novikov and B. Zeldovich, “Physical Processes Near Cosmological Singularities,” in Annual Review of Astronomy 

and Astrophysics 11 (1973): 401-402. .  
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علميا، وبأي وسيلة من الوسائل، بل عىل الرغم من أنه ال يمكن التثبت منها بحال  التحقق منها  

من األحوال، ذلك أن أصحاب النظرية أنفسهم يذكرون أن كل كون من األكوان منفصل متاما 

عن األكوان األخرى، بل له قوانني ختتلف اختالفا جذريا عن غريها، والسبب يف ذلك ـ كام 

يُ  ملا  يرجع  ـ  حتمل  يذكرون  التي  اجلسيامت  تلك  من  مسافة  أقىص  وهو  اجلسيم،  بُأفق  عرف 

املعلومات، والتي ما إن تصل للراصد حتى يكون عمر الكون قد انتهى منذ مليارات السنوات  

 الضوئية، وأي كون آخر حتام هو خارج ُأفق اجلسيم.  

الن هذه  اعتبار  استحالة  الكبار  والفلك  الفيزياء  يذكر علامء  ذلك  حقيقة  وألجل  ظرية 

علمية ال اآلن، وال يف املستقبل لالستحالة العلمية واملنطقية إلثباهتا، وقد قال عامل الكونيات  

]جورج إليس[، معربا عن ذلك: )إن فرضية األكوان املتعددة ليست من العلوم، وال توجد  

 داخل دائرة العلم، وإنام يف إطار الفلسفة(  

تدل عليها املخابر، وال حتى العقل املجرد، ليست سوى  ولذلك فإن هذه النظرية التي مل  

حتاول أن تتدارك املقوالت اإلحلادية القديمة التي كانت ترى أن الكون كاف    مقوالت خيالية

نفسه بنفسه، ولذلك احتاج املالحدة لوضع أنفسهم يف هذا املأزق للبحث عن أكوان متعددة  

 فسهم أطلقوا عليها الثوابت املعدة بعناية. للخروج من مأزق الثوابت الكونية التي هم أن

ـ عند   املعنى، فقال  الربوفسور ]جون بولكنجهورن[ هذا  الشهري  الفيزيائي  وقد أشار 

حديثه عن هذه النظرية ـ: )إهنا ليست فيزياء.. إهنا يف أحسن األحوال فكرة ميتافيزيقيه، وال  

املتعدد األكوان  من  بمجوعة  لليامن  واحد  هو  يوجد سبب علمي  اآلن  العامل  ماعليه  إن  ة.. 

  (1)نتيجة إلرادة خالق حيدد كيف جيب أن يكون(

 

العلامء  1) نظر  يف  اخليالية  اإلحلادية  وأفكاره  هوكينج  ستيفن  امللحد  الفيزياء  عامل  انظر:    )

 واملتخصصني، مرجع سابق.
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بل إن ]ريتشارد داوكنز[ يف حواره مع ]ستيفن واينربج[ بني سبب اعتامد هذه النظرية  

واالهتامم هبا، وهو كوهنا وسيلة لنفي اإلله، وقد قال معربا عن ذلك: )إذا اكتشفت هذا الكون  

املعد فعلي أو  املدهش  إما خالق عظيم،  اثنني..  تفسريين  إال  أمامك  أنه ليس  أعتقد  بعناية..  ا 

 (1) (أكوان متعددة

إىل ذلك أيضا، فقال: )متاما مثلام فرس دارون وواالس كيف أن التصاميم    هاوكنجوأشار  

املعجزة املظهر يف الكائنات احلية من املمكن أن تظهر بدون تدخل قوة عظمى، فمبدأ األكوان 

لنا املت سخر  خالق  لوجود  احلاجة  بدون  الفيزيائية  القوانني  دقة  يفرس  أن  املمكن  من  عددة 

الكون.. فبسبب قانون اجلاذبية فالكون يستطيع ويمكنه أن ينَشء نفسه من الالَشء.. فاخللق 

وكذلك  موجود،  الكون  ملاذا  لنا  ويفرس  َشء،  ال  من  بدال  َشء  هناك  أن  سبب  هو  الذايت 

 (2) نحن(

التي توجه هلذه النظرية يف خصوص تفسري    هاوكنجىف ستيفن  وحتى يتال  االنتقادات 

  10دقة الكون والثوابت العجيبة التي حتكمه راح يفرتض يف كتابه ]التصميم العظيم[ وجود  

صفر، وهو ـ كام يذكر بعض الباحثني ـ ال خيتلف يف    500وأمامها    10كون.. أي    500أس  

يقول: إن ذلك عمن حيرض سيارة مفككة من كل   ثم  ابتداء من أصغر مسامر فيها..  أجزائها 

عىل  اإلجابة  فإن  وبالطبع،  وعشوائية،  صدفة  السيارة  هذه  لتكون  رياضية  احتاملية  هناك 

. ألن السؤال أصال خطأ..  . 100أو حتى   70أو   50أس   10إىل   1استحالتها رياضيا يتخطي  

ب ذاهتا وترتاكب ويدخل  تتحرك من  لن  بفاعل قدير  وذلك ألن األجزاء  إال  عضها يف بعض 

 حكيم يعلم ما يفعل ويريده. 

 

 (  املرجع سابق. 1)

 (  املرجع سابق. 2)
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 :  التضخم األزيل 

عامل الفيزياء الفلكية الرويس )أندري لند( يف السبعينات من القرن  وهو نموذج اقرتحه 

املايض، غري أنه عاد يف بداية العقد التايل ليقرتح نموذًجا آخر ُيعرف بـ)التضخم اجلديد(، ثم  

فرت بعد  فانتبه  بنموذج عاد  يعرف  ما  ذلك  بعد  لينشئ  اجلديد،  نموذجه  عيوب  إىل  قصرية  ة 

العشوائي(  ع، وتنشأ من   ،)التضخم  تتوسه أكواٌن جديدة  األم  الكون  تنشأ من جوانب  حيث 

 جوانبها أيًضا أكوان أخرى، وهكذا إىل ما ال هناية. 

م  و تقده ال مل  صهذه  إلثبات  واحدة  مادية  ة  حجه وتارخيها  عناِصها  يف  دقها،  نظريات 

الفيزيائي   أعرب  و]ولذلك  بره امتعاضه    [ جون    كامل   أنه   يبدو  ال   )لألسف،بقوله:  منها  عن 

  اخلاص،   رأيي   )يف :  [هاوكنج]، ومثله قال  (1)لالختبار(  قابل  األزيل  للتضخم   الكبري  املخطط 

  (2)علمية( كنظرية اآلن ميت هو  اجلديد  التضخم  نموذج

نموذج )لند( كان بنرش )أرفن بورد( و)ألكسندر فلنكن(  عىل أزليهة  ومن أهم الردود  

م دراسة تثبت أنه كله نظريات التمدد، بام يف ذلك نظرية )لِند( ال يمكنها أن تتالىف  1994سنة 

 واملتوسع  املعقول،   املادي  )الزمكانوقد انتهيا يف دراستهام إىل أنه    . املفردة التي نشأ منها الكون.

 . (4)الدراسة هذه  عىل  رده يف( لند) به  أقره  ما  وهو ،(3)(تارخيه يف  أوىل ُمفردة  يضمه  أن  بده  ال أبًدا،

 

(1   )  John Barrow, The Book of Nothing: Vacuums, voids, and the latest ideas about the origins of the universe (New York: 

Pantheon Books, 2000), p. 256. .  

 (2  ) Stephen Hawking, A Brief History of Time, p. 132 .  

(3   )  Arvind Borde and Alexander Vilenkin, “Eternal Inflation and the Initial Singularity,” in Physical Review Letters 72 

(1994): 3305. .  

(4   )  A. Linde, D. Linde, and A.Mezhlumian, “From the Big Bang Theory to the Theory of a Stationary Universe’” in Physical 
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   : نامذج التذبذب الفراغي 

أنهنا كلهام عدنا إىل اخللف وراء  ـ والتي ترى  معظم نظريات التضخم    خالفا ملا تذهب إليه

ـ  مفردة  انكمش الكون حتى يصبح    ـ   من االنفجار العظيم   43- 10أي الثانية  ـ  حاجز بالنك  

ع، وإنام كان  ترى نامذج الفراغ املتذبذب  فإن  يف املقابل أنه العامل قبل تضخمه مل يكن ككٍل يتوسه

وكانت تفاعالت الطاقة مستمرة يف هذا املجال الفراغي، وهو  ،  فراًغا بدائًيا يف حال ثبات أزيل

ل الطاقة إىل مادة، وبالتايل نشوء أكوان صغرية، وبذلك ف إنه لكوننا بداية ال متثهل  ما نتج عنه حتوه

د تغريه يف الكون األزيل.   البداية املطلقة، وإنهام هي جمره

مت هذه النامذج حاًل مغرًيا للخروج من إشكالية الكون املخلوق مع االعرتاف  وقد   قده

ده، لكنهها مل تتجاوز يف تاريخ حياهتا العقد الثامن من القرن العرشين،   بحقيقة ابتداء كوننا ومتده

 ك ألسباب كثرية منها: وذل

 . وجود إشكاالت يف آليات توليد املادة . 1

أنه افرتاض أزلية الكون يقيض أن تنشأ من الطاقة أكوان أزليهة ال هنائية العدد، لتندمج  .  2

بعد ذلك فيام بينها، وهذا ما خيالف حقيقة كوننا صغري السن نسبًيا، فأزلية الطاقة األوىل التي  

سبب   معرفة  أزلًيا يستحيل  منها  ينشأ  ما  يكون  أن  تقيض  مادة،  إىل  هلا  وحتوه الوحيد ،  احلله 

ل، وهو ما سيعيدنا إىل افرتاض بداية مطلقة   م الفراغ األوه للشكال السابق هو افرتاض تضخه

 للكون، وهو ما يفره منه املالحدة.

ية  هذا النموذج فشل يف إقناع الراصدين، حتى قال عامل الكوسمولوجيا الكموم. أن  3

إشام]الشهري   يتم  )  [: كريستوفر  ومل   ، بعيدة  فرتة  منذ  النظرية  هذه  من  التخلهص  تمه  قد  إنهه 

 

Review D 49, 1994, 1783 -6182 .  
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  (1) (إحياؤها منذ ذلك احلني

   : نظرية األوتار 

أنه املادة ليست بناًء من اجلسيامت  بهي جمموعة من األطروحات التي تنطلق من الزعم  و

ار من الطاقة صغرية احلجم، ذات بعد واحد  مثل الكواركات، وإنام هي يف احلقيقة جمموعة أوت

 وطبيعة اهتزازية. 

املثارة حوهلا إال أهنا وجدت   دعاية إعالمية واسعة  وعىل الرغم من كثرة اإلشكاالت 

فها بسبب   ، وكوهنا وسيلة يستعملها املالحدة لبث أغلوطاهتم وشبهاهتم. غرابتها وتطره

م هذه النظرية صيغتني اثنتني للوجود الكوين و  : تقده

األوىل  وضع  النظرية  من  وهي  غسربيني(،  نيالفيزيائي :  و)موريزيو  فنزيانو(  )غربيال   

ر أنه االنفجار العظيم  ن قبل   ، حيثمرحلة بني انكامش سابق ومتدد الحق عبارة وهي تقره تكوه

النسب   ظهور  إىل  اهنياره  أدهى  وقد  املستقر،  األزيل  الفراغ  يف  أسود  ثقب  العظيم  االنفجار 

ع الالحق.  الالحقة من  احلرارة والكثافة وغري ذلك، مما أدهى إىل التوسه

عدم اكتامل تأصيلها وال يوجد ما يدل عىل هذا االفرتاض أي دليل مادي، باإلضافة إىل  

يلزم من نشوء الثقوب السوداء يف الفراغ الكوين يف أي رقعة منه أن باإلضافة إىل أنه  النظري،  

هو ما خيالف واقع عمر كوننا الصغري سنًا نسبًيا. كام يلزم  تكون نشأة هذه الثقوب من األزل، و

ثقًبا أسود مساوًيا يف   ن  السوداء يف بعضها منذ األزل لتكوه الثقوب  تندمج  أن  أيًضا  من ذلك 

امتداده للكون، وهو ما يؤول إىل أن يكون زمن ما بعد االنفجار العظيم قدياًم من األزل. كام 

يصل إىل حال التوازن الرتموديناميكي، وهو ما مل يبلغه كوننا يلزم من كون الكون مغلًقا أن  

 

(1  )  Christopher Isham, “Quantum Cosmology and the Origin of the Universe,” lecture presented at the conference “Cosmos 

and Creation,” Cambridge University, July 14, 1994 .  
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 بعد.

الثانية  )بول  :  النظرية  هلا  وانترص  الناري(،  ل  التحوه )نموذج  وتسمى  األشهر،  وهي   ،

ستينهارت(، وهي يف أحدث نامذجها، تفرتض وجود غشائني أزليني، ينتج من تكرر تصادمهام  

 ثم تباعدمها كون جديد. 

ة، وقد انتقدت من  إشكاالت داخلية عميقمن  تعاين  وهي  ض خيال،  هذه النظرية حمو

 :(1)نواح خمتلفة منها 

 . أنه سلسلة التصادم الالمتناهية حمالة عقاًل . 1

تباعدمها ال تفرسه بغري  .  2 أنه الدقة العالية املطلوبة لتوازي هذين الغشائني حتى عند 

 . الصنعة احلكيمة 

أهنا  3 بده أن يعود إىل نقطة  ال متلك أن تقدم  .  كوًنا أزلًيا ألنه كله نموذج تضخمي ال 

 ابتداء.

ح )ستينهارت( أنهه ال يلزم من نموذجه أن تكون التذبذبات ال هنائية يف املايض،   وقد ِصه

تذبذب قد  ال  أنه   هي  األرجح  )القصةبل واعرتف بنفسه أنه لنموذجه التذبذِّب بداية يف قوله:  

  (2) (ابتدأ ببداية مفرديهة

  إثبات   عن   قاًِصا   ذاته   يف   النموذج   هذا   ليصبح   الغيب،   إىل  البداية  تلك   قبل  ما   رده   ولذلك

 ! منها  نشأ  بداية له إنه   قائاًل   بل الكون،  أزلية

 : هاوكنج   - نموذج هارتل 

قبل االنفجار العظيم،  وهو نموذج ال عالقة له ببداية الكون، ذلك أن الزمن الذي أثبته  

 
 (1   ) Gary Felder, Andret Frolov, Lev Kaufman, and Andrei Linde,“Cosmology with Negative Potentials,” <http://arXiv:hep-

th/0202017v2> (February 16, 2002 .  

 (2  ) P. Steinhardt, and N. Turok, The cyclic model simplified, p. 5.  
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)زمن ختيهِل(، وقد افرتضه )هاوكنج( لتصحه معادالته دون أن يرى له حقيقة، وكانت غايته  

  احلقيقي  الزمن   إىل  املرء  يعود   )عندما تاليف املفردة التي نشأ منها كوننا، ولذلك اعرتف بقوله:  

  (1) مفردات(  هناك  ستظل فيه، نعيش ينالذ

عرب عن ذلك  كام  وهذا السلوك يامرسه الفيزيائيون عادة كسلوك افرتايض غري حقيقي،  

و]الفيزيائي   من دأب الفيزيائيني الذين يعمدون كثرًيا إىل حتويل الزمن إىل  [ بقوله: ) جون بره

روا   أنه الزمن هو يف احلقيقة مثل  مكان ملعاجلة بعض إشكاالت ميكانيكا الكم، دون أن يتصوه

املكان. ويف هناية احلساب، يعودون إىل التفسريات االعتيادية للوجود عىل أنه بعد زمني واحد 

  (2)(وثالثة أبعاد للمكان

سنة    [ويليام هـ. ملر]عامل الكيمياء  ومن األمثلة عىل هذا النوع من االستعامل ما قام به  

لفهم ديناميكية التفاعالت الكيميائية، ونال بذلك جمًدا   الزمن التخيِل   م عندما استعمل 1969

ل الزمن التخيهِل عنده إىل حقيقة موضوعيهة.   علمًيا، دون أن يتحوه

)هاوكنج( هو أنه ختلهص من املفردة التي متثهل فيزيائًيا بداية  وهكذا؛ فإن فإن ما قام به  

ليص والزمان  النامذج  املكان  يف  كام  كنقطة  وليس  ناعمة  كقاعدة  الزمان  بداية  تاريخ  بح 

ر ريايض ال يمكن نقله إىل الواقع،   الكالسيكية، وبذلك ال توجد للبداية نقطة أوىل! وهو تصوه

د )مالءمة حاسوبية(    (3) أو بعبارة )فلنكن(: جمره

الفيزيائي   قال  بارك]ولذلك  ر   املخادعة  السهولة   )من :  [دافيد    قبل   أحداث   تصوه

 

(1  )  Stephen Hawking, A Brief History of Time, p. 139. .  

(2  )  John D. Barrow, Theories of Everything (Oxford: Clarendon, 1991), pp. 66 -67 .  

(3   )  Alexander Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes (New York: Hill and Wang, 2006), 

182 .  
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رات هلذه يكون ألن  الفيزياء يف  البتهة سبيل ال  لكن.. العظيم االنفجار   (1)معنى(  التصوه

إىل   هنا  ننبه  أن  سائر  هاوكنج]أنه  ونحب  مثل  للكون  بداية  يقرر  نفسه   ]

  بداية  هلام  نفسه، والزمن الكون، أنه  اجلميع يؤمن تقريًبا  )اليوم،الكوسمولوجيني، فهو القائل: 

  (2)العظيم( االنفجار مع

[ أن  العلم  أنه  هاوكنجمع  فهو  [ ِصح  له؛  للكون وجود خالق  بداية  يلزم من وجود 

فرتض أنه للكون خالًقا، ولكن إذا كان الكون  ن  أن  فعلينا   بداية،  للكون  كانت  إذا)الذي أعلن أنهه  

  (3) (بداية وال هنايةمكتفًيا بنفسه بصورة تامة، دون أن يكون له حد أو حافة، فلن تكون له 

 ـ أدلة أخرى:   2

باإلضافة للدليل السابق، والذي يمكن اعتباره حقيقة علمية دلت عليها كل الدالئل،  

قطعية ذلك  تزيد يف  أدلة أخرى كثرية  والنظريات، هناك  النامذج  مواجهتها كل  وسقطت يف 

 تلك األدلة:  الدليل، وجتعل من حدوث العامل قضية قطعية ال جمال للجدل فيها، ومن 

 : القانون الثاين للديناميكا احلرارية 

الذي   القانون  حتى  وهو  الكونية،  القوانني  بني  خاصة  مكانة  عامل  اعتربه  حيتله 

ل لكله العلوم، و  [إدنجتون ]الكوسمولوجيا  أي نظرية علمية تتعارض  اعترب أن ) القانون األوه

  (4)(رة مع هذا القانون ال متلك أماًل يف البقاء، وستنهار رضو

 

(1   )  David Park, “The Beginning and End of Time in Physical Cosmology,” in The Study of Time IV, ed. J. T. Fraser, N. 

Lawrence, and D. Park (Berlin: Springer Verlag, 1981), pp. 112-113 .  

(2  )  Hawking and Penrose, Nature of Space and Time, p. 20 .  

(3  )  Stephen Hawking, A Brief History of Time, p. 146 .  

(4  )  Arthur Eddington, The Nature of the Physical World (New York: Macmillan, 1928), p. 74 .  
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، إال أنه مع ذلك يستعمل يف  باالنتقال احلراري  ا متعلهقومع كون هذا القانون يف األصل  

منها   كثرية،  السلوك حمال  من  ل  تتحوه الُنُظم  وأنه  االنتظام،  بعد  الفوىض  إىل  ينحو  الكون  أنه 

ل  ومن لوازم هذا القانون أنه الكون يتهجه إىل فقد طاق   . املنتظم إىل السلوك العشوائي. ته، ويتحوه

ل من األعىل  بصورة عفوية من احلرارة إىل الربودة، ومن النظام إىل الفوىض، فكله َشء يتحوه

، وهو احلقيقة الكربى التي ألزمت )أينشتاين( أن  [ قانون الفساد يف الكون. أي أنه ]إىل األدنى.

  (1)(إنه ال يمكن أن يتمه إبطاله يف يوم ما : )يقول بكله ثقة

ستفادة من هذا القانون يف الداللة عىل وجود بداية للكون، وذلك من خالل  ويمكننا اال

يؤمن   التي  الكربى  املالحدة التصورات  وهي  حوله   هبا  ضخامته    ا مغلق  ا كيانكونه    ،  رغم 

هي طاقته التي يستهلكها ومتنعه من أن يبلغ   هروح واعتبار    .ا.بحت  ا مادي  ا كيانوكونه    ..اهلائلة

ت احلراري.   . مرحلة التموه

الكون يستهلك طاقته عىل مدى الزمن بام جيعلها تتناقص  وبناء عىل هذا، وبناء عىل أن  

ان السيارة كلهام أخذت السيارة منه رصيًدا حلركتها  ؛  يوًما بعد يوم، كام يتقلص البنزين من خزه

دة بدأ منها استهالك الطاقة، وال يستقيم لذلك أن أنه هلفإن هذا يدل عىل   ذا الكون بداية حمده

يكون الكون أزلًيا؛ ألنه ال ينقص إال املبدوء، فإنه الكون الذي تتناقص طاقته من األزل، تنفد  

 . طاقته يف األزل 

  أنه   نعلم  نحن  )اليوم، :  [ عن هذا املعنى، فقالبول ديفيس]الفيزيائي الالأدري  وقد عرب  

 توضيح يف  يفيد   وهذا. وقوده  ينفد أن  بده  ال  إذ  األبد؛  إىل  االحرتاق  يف  يستمر   أن  لنجم   مكني  ال

جًدا: ]مفهوم[ الكون األزيل يتعارض مع استمرار وجود العمليات الفيزيائية التي ال    عام  مبدأ

 

(1   )  Albert Einstein (author), Paul A Schilpp (editor), Autobiographical Notes )A Centennial Edition, Open Court Publishing 

Company, 1979(, p. 31 .  
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،  رجعة فيها. إذا كان بإمكان النظم الفيزيائية أن ختضع لتغيريات ال رجعة فيها بمعدل حمدود

   (1) (فهي إذن ستنتهي من تلك التغيريات يف زمن الهنائي مىض

ة ):  ويقول ة   خيوط   ثمه   التفاصيل   كافهة  قبلنا   وسواء   املذهلة،  النظرية   هذه   تدعم   عديدة  ألدله

  العلم،   نظر   وجهة   من   قاهرة   تبدو  ـ   ما   خلق  من  نوع  بوجود   ـ   األساسية  فالفرضيات   نقبل،   مل   أم

ود إىل أحد أكثر قوانني الفيزياء شهرة،  تع   الرباهني،   من   كبرية   جمموعة   إىل   ـ   مبارشة ـ  الفضل   ويعود 

القانون   هذا  ويوضح  احلرارية،  للديناميكا  الثاين  بالقانون  املعروف   أنه   ـ   العام   باملعنىـذلك 

ة  اضطراًبا،  أكثر  يوم ـ  بعد  يوًما ـ  يصبح  الكون   إىل  ينزع  والعنيد  التدرجيي  االنحدار  من  نوع  فثمه

اضحة للعيان، ففي كله مكان: بنايات تنهار، برش  و  الثاين   القانون  صحة   عىل   مثلة واأل   الفوىض، 

مون يف العمر، جبال وسواحل تتآكل، وموارد الطبيعة تنضب   دقيقة   جتارب  أثبتت  وقد  .. يتقده

 عن  معزواًل   النظام   كان  وإذا  أبًدا،  تنخفض   ال   ما   نظام  يف   لالضطراب   الكليهة   الكميهة   أنه   عديدة

ة بالغة حتى ال  ا  ترفع  سوف   داخله  حتدث   تغيريات   فأيه   حميطه،  ألنرتوِّب، أي االضطراب، بحده

يمكنه بعدها الوصول إىل أعىل، وحينها لن حيدث املزيد من التغيري؛ إذ يكون النظام قد وصل  

  (2) (إىل حال توازن الديناميكا احلرارية

يف  طمع  بعض املالحدة  إال أن  ومع وضوح داللة هذا القانون عىل وجود بداية للكون  

القانون الثاين الذي أوقعهم فيه أزق هذا املأن تكون الكوسمولوجيا الكمومية هي املخرج من 

أثبتت أنه السلطان   [ آرون وال]للديناميكا احلرارية، لكنه دراسة نرشت قريًبا للكوسمولوجي  

 

(1   )  Paul Davies, The Mind of God: The Scientific Basis for a Rational World (New York: Simon & Schuster, 1992), 

p. 46 .  

صفحات،  (   2) دار  دمشق:  العوري،  هالة  )تعريب:  احلديثة  والفيزياء  اهلل  دافيز،  بول 

 . 23-22م(، ص 2013
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الكون، وال حله ملواجهة ذلك   التام هلذا القانون عىل كوسمولوجيا الكم يلزمنا باإلقرار بخلق

ك الزمان إىل املايض ال من   إال بتبنهي إمكانية أن تسري حركة الزمان بصورة عكسيهة، أي أن يتحره

 .(1)املايض

 : النظرية النسبية ألينشتاين 

أثناء    [ أينشتاين]علِم  وهي نظرية يمكن االستدالل هبا عىل وجود بداية الكون، وقد  

عمله عىل نظريته أنه احلسابات تقوده إىل كون غري مستقر يف حجمه، فاضطره للهروب من هذه 

ه بـ1917النتيجة أن يفرتض سنة   كإضافة إىل نظريته يف النسبية  [  الثابت الكوين]  م وجود ما سامه

تفعل    العامة،  تنافٍر  قوة  اجلاذبية بوجود  بالتغلهب عىل سلطان  الكوين  يتحقق االستقرار  حتى 

بعد  الكون  ع  بتوسه واإلقرار  رأيه  عن  التنازل  إىل  اضطره  لكنهه  اجلاذبية،  لفعل  معاكًسا  فعاًل 

ات عنها.   [هابل]اكتشاف    يف آخر العقد الثاين من القرن العرشين لدليل مدرك لتنائي املجره

 Physical]يف جملة    2003  سنة  ورقة علمية  بعض الباحثني  قد نرش  ة إىل هذا، فباإلضاف

Review Letters  ]فيها   وأثبتوا   ، [ املايض  جهات  من  تامة  غري  املتضخمة  الزمكانات]  عنوان  حتت 

  علمًيا   صدقها   ثبت  التي   النسبية   أينشتاين  نظرية   مع  يتوافق  ال  الزمان  يف   الالمتناهي  الكون   أنه 

 . زمن  منذ

 : متدد الكون 

فقد   للكون؛  بداية  وجود  هابل]اكتشف  وداللته واضحة عىل  القرن    [إدون  بداية  يف 

ابتعادها عن  تطابق رسعة  ابتعاد األجرام عن بعضها  د، وأن رسعة  يتمده الكون  أنه  العرشين 

كان هذا الكشف من أقوى الدالئل لتأكيد )نظرية االنفجار العظيم(، غري أنه هذا و.  .األرض

 

(1   )  Aron C. Wall, “The Generalized Second Law implies a Quantum Singularity Theorem,” < 

http://arxiv.org/abs/1010.5513v 3  >. .  
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ة  التمده   . لوجود بداية للكوند وحده حجه

استغرابه من عدم الكشف عن متدد الكون قبل القرن العرشين؛    [هاوكنج] وقد أبدى  

 .(1) إذ إنهه من املستحيل أن يوجد كون ثابت من األزل تعمل فيه اجلاذبية عملها اجلذِّب

ع  عن  الكشف   )كانقائاًل:  عىل ذلك  وعلهق   ة الفك  الثورات  أكرب  إحدى  الكون  توسه   يف   ريه

ر أحد يف ذلك من قبل. لقد   : متأخرة  بصورةـ  نتساءل   أن   السهل   من.  العرشين  القرن مَلْ يفكه مِلَ 

كان عىل )نيوتن( واآلخرين أن يكتشفوا أنه الكون الثابت ال بده أن يبدأ عن قريب يف االنكامش  

  (2) (حتت تأثري اجلاذبية

ع عىل نفي أزليهة الكون مربهنة بورد وغوث  ]  ومن احلجج األقوى اليوم لداللة التوسه

قبواًل [، والتي  وفلنكن ر أنه كله    لقيت  تقره العامل، وهي  الكوسمولوجيني يف  كبرًيا يف أوساط 

د بدرجة أعىل من الصفر، فال ريب أهنا تعود إىل بداية وال يمكن أن تكون  كون أو أكوان تتمده

  (3)  أزليهة

  أو   ـ  املتضخم   الكوسمولوجي  )النموذج خلهص أصحاب املربهنة دراستهم بقوهلم:  قد  و

 ( والزمان للعدم  املاضية  االجتاهات يف تام  غري يكون  أن بده   ال  ـ كافية برسعة  املتوسع حتى

 : مفارقة السامء املظلمة 

 [ كذلك  أولربزوتسمى  األملاين    [مفارقة  الفلكي  اسم  أولربز]عىل    [ هاينريش 

ا  ، وهي تنص عىل أنه  م(1840) لو كان الزمان بال بداية لكانت السامء كلهها مضيئة لياًل ألهنه

 

 (1  )  Stephen Hawking, A Brief History of Time, p. 6.  

 . 41املرجع السابق، ص (  2)

(3  )  A. Borde, Guth and A. Vilenkin, Inflationary space-times are not past-complete, Phys. Rev. Lett. 90  151301  

(2003), pp. 1-4 .  
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ا واحلال كام نعرف من  ستكون مغمورة كلهها بأضواء النجوم التي وصلنا ضوؤها منذ األزل، أمه

سامئنا اليوم من أنه ليلها أسود إال من قليل من النجوم املضيئة، فذاك يعني أنه ال يصلنا من 

 هى من رحلته إلينا منذ بداية ختلهق النجوم أو بعد ذلك. ضوء النجوم إال ما انت

متدده املكاين والزماين    يف متناهٍ   غري الكون كان )لو:  معربا عن ذلك  [بول ديفيس يقول ]

لكان الضوء اآليت من النجوم الالمتناهية منهمًرا عىل األرض من الساموات. ويظهر احلساب  

ة يف مثل هذه الظروف. يمكن حله املفارقة بافرتاض  البسيط أنه السامء ال يمكن أن تكون مظلم 

أخذ   التي  النجوم  رؤية  عىل  فقط  قادرين  سنكون  احلال  هذه  يف  إننا  إذ  للكون؛  حمدود  سنه 

  (1) (ضوؤها زمنًا للسفر عرب الفضاء إىل األرض منذ البداية

 ثانيا ـ الكون بني الصدفة والغائية: 

]الصدف كون  من  سابقا  ذكرنا  ما  عىل  هي  بناء  القصد  وعدم  العشوائية  عىل  املبنية  ة[ 

املغالطة الكربى التي اعتمد عليها املالحدة عىل مدار التاريخ، فإن عىل الداعية املواجه للحلاد  

أال يكتفي بام ذكرنا من ردود عقلية وعلمية، بل يذكر هؤالء املالحدة بام يكتشفه العلم كل حني  

 فة. من أدلة التصميم والقصد واستحالة الصد

وسنكتفي هنا باحلديث عن ناحيتني مهمتني تدعامن الغائية، وتقضيان عىل املغالطات  

 املرتبطة بالصدفة، وقد وضحنامها بتفصيل أكثر يف كتاب ]الكون بني التوحيد واإلحلاد[، ومها:  

 ـ الثوابت الكونية:   1

كلام تطورت قدراتنا  عىل عكس ما يظن دعاة اإلحلاد اجلديد يف مغالطاهتم الكثرة؛ فإنه  

عىل التعقيد اهلائل والتصميم الدقيق الذي لو مل  الدالئل  عىل فهم الكون وقوانينه نجد أقوى  

 

 (1  ) Paul Davies, The Mind of God, p. 46 ..  
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 .  (1)قل تفصيل من تفاصيله لكانت احلياة مستحيلة فيهأينضبط ضمن 

تلك القوانني التي حتكم الكون، والتي    الضبط الدقيق هلذا الكونقوى األدلة عىل  ومن أ

بشكل هادف وموجه للسامح بتكون الظروف املناسبة لنشوء  بدقة عالية، وتم ضبطها وتنميقها  

 بالثوابت الكونية.  ، والتي يعرب عنها حياة يف هذا الكون

دقيقة فب بمسافة  الشمس  األرض عن  ا  جدا   عد  للمحافظة عىل  بشكله  ثابت كوين  ملاء 

 .  .السائل الرضوري للحياة عىل األرض

كرب واألكثر تعقيدا  مقابل الثوابت الكونية الرئيسية األجدا  هذا املثال بسيط وضئيل  و

منها  بكثري نجد  والتي  للجاذبية.،  الكوين  والثابت  واحلقائق .  الكون  لنشأة  األولية  الظروف 

الضوء. كرسعة  والثابتة  الرضورية.  املحلية  ما   الظروف  كوكب  عىل  حياة  كاملسافة    ،لوجود 

تفص  أن  التي جيب  احلرارة   ا كوكب  لالرضورية  يدور حوله بحيث تكون  الذي  النجم  ما عن 

   . وغريها كثري. مناسبة لنشوء حياة فيه.

منتهى   يف  مجيعا  معقد    .. الدقة وهي  عنها  الرقمي  نوعية  جدا،  والتعبري  عىل  ويعتمد 

 . خدمة.احلسابات والوحدات الرياضية املست

عليها، ويتفقون  يتفقون ، فهم كل علامء الفيزياء والرياضيات وهي مجيعا حمل إمجاع من 

ي احتامل لتكون الكون أسيدمر عليها، فإنه  تغيري ولو بسيط ه لو حصلأنأي هنا حمكمة، عىل أ

 ي نوع من احلياة فيه. أووجود 

ا، بل إنه قال عنها: )إن  [ داعية اإلحلاد اجلديد مل يستطع أن ينكرههاوكنجفن  حتى ]ستي

 مستوى   عىل   ُضبطت   أهنا   يبدو  الفيزيائية  الثوابت  هذه  حتملها   التي  القيم  أن  هي  املدهشة   احلقيقة 

 

لتبسيط املوضوع أكثر مقاال مهام مدعام بالصور والتوضيحات بعنوان: الضبط الكوين  انظر  (  1)

 الدقيق والثوابت الفيزيائية، فادي السويطي، وقد استفدنا املادة العلمية منه. 
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 الكون(  يف  احلياة بتطور تسمح  حتى  الدقة  من عال

العلامء   فإن  الثوابت؛  دقة هذه  التفصيل حتى نستوعب مدى  إىل  ولننتقل من اإلمجال 

ـ بحسب العامل الذي نعيشه    الظواهر الكونيةكل  تتحكم يف  كربى  ربع قوى  أهناك  يذكرون أن  

اجلاذبيةأول  و  ـ قوة  القوى  وتليها  هذه  والضوء ..  الكهرباء  مثل  الكهرومغناطيسية  ..  القوى 

القوى .. وتليها  تتحكم بسلوك العناِص الذرية الصغرية، والتي  ووية الكربى القوى الن وتليها  

قل من أ تم تشكلها يف  مجيعا  وهذه القوى  ..  اخلفوت اإلشعاعي للذرات أو  النووية الصغرى 

 .  .نفجار الكوين الكبريجزء من املليون من الثانية بعد اال

د املتفجرة ستتبعثر هنائيا بدون  ولو بأقل مقدار لكانت املوا  ، تأخرت يف التشكلأهنا  لو  و

لتكون  يأن   لبعض  بعضها  واملنجذب  وال جرات  فكواكب. النجوم  القوية  .  النووية  القوى 

  ، حتكمها عالقة دقيقة من التوازن ـ مثال ـ    والضعيفة الكامنة يف اجلزيئات الذرية كالربوتونات

 ي نجم أن يتكون هنائيا.  ألو اختلت ملا استطاع 

.. ملا كانت  ااجلاذبية الكوين بمقدار وحدة عددية واحدة من ستني جزءلو تغري ثابت  ف

 احلياة ممكنة يف الكون. 

كانت مصدر إحراج للعديد من  .. وهلذا الثوابت الكونية وهذا جمرد مثال عن ثابت من 

برصاحة:    قال   ذكى املفكرين امللحدين يف زمنه أأحد    [ كريستوفر هيتشنز فـ ]  . العلامء امللحدين.

 املؤمن  اآلخر   الطرف  فيها   يواجهني  كان  حجة   أقوى   هي   للكون  الدقيق  التظيم   ضية فر)إن  

 ( إله  بوجود 

بناء عىل هذا، سنذكر هنا باختصار تسعة ثوابت كونية يتجىل من خالهلا مدى الدقة التي  

 ينبني عليها الكون.. ومن خالهلا نتعرف عىل استحالة تصور الصدفة أو العبثية يف بناء الكون. 

وقيمته  .  . لتكون املجرات والنجوم والكواكبجدا  مهم  : وهو  ة بت اجلاذبية الكوني ثا ـ    1

النجوم ستحرق خمزوهنا من الطاقة برسعة  فإن  لو زادت بنسبة بسيطة،  من الثبات والدقة بحيث  
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 جتعل الكون قصري العمر، عنيف التفاعل، غري مناسب للحياة.

التي تتحكم بالقوى اجلاذبة والطاردة    القوى القطبية : وهي  الثابت الكهرومغناطيس ـ    2

لو كانت القوى التي تسيطر عىل ف.  .هي املسؤولة عن تكون العناِص كلها ، و للجزيئات الذرية

الذرة. ونواة  النيوترونات  مع  الربوتونات  لعالقة  باإلضافة  املكتشفة  .  الذرية  لجسيامت 

،  والعناِص مثل اهليدروجني والكربون واهليليومأقل مما هي عليه، ملا تكونت املعادن  ..  حديثا 

 وغريها. 

هي قوى  فيام بينها، وعل اجلزيئات تتامسك  : وهي التي جتثابت القوة النووية الكربى ـ    3

ليست سوى القنبلة الذرية  .. فحني تتفكك تعطينا الطاقة الذرية.. وعظيمة هلا قيمها الدقيقة

  .. بني األجسام املوجودة داخل نواة ذرة اليورانيوم   انفالت الطاقة النووية الكربى التي تربط

هذه الطاقة العظيمة رضورية لتامسك األجسام املوجودة داخل نواة الذرة فيام بينها، لوالها و

أي تغيري بسيط للمقدار الدقيق و.  . وما تكون اي جسم فضائي  ، لتفككت كل العناِص الكونية 

 ستحيال. هلذه الطاقة سيجعل تكون العناِص الفلزية م 

كل  ف.  . و التآكل اإلشعاعي املوجود يف كل العناِص: أثابت القوى النووية الصغرىـ    4

إشعاعية  طاقة  تفقد  املقوة  الهذه  و  . .ذرة  هذا هي  يف  َشء  لكل  الذري  اإلشعاع  عن  سؤولة 

حتويل النيوترون ها الذي ينشأ عن  كل ذرة متوت بشكل بطيء جدا حني تطلق إشعاع.. فالكون

قوى مما هو عليه  أ هذا الثابت الذي ينظم اإلشعاع الضعيف للعناِص لو كان  و  ..ىل بروتونإ

 ستحال تكون النجوم يف الكون.  ال

القيمة الفيزيائية ملدى التوازن املطلوب لضامن توسع الكون  : وهو  الثابت الكوين ـ    5

و والكواكب  والنجوم  كاملجرات  الساموية  األجرام  جيعل  ال  تتناثر  أ بمقدار  أرجاء  قامرها  يف 

وبمقدار ال جيعلها متكتلة بشكل حيرمها من التكون والتشكل بحرية للسامح بوجود    .. الكون

 .  هو ميزان قوى اجلذب والتنافر الكونية. بذلك  الثابت الكوين ف. .نجوم وكواكب 
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الفيزيائية األخرى ليصبح  وتكمن أمهيته يف كونه   حمصلة فيزيائية لتفاعل كل الثوابت 

والثابتةف.  . ممكنا الكون   الدقيقة  بقيمته  يتفاعل  منها  يعتمد عىل أي  .  . كل  ثابت كوين  كل  أن 

 .  .اآلخر بعالقة نسبية 

قوى من طاقة  أ   القوى النووية الكربى الكامنة يف نواة الذرات وكمثال عىل ذلك، فإن  

هذا التوازن الدقيق بني القوى   .الف، مليار، مليار، مليار، مليار، مليار مرة. اجلاذبية بعرش آ

.  . النووية الكربى مع قوى اجلاذبية هو الذي يسمح بتكون جمرات ونجوم وكواكب يف الكون 

الكون  هبا ختلت موازين الكون لدرجة يصبح  واحد من نسبة التوازن هذه ال  ا خذنا صفرألو ف

 . دية خالية من احلياة.فضاء خاويا أو كتلة ما 

لو اختلفت قيمته بأقل  .. وهو يعني أنه 122أس    10: 1وقيمة هذا الثابت الكوين هي  

  ، من الواحد الهنار الكون بأكمله بعد تشكله بلحظات  1ثم    ا،صفر  123من جزء من صفر يليه  

 أو لتوسع برسعة هائلة متنع تشكل اجلزيئات األساسية. 

ن عىل جائزة نوبل للفيزياء عام  ومقتضاها العلامء الباحث طبقا للمعلومات التي حصل بو

وال كتلة املادة املتاحة    ، تبني وجود رسعة يف توسع الكون ال تتيحها املعادالت الفيزيائية  2011

، وقد كتب  ولذا فقد اتضح أن قيمة الثابت الكوين حتدد بالضبط التوسع املطلوب   ،يف الكون 

يستحيل أن ينشأ    122أس  10الثابت الكوين  ):  يقول  شهريالفيزيائي ال  [ليونارد سوسكايند]

صدفة عن  ]بداهة  قال  ومثله  كتابه    [ هاوكنجستيفن  (..  الزمن]يف  تاريخ  احلقيقة  ):  [ موجز 

الواضحة بخصوص الثوابت الكونية تؤكد عىل أهنا ُصممت بعناية تتيح احلياة وبمنتهى الضبط  

 ( املدهش

قرص صلب  هذه الكلمة تعني أننا بحاجة إىل    ، فإنصفر  123ملن ال يعرف معنى كلمة  و

وطبعا   ،لنخرج منه هبذا اإلحتامل  ، أي أكرب من حجم الكون كله  ،مليار سنة ضوئية  15بحجم  

الريايض  اجلنون  قمة  يتجاوز    ، هذا هو  الريايض ال  املستحيل    123صفر فضال عن    50ألن 
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   ا. صفر

الذي ظل العلامء يفرتضون أنه صفر  افرتاض هذا الثابت الكوين هبذا الرقم املدهش  ف

وإنام   ،ويستحيل أن يكون صفر   ،أنه ليس صفرا   1998زمنا طويال إىل أن بينت الدراسات يف  

لكن البد أن يكون أكرب من الصفر بمقدار ضئيل    ،هو قريب جدا جدا جدا جدا من الصفر

 ثم واحد.   اصفر 122وأمامه  ا عرشي  للغاية بحيث يصبح رقام 

  ، هذا الرقم هبذا القرب املدهش من الصفر سبب كون  ن يف معرفة  ويائي فشل الفيزوقد  

أعمق مشكلة غري  اولذا    ، ومع ذلك مل يصبح صفرا املشكلة  الفيزيائيني هذه  الكثري من  عترب 

 [ معضلة الثابت الكوين ]ويطلقون عليها  ، حملولة يف الفيزياء

املعجز هذه  بمثل  متتلئ  املجال  هذا  يف  األرقام  كل  نجد  يف  وهكذا  األرقام  فكل  ات؛ 

نسبة بني اإللكرتون والربوتون هي  الثوابت الكونية ال يمكن التعبري عنها لدقتها الشديدة.. فال

نسبة  .. و40أس    10:  1النسبة بني القوة الكهرومغناطيسية واجلاذبية هي  .. و37أس   10:  1

 ..  59أس  10:  1كتلة كثافة الكون هي  .. و55أس  10:  1متدد الكون هي 

حتدد القيم الفيزيائية للثوابت الكونية التي لو حدث  مجيعا، وغريها كثري،  هذه األرقام  إن  

   ..أي تغري بسيط للغاية فيها ملا نشأ الكون

أستاذ الفيزياء النظرية بجامعة ستافورد واملؤسس لنظرية    [ليونارد سوسكايند لقد قال ]

بعناية أن هذه املعطيات التي تقف عىل   إن املشكلة احلقيقية يف إعداد الكون ) األوتار الفائقة:  

ويف الوقت نفسه تتالقى لتسمح فقط بإحداث    ،حافة السكني كلها مستقلة عن بعضها البعض

وتغري أى ُمعطى من هذه املعطيات التي نشأت مستقلة مل يكن يسمح هلا بالتالقي فضال    ،احلياة

 ( عن إمكانية إجياد حياة أو حتى منظومة كونية

احلاالت الفيزيائية السابقة  : وهي  الفيزيائية والظروف األولية لتكون الكون   الثوابت ـ    6

لال والالحقة  العظيمواملوازية  بتكون و  ، نفجار  لتسمح  تتضافر  أن  جيب  التي  الظروف  هي 
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 . وقد نصفها بامليزان الدقيق لتوزع الطاقة واملادة يف حلظات زمنية.  .الكون

أن   زمنيذلك  خط  يف  اآلن  يتوسع  مع    ،مستقيم  الكون  تدرجييا  حرارته  وتنخفض 

جسام الفضائية ببعضها حتى تصل  احلرارة سوف تزيد مع اقرتاب األإن  نكمش فاذا  فإ.  .توسعه 

 .  .حلرارة ضخمة غري قابلة للقياس

لالو السابقة  األولية  الظروف  عن  التعبري  رياضيةيمكن  بمعادالت  العظيم    ، نفجار 

 مليار سنة.   18نحن نتكلم عن حالة الوجود قبل أكثر من  ف.  .بداأولكن قد ال نستطيع حتديدها  

عن قانون  عن هذا الثابت عند حديثه    [ روجر بينروز]العامل الفيزيائي الربيطاين  لقد عرب  

الثاين  فالثريمودينامكية   هذاو  الفوىض،  يف  زيادة  يتبعه  للكون  املكاين  الزماين  التوسع)قال:  ، 

الضبط    ا داد دقة وضبطيز  الكوين   النظام  فإن  الزمن   عرب   عدنا   كلام  نه أ  يعني لقمة  حتى نصل 

 ( وهي حلظة ما قبل اإلنفجار الكوين ، الكوين

أن   الكبري  الفيزيائي  هذا  حاول  الدقة  إ  يصل وقد  فهم  ملحاولة  تقديرية  حسابات  ىل 

 الصدفة يف تكون الكون.  وقد استنتج من خالهلا استحالة . .الالمتناهية لظروف تكون الكون

ن احتاملية الصدفة لتوفر كل الظروف لتكون طاقة ومادة من حالة السكون  أاستنتج  فقد  

كرات    9كرات يف كيس،    10  نا لو كان لدي أي أنه  .  .صفر  123يتبعه    10عىل    1األدنى هي  

 . 10/ 1احلمراء هي واحد عىل عرشة أو عىل الكرة  نا . فاحتاملية حصول .بيضاء وواحدة محراء

، فإننا نحتاج إىل رقم خيايل لنفهمه  عىل كون يدعم احلياة بالصدفة  نا احتاملية حصولأما  

جتميع   إىل  عىل  نحتاج  رمل  حلبة  املكونة  الذرات  املكونة أكل  الذرات  كل  نجمع  ثم  رضنا، 

امل الذرات  وكل  الشمسية،  املجموعة  كواكب  مع  الشمس،  مع  ثم  لكوكبنا،  ملجرتنا،  كونة 

.. ومع  نظور املالذرات املكونة لكل املجرات يف كل الكون املنظور وغري  نضيف إىل ذلك كله  

 سيظل الرقم أكرب. ذلك كله 

  افرتضنا   اذا   نهأي أ.  .األكوان املتعددةفكرة  طرح  وهذا الرقم الكبري هو الذي دعا إىل  
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الثوابت الكونية الرضورية لتكون   ، فال بد أن حيتوي أحدها عىل كل األكوان  من  العدد   ذلك

مستحيلتان ال  . وهذه الفرضية وقبلها الفرضية األنرتوبية  .جسام فضائية متهد لنشوء حياة فيهأ

اهل من  نوع  سوى  ليسا  مها  بل  منطق..  أي  وال  عقل،  أي  هبام  من  يقبل  وجود  إروب  مكانية 

 .  .القاخل

ن اللبنات  إت هذه النسب الذرية فذا اختلف: فإنسبة كتل الربوتونات وااللكرتونات ـ     7

 . (1)( ما كانت لتتكونDNAاألساسية لتكون احلياة )

املجرات والنجوم  ، فإن  كرب مما هي عليهأكانت رسعة الضوء  : فإذا  رسعة الضوء ـ    8

ذا  وإ.  . مضيئة لدرجة أن الكون كله سيصبح كتلة ضوئية ضخمةستصبح  واألجسام املشعة  

 .  أقرب إىل الظلمة منه إىل الضياء   خافتا سيكون  الكون  فإن  كانت رسعة الضوء أقل مما هي عليه  

كرب ملا تكونت  أو كانت الزيادة  : فلنسبة زيادة كتلة النيوترون عىل حساب الربوتون ـ    9

الكون يف  الثقيلة  للحياة  ، العناِص  الرضورية  املعادن  من  وغريها  والرصاص  ، كاحلديد 

الزيادة    أجسادنا ف كانت  ولو  املعادن،  هذه  من  متفاوتة  نسب  من  الأتتكون  نكمشت  صغر 

 .أساسا نشأ الكون  .. هذا إن  كونت ثقوب سوداء تدمر الكون بأكملهتو  ،النجوم

هذه بعض الثوابت الكونية، التي جتعل من الصدفة مستحيلة عقال ومنطقا وعلام ومن  

هناك   ذكرنا  ما  إىل  وباإلضافة  الوجوه..  ألالظ كل  املساعدة  عليه  كوكب  ي  روف  تقوم  حتى 

توفر  .. وصفائح تكتونية ثابتة مع عوامل جيولوجية مناسبة احلياة برشوطها التي نعيشها.. مثل  

قمر بحجم مناسب ودورة مناسبة تساعد عىل إضافة قرشته.. ومنها  كميات مناسبة من املاء يف  

الشمسية دورته  عىل  حيافظ  لكي  للكوكب  وثبات  مناسبني    ومنها ..  استقرار  وكتلة  حجم 

للكوكب للحصول عىل قدر من اجلاذبية يضمن احلفاظ عىل املاء والغالف الغازي من التشتت  

 

 انظر التفاصيل املرتبطة هبذا يف كتاب ]احلياة بني التوحيد واإلحلاد[ من هذه السلسلة. ( 1)
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وجود كوكب آخر ضخم يف مكان مناسب حول الكوكب يقوم بجذب كل  .. ومنها  يف الفضاء

حالة    . مثلام يفجرام الساموية الضخمة بعيدا عن الكوكب االصِل. الكويكبات والنيازك واأل

حيث  نرى  األرض   املهمة،  هبذه  يقوم  األأن  املشرتي  كل  جتذب  الضخمة  جسام  جاذبيته 

وجود الكوكب يف طرف املجرة بعيدا .. ومنها  الضخمة اخلطرية مما يشكل درع محاية لكوكبنا 

الداخِل  التكدس  ومنها  عن  العنرص  ..  هذا  جتعل  خصائص  مع  للامء  جزيئية  قطبية  توفر 

للحياة يف حالته السائلة ونطاق حراري دقيق. فمثال، لو كان املاء يتبخر ضمن حرارة األسايس  

 . وغريها كثري. ستحالت احلياة عىل األرض. مئوية، ال 25

وال يمكن عقال يف ظل كل هذه الثوابت والرشوط الدقيقة جدا أن يكون هناك أي حمل  

 للصدفة. 

 ـ التوازن الكوين:   2

يمكن من خالهلا أن نواجه من يقول بالصدفة والعشوائية،  وهو من أكرب األدلة التي  

،  (1)[القوة النووية الصغرىفالتوازن يف الكون يف منتهى الدقة واحلساسية، وكمثال عىل ذلك ]

القوة   الكونفهذه  يف  املؤثرة  القوى  من  جدا،   ، تعترب  ودقيقة  ثابتة  قيمة عددية  وهي    ومتتلك 

 . النشاط اإلشعاعي للامدة وتسبب ،موجودة يف بعض جسيامت الذرة

لو كانت قيمة هذه القوة أكرب قليال مما هي عليه لتحلهلت النيوترونات يف الكون وندر  ف

ألن هذا العنرص حيمل    ،أي ألصبح اهلليوم نادرا يف الكون منذ االنفجار العظيم   وجودها فيه، 

 . ويمكن القول أنه كان سينعدم وجوده باملرة نيوترونني يف نواة ذرته، 

وإذا انعدم اهلليوم    واملعروف عن اهلليوم أنه أخف العناِص يف الوجود بعد اهليدروجني، 

يف الكون ينعدم تكون العناِص الثقيلة يف جوف النجوم يف أثناء التفاعالت داخل مراكز النجوم  

 

 جزات، هارون حيي. انظر: سلسلة املع ( 1)
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 وهذا يعني أن اهلليوم يعترب مادة  نتيجة التفاعالت النووية التي تطرأ عىل نوى ذرات اهليليوم،

أي أن انعدام اهلليوم يؤدي إىل انعدام العناِص الالهزمة لنشأة   ، خام إلنتاج العناِص األخرى 

 .  احلياة واستمراريتها 

ذلك   عكس  عليه  وعىل  هي  مما  قليال  أصغر  الصغرى  النووية  القوة  قيمة  كانت  لو 

اهلليوم  إىل ذرات  العظيم  لالنفجار  املصاحبة  اهليدروجني  ات  ذره لت  ك   ،لتحوه ميات  ولزادت 

وهذه الزيادة تؤدي حتام إىل استحالة نشوء    العناِص الثقيلة يف مراكز النجوم زيادة غري عاديهة، 

 .  احلياة

هذه   فإن  حساسية  وبذلك،  ذات  قيمة  هلا  الذرة  جسيامت  التي حتملها  الضعيفة  القوة 

   .وخلقت هبذه الكيفية لتلعب دورها يف نشوء الكون  ،فائقة

يتمثل  ، وآخر يؤثر عىل مدى حساسية قيمة هذه القوة  اك عامالهنباإلضافة إىل هذا، فإن  

ي يدعى بـ فالنيوترينوات هي اجلسيامت التي    ،[ النيوترينو]  يف تأثري هذه القوة عىل ُجسيم ذره

تلعب دورا كبريا يف دفق العناِص الثقيلة والالهزمة للحياة واملتكونة يف مراكز النجوم العمالقة  

 .  السحيق إىل الفضاء 

وتعترب القوة النووية الصغرى هي القوة الوحيدة التي تؤثر عىل جسيامت النيوترينو يف  

ولو كانت هذه القوة أصغر قليال مما هي عليه ألصبحت جسيامت النيوترينوات أكثر  ،  الكون

وهذا يعني أن هذه اجلسيامت تستطيع أن   حرية يف احلركة دون أن تتأثر بقوة جذب أي َشء، 

وبالتايل    ،من قوة جذب النهجوم العمالقة دون أن تتأثر بالطبقات اخلارجية هلذه النجوم هترب  

الفضاء مستحيال إىل  الثقيلة  العناِص  دفق  أكرب مما هي عليه  .  . سيكون  القوة  ولو كانت هذه 

وهذا يؤدي إىل صعوبة إطالق العناِص الثقيلة    ، لبقيت يف مراكز النجوم قابعة فيه دون حراك

 .  إىل الفضاء املتكونة

أن قوانني الفيزياء األساسية واملؤثرة يف الكون حتمل قيام معينة    [ بول ديفيسلقد ذكر ]
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إذا حدث أي تغيري طفيف يف هذه القيم يتغري وجه  و  وحمددة لتناسب وتالئم حياة اإلنسان،

استمر    وكلهام..  وملا وجدنا نحن كبرش لنشاهد هذا الكون):  فقال  الكون احلايل تغريا ملحوظا،

وآخر ما   اإلنسان يف أبحاثه الفضائية اكتشف أمورًا مثرية ال يمكن تصديقها بالعقل اإلنساين، 

توصل إليه اإلنسان بشأن االنفجار العظيم يثبت أن الكون يتمدد بشكل دقيق وموزون لدرجة  

 ( مثرية للحرية واإلعجاب

الكونية  [ أحد  آرنوبنزياسيقول ]و حصول االنـفجار    عىل الدالة  من اكتشف األشعة 

والعظيم سنة  ،  نوبل  اخلارقني    1965احلاصل عىل جائزة  والتصميم  التخطيط  هذا  حا  موضه

عادية، ):  للكون غري  أمور  إىل  يقودنا  الفلك  علم  العدم،   إنه  من  خلق  الذي   إىل كون  الكون 

احلياة،  لنشأة  سببا  تكفي  للغاية  دقيقة  موازين  عىل  الكيف   حيتوي  هبذه  وجد  الكون  أنه  ية  أي 

 ( لتحقيق هذه الغاية 

إنه  : )أستاذ الفيزياء النظرية يف جامعة كولومبيا   [ روبرت جاسرتو]ويقول الربوفيسور  

الكون بالنسبة إىل الفيزيائيني والفلكيني هو املكان املناسب لعيش اإلنسان واملحدد بمجموعة  

ياضية حتديدا ضيقا للغاية،  وتعترب هذه [،  املبدأ اإلنساين]  وهذا التعريف يدعى بـ  من القيم الره

 ( النتيجة برأيي من أكثر النتائج التي توصل إليها العلم احلديث غموضا 

بشأن القوى  وكل هذه النتائج التي أقر هبا كبار علامء العلامء يف التخصصات املختلفة  

قة   املتناهية  الكونية املؤثرة من ناحية ثبات قيمها وتناسبها وتوازهنا مع بعضها البعض هبذه الده

عىل   املصادفةتدل  كلمة  باستخدام  احلقيقة  هلذه  تفسري  ال  هو    ،أنه  هلا  الوحيد  التفسري  وإنام 

 [ املعجزة]

وال    ، بإجراء القياسات التي تؤدي إىل نتائج ثابتة دائامكذلك  ونستطيع أن نتثبت كوهنا  

املوازين الدقيقة هي نفسها مل  إضافة إىل أن هذه  .  .100  إىل  2أو    100إىل    1تتغري حتى بنسبة  

 ..  ومل تعان أي تغيري أو حتول يف قيمتها  ،أو وجود احلياة ،تتغري حتى قبل وجود اإلنسان 
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واالدهعاء بأنه املصادفة هي    ،يعني أن الكون مستند إىل موازين دقيقة للغاية كله  وهذا  

 . . ل واملنطق حتامالتي أوجدت هذا النظام املتوازن واملتقن يعترب منافيا لقواعد العق
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 اإلحلاد.. وخلق احلياة 

إثبات عدم   التي حاول املالحدة من خالهلا  بعد كل ذلك اجلدل واللغط واملغالطات 

السابقة، وهي   املشكلة  من  أعقد  تكون  ربام  أخرى،  مشكلة  واجهتهم  إله،  إىل  الكون  حاجة 

الت  فسريات املادية، ذلك أن مشكلة احلياة التي يروهنا عىل األرض، والتي ال تنسجم مع كل 

يبحثون عن  راحوا  ولذلك  يمكن وصفه..  ال  خطريا  تعقيدا  معقدة  املادة، وهي  فوق  احلياة 

 ول أخرى لعلها تتدارك ما وقعوا فيه. لح

وكانت الصدفة هي مغالطتهم يف هذا اجلانب كام كانت هي مغالطتهم يف سائر اجلوانب،  

 ضعون فرضيات كثرية لنشأة احلياة، وتنوعها.وحتى جيدوا تصويرا لكيفية الصدفة، راحوا ي 

املنهج   وعىل  الفرضيات،  تلك  عىل  يتعرف  أن  للحلاد  املواجه  الداعية  حيتاج  ولذلك 

العلمي يف الرد عليها، وقد ذكرنا التفاصيل الكثرية املرتبطة بذلك يف كتابنا ]احلياة: تصميم ال  

 نشأة احلياة وتنوعها، وكيفية الرد عليها.مغالطاهتم املتعلقة ب، ولذلك سنكتفي هنا بذكر  صدفة[

 أوال ـ اإلحلاد .. ونشأة احلياة 

عىل الرغم من عدم قدرة العلم عىل إثبات أي َشء يتعلق بنشأة احلياة، وكيفيتها، ذلك  

أهنا غيب مطلق، وال يمكن بأي وسيلة من الوسائل العلمية التعرف عىل ذلك إال أن املالحدة 

التي تطرح عليهم يف هذا اجلانب راحوا يفرتضون افرتاضات عجيبة  وحتى يفروا من األسئلة  

 وسنقترص هنا عىل اثنني منها: . ممتلئة بالغرابة، وتفتقر ألي مصداقية علمية.

 التوالد الذايت: ـ    1

ت بعض من املواد  ، و (1)وهي نظرية تنص عىل أنه قبل بضع مليارات من السنني، قرره

 

تأليف الدكتور فريد أبو رمحة،     (1)  إليها يف هذا: كتاب ]وقال اهلل[،  التي رجعنا  من املراجع 

مقاال بعنوان ]نظريات نشأة احلياة[، واملعلومات الواردة فيه موجودة  ترمجة ميشال خوري، و 
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وقرارها هذا،    . الالعضوية امليتة يف موضع معنيه من األرض، أن جتتمع لتكوين أول خلية حية.

عدا الظروف الطبيعية التي    ا كان من تلقاء نفسها ومن دون االستعانة بأي قوى خارجية، م

 كانت سائدة آنذاك.

ضون كل مستحيل، ومن تلك املستحيالت إمكانية نشأة  وراحوا ألجل إثبات هذا يفرت 

امليتة املادة  من  داروين.احلياة  أيام  يف  السائد  املعتقد  هو  يؤمنون  .. وكان هذا  كانوا  فالناس   .

التلقائي القاممة هي    .. بالتولهد  أن  امليت، كام  اللحم  تتولد من  الديدان  يرقات  فباعتقادهم أن 

،  من مواد غري حية كالغبار  متولدةالرباغيث  ، وباب واحلرشاتاملسؤولة عن توليد الفئران والذ

ووالربك  اجلداول   طني  من  مبارشة  نشأت  املائية  الكائنات   وبعض  والضفادع  األسامك، 

بل حتى  .  .متعفنة   مواد   من   حتى أو    رملية   تربة  من تلقائياً  تنشأ  أن  يمكنها  والفئران  والزواحف

 . الذايت التوالد بطريقة  الوحل من  بركة من  ينشأ أن يمكننصوا عىل أنه   نفسه  اإلنسان

الذي اشتهر بتجاربه يف التمثيل الضوئي للنبات بأنه لو أخذنا هلمونت[    ]فانوقد ذكر  

القمح من  والقش  ا وبعض  ،كمية  التبن  قديم  ،من  قامش  من  من    ، وقطعة  قطعتني  أو  وقطعة 

ثم تركنا هذه املجموعة يف مكان   ،كل قلياًل من املاءثم أضفنا إىل ال  .. مالبس داخلية وسخة

 فإنه رسعان ما تولد هذه املجموعة جمموعة من الفئران.  ؛هادئ لعدة أيام 

أثبت  الذي    ريدي[  كل الباحثني املحققني ابتداء من ]فرانسيسكو  النظرية هذه    انتقد  قدو

قس البيض الذي تضعه أنثى  بتجربة بسيطة أن يرقات الذباب توجد يف اللحم املتعفن نتيجة لف 

اللحم  عىل  املتعفن  ،الذباب  اللحم  من  ومبارشة  ذاتيًا  توالدها  من  من   ،ال  اللحم  جنبنا  فلو 

وذلك بتغطية الوعاء املحتوي عىل اللحم وبقطعة من القامش النظيف الستحال ظهور    ،الذباب

تعفنه وطال  اللحم  تعفن  مهام  وله   ، الريقات  تغطية  بدون  اللحم  ترك  أن  يرقات  إال  عليه  د 

 

 يف مواقع ودوائر معارف علمية كثرية. 
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إىل  وقد  .  .الذباب القبيل  هذا  من  أخرى  وجتارب  التجربة  هذه  نظرية  إأدت  شوكة  ضعاف 

 التوالد الذايت. 

واكتشافه    ليفنهوك[،   فان  ]أنطون   يد   عىل   عرش   السابع  القرن  هناية   يف املجهر    وبعد اخرتاع 

املجردة بالعني  ترى  تكن  مل  دقيقة  الضوئي  ،لكائنات  املجهر  خالل  فأنعش    ، بل ظهرت  عاد 

نظرية التوالد الذايت بعض الَشء، ذلك أن وجود هذه الكائنات الدقيقة يف السوائل املتخمرة  

 ال يمكن رشحه إال عىل أساس فكرة التوالد الذايت. 

يف اكتشاف ليفنهوك انتعاشًا لفكرة التوالد الذايت القسيس    وجدوا  الذين  بني  من  وكان

وجد من خالهلا أن حساء حلم الضأن سوف يؤدي   ،لذا أجرى عدة جتارب  [،الويلزي نيد هام ]

 إىل إنتاج كائنات دقيقة حتى بعد تسخينه لدرجة الغليان. 

أن    [نزاين را سباال]الزو اإليطايل لكن تلك التجارب مل تكن علمية، فقد وجد القسيس

كان عرضة للتلوث باهلواء بعد التسخني مما يرشح [  الويلزي نيد هام الذي اعتمد عليه ]احلساء  

امليكروبات يف جتاربه.  وإلثبات ذلك قام بعدة جتارب سخن فيها احلساء ملدة طويلة    .ظهور 

 يظهر  ويف هناية هذه التجارب مل  . وعاملة بطريقة حتول دون تلوثه باهلواء.  ، تستمر بالساعات

 أي نوع من امليكروبات. 

أجرى ]لويس   وهكذا  عدم    باستور[  قريبي  عىل  قاطعة  دالئل  قدمت  عديدة  جتارب 

الذايت  التوالد  تنمو عىل و.  .صحة  التي يمكنها أن  الدقيقة  بالكائنات  اهلواء ملئ  قد أثبت أن 

فإنه ال تنمو أية    ؛ . ذلك أنه لو عرضنا احلساء املعقم هلواء معقم. احلساء بتعرض احلساء للهواء

.  . إال أن احلساء بتعرضه هلواء غري معقم تنمو عليه كائنات دقيقة خمتلفة   ، ميكروبات عىل احلساء 

سوف ال حتيا أبدًا نظرية التوالد الذايت بعد باستور قائال: )وبناء عىل هذه التحارب فقد ِصح  

 ( أن ِصعتها هذه التجارب البسيطة

 احلساء البدائى: ـ    2



199 

 

ينطلق منها مجيع املالحدة يف تصوير وتفسري نشأة احلياة، وهي تنص عىل أن  وهي نظرية  

احلياة نشأت بسبب توفر ظروف معينة، اجتمعت مجيعا لتشكل ما يسمونه ]احلساء البدائي[  

 الذي انطلقت منه احلياة، ثم تطورت بعد ذلك إىل الصورة التي نراها عليها اليوم. 

ـ املؤمنني وغري املؤمنني ـ حماولة    (1) من البيولوجينيوقد أخذ هؤالء باالستعانة بالكثري

ملواجهة   ذلك،  كيفية  عىل  وحتى  التعرف  اإليامنية،  عقالنيا  الطروحات  تفسريا  عىل يقدموا 

 .  (2)معتقداهتم

أن   هو  منه  انطلقوا  الذي  الطبيعية  واالفرتاض  األلالنشأة  باملراحل  وىل  لحياه  مرت 

 - : التالية

وتكون مونومرات عضويه    ، : توليف املواد )غري احلية( وفق ظروف معينه االوىل املرحلة  

 صغريه بدائيه مثل األمحاض األمينية أو النيوكليوتيدات )احلساء البدائى( 

كثر  أ: انضامم مونومرات )جزيئات صغريه( وارتباطها لتكوين جزيئات  الثانيه املرحلة  

   .تعقيدا هى البوليمرات مع مرور الوقت 

 

وفيتش اوبارين اول من روج لنرش هذه الفكره بسخاء حيث  الرويس امللحد الكسندر ايفان   (1) 

ينتج اشكال   ما  ثم بتعرضه لطاقه من نوع  انذاك كان خمتزل كيميائيا  افرتض ان جو االرض 

  1953بسيطه من احلياه تتطور تدرجييا ىف برك وحميطات احلساء العضوى البدائى، وىف عام  

 ميلر بسيناريو مفرتض بتجربته الشهريه خرج طالب الدراسات العليا بجامعة شيكاغو ستانىل 

التى يدعى باهنا نجحت بمحاكاة ظروف االرض ىف وقت مبكر وتعزيز عمليه كيميائيه النتاج 

 لبنات احلياه. 

انظر مقاال يف املوضوع بعنوان: نشوء احلياة وجتربة ميلري، ومقاال مميزا آخر بعنوان: نظرية     (2) 

 اة أمحد حييى. التطور وحقيقة اخللق، لعامل احلي
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   األوىل.نتاج جزيئات بسيطه ذاتيه التكرار والتطور التدرجيى للحياه إ:  الثالثه رحلة  امل 

ففى اخلطوة االوىل للحياه جيب توليف املاده اخلام االوىل للحياه وهى االمحاض االمينيه  

احلمض   ف  النووي،ومفردات  يمكن  إولذلك  هل  هو  البدَيى  التساؤل  ىف  أن  هذه  حيدث  ن 

 ظروف طبيعيه وكيف؟ 

احلياة من مادة  للتعرف عىل كيفية نشوء  قاموا بتصميم خمابر  هذا السؤال  عىل  للجابة  و

عرفت أشهر هذه التجارب بتجربة ميللر، التي قام هبا الباحث األمريكي ستانِل ، وقد  غري حية

 . 1953ميللر عام  

  يف سبيل إثبات إمكانية نشوء احلمض األميني عن طريق الصدفة، فقد قام هذا العامل  

البدائية )والذي ظهر فيام بعد أنه غري   بصنع جو يف خمربه زعم أنه كان موجودا عىل األرض 

 حقيقي(، وبدأ يعمل.  

امليتان واهليدروجني وبخار املزيج الذي استخدمه يف جوه البدائي مكون من األمونيا وو

،  حتت ظروف طبيعيةعرف ميللر أنه ال يمكن أن يتفاعل األمونيا وامليتان وبخار املاء  ، وقد  املاء

 وكان يعلم أن عليه أن حيقن املزيج بالطاقة ليبدأ التفاعل.  

افرتض أن هذه الطاقة كانت تأيت من الومضات الضوئية يف جو األرض البدائية،  حينها  

 وبناء عىل هذا االعتقاد استخدم تيارا كهربائيا مصطنعا يف جتربته. 

،  وادخل يف الغرفة تيارا كهربائيا   ويةدرجة مئ  100قام ميللر بغِل مزجيه حتى درجة  و

والحظ أنه قد تم تركيب    ، وبعد هناية األسبوع حلل ميللر الكيميائيات التي تشكلت يف الغرفة

 ثالثة من احلموض األمينية العرشين، التي تشكل أساس الربوتني.  

التجربة  وقد   أهنا نجاح  وبدؤوا يروجون هلا عىل  اهتامم املاديني واملالحدة  أثارت هذه 

 ، من غري أن حيققوا فيها ويف مدى مصداقيتها. بارز

املاديون   راح  مصداقيتها،  وعدم  هتافتها  متى  سنرى  التي  التجربة  تلك  عىل  وبناء 
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فيام بعد تعاونت  العضوية  لكيفية نشأة احلياة؛ فذكروا أن األمحاض  خمططات  واملالحدة يضعون  

لربوتينات التي وضعت نفسها داخل غشاء  يف سالسلها املنظمة عن طريق الصدفة لتشكل ا

ومع مرور الزمن   ..إىل احلياة وشكلت اخللية البدائية  ـ  بطريقة ما ـ  اخللية مثل البنية التي جاءت  

 جتمعت اخلاليا وشكلت العضويات احلية.  

وقد تعرضت هذه التجربة، وما انبنى عليها النتقادات كثرية حيتاج الداعية إىل التعرف  

 : وأمهها يستعملها أثناء مناظراته وحماوراته، عىل بعضها ل

ب حماكاهتا غري معروفة، ويفرتض  والتى جي  نشأت عندها احلياة،الظروف التي  ـ أن    1

هنا  أ بل غلب االعتقاد العلمى وفقا ملا تم رصده من مشاهدات    هنا جمهوله عىل وجه اليقني، أ

 . نصار النشأه الطبيعيه أه من قبل كانت مغايره متاما ملا تم التكهن به ىف النامذج املقرتح 

تعقد    2 احلياةـ  أننا  ظاهرة  حتى  هلا ،  األساسية  اخلصائص  نفهم  يمكن    ، ال  فكيف 

 ؟تفسريحدوثها 

   وسنرى بعض التفاصيل املرتبطة هبذا يف العنوانني التاليني: 

 :  عدم توافق ظروف التجربة مع البيئة األرضية   أ ـ 

الت ف األرضية  البدائية  الظروف  تكن  كان  لم  فقد  حقيقية.  جتربته  يف  ميللر  افرتضها  ي 

النرتوجني وثاين أكسيد الكربون من مكونات اجلو البدائي، إال أن ميللر أمهل هذا واستخدم  

 امليتان واألمونيا كبديل. 

قلد ميللر  )   :[، قال فيها اكتشف]عن هذا يف مقالة كتبها يف جملة    [كيفني مكني وقد ذكر ]

البدائية باستخدامهام خليطا من امليتان واألمونيا. حسب اعتقادهم أن األرض  وأوري البيئة  

كانت خمزنا حقيقيا ملزيج حقيقي متجانس من املعدن، والصخور واجلليد. إال أنه، ومن خالل  

الدراسات األخرية، ثبت أن األرض كانت يف تلك األزمان حارة جدا وأهنا كانت تتكون من 

بالدرجة    ،ين النيكل واحلديد املصهور الزمن كانت حتتوي  الكيميائية لذلك  البيئة  لذلك فإن 
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النرتوجني   عىل  الكربون    N2األوىل  أكسيد  املاء    CO2وثاين  تكن H2Oوبخار  مل  ذلك  ومع   .

 ( مالئمة، كام مها األمونيا وامليتان، إلنتاج جزيئات عضوية 

فإن   ذلك؛  إىل  لالمحاض  باإلضافة  املنتجه  الكىل  التجارب  الغياب  تفرتض  االمينيه 

ن و الباحث، فبوفره ىف جو االرض البدائى  اكان متواجد  مع أنه  لالكسجني النه عدو للتجربه

أن غاز االكسجني كان موجودا عىل األرض يف وقت مبكر ألن غالفها من  متاما  متأكدون  ن  اآل

ع الناجم  للمياه  الضوئي  واإلنحالل  املاء،  بخار  من  الكثري  عىل  فوق  احتوى  األشعة  ن 

 البنفسجية يف الغالف اجلوي العلوي سيكون مصدرا رئيسيا لألكسجني احلر يف الغالف اجلوي 

لعدم وجود درع األوزون   نتج األكسجني بمعدالت مرتفعه للغاية عىل األرض البدائية،أحيث  

وكشف حتليل أقرب عصور ما   ، )املصنوع من األكسجني( ملنع ضوء األشعة فوق البنفسجية

ل الكمربي للصخور الرسوبية عىل وجود األكسجني احلر، وبمستويات مماثلة ملا هو عليه  قب

 . اليوم 

ديسيمر   العلوم عدد  بوضوح    1995كام نرشت جملة  يظهر ذلك  كوهني  مقاال جلون 

ن حتاكيه جتربة ميلر ملا افرتضه ميلر متاما مما يؤكد أويؤكد خمالفة جو االرض البدائى املفرتض  

 . ا عدم صالحيته

املؤكسدة        وقد املعادن  القديمه عىل  اجليولوجني ىف طبقات االرض  العثوربواسطة  تم 

مليار سنة كدليل ال يقبل التشكيك عىل وجود االكسجني    3.8)اهليامتيت( يف وقت مبكر قبل  

 بمعدالت مرتفعه جدا كام هى االن.

تقر بوجود األكسجني احلر ىف   العلميه لكشوف  التأكيدات  غالف االرض  ثم توالت 

بعد وقت قريب جدا من تشكلها حيث تم اكتشاف وجود نطاقات واسعه من الكائنات احليه  

 املعتمده عىل التمثيل الضوئى حلياهتا  

نوفمرب   يف  نيترش  نرشت  االطار  نفس  لعلم    1996وىف  سكريبس  معهد  من  نتائج،  
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 بليون سنة.  3.8ن األيض اخللوي كان جيري قبل أاملحيطات بوجود النظائرالداله عىل 

والت الدرسات والتأكيدات من قبل اجليوكيميائني بتداول تلك الكشوف ففى  ت وقد  

التمثيل    2004عام   وبالتايل  املؤكسدة،  الظروف  ان  لتقول  االمر  حول  العلوم  جملة  نرشت 

مليارسنه وأن احلياة كانت موجودة    3،7الضوئى تواجدت عىل كوكب االرض منذ اكثر من  

 ب وقت كانت األرض قادرة عىل دعم ذلك، تقريبا يف أقر 

ن تتم ىف جمال مؤكسد  أاليمكن ، ذلك أنه جتربة ميلر وشبيهتها وهذا كله يدل عىل فشل 

 . كد ميلر ذلك بنفسهأكام  ، حيتوى عىل االكسجني

فإن   ذلك،  وبدون  ومع  ميلر  نموذج  عن  حقيقى  أاملدافعني  دليل  ن أبيدعون  ى 

مليار سنه بمعطيات قديمة عفى   2،4 الغالف اجلوى قبل االكسجني مل يتواجد بنسبه تذكر ىف 

غلب علامء اجليولوجيا اليوم يؤكدن تواجده بنفس نسبة وجوده اليوم ىف  مع أن أ  عليها الزمن، 

قبل   البحار  اعامق  وىف  بل  اجلو  الوقت  3.46الغالف  هذا  من  سنه  اسبقية    ، مليار  وتؤكد 

 قبل ذلك بماليني السنني  البكترييا اخلرضاء املزرقه املنتجه لالكسجني 

إذا مل يكن هناك اكسجني ىف ذلك الوقت من عمر نشوء احلياه  باإلضافة إىل ذلك، فإنه  

تنفذ   التى  البنفسجية  تكون هناك محايه من األشعة فوق  لن  لذلك  اوزون،  يكون هناك  فلن 

 . لتدمر املواد الكيميائية احليوية املتكونه ىف احلساء البدائى املزعوم

كل هذه األدلة وغريها، ال يزال املاديون يرصون عىل تلك التجربة التي أثبت العلم  ومع  

فشلها، باعتبارها اخليار الوحيد أمامهم إلثبات نشأة احلياة عن طريق الصدفة، وهذا ما أقره  

)نحن ال زلنا   [، حيث قال:  يقونات التطور]أىف كتابه    ، عامل األحياء التنموية،[جوناثان ويلز ]

 جهال عميقا بكيفية نشأة احلياة. ومع ذلك الزالت جتربة ميلر أوري تستخدم كأيقونه  نيجاهل

العلامء  أللتطور، ألنه مل يظهر َشء أفضل. وبدال من قول احلقيقة،   انطباعا مضلال أن  عطينا 

 أثبتوا جتريبيا اخلطوة األوىل يف أصل احلياة( 
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ا، لتحل حملها، ولو فرتة من  وذهب آخرون منهم إىل اإلقرار بفشها، ووضع بدائل هل

حيث ذكر  ،  2010كلية الكيمياء احليوية يف جامعة لندن عام  بوفريقه    [ نيك لني الزمن، مثل ]

البدائي ال تصمد نظرية احلساء  املايض  ،بأن  اقرتح  ،  وأهنا من  احلياة يف  نشأة  وبدال من ذلك 

  ، ط للخروج من االزمه فرضيه مقرتحه فق.. وهي  الفتحات احلرارية املائية حتت سطح البحر

يضا ىف نطاق املستحيل  أمشاكل تضعها هى    ، إضافة إىل مواجهتها ى دليل أدعمها  عىل  وال يقوم  

 ي. العلم

 : ظاهرة احلياة ب ـ تعقد  

املاديون   يذكره  ما  صحة  عىل  علمي  دليل  أي  توفر  عدم  من  ذكره  سبق  ما  كل  ومع 

 يمكن ألي نظرية مهام اتسمت بالعلمية  املالحدة من نشأة احلياة؛ فإن للحياة من التعقيد ما ال 

سبوق ىف البيولوجيا جعل مشكلة  املالتقدم العلمى غري  [: )كارل بوبرأن تصوره، أو كام قال ]

 فقد اكتسبنا مشاكل جديدة وأكثر عمقا(  ؛ أصل احلياة لغزا أكرب مما كان عليه قبل

  ، متاما من احلياه  ماده عضويه بسيطه جدا خاليه ليست سوى االمحاض االمينيه ذلك أن 

استخراج معدن االلومينوم كاحد عرشات او  بوليه ويمكن تشبيهها  أوجمرد لبنة بناء بسيطه و

   .مئات املعادن االساسيه املستخدمه ىف بناء طائره وجعلها تطري

وداخل نظام مصمم وذكى بالغ    ،ال ىف الطائرهإبالطبع لن يطري معدن االلومينوم اخلام  و

وهكذا  التعقيد االمينيه ،  فإهنا االمحاض  متثل    ؛  اعتبار أال  مع  اخلليه  ىف  اال  بيولوجيه  قيمه  ى 

 الفارق الشديد ىف نسبه التعقيد بني الطائره واخلليه. 

يمكننا  أ باهنا جزء من جمموعة احلروف تشبيه  و  االمينيه  احليه هى    ، االمحاض  واخلليه 

روائية  ملحمة  لتشكيل  احلروف  ماليني  من  مؤلف  احلنكه  كتاب  احلقيقى    ، بالغة  واالشكال 

وليست جمرد تراكامت وتراكبات عشوائيه    ،يكمن ىف االستخدام الذكى لرتتيب تلك احلروف 

 ناجته من عمليات فزيوكيميائه. 
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له   مستقل  كونى  نظام  القوانني إفاخلليه  تلك  تثري    ةونظر  ،راده ختالف  اخلليه  ىف  قريبه 

الت اجلزيئيه املتعاضده فهى مدينه كامله من اآل  ؛الذهول من ذلك التصميم الدقيق املحكم 

النانوية التقانات  عوامل  عليها  حيسدها  التى  زحفها   ؛ املتكامله  أو  التفافها  أو  اهتزازها  فمع 

تقطع هذه اآلالت، وتلصق وتنسخ جزيئات جينية، بنقل    املتواصل يف أرجاء اخللية،  وتقوم 

طاق  إىل  حتوهلا  أو  آخر  إىل  مكان  من  يات  وتنقل    ة،املغذه اخللوية،  األغشية  تصلح  أو  وتبني 

 . الرسائل امليكانيكية والكيميائية والكهربائية 

فإن   ذلك؛  إىل  ضد    ، احلياة  ألغاز أبرز  من  باإلضافة  بقوه  تقف  الوالتى  نظريات  كل 

تلك  العشوائيه   تفسريها،  حتاول  العمليات    ة الغائيالتي  عن  بعيدا  للحياة  املستقل  والتوجيه 

 . طبيعيةال كيميائية ال

ىف حماكاة    ا افرتاض نجاحهالتي مرت هبا أمثال تلك التجارب، وببتخطى تلك العقبات  ف

ن ختليقها من مواد  إف  ، وختليق األمحاض األمينية  ، حياةأولية لل  عضوية  مادةنتاج  إجو األرض و

الصعب اجلزء  ليست  فأولية  عاإل..  احلصول  هو  احلقيقى  األمينية  شكال  األمحاض  نوع  ىل 

 وطريقة تنظيمها.   ة، للحيا  ةاملطلوب

ال يدخل ىف  يف الطبيعة، بينام    نوع من األمحاض األمينية  2000أكثر من   يوجدذلك أنه  

. وعالوة عىل ذلك، يتم جتميع الذرات التي تشكل  . فقط  ا نوع  20الرتكيب احليوى للخلية إال  

واليد اليمنى(    ، يد اليرسىباسم )ال  ا كل األمحاض األمينية األساسية يف شكلني متناظرين عرف

 . كل يد نفس املكونات، ومع ذلك فهي خمتلفةفل. .اإلنسان ييدكلتا  مقارنة بتناظر 

ولكن    ،ومثل أيدينا، تأتى األمحاض األمينية يف شكلني حيث تتألف من نفس املكونات

واألمحاض    ،األمينية العرساء وهلذا تسمى األمحاض    هي صور طبق األصل من بعضها البعض،

   . ألمينية اليمينيها

وكل    ، كلها عرساء التوجه  حياةن جزيئات األمحاض األمينية الالزمه للألكن املذهل هو  
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للحيا   السكريات  الالزمه  النووية  األمحاض  يف  التوجه   ةاملوجودة  األمحاض  أ  ، يمينية  تلك  ما 

تكمن   هنا ، ووتسمى راسيامت   ة، ونصف يميني  ،هي نصف عرساء فاألمينية املنتجة يف املخترب  

قاتل وقاتلة   ،ة مشكله  تكون سامة  اليمينيه  األمينية  العرساء واألمحاض  السكريات  أن    ، وهي 

 ى حماوله للتخلق احليوى املزعوم من تلك املخاليط الراسميه امللوثه.  أوحتول دون 

وعالوة عىل ذلك، فقد تم تصميم مجيع اإلنزيامت لتعمل فقط مع سكريات اليد اليمنى  

ثناء جتميع  أ مينى واحد يمينى االجتاه  ألذلك إذا تم ارتباط محض    .. ية العرساءواألمحاض األمين

 ة.للحيا  ة قيم أي ن ذلك الربوتني الناتج لن يكون له إف ،بروتني 

 ثانيا ـ اإلحلاد .. وتنوع احلياة 

املالحدة    القاعدة التي يعتمد عليها كل   (1)  [النظرية الداروينية تعترب نظرية التطور أو ]

إنكار   تنطلق من  أهنا  ذلك  املاديني،  اخللق،  والفالسفة  تنوع حقيقة  ما حصل من  وتعترب كل 

و  متوالية..  صدف  سلسلة  الدين،  كان  لذلك  للحياة  علينا  حيتمه  واجبا  النظرية  هذه  دحض 

 لقه. حلامية املعتقدات، والرد عىل كل وسيلة يعتمدها املالحدة لنفي وجود اهلل، أو نفي تدبريه خل

إىل العصور القديمة؛ وذلك بوصفه    الذي قامت عليه هذه النظريةترجع جذور الفكر  و

اخللق حلقيقة  التنكر  حياول  متعنتا  اليونان .اعتقادا  يف  الوثنيني  الفالسفة  معظم  دافع  فقد   .

التطور فكرة  عن  النشوء  . القديمة  فكرة  أن  نجد  الفلسفة،  تاريخ  عىل  نظرة  نلقي  وعندما   .

 تشكل العمود الفقري لكثري من الفلسفات الوثنية.واالرتقاء 

 

انظر: خديعة التطور االهنيار العلمي لنظرية التطور وخلفياهتا األيديولوجية: هارون حييى،     (1) 

من   الكثري  مجعت  لكوهنا  ولغريها  إليها  الرجوع  للداعية  ويستحسن  كتبه،  من  وغريها 

ال   الذين  أولئك  من  سواء  الغرب،  يف  واملختصني  العلامء  من  والنقول  يزالون  االقتباسات 

 يؤمنون بنظرية التطور، أو من الذين تراجعوا عنها. 
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وقد أحيا دارون تلك الفلسفات، وحاول أن يعطيها بعدا علميا إال أنه مل يفلح يف ذلك،  

املُحرر    [ هنري جي]الدكتور البيولوجي التطوري  بل كان كل ما فعله هو ومن تبعه ما عرب عنه  

كتابه   يف  الشهرية  التطورية  نيترش  الزمنالبحث  ]بمجلة  أعامق  أضحوكات    [ يف  عىل  ُمعلقا 

صندوق متأل  ال  عظام  ببضعة  اإلنسان:   ا صغري  ا االستشهاد  تطور  من )  عىل  ساللة  أخذ  إن 

وادعاء أهنا متثل خطًا تكاثريًا ال يعترب فرضية علمية قابلة لالختبار، وإنام هو تأكيد   ،األحافري

ربام   النوم  قبل  تروى  التي  القصص  قيمة  نفس  حتمل  قصة  ليست  ،  مفيدةتكون  عىل  ولكن 

 ( علمية!

العلم أن   اهتم بموضوع  مع  تعليم رسمي يف علم األحياء، ولكنه  يتلق أي  مل  دارون 

ات احلية اهتامم اهلواة، وحفزه هذا االهتامم عىل االنضامم إىل رحلة استكشافية  الطبيعة والكائن

 . سنوات  5وجابت مناطق خمتلفة من العامل ملدة    ، 1832أبحرت من إنكلرتا عام  عىل متن سفينة  

وانبهر دارون انبهارا كبريا بمختلف أنواع األحياء، وخاصة بنوع معني من العصافري  

افري يعزى ، واعتقد دارون أن التنوع يف مناقري العصزربعض اجلها يف  )احلساسني( التي شاهد

موطنها  مع  تكيفها  ذلك  ،  إىل  من  فكرة    ض افرتوانطالقا  يف  يكمن  واألنواع  احلياة  أصل  أن 

البيئة  أن  ف  ؛التكيف مع  مل  افرتض  بشكل منفصل، بل إهنا انحدرت من    توجدأنواع األحياء 

 نتيجة للظروف الطبيعية.  ضواختلفت عن بعضها البع ،سلف مشرتك 

الزمن  مع مرور  ـ  ومل تستند فرضية دارون عىل أي اكتشاف أو جتربة علمية؛ ولكنه حوهلا  

إىل نظرية حظيت بأمهية ال تستحقها، من خالل الدعم والتشجيع الذي تلقاه من أشهر علامء  ـ 

 األحياء املاديني يف عرصه.  

التي   النحو األفضل  توتتمثل فكرة النظرية يف أن األفراد  نقل  تتكيف مع موطنها عىل 

حول الفرد إىل نوع  يتو   ،رتاكم هذه الصفات املفيدة مع الوقت ثم تصفاهتا إىل األجيال اآلتية،  

 .سان أكثر نتاج متطور هلذه اآللية خيتلف اختالفا كامال عن أسالفه. ووفقا لدارون، يمثل اإلن
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وظن أنه اكتشف    ، النتقاء الطبيعيأطلق دارون عىل هذه العملية اسم: التطور با وقد  

ونرش هذه اآلراء يف كتابه الذي حيمل عنوان   ، أصل األنواع ؛ أي أن أصل نوع ما هو نوع آخر

 . 1859 عام  [أصل األنواع بواسطة االنتقاء الطبيعي ]

دارون   كان  هبذه  وقد  اعرتف  وقد  كثرية،  مشكالت  من  تعاين  نظريته  أن  جيدا  يدرك 

يف   كتابه  يف  بعنوان  املشكالت  النظرية]فصل  رأ   [،صعوبات  عىل  الصعوبات    سويأيت  هذه 

سجل املتحجرات، وتعقيد أعضاء األحياء الذي ال يمكن أن يفرس عن طريق الصدفة )مثل  

 العني( وغرائز األحياء. 

وكان يأمل يف التغلب عىل هذه الصعوبات بواسطة االكتشافات اجلديدة؛ ولكن ذلك  

 ت. هذه الصعوبا  ضمل يوقفه عن تقديم عدد من التفسريات غري املالئمة أبدا لبع 

عندما قرأت كتاب  )  وقد علق الفيزيائي األمريكي ليبسون عىل صعوبات دارون بقوله:

يصورونه يف أغلب األحيان؛ إذ    سأصل األنواع ملست أن دارون نفسه كان أقل ثقة مما كان النا 

مثال قدرا ال يستهان به من عدم الثقة    [ صعوبات النظرية ]يوضح الفصل الذي حيمل عنوان  

 تعليقاته حول كيفية ظهور العني(  ص ي فيزيائيا، فقد أثارتني بشكل خا وبوصف س،بالنف

دارون  هبا  تأثر  التي  الشخصيات  أبرز  من  كان  الفرنس    وقد  األحياء  ك[،  المار]عامل 

الكائنات احلية نقلت السامت التي اكتسبتها أثناء حياهتا من جيل إىل جيل،  الذي كان يرى أن  

الزرافات تطورت من حيوانات شبيهة بالبقر الوحَش ؛ فتوهبذه الصورة تطورت هذه الكائنا 

عن طريق إطالة أعناقها شيئا فشيئا من جيل إىل جيل عندما كانت حتاول الوصول إىل األغصان 

استخدم دارون فرضية توريث السامت املكتسبة  وبناء عىل ذلك األعىل فاألعىل ألكل أوراقها،  

 جعل األحياء تتطور.  التي اقرتحها المارك بوصفها العامل الذي 

كل من المارك ودارون خمطئا، ذلك أنه مل يكن ممكنا يف تلك الفرتة دراسة احلياة    وكان

. ومل تكن هناك جماالت علمية  .وبمستوى غري مالئم أبدا  ،إال بواسطة تكنولوجيا بدائية جدا
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ثم كان ال بد موجودا؛ ومن  مل يكن    اماسمهحتى  مثل علم الوراثة وعلم الكيمياء احليوية، بل  

 أن تعتمد نظريتهام اعتامدا كامال عىل قوة خميلتيهام. 

  [ غريغور مندل]نمساوي  الوبينام كانت أصداء كتاب دارون مدوية، اكتشف عامل نبات  

وعىل الرغم من أن اكتشافات مندل مل يسمع هبا الكثريون حتى  ،    1865  قوانني الوراثة سنة

عظيمة يف أوائل القرن العرشين الذي شهد والدة علم   القرن، فإهنا اكتسبت أمهيةذلك أواخر  

اجلينات والكرموزومات   ، الوراثة  تركيب  اكتشف  أدى  ،  ويف فرتة الحقة،  ويف اخلمسينيات، 

( )الذي حيتوي عىل املعلومات الوراثية( إىل إيقاع نظرية التطور  DNAاكتشاف تركيب جزيء )

املده  ،يف أزمة كبرية  التعقيد  التي اقرتحها ل  ش ويرجع ذلك إىل  التطور  آليات  لحياة وبطالن 

 دارون.

لكن هذا    ،وكان حريا هبذه التطورات أن تؤدي إىل إلقاء نظرية دارون يف مزبلة التاريخ 

عىل تنقيح النظرية وجتديدها واالرتفاع هبا   الفالسفة املاديني واملالحدةمل حيدث نظرا إلِصار  

 إىل منابر العلوم.  

  وا توصلي حاول جمموعة من العلامء الذين أِصوا عىل والئهم لدارون أن    وبناء عىل ذلك

لتلك األزمة  العلامء يف اجتامع نظمته اجلمعية اجليولوجية  .إىل حلول مناسبة  . والتقى هؤالء 

سنة  النهاية    ،1941  األمريكية  يف  نجح  طويلة  مشاورات  وعلامء  بعض  وبعد  الوراثة  علامء 

لقديمة وعلامء الوراثة الرياضية يف التوصل إىل اتفاق حول الطرق  احليوان وعلامء املتحجرات ا

 املناسبة لرتقيع الدارونية. 

أهنا    ضوقد ركز هذا الفريق من العلامء عىل مسألة أصل التغريات املفيدة التي من املفرت

قد تسببت يف تطور الكائنات احلية )وهي مسألة مل يستطع دارون نفسه تفسريها، لذلك حاول  

 أن يتجنبها معتمدا عىل المارك(  ـ  ساطةببـ 

نظريتهم   أطلقوا عىل  العشوائية، وقد  الطفرات  يدور حول  العلامء  تفكري هؤالء  وبدأ 



210 

 

، التي تم تكوينها بإضافة فكرة الطفرة [النظرية الرتكيبية احلديثة للتطور الرتكيبي]اجلديدة اسم  

وقت قصري، أطلق عىل هذه النظرية    وبعد مرور ،  إىل فرضية دارون اخلاصة باالنتقاء الطبيعي

 الذين قدموها اسم الدارونيني اجلدد.  صكام أطلق عىل األشخا  [ الدارونية اجلديدة]اسم 

وأصبحت العقود اآلتية لتلك الفرتة بمثابة حقبة للمحاوالت اليائسة الرامية إىل إثبات  

فات( التي حدثت يف  وكان معروفا من قبل أن الطفرات )أو املصاد  ،صحة الدارونية اجلديدة

جينات الكائنات احلية تلحق هبا الرضر دائام، لكن الدارونيني اجلدد حاولوا أن يقدموا برهانا  

عىل وجود طفرة مفيدة من خالل القيام بآالف التجارب عىل الطفرات.. ولكن كل حماوالهتم  

 . باءت بالفشل الذريع

نشأت عن طريق الصدفة وحتت    كام حاولوا أيضا إثبات أن الكائنات احلية األوىل قد

  . الفشل صاحب هذه التجارب أيضا.   سظروف أرضية بدائية وفقا لفرضية النظرية، ولكن نف

وأثبت   بالصدفة،  تنشأ  أن  يمكن  احلياة  أن  إثبات  إىل  تسعى  جتربة  كل  حليف  الفشل  وكان 

للحياة(   األساسية  الوحدة  )وهو  واحد  لربوتني  حتى  يمكن  ال  أنه  االحتامالت  أن حساب 

 يتكون عن طريق الصدفة.  

أهنا قد ظهرت عن طريق الصدفة حتت ظروف    ض أما بالنسبة للخلية )التي من املفرت

من غري املمكن تركيبها حتى يف أكثر    هفإن  ؛أرضية بدائية يتعذر التحكم فيها وفقا لعلامء التطور(

 املختربات تطورا يف القرن العرشين. 

باهلزيمة من قبل سجل املتحجرات أيضا؛ إذ مل يعثر   وقد منيت نظرية الدارونية اجلديدة

املفرت التي من  االنتقالية  العامل عىل أي من األشكال  بقعة من  أية  التطور    ض قط يف  أن تظهر 

التدرجيي للكائنات احلية من األنواع البدائية إىل األنواع املتقدمة حسبام تزعم نظرية الدارونيني  

 اجلدد.  

أهنا تطورت بعضها    ضرشيح املقارن أن األنواع التي يفرتالوقت، كشف الت  سويف نف
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بع متاما   ض من  خمتلفة  ترشحيية  بسامت  الواقع  يف  تكون    ، تتسم  أن  أبدا  املمكن  غري  من  وأهنا 

 . ضأسالفا أو خلفاء لبعضها البع 

  ؛ فقدمل تكن نظرية علمية أبدا، بل كانت مبدأ أيديولوجيا   [ الدارونية اجلديدةوبام أن ]

أنصار املناقضة هلا   ا هظل  الرغم من كل األدلة  . ومع ذلك، مل يستطيعوا  .يدافعون عنها عىل 

أي من النامذج املختلفة املقرتحة لفهم التطور هو النموذج الصحيح. ويتمثل أحد  عىل  االتفاق  

 [ التطور عىل قفزات[، أو ]التوازن املتقطع]أهم هذه النامذج يف السيناريو اخليايل املعروف باسم  

ـ  ظم العلامء الذين يؤمنون بالتطور يقبلون نظرية الدارونيني اجلدد املتعلقة بأن مع  معف

ومع ذلك، فقد تم خالل العقود األخرية اقرتاح نموذج خمتلف    [،التطور البطيء التدرجيي ]

هذا النموذج فكرة الدارونيني    ضويرف  ، أو التوازن املتقطع   ، يعرف باسم التطور عىل قفزات

أن التطور قد تم بقفزات    ـ   بدال من ذلك ـ  طور بشكل تراكمي وتدرجيي، ويرى  بشأن حدوث الت

 كبرية ومتفرقة. 

عاملا املتحجرات األمريكيان،  ، بعد أن أدرك  يف بداية السبعينيات  هذا النموذج  وظهر

أن مزاعم الدارونيني اجلدد يدحضها سجل املتحجرات متاما،    [ستيفن غولد]و  [ نايلز إلدردج]

بل ظهرت فجأة بكامل    ،ات أثبتت أن الكائنات احلية مل تنشأ بالتطور التدرجييألن املتحجر

 تكوينها.  

وكان األصل أن يتخىل الداروينيون عن معتقداهتم بسبب ذلك، لكنهم مل يفعلوا، بل  

 راحوا يقدمون بدائل أخرى، حتى لو كانت ممتلئة بالغرابة. 

الو هذا  هتاتف  مدى  نعرف  نذكر  يالاخلنموذج  حتى  األورِّب  أن  ،  املتحجرات  عامل 

أن أول طائر خرج من بيضة إحدى الزواحف كطفرة هائلة، أي نتيجة  [ ذهب إىل شايندولف]

 . مصادفة ضخمة حدثت يف الرتكيب اجليني

بع تتحول  أن  املمكن  من  كان  ذاهتا،  النظرية  حيتان    ضوحسب  إىل  الربية  احليوانات 
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 ضخمة إذا تعرضت لتحول فجائي شامل.  

أن   احليوية  ومع  والفيزياء  الوراثة  علم  قوانني  جلميع  متاما  املخالفة  االدعاءات  هذه 

اخليالية التي تدور حول حتول الضفادع  ص القص، والتي ال ختتلف عن تلك والكيمياء احليوية 

 ون لتطور من األزمة التي كان يمرنتيجة النزعاج علامء املتحجرات املؤمنني با إال أنه و  إىل أمراء 

الدارونية   أكثر غرابة حتى من  بأهنا  التي كانت تتميز  النظرية  الدارونيني اجلدد هبذه  هبا جزم 

 اجلديدة نفسها. 

الوحيد من هذا النموذج يف توفري تفسري للفجوات املوجودة يف سجل    ض ويتمثل الغر 

 ن تفسريها.  املتحجرات التي مل يتمكن نموذج الدارونيني اجلدد م

املتحجرات   لتفسري فجوات  أن جتري حماولة  املعقول  يكاد يكون من غري  ومع ذلك، 

إحدى  بيضة  من  فجأة  خرج  قد  الطائر  بأن  االدعاء  طريق  عن  الطيور  تطور  يف  املوجودة 

حدوث    ـ   باعرتاف علامء التطور أنفسهم ـ  الزواحف؛ ذلك أن تطور نوع إىل نوع آخر يتطلب  

ومع ذلك، ال يمكن ألية طفرة أيا كانت أن حتسن    ،  املعلومات الوراثيةتغري ضخم ومفيد يف 

املعلومات الوراثية أو تضيف إليها معلومات جديدة؛ ذلك أن الطفرات ال تؤدي سوى إىل  

إفساد املعلومات الوراثية. ومن ثم فإن الطفرات اهلائلة التي ختيلها نموذج التوازن املتقطع لن  

 إتالف هائل، أي كبري، يف املعلومات الوراثية. ينتج عنها غري إضعاف و

عىل   قدرته  عدم  بسبب  خطوة  أول  من  املتقطع  التطور  اهنار  فقد  ذلك،  عن  وفضال 

نموذج الدارونيني اجلدد منذ    ضالتعامل مع مسألة أصل احلياة، وهي ذات املسألة التي تدح 

عن طريق الصدفة، فال يوجد  البداية. وما دام من غري املمكن أن يتكون ولو حتى بروتني واحد  

يونات الربوتينات قد مرت  ل معنى للجدال حول ما إذا كانت الكائنات احلية املكونة من تري

 بمراحل تطور متقطعة أو تدرجيية. 

هذه   عىل  العلمية  الردود  أهم  القارئ  يدي  بني  هنا  نضع  أن  سنحاول  هذا  عىل  بناء 



213 

 

 : النظرية

 النظرية: ـ الرد عىل علمية هذه    1

يعتمدها   التي  والعقلية  العلمية  للمغالطات  املخصصني  الفصلني  يف  ذكرنا  أن  سبق 

املرتبطة   العلمية  طروحاهتم  يف  والعقِل  العلمي  املنهج  عىل  املالحدة  اعتامد  عدم  املالحدة 

 باإلحلاد، ذلك أهنا مبنية عىل تفكري رغبوي وليس عىل تفكري علمي. 

ار علامء احلياة كتبوا يف الرد عىل نظرية التطور، ومل يكونوا  وأول ما يدل عىل هذا هو أن كب

يؤمنون هبا، ولو كانت نظرية هلا مصداقية علمية ما صدر منهم ذلك.. ألن احلقيقة ال يمكن 

 إخفاؤها أو اهلرب منها. 

[، وقيمته يف هذا املجال هو  ديفيد برلنسكير ] العلامء الذين ردوا عىل نظرية التطوفمن 

وهو من أشهر من ، وهو عامل يف الرياضيات والبيولوجيا اجلزيئية والفلسفة ا، ال أدري ا عاملكونه 

[ الذي وهم الشيطانبسببها، وهو صاحب كتاب ]يروج  الذي  واإلحلاد    ، التطور نظرية  انتقدوا  

لعنيد ]ا  وله حوار مصور شهري باسم..  م 2008  سنة  وغريه    [ ريتشارد دوكينزألفه يف الرد عىل ] 

مِلء باعرتافاته من سخرية العلامء احلقيقيني من خرافة [، وهو  رد يتحدى داروين مفكر متم   -

 . ومِلء بالسخرية العلمية من افرتاضات التطور اخليالية ونقاط ضعفها القاتلة ، التطور

وكان يؤمن    ،متخصص يف الكيمياء احليوية و   ،وهو عامل الأدري[،  مايكل دنتونومنهم ]

ومع التقدم الرهيب يف البيولوجيا    ، كتشف بنفسهاوختصصه إىل أن  التطور بحكم إحلاده  بنظرية  

أتباعه   ينسجها  التي  العلمية  اهلالة  التطور  عن  أزالت  التي  القاتلة  الثغرات  عرشات  اجلزيئية 

التطور  ]  فقام ساعتها بوضع كتابه الشهري،  حوله ليمرروه عىل الناس بغري تفكري وال مناقشة

أزمة يف  قلبت    ،  م1985عام    [ نظرية  التي  الكتب  أوائل  من  العرص  نظرية  وهو  يف  التطور 

عقب  عىل  رأسا  املتناهية  ،  احلديث  الدقة  عن  علمية  وثائقيات  يف  عديدة  مشاركات  وله 

 . وعالمات التصميم الذكي يف احلياة واألرض والكون وصوال إىل اإلنسان
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وهو عامل الديني وتطوري سابق ومتخصص يف الكيمياء احليوية  [،  مايكل بيهيومنهم ] 

وقد ساورته شكوك كثرية أيضا ، أمريكا  –وأستاذ الكيمياء احليوية بجامعة ليهاي يف بنسلفانيا 

وخصوصا عندما  ، التطور مع ختصصه العلمي الدقيق واالكتشافات العلمية األخريةنظرية يف 

وجد أن كل النقاط التي ذكرها بالفعل  ، حيث  ايكل دانتونقرأ كتاب )التطور نظرية يف أزمة( مل

مقتل يف  والعشوائي  الصديف  التطور  الشهريف،  طعنت  كتابه  بتأليف  داروين ]  قام  صندوق 

ويعترب من أشهر من أسسوا ووضعوا قواعد نظرية )التصميم الذكي(  ،  م 1996عام    [ األسود

غ  )التعقيد  نقطة  وخصوصا  األخري  األكاديمي  شكلها  عىل يف  وداللته  لالختزال(  القابل  ري 

الزمن عرب  العشوائي  التدرجيي  التطور  األعضاء  ،  استحالة  لظهور  الغائية  عىل  داللتها  وعىل 

 املعقدة مرة واحدة من جهة ُمصمم ما )هو ال يذكر إله أو خالق بعينه(  

 [ األمريكي[،  جوناثان ويلزومنهم  اجلزيئية  البيولوجيا  بأ  ،وهو عامل  يعرتف  نه  والذي 

شبابه يف  ملحدا  الشهري    ، كان  الصحفي  كتب  جمموعة  يف  سرتوبل ] وذلك  بسبب  لكن  [،  يل 

ومع االكتشافات احلديثة أيضا الناطقة بعالمات الغائية واخللق   ،دراسته للبيولوجيا اجلزيئية 

وهو  ،  التطور وفضحها وكشف زيفها للناسنظرية وصار من أعدى أعداء  ، تراجع عن إحلاده

 م 2002عام   [ أيقونات التطور]  لشهريصاحب الكتاب ا

بروفيسور الفلسفة وعلم  [، وأوهلام  ماسيمو بياتيلِل باملاريني[، و] جريي فودور ومنهم ] 

نيوجرييس والية  بجامعة  والية  ،  اإلدراك  بجامعة  اإلدراك  وعلم  الفلسفة  بروفيسور  والثاين 

وأريزونا  ملحدان،  وقد  االثنان  وج،  حقيقة  يف  بالتشكيك  أوهلام  )االنتخاب(  بدأ  خرافة  ود 

والذي تم نرشه يف معرض الكتاب  [،  ملاذا ال متلك اخلنازير أجنحة؟] الطبيعي وذلك يف كتاب

األمر الذي ]  ثم شارك مع ماسيمو يف إصدار الكتاب الصادم للتطوريني،  م2007بلندن عام  

 . م2011عام   [ أخطأ فيه داروين

بًا عن اهلل، وال عن التصميم الذكي،  هذا ليس كتا وقد كتبا يف مقدمة الكتاب يقوالن: )
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 من ذلك.
ٍ
لقد رأينا أنه من املستحسن أن    . وال عن اخللق. ليس أيًا من أحدنا متورٌط يف َشء

ما   بأن هناك خطأ  يقيض  فيام سيأيت  البداية، ألن رأينا األسايس  منذ  وربام خطأ    ـنوضح هذا 

 ( يف نظرية االنتخاب الطبيعي ـلدرجة قاتلة 

أن أكرب االنتقادات املوجهة خلرافات التطور وآلياته اخليالية وغري العلمية  يدل عىل  وهذا  

ين أو ال أدريني أو الدينيني فضال عن أن يكونوا تطوريني من قبل أن  هي من أشخاص ملحد

 . يرجعوا لصواهبم وعقلهم 

قصته    ىحك، وقد  أستاذ أحياء متخصص وتطوري سابق[، وهو  جوب مارتنيومنهم ] 

عن اخلنفساء املدفعية الشهرية وتعقيدها غري القابل لالختزال: وكيف أن مناقشاته مع الطلبة  

ادة تفكريه يف هذه االستحاالت التطورية الكثرية التي ال وزن علمي هلا إال  كانت سببا يف إع

 .اخلرافة والتلقني والوهم بصحتها 

ولكنه    ، وكان ملحدا وتطوريا   ، وهو متخصص يف القانون[،  يليب جونسونفومنهم ]

ومتابعة    وبدأ يف التوسع يف القراءة  ،أفاق بدوره عىل كتاب )التطور نظرية يف أزمة( ملايكل دانتون

آخر األخبار العلمية إىل أن تيقن متاما من خرافات التطور وأهنا ال تعدو تزييفات وتكهنات  

صار من أشهر َمن إثر هذا  وعىل  ،  خيالية ال يدعمها أي دليل عقِل أو علمي جتريبي صحيح 

بل   أمريكا  التطور يف  تطوريني وَيزمهم كان  ينتقدون خرافات  بنفسه مع  مناظرات  ،  خيوض 

)هزيمة الداروينية بعقول  ، و)هزيمة الداروينية: كتاب عن مناظرة(مؤلفاته يف هذا املجال  ومن  

)كتاب عن االعرتاضات الوجيهة للتطور  ، ووهو من أشهر كتبه  (،)حماكمة داروين، و مفتوحة( 

 وأشياء أخرى( 

ا  هذه بعض النامذج عن املعارضني للتطور، وما كتبوه يف انتقادها، ويمكن االستفادة منه

يف الردود عىل هذه النظرية، وبيان هتافتها.. وكل ما ذكرناه من مناظرات ونحوها موجودة عىل 

 النت، ويمكن الوصول إليها بسهولة. 
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 : التصميم الذكي ـ    2

تفسريا    نشأة األنواع احلية  ، وحتاول تفسري(1) وهي نظرية نشأت يف مواجهة نظرية التطور

تبنى توجهًا مناهضًا للدور  اع األيديولوجيا والتفكري الغريض، وهي تعلميا بعيدا عن كل أنو

 ..  أداة فاعلة يف اخللق ، باعتبارها العشوائي الالغائي الذي تعطيه نظرية التطور للطبيعة

دعاوى التطوريني عن وجود عيوب يف تصميم األنواع احلية؛  وهي ألجل ذلك تواجه  

ولكوهنا   التخليق،  وإعادة  السمكرة  نتيجة  العيوب  فنشأت  بعض،  من  بعضها    ي ه تطورت 

ت وظيفتها عرب املشوار التطوري. أعضاء أو  ، عرتف بوجود أعضاء بال وظيفةتال لذلك   غريه

يف   ترى  متخصصةوهي  وظيفية  تعقيدات  احليوية  قابلة    ،األنظمة  غري  وتعقيدات 

 لتدرجية الرتاكمية عن تفسريها. لالختزال، ومن ثم تعجز الرؤية التطورية ا

التطورية  و الرؤية  عنها  وتزيل  هي،  كام  احلياة  حقيقة  وصف  يف  دورها  حترص  هي 

اخلرافية.. وترى كل نوع من األنواع عاملا قائام بذاته، مل يتطور من غريه، ومل ينشأ عنه.. وهي  

اسم ذلك املصمم  وال تسمي  من ِقبل مصمم ذكي،    ت مت بكوهنا  خلق األنواع احلية  لذلك تفرس  

ليجتمع فيها مجيع األديان املؤمنة بوجود مصمم ذكي بغض النظر عن اسمه وصفاته وحقيقته،  

 . نظريات الدينية وهذا ما يفرقها عن ال 

املرتبط    أن ذلك سيبعدها عن أداء دورها   أوهلامال تتبنى رؤية دينية معينة لسببني..  وهي  

أمر خيرج عن بدقة وعلمية  حتديد املصمم  هو أن    والثاين بمواجهة أيقونات التطور وكهنته..  

العلم. كفرضية  هذه  ترى  لذلك  و  . قدرة  يتناسب  حي  نوع  لكل  اخلاص  اخللق  أن  النظرية 

تفسريية مع التصميم الذكي، بينام التطور التدرجيي لألنواع احلية بعضها من بعض ال يتواءم  

 مع التصميم. 

 

 انظر مقاال مهام بعنوان: اجتاهات يف تفسري التنوع احليوي، منى زيتون.   (1) 
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يتعدى  و نظرية  دورها  تتناوهلا  التي  احلدود  وهي  احلية،  األنواع  لنشوء  تفسري  تقديم 

ذلك  التطور؛   إىل  إهنا تضيف  التوافق بل  ُيستدل عليه من خالل  الكون ككل،  لنشأة  تفسريًا 

 الدقيق للكون. 

منذ بدأت  ف  ؛ من طرف التطورينيكثرية  أصحاب هذه النظرية ملضايقات  وقد تعرض  

أن املنضمني  مع ،  [َخْلَقِويُّون ] ريون يشيعون عن أصحاهبا أهنم حركة التصميم الذكي، والتطو 

احلإىل   فركة  هذه  مجيعا..  كذلك  ليسوا  هلا  التابعة  اختالف  واملؤسسات  مع  دينيون  بعضهم 

 .. بل إن بعضهم مالحدة. وبعضهم ال أدريون .. دياناهتم

النظرية  هذه  أقطاب  كينيون]الربوفيسور    ومن  أوائل  دين  من  وهو  هلذه  [،  املؤسسني 

أحد املشاركني يف وضع نموذج شهري لتفسري نشأة الربوتني يف بدء اخللق من خالل  احلركة، و

قيمة   بعدم وجود  نموذجه واعرتف  تراجع عن  أن  بعد  األمينية،  الكيميائية لألمحاض  األُلفة 

 . تفسريية له

نه وصنهف كتاب  ، الذي قىض عمره يف اإلحلاد، ثم عاد ع[أنتوين فلو ]الربوفيسور  ومنهم  

 . أعلن فيه تراجعه عن إحلاده، وانضم إىل حركة التصميم الذكي. [ الذي هناك إله ]

  ، وذلك املُحرر بمجلة نيترش التطورية الشهرية   [ هنري جي]الدكتور البيولوجي  منهم  و

 ا عىل االستشهاد ببضعة عظام ال متأل صندوق [، والذي علق  البحث يف أعامق الزمن]يف كتابه  

أو غريه    صغري عىل  اإلنسان  )تطور  ـ:  التطوريني  إن أخذ ساللة من األحافري  ـ مع كونه من 

وادعاء أهنا متثل خطًا تكاثريًا ال يعترب فرضية علمية قابلة لالختبار، وإنام هو تأكيد عىل قصة  

 ( حتمل نفس قيمة القصص التي تروى قبل النوم ـ ربام مفيدة.. ولكن ليست علمية 

والية  وهو    فودور[،   ]جرييمنهم  و بجامعة  اإلدراك  وعلم  الفلسفة  بروفيسور 

كتابه يف  نيوجرييس كتبت  والذي  مع عي  الطبي  االنتخاب  خرافة  وجود  حقيقة  يف  التشكيك، 

 [ ملاذا ال متلك اخلنازير أجنحة؟ه ]وذلك يف كتابكونه كان حينها ملحدا، 
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العلمي   الفريق  هذا  طروحات  بعض  عن  خمترصة  نامذج  هنا  لنظرية  وسنذكر  املواجه 

 التطور: 

 التعقيد املتخصص: ـ    أ 

أحد  عندما نرى  وإليضاح مرادهم من هذا املصطلح، نذكر هذا املثال التقريبي، وهو أنه  

مجلة  . لكننا عندما نرى  متخصص دون كونه تعقيدًا. لوحده، فإننا نذكر أنه  أحرف األبجدية  

. لكن متخصصًا.ا.. ولكن ليس  تعقيد  ، فإننا حينها نصفها بكوهنا طويلة من األحرف العشوائية

 [تعقيد متخصص] حينها نقول: إهنا قصيدة لشكسبري عندما نرى  

نجدها مجيعا يف غاية  تفاصيل الكائنات احلية  عندما ندقق النظر يف  وبناء عىل هذا؛ فإننا  

التعقيد والتخصص للدرجة التي اليمكن فيها اعتبارها وجدت هكذا صدفة.. وقد وجدت  

  10150من    1أي َشء احتامل حدوثه يف الطبيعة أقل من  يات الرياضية املعقدة أن  ببعض العمل

 يعترب من هذا النوع.. ويعترب يف نفس الوقت من األمور التي يستحيل يف حقها أن تكون صدفة. 

التطور.. وكيف يتسبب يف هدمها   أما  كل  ، فواضح جدا، ذلك أن  عالقة هذا بنظرية 

التعقيدات املتخصصة دليل اليقبل الشك عىل من هذا النوع.. ف  َشء يف احلياة، بل يف الكون

ن أ وجود مصمم ذكي قد حتكم بإنشاء هذه التعقيدات، وهذا ماينقض نظرية التطور التي تعترب  

 ئنات قد تكونت بمحض الصدفة. ا الك

مثال  و ومنها  حتىص..  أن  من  أكثر  ذلك  عىل  امليكانيكي األمثلة  النظام  تصميم 

أنه   .. فهوللمخلوقات تصميم يف غاية التعقيد والتخصص لدرجة ال يمكن تصورها، ذلك 

 غالبًا ما يكون تصميم األنظمة املتحركة أكثر حتديًا للمصممني من األنظمة البنيوية الثابتة.  

التي تظهر يف املثقب اليدوي أكرب بكثري من تلك  نرى  أننا  كمثال عىل ذلك  و املشاكل 

ذلك ألن األوىل تعمل عىل أساس ميكانيكي، بينام يقوم الثاين   التي يمكن أن تنتج عن اإلبريق،

 عىل مبدأ الشكل الفيزيائي، والتصاميم العملية متيل ألن تكون أكثر تعقيدًا.  
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غياب أو تعطهل  و.  .هدفًا معيناً يؤدي  كل عنرص من عناِص التصميم  وسب بذلك هو أن  

العناِص   هذه  من  إىل  أيٍّ  عديم  يؤدي  النظام  جيعل  واحد  عنرص  يف  العمل  عن  النظام  عجز 

 الفائدة. 

.. لكن ذلك  األخطاء مملوءة بالعيوب والتصاميم  الكثري من هذه  هناية  ألجل هذا نرى  و

ا يمكن أخطاء أكرب بكثري مم  ، حيث نرى فيها األنظمة التي يصممها اإلنسانال يصدق إال عىل  

تصديقه، ألن معظم هذه التصاميم أنجزت عن طريق التجربة واخلطأ، عىل الرغم من أن بعض  

األعطال يمكن جتنبها يف الطور البدائي الذي يسبق إدخال املنتج إىل األسواق، إال أنه يبقى من 

األخطاء. مجيع  تاليف  صممه  املستحيل  تصميم  أي  أن  الناس  من  أحد  يزعم  مل  ذلك  ومع   .

 سان وجد هكذا صدفة. اإلن

إىل  أما   ننظر  الطبيعةعندما  يف  امليكانيكية  األنظمة  فإننا مجيع  درجة  نراها    ،  إىل  ترقى 

 .  ال يمكن تصور مدى دقته  بإتقان حمكم مصممة جميع املخلوقات  ف. .الكامل

الواضحة عىل ذلك  و األمثلة  نقار اخلشبمن  بديع ال  مججمة  بإتقان  .. فهي مصممة 

نقار اخلشب يتغذى عىل احلرشات والريقات التي  ته وتعقيده وغائيته؛ فن تصور مدى دقيمك

يستطيع أن ينقر ما بني تسع  حيث  .  .ويستخرجها عن طريق النقر   ، ختتفي يف جذوع األشجار

ألنواع اعند    20ـ    15إىل عرش نقرات يف الثانية الواحدة، ويزداد هذا العدد ليصل إىل ما بني  

. أما الزمن  . كم/سا   100رسعة عمله إىل  . وتصل  خلشب األخرض.ومنها نقار ا   ،األصغر حجامً 

 من الثانية.   1/1000الفاصل بني النقرة واألخرى فهو أقل من  

الصدمة التي تنتج عن هذه الطرقات املتتالية ال ختتلف عن تلك التي يسببها رضب  و

لتعرض ألي نوع الرأس يف حائط إسمنتي، إال أن التصميم املعِجز لدماغ نقار اخلشب جينبه ا

 من اإلصابة. 

كانت  ف  ولذلك  الناحية..  هذه  يف  الطيور  سائر  عن  تتميز  اخلشب  نقار  عظام  مججمة 
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ويعمل املنقار مع حركة الفك السفِل إال أن منقار    ، اجلمجمة تتصل عند معظم الطيور ببعضها 

ة  ومججمة طائر نقار اخلشب منفصالن عن بعضهام بأنسجة إسفنجية متتص الصدمات الناجت

هذه املادة املرنة تؤدي عملها بشكل أفضل من ماص الصدمات يف  . بل إن  عن عملية النقر.

جودة هذه املادة تأيت من قدرهتا عىل امتصاص الصدمات املتتالية بفواصل قصرية  . و السيارات.

وجيا  جدًا واستعادهتا حلالتها الطبيعية عىل الفور، وهي تفوق بجودهتا املواد التي أفرزهتا التكنول

 احلديثة بأشواط.  

فصل  ، وهذه العملية تكتمل حتى يف حاالت أداء الطائر عرش طرقات يف الثانيةحيث أن  

املنقار عن اجلمجمة هبذه الطريقة اخلارقة تسمح للحجرة التي حتمل دماغ الطائر باحلركة بعيدًا 

 متصاص الصدمات. ا  عن املنقار العلوي أثناء عملية النقر، وهكذا تكون وتتشكل آلية ثانية يف 

 : التعقيدات غري القابلة لالختزال ـ    ب 

املصطلح هذا  من  مرادهم  عن  (1) وإليضاح  وهو  التقريبي،  املثال  هذا  نذكر  مصيدة  ، 

ومن نابض،  ومن  قطعة خشبية،  .. مؤلفة من  مؤلفة من عدة أجزاءـ  نعلم  ـ كام  الفئران؛ فهي  

 منها . وعندما نزيل قطعة جبن.ومن ملقط معدين، 
ٍ
فإن باقي األجزاء ال قيمة هلا عىل   ،أي جزء

. ومثل  لن تعمل املصيدة إال بوجود كامل أجزائها جمتمعًة مع بعضها يف أماكنها. فاإلطالق،  

القوس  .. وبذلك فإن  فسينهار متاماً   ، بإزالة أيه حجٍر منهفإننا إذا قمنا  القوس احلجري،  ذلك  

 . لالختزال  واملصيدة أنظمة غري قابلة

األنظمة املعقدة ال يمكن أن تعمل عند إزالة أحد  . فالكائنات احلية. وهذا هو احلال مع 

بل إهنا ال بد أن    ، أجزائها، ولذا ال يمكن هلذه األنظمة أن تكون قد تشكلت بالتطور التدرجيي

 نظمة.  تكون قد وِجَدت كام هي بشكٍل فوريه ال عىل مراحل، والكائن احلي مثاٌل عىل هذه األ

 

 انظر: مقاال بعنوان: ما هو التعقيد الغري قابل للختزال؟، د. أمحد إبراهيم.  (1) 
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نظرية  ، فواضح جدا، ذلك أن  عالقة هذا بنظرية التطور.. وكيف يتسبب يف هدمها   أما 

أن الكائنات احلية معقدة الرتكيب املوجودة اليوم قد تطورت عن كائناٍت أخرى ختربنا التطور 

 أقل تعقيدًا، وبام أن تعقيد الكائنات احلية يزداد عن طريق إضافة أجزاء أو وظائف أخرى إليها 

كام أن الكائنات تطورت بإضافة أجزاء    يمكن أن يقال:عن طريق الطفرات مثاًل؛ فبناًء عليه  

فإنه نظريًا جيب أن نتمكن من العودة خطوًة إىل الوراء يف املسار التطوري   ، ووظائف جديدة

بمهامه   القيام  عىل  قادرًا  يبقى  أن  عندها  احلي  الكائن  عىل  وجيب  املضاف،  اجلزء  نزيل  بأن 

 . ويةاحلي

فإذا كانت الرئتان قد ظهرتا مثاًل عندما خرجت السمكة الرئوية من املاء، جيب أن يكون  

صحيحًا أننا إذا أزلنا رئتي السمكة ستصبح أقل تعقيدًا لكن قادرًة عىل احلياة والقيام بالوظائف  

نظرية    أن بالرضورة إىل  هذا يؤدي  فإن  احليوية كام كانت قبل ظهورمها! وبام أن هذا ال حيدث،  

 التطور ليست صحيحة.  

إذا كانت نظرية التطور مبنية عىل تصور أن هذه الوظائف املعقدة املوجودة  فإنه  وكذلك؛  

وأنه تم انتخاب كل َشء صالح ،  ىف الكائنات احلية جاءت بشكل تدرجيى عرب باليني السنني

هذا   إىل  وصلت  حتى  الصالحيات  هذه  فرتاكمت  الفرتة  هذه  نشاهده أثناء  الذى    ، التعقيد 

والذى يقوم بكل هذه الوظائف احليوية ىف الكائنات احلية فالشك أن هذا التصور ينهار إذا  

 . وجدنا ىف الكائنات احلية وظائف غري قابلة لالختزال 

)إذا كان من املمكن إثبات  :  نفسه ىف كتابه أصل األنواع حيث قالداروين    وهذا ما أقر به

ال يرجح أن يكون قد تكون عن طريق حتوالت عديدة ومتوالية وطفيفة،  وجود أي عضو معقد  

 فسوف تنهار نظريتي اهنيارا كامال( 

لوظيفة التى يقوم هبا ال  ا  ومعنى أن هذا العضو معقد تعقيد غري قابل لالختزال أى أن

احد  جزء وولو لو فقد .. وأنه وجود هلا قبل أن جتتمع كل األجزاء التى يتكون منها هذا الَشء
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 . تالشت الوظيفة بالكليةمن املكونات ل

التى لو قطعت منها  ومثل ذلك   أو أخرجت منها    ،سلكأي  األجهزة احلديثة املعقدة 

تصغري  اجزء فإهنا  بالكليةا،  أن  فسد  ذلك  بشكل  ..  تكوهنا  تصور  يمكن  ال  األجهزة  هذه 

أشكال    ،تدرجيى من  حتصيلها  يمكن  التى  واملنافع  الصالحيات  تراكم  أولية  نتيجة  منها 

 . الرتكيب 

وظيفته محل الناس من األدوار العلوية إىل  ف  ،املصعد الكهربائىومن األمثلة عىل ذلك  

وهذه الوظيفة ال يمكن حتقيقها قبل أن جتتمع كل أجزاء املصعد من أسالك   ، السفلية أو العكس

شياء ىف  ويكون كل َشء من هذه األ  ،وأحبال وحمركات والصندوق الكبري الذى يدخله الناس

بالضبط الطاقة  ، موضعه  بمصدر  يتحرك   .. وموصال  أن  قبل  أوال  حيدث  أن  جيب  هذا  وكل 

 . املصعد سنتيمرتا واحدا

أحرض لو  مثال  نا أما  نصفها  أو  للمصعد  األساسية  املكونات  من  نفلن    ،ربع  تمكن 

 ايدهذا تعقكان  ولذلك    ، كمل باقى األجزاء الناقصةناستخدام املصعد لطابقني أو ثالثة حتى  

 . وال يمكن تكونه بشكل عشوائى بدون علم وال حكمة وال غاية  ،غري قابل لالختزال 

ويمكن    ،ىف حني أن العضو أو الَشء املعقد تعقيدا يمكن اختزاله ال حيتاج إىل مصمم

ألن كل جزء من أجزائه حيمل نفس الوظيفة    ، أن يتكون بالصدفة وتراكم صالحيات أجزائه 

وإال ملا وجد االنتخاب الطبيعى    ،املختزل يف النهاية لكن بمقدرا أقل   التى حيملها هذا التعقيد

 . سببا النتخاب تلك األجزاء والتدريج يفيد فقط ىف زيادة مقدرا الوظيفة

الكهربائى    املصعد  مثال  مع  أنه  الدرج  نجد  وباملقارنة  ذلك  لالختزال،  كان  قابال  إذا 

بمقدار ارتفاع هذه الدرجة من درجات    نا درجة واحدة فقد حققت منفعة ألهنا سرتفع  نا عند

 نا ربع عدد درجات الدرج املطلوب ملبنى مكون من عرشة طوابق النتفع   نا ولو أحرض  ،الدرج

بخالف املصعد الذى ال يمكن ..  الصعود واهلبوط عليها إىل طابقني أو ثالثة  نا هبا والستطع
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   .اإلنتفاع به بأى نفع إال بعد اكتامل كل أجزائه 

طريقة الدرج هى التى تتبناها الداروينية ىف حتصيل املنافع بشكل تدرجيى  ن  وبذلك، فإ

املطلوبة الوظائف  لتحقيق  وهي  بسيط  األ،  هذا  تعميم  تستطع  مل  إذا  كل  تنهار  عىل  سلوب 

 . الوظائف املوجودة ىف الكائنات احلية

ها  املتصفة هبذا الوصف ال يمكن حرصها.. ومن أمثلتالوظائف احليوية  األمثلة عن  و

البكتريى الدم   ،السوط  املناعى   النووي،وتشفري احلمض    ، وختثر  وغري ذلك   ،وتنظيم اجلهاز 

 . كثري

التطور اهلائل لعلم الكيامء احليوية منذ أواسط القرن املايض وحتى  ونحب أن ننبه إىل أن  

القابلة    اليوم  غري  التعقيدات  خدمة  يف  وخصوصا  الذكي،  التصميم  نظرية  خدمة  يف  يصب 

 .(1)للالختزا 

تغري جذري يف معرفة العلم والطب بام جيري يف جسم اإلنسان،  ذلك أن أنه أدى إىل  

وبالذات يف مقومات احلياة، فقد تبني للعلامء وبوضوح قاطع ال لبس فيه، أن حياة أي كائن 

متكامل   بشكل  تعمل  التي  واألجهزة  اآلالت  من  حرصه  يصعب  عدد  عىل  قائمة  حي، 

منها عن العمل لكان هلا تأثريات قد تكون مميتة عىل حياة الكائن لو توقف أي  و   ..ومتزامن 

 . احلي

نعرفها،   التي  املواد  من  وغريها  وأخشاب  معادن  من  مصنوعة  ليست  اآلالت  وهذه 

بال من أعامل،  الولكنها مصنوعة من جزيئات كيميائية، تقوم بكل ما خيطر وما ال خيطر عىل  

 . مهام  وتتحكم بكل ما جيري يف الكائن احلي من 

 

(  2015)نيسان    89الة نرشت يف العدد  انظر: تطور الكيمياء احليوية َيدم نظرية دارون، مق  (1) 

 من جملة التقدم العلمي الكويتية. 
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ثم تفرغ محولتها يف املكان املناسب، وتنسخ اخلاليا وتعطيها   ،وتنقلها ، حتمل املواد   فهي

ولوهنا  التيار    ،شكلها  وتولد  األعداء،  ضد  عنه  وتدافع  لذريته  احلي  الكائن  صفات  وتنقل 

تنتهي مهمته، ولو عددنا   املطلوبة وتقطعه عندما  كل  الكهربائي وتنقله وترسله إىل األماكن 

 انتهينا. ملا ذلك بتفصيل 

  قد كان هذا التغري يف املعرفة أحد املعاول الكربى التي سامهت مع غريها يف هدم نظرية و

أن الكائنات هلا  .. أوهلا  تقوم عىل أسس ثالثةداروين    عروف أن نظرية، ذلك أنه من املالتطور

والثاين أن االختالف والتنوع والتعقيد الذي نراه يف الكائنات هو نتيجة طفرات    .. أصل مشرتك

كان  الطفرات  هذه  تراكم  وأن  السنني،  من  املاليني  مر  للكائنات عىل  كانت حتدث  عشوائية 

االصطفاء الطبيعي، الذي ينتقي من الكائنات ما .. وثالثا  ي إىل تغريات يف الكائنات احليةيؤد

املرتاكمة إىل حتسن يف نوعه، فيبقى ويتكاثر وينقل صفاته املحسنة اجلديدة إىل   تؤدي طفراته 

 . ذريته، يف حني ينقرض الكائن األضعف أو ذو الصفات األدنى

البيولوجية  لكن   العمليات  حتىص،  اكتشاف  تكاد  ال  والتي  واملعقدة،  املتسلسلة 

أحد أهم عوامل اهنيار مبدأ تراكم الطفرات، وبالتايل اهنيار  كان  واملوجودة يف اخلاليا احلية،  

 . النظرية من أساسها 
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 والتحرر النفس اإلحلاد..  

هي تصورهم  منهم    الظاهرة التي جتمع الكثري من املالحدة، وخصوصا ]الوجوديون[

اهلل  باهلل.. وإما أن وجود  اإليامن  إما  أنفسهم بني خيارين:  يلغي وجودهم، ولذلك يضعون   

عليهم   متليها  التي  األهواء  عبودية  أو  اهلل،  عبودية  إما  أخرى:  بعبارة  أو  بأنفسهم..  اإليامن 

 نفوسهم. 

جان بول  ]   كل املالحدة، وخصوصا الوجوديون منهم، ومنهم   عرب عن هذا املعنى وقد  

ستعمل كل الوسائل لبث مثل هذه األفكار اخلطرية، والتي عرب عنها بقوله:  [ الذي ا(1)سارتر

الكربيت) بعيدان  ألعب  كنت  حني  موجود  اهلل  بأن  شعرت  واحدة  سجادة   ،مرة  وأحرقت 

أحُس  ..  لقد شعرت بنظراته داخل رأيس.  .وفيام كنت أخفي جرمي أبرصين اهلل فجأة،  صغرية

فقد   ، ولكن اإلستنكار أنقذين،  وشعرت بأنني هدف حي للرماية  ، أنني مرئي منه بشكل فظيع 

  (2)هلذا رفضته وجدفت عليه فلم ينظر إيلَّ أبًدا فيام بعد(،  اغتظت لفضوله املبتذل 

إذا انفجرت احلربة مرة أخرى يف روح اإلنسان، مل يبق لآلهلة عىل هذا اإلنسان  وقال: )

 

 (1)   ( بول سارتر  سيناريو  1980-  1905جان  كاتب  مرسحي  وكاتب  فيلسوف وروائي   )

( والكتاب املخترص  1943وناقد أدِّب وناشط سيايس فرنس.. من مؤلفاته: الوجود والعدم )

( وأيضا النصوص األدبية يف  1960ل اجلديل )( أو نقد العق 1945الوجودية مذهب إنسانى ) 

( والثالثية طرق احلرية  1938جمموعة القصص القصرية مثل احلائط أو رواياته مثل الغثيان )

(1945( الذباب  مثل  املرسح  يف  أيضا  سارتر  كتب   .)1943 ( املغلقة  والغرفة   )1944  )

( الفاضلة  ) 1946والعاهرة  الصالح  واهلل  والشيطان  ومساجني 1951(   )( ألتونا   1959  ،)

 وغريها. 

 . 85نقال عن: القس أنجيلوس جرجس، وجود اهلل وصور اإلحلاد   (2) 



226 

 

إن وجود اهلل يعطل وجودي ، وقال: )إلنسان عدم( إذا كان اهلل موجوًدا فا ، وقال: )أي سلطة( 

(.. وقلت كالما كثريا غري هذا ال أذكره  فاألفضل أن ال يكون اهلل موجوًدا حتى أوجد أنا   ،أنا 

 اآلن.

لقد قررت وحدي  ،  مل يكن هناك غريي[: )الشيطان واإلله الطيب ]مرسحية  وقال يف  

اخلرياووحدي  ،  الرش عشت ،  خرتعت  الذي  الذ،  أنا  املعجزات أنا  أفعل  أهتم  ،  ي  الذين  أنا 

إذا كان اهلل موجوًدا فإن اإلنسان ،  أنا اإلنسان،  وأنا وحدي من أستطيع الغفران لنفس ،  نفس

 ( 1) هو العدم(

إن نقطة التحول الكربى يف التاريخ ستكون  [ الذي قال: )فويرباخ]سارتر نرى    ومثل 

اإلنسان الذي ، وقال: )الوحيد هو اإلنسان نفسه(يف اللحظة التي سيعنى فيها اإلنسان إن اإلله  

يؤمن باهلل ال يؤمن بنفسه، فاهلل هو اإلنسانية ال أكثر وال أقل، والدين جيب أن يموت، فيقوم  

  (2)عىل أنقاضه عامل عىل مقاييس اإلنسان، الذي يلزمه أن يكون إله نفسه(

 ى يكون اإلنسان( ال يكون اهلل، حتأجيب [ الذي قال: )إيتان بورنومثلهام ]

إذا كان اهلل موجوًدا فلست بحر، أنا حر فاهلل إذا  [ الذي قال: )باكونني ومثلهم مجيعا ]

تتألف حرية اإلنسان من جُمرد التايل: أن ُيطيع قوانني الطبيعة ألنه أدركها ، وقال: ) غري موجود(

ة أو إهلية، مجاعية  بنفسه عىل هذا النحو، وليس ألهنا ُفرضت عليه بواسطة سلطة خارجية، برشي

فردية )أو  وقال:  حساًم  (،  األكثر  النفي  إهنا  والعدالة،  العقل  عن  التخِل  اإلله  فكرة  تتضمن 

النظرية   من  كل  يف  البرشي  اجلنس  إستعباد  إىل  بالرضورة  وتنتهي  اإلنسانية.  للحرية 

 

 . 131الشيطان واإلله الطيب ص    (1) 

 انظر: رحلة يف قلب اإلحلاد.  (2) 
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  (1) (والتطبيق

ن رغبة نفسية، ال عن  وهذه الكلامت وغريها كثري تعرب عن حقيقة اإلحلاد، وكونه قائام ع

حجة عقلية.. فامللحد ال يلحد لكون أدلة اإليامن مل تقنعه، أو لكونه حيمل أدلة اإلحلاد، وإنام 

لشعوره بأن لليامن أثره الكبري عىل حياته وسلوكه وعالقاته، ويرى أن وجود اهلل سيحد من  

 وجوده، ولذلك يلجأ إىل إعدم اهلل حتى يظل موجودا. 

س خاصا باهلل، بل بكل َشء، ذلك أن األنانية التي يسموهنا حرية هي  وموقفهم هذا لي

هنأ املتحكمة يف كل سلوكاته وعالقاهتم، وقد ذكر سارتر يف بعض كتبه أنه عندما تويف والده  

د عِلَّ بملء قامته  ه، لشعوره بتحرره منه، وقد قال يف ذلك: ) بموت  ه نفس لو كان أِّب حًيا لكان متدَّ

إن موت جان باتسيت )والده( كان   . .حظي مات أِّب عندما كنت صغرًيا وحلسن  ،  وسحقني

  (2) لقد أعاد إيلَّ حريتي(،  احلدث األهم يف حيايت

:  فقد كان يقول عنهممودهتم وحمبتهم،  له  نظر بعني الريبة للذين يبدون  وهكذا كان ي

أيًضا بأن اآلخر يسلبنا عاملنا   إنام نشعر ،  إننا منذ اآلونة التي نشعر فيها بأن إنساًنا آخر ينظر إلينا )

األنحاء اللحظة ،  عىل نحو من  نمتلكه وحدنا حتى هذه  كنا  الذي  العامل  إنني  )، وقال:  (هذا 

إيله  ينظر  أن أحًدا  التي أشعر فيها  أنني سلبت عن طريق نظر اآلخر  ،  ابتداًء من اآلونة  أشعر 

 (ي التي ختلق شقاءنا إنه العالقة بيننا وبني اآلخرين ه ، العامل  إىل املوجه إيله و

 ( إن اآلخرين هم اجلحيم ):  فقال  ؛ذلك بعبارة فجة غليظةعن بل عرب 

من خالل هذه االقتباسات يمكننا التعرف عىل نفسية امللحد، حتى نعرف كيف نناقشه؛  

هم   وإنام  واجلدل،  باملنطق  هلم  عالقة  وال  فلسفات،  وال  علوما،  يدرسوا  مل  املالحدة  فأكثر 

 

 انظر هذه النصوص وغريها كثري يف كتاب ]ما قاله املالحدة ومل يسجله التاريخ[   (1) 

ر  (2)   . 169ص    1ه ج  اإلحلاد.. نشأته وتطوُّ
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ية، يتصورون أهنم ما خلقوا يف احلياة إال ليامرسوا ما هتفو إليه غرائزهم،  أصحاب نفوس شهوان

 كل من يتصورون أنه يقف دون حريتهم ورحية غرائزهم.  ون ولذلك يقاوم

بال  الوجود وجودا سخيفا  ولذلك نرى الوجودية ـ التي هم بنت اإلحلاد وأمه ـ تتصور  

،  وال إىل أين هو ذاهب  ، ال يعرف من أين أتىفيه  واإلنسان  ..  يف عامل ال معقول  ا وجود  .. غاية

وليس له ما يعتمد عليه    ،ال جيد حوله أًبا وال أًما ،  هو الطبيعة،  فهو بمثابة لقيط يف مكان موحش

 .(1)وكل ما يعرفه عن وجوده هو أنه حمكوم وُمسريَّ ، إال نفسه

هنا تتوهم أن كل َشء يريد  وترى احلياة كذلك كلها ِصاعا بني النفس والعامل، ذلك أ 

إىل  [، والذي دعا فيه  الوجود والعدم أن يسلب من اإلنسان حريته، وقد قال سارتر يف كتابه ]

فكل حرية  ،  ِصاع عبثي بني احلرياتخمترصا الوجود يف كونه ليس سوى )،  الفلسفة الوجودية 

 ( 2) حتى حتتفظ باستقالهلا السيادي(، حتاول أن تفني األخرى

هتدف  [ املشهورة، والتي مثلت كثريا، وهي  مرسحية الذبابه الفكرة يف ] وقد طرح هذ

، وقد يفعل كل ما يريد بضمري مسرتيح، حتى يستطيع اإلنسان أن يعيش حًرا،  للثورة ضد اهلل 

  .. يا جوبرت ملك اآلهلة )أنت : قائلة له إللها  [أوريستورد فيها هذا املشهد الذي خياطب فيه ]

، وهو  وبرتفريد ج .  .ولكنك لسَت ملك البرش   .. ملك أمواج البحر ..  ملك النجوم واحلجر  

:  أوريست فرتد عليه  ..  ؟  من خلقك إًذا؟  ألست ملكك أَيا الدودة الوقحة:  رمز يف املرسحية هلل

حًرا.  أنت ختلقني  أن  عليك  كان  ما  ج..  لكن  لتخدمني :  وبرت فيقول  احلرية  فرتد  ..  منحتك 

منذ أن خلقتني    . .ال أنت وال أنا ،  وال نستطيع بعد شيًئا ،  إال أهنا انقلبت عليك  ، لربام:  ريستأو

،  نك حتى هذه الساعة كنُت حجاًبا عىل عيني وسداًدا من الشمع يف أذين إ.  . مل أعد ملًكا لك

 

 . 266،  265دراسات يف علم الالهوت، القمص بولس عطية بسليوس،  ص    (1) 

 . 71ملحدوث حمدثون ومعاِصون، د. رمسيس عوض،  ص    (2) 
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خططك  ألنفذ  وأتعبتني  . .خلقتني  احلرية  عِلَّ  انقضت  كل  ،  وفجأة  وحيًدا  بنفس  وشعرت 

 . وما من أحد يلقي إيلَّ أوامره، ء يف السامء من خري أو رش ومل يبَق َش. الوحدة

 *** 

كله   هذا  عىل  غري  بناء  أخرى  أساليب  استعامل  إىل  للرهاب  املواجه  الداعية  حيتاج 

التي   املالحدة  تصورات  تصحيح  عىل  أوال  تعتمد  وهي  سابقا،  رشحناها  التي  األساليب 

األديان املنحرفة، ثم بيان مدى اخلسارة   ـ   حيانحيملوهنا عن اهلل، والتي سببها ـ يف كثري من األ

التي خيرسوهنا يف حال جحودهم هلل، وعدم تسليمهم له، وأوهلم نفوسهم التي أرادوا أن يلغوا 

 اهلل من أجلها. 

سواء تعلقت بنفسه  ما جينيه امللحد من خسائر  وبناء عىل هذا سنذكر يف املبحثني التاليني  

سواء    يف مقابل ما جينيه املؤمن من فوائد من ذلك اإليامنالتي بني جنبيه، أو بمصريه األبدي  

 . لنفسه، أو ملصريه 

 .. وخسارة احلقيقة اإلنسانية:   اإلحلاد أوال ـ  

 ُقْل  َفاْعُبُدوا َما ِشْئُتْم ِمْن ُدونِهِ ﴿وقد عرب عن هذا املعنى آيات قرآنية كثرية، كقوله تعاىل: 

اُن املُْبنِيُ  وا َأْنُفَسُهْم َوَأْهلِيِهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َأاَل َذلَِك ُهَو اخْلرُْسَ ِذيَن َخرِسُ يَن الَّ ]الزمر:    ﴾  إِنَّ اخْلَارِسِ

، فاآلية الكريمة خترب عن قاعدة كونية كربى، وهي أن اخلارسين احلقيقني هم من خرسوا  [15

هو خسارهتم هلل؛ فاهلل هو مصدر وجودهم، ومن خرس    أنفسهم، وسبب خسارهتم ألنفسهم 

 اهلل، فلن يبقى لوجوده أي قيمة. 

ولذلك نرى املالحدة يرون كل َشء مثل الرساب، ال أمهية له، وال غاية، وال قيمة، وال  

تعاىل:   قوله  ذلك  إىل  أشار  كام  شيئا..  يفيد  وال  العطش،  من  َأْعاَمهُلُْم  ﴿يروي  َكَفُروا  ِذيَن  َوالَّ

اهُ كَ  اٍب بِِقيَعٍة حَيَْسُبُه الظَّْمآُن َماًء َحتَّى إَِذا َجاَءُه مَلْ جَيِْدُه َشْيًئا َوَوَجَد اهللََّ ِعنَْدُه َفَوفَّ ِحَساَبُه َواهللَُّ    رَسَ

َساِب  احْلِ يُع  من ؛  [39]النور:    ﴾رَسِ اجلاحدين  هؤالء  حال  بدقة  تصور  الكريمة  اآلية  فهذه 
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الرساب الذي يتومهونه ماء، فإذا وصلوا إليه مل جيدوه شيئا، وظلوا  املالحدة، فهم يلهثون وراء  

عىل عطشهم وفاقتهم وحاجتهم.. حينها فقط يعلمون أنه ال يمكن أن يروي ظمأهم إال اهلل..  

وحينذاك فقط يتحول املتواضع منهم إىل اهلل.. أما املتكرب، فيظل عىل هواه، ويمتلئ بالتشاؤم  

 د إال الرساب. واحلزن واألمل ألنه مل جي

ال يبالون باإليامن  الوهلذا نرى الكثري من املالحدة أو  أدريني أو أولئك الذين كانوا ال 

باهلل حتولوا إليه بعد أن عرفوا قيمة اإليامن باهلل، وعدم وجود معنى للحياة من دونه.. ومنهم  

 أو عدم  اهلل   وجودال يمكن البته يف الذي كان يرى أنه  مارتن هايدغر  الكبري  الفيلسوف األملاين  

 [ إنه ال خُيلهصنا إال إلهبمقولته الشهرية ]أهنى مساره الفلسفي لكنه ..  وجوده

[، بل وصفه  الزمن الوجودي]و  [الوجوديةومنهم عبد الرمحن بدوي، الذي كتب عن ]

[، لكنه وبعد تلك املسرية الطويلة، ترك ذلك كله،  رائد الوجودية ىف الوطن العرِّب بعضهم أنه ]

أي عقل ناضج يفكر ال يثبت  وتوجه إىل اإليامن، وقد قال يف حوارا جرى معه يف آخر حياته: )

واحدة  حقيقة  نشاطه  .عىل  وجيدد  وقت،  كل  يف  أسئلته  ويطرح  ويستفرس  يتساءل  ولكنه   .

، والتخِل عن كل ما تعاىل  وهلذا فأنا يف الفرتة احلالية أعيش مرحلة القرب من اهلل  ،باستمرار

ق من  واخلري  كتبت  باحلق  امللتزم  االدب  ومع  والرشيعة،  العقيدة  مع  تتصادم  آراء  من  بل، 

  (1)(واجلامل

ن أن  من  أكثر  ذلك  عىل  أو  واألمثلة  عىل  نعدها  قاِصة  ليست  فالوجودية  حصيها.. 

فمنهم من يصل   باحث عن ذاته وحقيقته..  إنسان  تعم كل  بل هي  املفكرين،  الفالسفة وال 

 منها، ومنهم من يضل عنها، ومنهم من ينحرف هبا.. إليها، ومنهم من يقرتب 

 

انظر مقاال بعنوان: يف آخر حوار معه الدكتور عبدالرمحن بدوي، نعم.. عدت إىل اإلسالم     (1) 

 بعد اغرتاب ستني عامًا، أجرى احلوار: صالح حسن رشيد، جملة احلرس الوطني. 
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وبناء عىل هذا ظهرت الدعوات إىل اإليامن بأي َشء، أو اإليامن ألجل اإليامن، حتى  

 يتخلص اإلنسان من عقدة العبث، والال غاية، التي جتعل احلياة ال قيمة هلا. 

طرحه   ما  ذلك  أمثلة  ) ومن  جيمس[  الرباغ1910ـ1842]وليم  الفيلسوف  اميت  (، 

 : (1)املعروف، والذي وضع أربعة قواعد لفهم احلقيقة هي

: فمصداقية الفكرة أو القضية عنده تتحدد بمدى حتقيقها للرضا، وهي  القناعة والرضا 

 رهن بام يرتتب عليها من إرضاء حلاجات اإلنسان البسيطة واملعقدة. 

والنفع  ما  الفائدة  بقدر  إال  فائدة  ذات  تكون  عنده ال  فالفكرة  الشعور  :  به من  تزودنا 

 بالراحة والطمأنينة. 

: فمطابقة القضايا يف البحث العلمي عنده حتتاج اىل مبدأ التحقق يف تعزيز صحة  التحقق 

 تلك القضايا، ذلك أن صحتها ـ كام يرى ـ تكمن يف النتائج العملية التي تنبثق عنها. 

واملناهج املنتجة باالختيار الذي يأيت  : فاالعتقاد ـ كام يرى ـ يقودنا إىل األدوات  االختيار 

املدى  عىل  كبرية  فوائد  من  ماتقدمه  عىل  يعتمد  ونجاحها  للنسان،  السابقة  للخربات  نتيجة 

 البعيد. 

إرادة التسليم بمعتقدات قد ال يربرها  إىل    [ إرادة االعتقادوبناء عىل هذا دعا يف كتابه ]

عنها، فهي ال تتضمن إيامنًا اعتباطيًا ال يميز بني  العقل، ولكن تربرها املنافع العملية التي تنتج  

 يجة هلا خطرها. تالصحيح والفاسد من املعتقدات، بل تتضمن اختيارًا حقيقيًا ينشأ عن ن

 

انظر: مقاال مهام حول املوضوع بعنوان: سيكولوجية الدين عند وليم جيمس، منتهى عبد    (1) 

. وانظر: الرباغامتية،  . 1/    5/    2011  -   3352وار املتمدن، العدد:  جاسم، نرشه موقع: احل

الفلسفة   وقصة  جالل،  لشوقي  يفكر،  االمريكي  والعقل  جيمس،  لوليم  والدين،  والعقل 

 احلديثة، لزكي نجيب حممود وامحد امني، ودراسات يف الفلسفة املعاِصة، لزكريا إبراهيم. 
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فهو بحاجة للسند    ،أن اإلنسان البد أن تكون له جتربة دينية وقد نص يف كتابه ذلك إىل  

يف الداخِل  والسالم  الراحة  ويشيع  جلواره  يقف  وهو  نفسه  الذي  اخلري  ،  يدعم  إلله  حيتاج 

 وحيارب الرش. 

ويرفض جيمس نظرية الال أدريني ألهنا ضعف وعجز عن اختاذ القرار، ويرفض قوهلم  

إننا ال يمكن أن نؤمن بَشء ما مل يكن عليه دليل حس قاطع أو بينة منطقية كافية تتفق عليها 

حقه أن يعتقد باهلل بسبب عاطفته،  من    ،جييبهم بأنه من حق اإلنسان أن يؤمن، حيث  العقول

مع حقه أن يؤمن ألي سبب كان   ،مع حقه أن يؤمن بوجود اهلل النتفاء الدليل عند املخالف 

 ألن هذه الفروض حية وخالقة ومفيدة.   ،بكل الفروض الدينية وباألخالق

ما    ومل حيرص جيمس مذهبه هذا يف االعتقاد بوجود اهلل بل أحلق به مسألة اخللود واحلياة

 ، ألن مصالح كثرية ترتبط بذلك. وت بعد امل

سنحاول أن نذكر هنا بعض املعاين الطيبة التي خيرسها  املالحدة بسبب  بناء عىل هذا،  

ونقترص  ،  خسارهتم لليامن باهلل، وكلها مما يدل عليه الواقع، وأشارت إليه النصوص املقدسة 

 منها عىل ناحيتني: 

 السعادة: حتقيق  ـ اإليامن.. و   1

التي  ت الدنيا، بل مجيع برشها ـ هي الغاية القصوى  ـ بإقرار مجيع فالسفة  عترب السعادة 

َيدف إليها كل إنسان، وهي تتشكل من معان ومقتضيات كثرية ال يمكن أن تتحقق بكاملها 

 من دون اإليامن. 

مقتضياهتا  األمان    (1)فأول  يعش  مل  ما  اإلنسان  يسعد  أن  يمكن  فال  النفس،  األمان   ،

ِذينَ   ﴿والسالم، ومها مرتبطان ارتباطا وثيقا باإليامن باهلل، كام قال تعاىل:   ْ   آَمُنوا  الَّ   َيْلبُِسوا   َومَل

 

 تعاىل يف حتقيق األمن النفس، د. عبدالرمحن بن معال اللوحيق. انظر: أثر اإليامن باهلل    (1) 
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 [82:  األنعام] ﴾  ُمْهَتُدونَ   َوُهمْ   األْمنُ  هَلُمُ  ُأوَلئَِك   بُِظْلمٍ  إِياَمهَنُمْ 

مقتضي   واالضطرابات   النفسية   املنغصات   من   اخلالية   املطمئنة   الطيبة   احلياة   اهتا ومن 

روح  الروحية؛ نجد  هادئة  وهلذا   حتيطها   حميطها،  ومع  ذاهتا   مع  منسجمة  تعيش  طيبة  املؤمن 

: ﴿ َمْن َعِمَل َصاحِلًا كام قال تعاىل  بالسوء،   اإلمارة   النفس   عوادي  من   حمصنة   واألمن،   السكينة 

َيْعَمُلوَن ﴾    َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَُّه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلنَْجِزَينَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن َما َكاُنواِمْن  

 [ 97]النحل:

، فاإليامن باهلل وحده من  عقلالب  تطيش  التي   ومن مقتضياهتا السكون عند حلول املحن

والع التسلية  أنواع  مجيع  وهو  يملك    ا وهتدَي  ا مصيبته  من   ا خترجه  للنفس  هداية   يورثزاء، 

َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة  ﴿ قال تعاىل:  كام  خريا عىل خري،    ا فتزيده  ،لتعاطي اإلجياِّب مع هذه املصيبةل

 َعلِيٌم 
ٍ
ء  [ 11ابن: ]التغ  ﴾إِالَّ بِإِْذِن اهللَِّ َوَمْن ُيْؤِمْن بِاهللَِّ ََيِْد َقْلَبُه َواهللَُّ بُِكلِّ ََشْ

عجبا ألمر املؤمن! إن أمره كله له خري، وليس ذلك  ):  قال رسول اهلل  احلديث  ويف  

ألحد إال للمؤمن، إن أصابته رساء شكر، فكان خريا له، وإن أصابته رضاء صرب، فكان خريا  

  (1)(، وليس ذلك ألحد إال للمؤمنله

، وذلك ما يتحقق للمؤمن الذي  البال  وراحة   واألنس  السكينةب  الشعورومن مقتضياهتا  

إِنَّ اهللََّ   ﴿: تعاىل  قالكام   يضيع،ال   وحفظه اهلل رعاية حتت كان ومن تعاىل،  اهلل محى  يفيشعر أنه 

اٍن َكُفورٍ  ِذيَن آَمُنوا إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ ُكلَّ َخوَّ ﴿ َأَلْيَس اهللَُّ بَِكاٍف  ، وقال:  [38]احلج:    ﴾ ُيَدافُِع َعِن الَّ

ْل َعىَل اهللَِّ َفُهَو َحْسُبُه إِنَّ اهللََّ َبالُِغ َأْمِرِه َقْد َجَعَل اهللَُّ لُِكلِّ  36َدُه ﴾ ]الزمر: َعبْ  [ وقال: ﴿ َوَمْن َيَتَوكَّ

 َقْدًرا ﴾ ]الطالق:  
ٍ
ء  [ ( 3ََشْ

، وال يتحقق ذلك إال باإليامن،  والنفس  والعقل   والقلب   البال ومن مقتضياهتا صالح  

 

 ( 227/ 8مسلم )رواه    (1) 
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ا  هذه  كل  أن  كامذلك  باإليامن،  إال  تستقر  ال  َوَعِمُلوا  ﴿:  تعاىل   قال  للطائف  آَمنُوا  ِذيَن  َوالَّ

َوَأْصلَ  َسيَِّئاهِتِْم  َر َعنُْهْم  َكفَّ ِْم  ِمْن َرهبِّ احْلَقُّ  َوُهَو  ٍد  َل َعىَل حُمَمَّ ُنزِّ باَِم  َوآَمُنوا  احِلَاِت  َباهَلُْم  الصَّ   ﴾ َح 

األمور كلها؛ ألن ترصفات اإلنسان تأيت عىل حسب  وإصالح البال جيمع إصالح ،  [2]حممد: 

األوهام التي  رأيه، فالتوحيد أصل صالح بال املؤمن، ومنه تنبعث القوى املقاومة لألخطاء و

 . تلبس هبا أهل الرشك 

آثاره من راحة  تعاىل  قد رضب اهلل  و مثال يوضح حقيقة العالقة بني اإليامن وحصول 

َكاُء  ﴿وصالح البال، فقال:  القلب وطمأنينة الصدر وطيب النفس   َب اهللَُّ َمَثاًل َرُجاًل فِيِه رُشَ رَضَ

]الزمر:    ﴾ ُمَتَشاكُِسوَن َوَرُجاًل َسَلاًم لَِرُجٍل َهْل َيْسَتِوَياِن َمَثاًل احْلَْمُد هللَِِّ َبْل َأْكَثُرُهْم اَل َيْعَلُموَن  

29 ] 

احلياة  يعرف أنه ؛ ذلك أن املؤمن  التهفاؤلوالبهجة واالنرشاح حتقيق  (1) ومن مقتضياهتا 

وهذا ما جيعله سعيدا مطمئنا، مثل ذلك والتكامل والسعادة،    اخلريذات هدف، وأنه اهلدف هو  

وأنظمته وتشكيالته صحيحة وعادلة، ويؤمن أيًضا بصدق نيهة    هيعيش يف بلد يعترب قوانين الذي  

بده  البلد األصليهني، وال  األفراد اآلخرين،  مدراء  والرقيه مهيهًئا وجلميع  السموه  يرى جمال  أن   

ء الوحيد الذي يمكن أن يؤدهي إىل تأخريه هو كسله وعدم جتربته هو وأمثاله   ويعتقد بأنه الَشه

 من املكلهفني املسؤولني. 

خص أنه املسؤول عن التهأخري هو نفسه، ال أنظمة البلد وتشكيالته،   ويف رأي هذا الشه

قٍص موجود جاء من عدم قيامه هو وأمثاله بواجباهتم ومسؤوليهاهتم. وبالطهبع، فإنه هذه وكله ن

ك فيه الغرية، وتدفعه إىل احلركة بالتهفاؤل واألمل.   الفكرة حتره

 

انظر: التوحيد والعدل يف فكر الشهيد مرتىض مطهري، مجعية املعارف اإلسالمية الثقافيهة،    (1) 

 مركز نون للتأليف والرتمجة.. 
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خص الذي ال إيامن له يف عامل الوجود يشبه شخًصا يعيش يف بلد يعترب قوانني   لكنه الشه

ساته فاسدة وظ خص مِلء  البلد وتشكيالته ومؤسه املة، وال بده له من قبوهلا، فباطن مثل هذا الشه

امء عىل غري   ر أنهه ملها كانت األرض والسه ر بإصالح نفسه أبًدا، بل يفكه بالعقد واحلقد، وال يفكه

هذا  ومثل  مثِل؟!  ة  ذره لصواب  أثٍر  وأيه  وخطأ،  وجور  ظلٌم  الوجود  أنحاء  فسائر  متهيد، 

خص ال يلتذه بالعامل أبًدا. و هيب، وهلذا يقول القرآن الكريم:الشه جن الره   العامل بالنهسبة إليه كالسه

ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى﴿  [ 124]طه:   ﴾ َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًْكا َوَنْحرُشُ

عرب   النوريس  وقد  الزمان  املعنى  بديع  هذا  الرؤية  بعن  بني  فيها  قارن  اإليامنية  واقعة 

لقد رأيت يف واقعة خيالية أن هناك طودين شاخمني متقابلني  للوجود، والرؤية امللحدة، فقال: )

نصب عىل قمتيهام جرس عظيم مدهش، وحتته واد عميق سحيق، وأنا واقف عىل ذلك اجلرس  

يميني   إىل  فنظرت  كثيف من كل جانب، فال يكاد يرى منها َشء،  والدنيا خييم عليها ظالم 

هلا فوج هناية  ال  ظلامت  جنح  حتت  ضخمة  مقربة  فكأين  ..  دت  األيرس  طريف  إىل  نظرت  ثم 

تتأهب   العظيمة وكأهنا  والفواجع  املذهلة  الدواهي  فيها  تتدافع  أمواج ظلامت عاتية  وجدت 

كنت ال أملك   ..لالنقضاض. ونظرت إىل أسفل اجلرس فرتاءت لعيني هوة عميقة ال قرار هلا 

نور، أمام كل هذا اهلدير العظيم من الظلامت، فاستخدمته فبدأ  سوى مصباح يدوي خافت ال

يل وضع رهيب، إذ رأيت أسودًا وضواري ووحوشًا وأشباحًا يف كل مكان، حتى يف هنايات  

املخلوقات   هذه  كل  يل  الذي كشف  املصباح  هذا  أملك  أكن  مل  أن  فتمنيت  وأطراف اجلرس، 

  (1)(ت املخاطر املدهشة نفسها املخيفة، إذ أنني أينام وجهت نور املصباح شهد

قد عرب بذلك املصباح الباهت الضعيف عن رؤيته الذاتية لألشياء، والتي أحالتها يف  و

 ، وهي نفس الرؤية التي يرى هبا املالحدة األشياء. عينيه إىل تلك الصور املفزعة

الذي  ا من مصباحه الضعيف، والتجأ إىل الرساج املنري  استشاط غيظذكر أنه بعد أن  ثم  

 
 .350الكلامت، النوريس،  ص   (1) 
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انقشعت تلك الظلامت،  )؛ فقد  رأى أمورا خمتلفة متاما   ، وهو رساج اإليامنتنكشف به احلقائق 

وانكشفت وزالت هنائيًا، وامتأل كل مكان وكل جهة بذلك النور وبدت حقيقة كل َشء ناصعة  

منبسط،  .  واضحة. سهل  من  يمر  شارع  إال  هو  ما  الرهيب  املعلق  اجلرس  ذلك  أن  فوجدت 

ك املقربة اهلائلة التي رأيتها عىل جهة اليمنى ليست إال جمالس ذكر وهتليل وندوة وتبينت أن تل

كريمة لطيفة وخدمة جليلة وعبادة سامية حتت إمرة رجال نورانيني يف جنائن خرض مجيلة تشع 

أما تلك األودية السحيقة والدواهي املدهشة  . هبجة ونورًا، وتبعث يف القلب سعادة ورسورًا.

غامضة التي رأيتها عن يساري، فلم تكن إال جباالً مشجرة خرضاء ترس الناظرين،  واحلوادث ال

تلك  أما  بخيايل،  رأيت  هكذا  نعم  رائع،  ومتنزه  رائعة  ومروج  عظيم  مضيف  ووراءها 

 (1)املخلوقات املخيفة والوحوش الضارية التي شاهدهتا فلم تكن إال حيوانات أليفة أنيسة( 

مثالالنوريس  صور  وهبذا   الدنيا،  يف  مالحدة  كل  عنها  تاه  التي  الوجود  حقائق  هذا  ه 

 فأمضوا حياهتم ممتلئني رعبا.. ناسني أهنم يف فنادق الضيافة اإلهلية. 

فذاكام اجلبالن مها: بداية احلياة ومنتهاها،  قد فرس بديع الزمان تلك الواقعة، فقال: )و

ة، والطريق األيمن هو املايض  أي مها عامل األرض وعامل الربزخ، وذلك اجلرس هو طريق احليا 

أنانية اإلنسان املعتدة  من الزمن، والطريق األيرس هو املستقبل منه، أما املصباح اليدوي فهو 

الغيالن  تلك  أما  الساموي.  الوحي  إىل  تصغي  ال  والتي  من علم،  لدَيا  بام  واملتباهية  بنفسها 

 ( 2)والوحوش الكارسة فهي حوادث العامل العجيبة وموجوداته(

فال الزمان املايض مقربة كبرية واسعة لألموات يسودها الصمت الرهيب،  هذا،  وعىل  

بل تاريخ مفعم باحليوية والعبادة ونور اإليامن، وال املوت عدم وفناء، بل بداية حلياة جديدة 

وعامل آخر، وال حتمل تغريات الطبيعة وثوراهتا املدمرة الدمار واخلراب للبرشية، بل أدوات  

 
 .351الكلامت، النوريس،  ص   (1) 
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 .  (1)د القدرة اإلهلية يسوقها حلكم ومقاصد خريةطيعة بي

ذلك   والتشاؤم، كام عرب عن  الضنك  أنواع  املالحدة ممتلئني بكل  نرى  مقابل ذلك  يف 

 ( قال:  فقد  املعروف..  التشاؤم  فيلسوف  نضاال  ]شوبنهاور[  إال  ليست  كلها  اإلنسان  حياة 

ينبغي  (.. وقال: )الكامل بأنه سيهزم يف النهايةمستميتا من أجل البقاء عىل قيد احلياة مع يقينه  

(..  أن ندمر يف داخلنا، وبكل األشكال املمكنة، إرادة احلياة، أو الرغبة يف احلياة، أو حب احلياة

ُيقال أن السامء حتاسبنا بعد املوت عىل ما فعلنا يف احلياة الدنيا.. وأنا أظن أنه بإمكاننا : )وقال

حة الثقيلة للوجود الذي ُفرض علينا من دون أن نعلم ملاذا؟ وإىل أي أن نحاسبها أواًل عن املز

 هدف؟( 

قال   )فكتور فرنكل(:  ومثله  النمساوي  النفس    من   )للكثريعامل األعصاب، واملحلل 

 ( ألجله  يعيشون   معنى  يفتقدون أهنم  غري للحياة، وسائل  اليوم  الناس

قارن فيه بني النوريس مثاال جيدا  الزمان  الرؤية اإليامنية واإلحلادية  وقد رضب بديع   

ِذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاْلَغْيِب﴾ )البقرة: فرسبه قوله  للحياة، وأثرها يف حتقيق السعادة،   (،  3تعاىل: ﴿ الَّ

لذة  )فقال: من  فيه  ما  ومدى  ونعمة،  سعادة  من  االيامن  يف  ما  مدى  تعرف  ان  تريد  كنت  ان 

 ( 2) وراحة، فاستمع اىل هذه احلكاية القصرية(

والتجارة. فمىض   يوم، من أجل االستجامم  أنه خرج رجالن يف سياحة ذات  ثم ذكر 

 نانيًا شقيًا اىل جهة، ومىض اآلخر وهو رباين سعيد اىل جهة ثانية. أاحدمها وكان 

فاالناين املغرور الذي كان متشائاًم لقي بلدًا يف غاية السوء والشؤم يف نظره، جزاءًا وفاقًا  

عجزًة مساكني يرصخون ويولولون من رضبات   -أينام اجته  -كان يرى عىل تشاؤمه، حتى انه 

رة.    ايدي رجال طغاة قساة ومن اعامهلم املدمه

 
 انظر: األمثال يف رسائل النور، د. الشفيع املاحي أمحد.   (1) 

 الكلامت، الكلمة الثانية.  (2) 
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فرأى هذه احلالة املؤملة احلزينة يف كل ما يزوره من اماكن، حتى اختذت اململكة كلها يف  

لُسكر، فرمى نفسه يف  نظره شكل دار مأتم عام. فلم جيد لنفسه عالجًا حلاله املؤمل املظلم غري ا 

نشوته لكيال يشعر بحاله، إذ صار كل واحد من اهل هذه اململكة يرتاءى له عدوًا يرتبص به،  

واجنبيًا يتنكر له، فظل يف عذاب وجداين مؤمل ملا يرى فيام حوله من جنائز مرعبة ويتامى يبكون  

 بكاءًا يائسًا مريرًا.  

ا اآلخر الرجل الربهاين العابد هلل، وا  لباحث عن احلق، فقد كان ذا أخالق حسنة بحيث  أمه

 لقي يف رحلته مملكة طيهبة هي يف نظره يف منتهى الروعة واجلامل.  

فهذا الرجل الصالح يرى يف اململكة التي دخلها احتفاالت رائعة ومهرجانات بارعة  

اريب  قائمة عىل قدم وساق. ويف كل طرف سـرورًا، ويف كل زاويـة حبـورًا، ويف كل مكان حم

ذكر. حتى لقد صار يرى كل فرد من أفراد هذه اململكة صديقًا صدوقًا وقريبًا حبيبًا له. ثم يرى 

اململكة كلها تعلن   العام    - ان  الترسيح  الفرح بصيحة مصحوبة بكلامت    - يف حفل  هتافات 

رتنة  الشكر والثناء. ويسمع فيهم أيضًا أصوات اجلوقة املوسيقية وهي تقدم أحلاهنا احلامسية مق 

 بالتكبريات العالية والتهليالت احلارة بسعادة واعتزاز للذين يساقون اىل اخلدمة واجلندية. 

الثاين   كان  كلهم..  الناس  وآالم  بأمله  منشغاًل  املتشائم  االول  الرجل  ذلك  كان  فبينام 

رة السعيد املتفائل مرسورًا مع رسور الناس كلهم فرحًا مع فرحهم. فضاًل عن انه غنم لنفسه جتا 

 حسنة مباركة فشكر ربه ومحده.

ولدى عودته اىل أهله، يلقى ذلك الرجل فيسأل عنه، وعن أخباره، فيعلم كل شئ عن  

يا هذا لقد جننَت! فان ما يف باطنك من الشؤم انعكس عىل ظاهرك بحيث  )حاله فيقول له:

اىل    أصبحَت تتوهم أن كل ابتسامة ِصاخ ودموع، وأن كل ترسيح واجازة هنب وسلب. ُعد

ر قلبك.. لعل هذا الغشاء النكد ينزاح عن عينيك. وعسى أن تبرص احلقيقة عىل  رشدك، وطهه

واملرمحة   العدل  درجات  منتهى  يف  وهو  ومالكها  اململكة  هذه  صاحب  فإن  األبلج.  وجهها 
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والربوبية واالقتدار والتنظيم املبدع والرفق.. وان مملكة بمثل هذه الدرجة من الرقي والسمو  

 يك من آثار بأم عينيك... ال يمكن أن تكون بمثل ما تريه أوهامك من صور(  مما تر

وبعد ذلك بدأ هذا الشقي يراجع نفسه ويرجع اىل صوابه رويدًا رويدًا، ويفكر بعقله  

نعم لقد اصابني جنون لكثرة تعاطي اخلمر.. لريَض اهلل عنك؛ فلقد انقذتني  )ويقول متندمًا: 

 من جحيم الشقاء(  

ا  يفرس  فيقول:ثم  املثال،  هذا  التي حيملها  اجلليلة  الرجل  )ملعاين  ان  اعلمي  نفس!  فيا 

االول هو الكافر أو الفاسق الغافل فهذه الدنيا يف نظره بمثابة مأتم عام، ومجيع االحيـاء ايتام  

يبكون تأملًا من ضــربات الزوال وصفعات الفراق.. أما االنسان واحليوان فمخلوقات سائبة  

راع وال ـ    بال  الضخام  املوجودات  بمعرصته..وأما  وتعترص  األجل  بمخالب  تتمزق  مالك، 

كاجلبال والبحارـ  فهي يف حكم اجلنائز اهلامدة والنعوش الرهيبة.. وامثال هذه األوهام املدهشة  

 املؤملة الناشئة من كفر االنسان وضاللته تذيق صاحبها عذابًا معنويًا مريرًا. 

من الذي يعرف خالقه حق املعرفة ويؤمن به، فالدنيا يف نظره  أما الرجل الثاين، فهو املؤ

االنس   واختبار  ابتالء  وميدان  واحليوان،  البرش  وتدريب  تعليم  وساحة  رمحاين،  ذكر  دار 

واجلان.. أما الوفيات كافةـ  من حيوان وانسانـ  فهي اعفاء من الوظائف، واهناء من اخلدمات،  

الفانية وهم مرسورون معنويًا، حيث اهنم    فالذين أهنوا وظائف حياهتم، يودهعون هذه الدار 

ينقلون اىل عامل آخر غري ذي قلق، خال من اوضار املادة واوصاب الزمان واملكان وِصوف  

الدهر وطوارق احلدثان، لينفسح املجال واسعًا ملوظفني جدد يأتون للسعي يف مهامهم.. اما  

جتنيد عسكرية، وتسلُّم سالح، وتسنهم وظائف  املواليد كافة ـ من حيوان وانسان ـ فهي َسوقة  

قانع...وأما  راٍض  مستقيم  ومأمور  مرسور،  وجندي  موظف  هو  انام  كائن  فكل  وواجبات، 

الوظائف   لتسنم  وتسبيح  ذكر  إما  فهي  الدنيا  ارجاء  املرتدة من  املنبعثة واالصداء  االصوات 

 غام صادرة من شوق العمل وفرحته.. والرشوع فيها، أو شكر وهتليل ايذانًا باالنتهاء منها، أو أن
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فاملوجودات كلها ـ يف نظر هذا املؤمن ـ خدام مؤنسون، وموظفون أخالهء، وكتٌب حلوة  

لسيده الكريم ومالكه الرحيم.. وهكذا يتجىل من ايامنه كثري جدًا من أمثال هذه احلقائق التي  

 هي يف غاية اللطف والسمو واللذة والذوق(  

 ـ اإليامن.. والتحقق باحلقيقة اإلنسانية:   2

امل أن  عىل  ذلك  منه  فيقترصون  بالتشويه،  ممتلئة  بصور  اإلنسان  يتصورون  الحدة 

مقتضيات جسده دون مقتضيات روحه، وبذلك حيولونه إىل جمرد هبيمة ترتع ومترح، وال هدف  

، ولكن روحها تظل ممتلئة بالشقاء، يف مقابل ذلك هلا، وال غاية.. وبذلك قد يسعد جسدها 

 . ناهتا، ويعطيها مجيعها ما تتطلبه من حقوق املؤمن يعيش بجميع لطائفه ومكونرى 

ذلك أنه يؤمن أن حقيقته ليست يف جسده، وإنام يف روحه؛ فالروح هي سبب التكريم  

تعاىل:   قال  كام  له  حصل  َساِجِدينَ الذي  َلُه  َفَقُعوا  ُروِحي  ِمْن  فِيِه  َوَنَفْخُت  ْيُتُه  َسوَّ َفإَِذا   ﴿  

 ( 29)احلجر:

وعدم معرفتنا بحقيقة الروح ال يعني عدم وجودها، وال يعني عدم اإلمكانية االستفادة من  

ظلت البرشية يف دهورها مجيعا تأكل الفواكه واخلرض واللحوم، وهي ال  الطاقات املتاحة هلا؛ فقد  

  وظلت   . . ذلك ظلت تستفيد منها، بل ال تستطيع أن تعيش من دوهنا   تعرف عنارصها ومركباهتا، ومع 

وظلت منذ  .  منذ سالف الدهور متثاقلة إىل األرض منجذبة إليها مع أهنا ال تعلم قوانني اجلاذبية. 

سالف الدهور واألحقاب تستفيد من اآلالت التي جهزت هبا من القلب واملعدة والرئتني وغريها..  

 من غري أن تعلم من تفاصيل ذلك شيئا. 

عندما ال  عىل رؤيتها أو التعرف عليها، ذلك أنه  ولذلك؛ فإن املؤمن ال ينكر الروح لعدم قدرته  

تكون له الوسائل الكافية التي يبحث هبا عن احلقائق واملاهيات يكتفي باالستفادة منها وباالعرتاف  

نحن ال نرى إال األلوان واألحجام  ؛ ف يلها هبا دون أن حياول بعقله املحدود أو بوسائله املحدودة ت 

أن نرى ما مل تكن له من هذه اجلسوم ما تستطيع مداركنا البسيطة أن  واألشكال.. فلذلك ال نستطيع  
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تدركه.. ولذلك من العبث أن نبحث فيه.. وهلذا قطع اهلل عنا اجلدل الذي يمكن أن نقع فيه إذا ما  

وُح ِمْن َأْمِر َرِّبي  ( 1) أردنا أن نبحث عن حقيقة الروح  وِح ُقِل الرُّ َوَما ُأوِتيُتْم  ، فقال:﴿ َوَيْسَألوَنَك َعِن الرُّ

 ( 85)االرساء:   ِمَن اْلِعْلِم ِإالا َقِليلا 

ولذلك أمرنا بدل البحث عن املاهية أن نستثمر الطاقات الكربى التي تتمتع هبا أرواحنا يف أداء  

َواجلِْ  َواأْلَْرِض  ََمَواِت  السا َعىَل  اأْلََماَنَة  َعَرْضَنا  ا  ِإنا تعاىل:﴿  قال  كلفنا هبا،  التي  َأْن  األمانة  َفَأَبنْيَ  َباِل 

ُه َكاَن َظُلوماا َجُهوالا  ْنَساُن ِإنا ِمْلَنَها َوَأْشَفْقَن ِمنَْها َوََحََلَها اأْلِ  ( 72)األحزاب:   حَيْ

وبناء عىل هذا ورد يف النصوص املقدسة ويف الرتاث العلمي اإلسلمي بيان طاقات الروح،  

ا  حتقيق  وكيفية  منها،  االستفادة  وكيفية  عند  وقدراهتا،  مثله  نجد  أن  يستحيل  ما  وهو  هلا،  لسعادة 

 امللحدة الذي قرصوا الوجود اإلنسان عىل صورته البهيمية املغالية يف احلس والكثافة. 

ته العظيمة، وبني  حلقيقالرؤية اإليامنية املكرمة للنسان، ووحتى نرى الفرق الكبري بني  

علامء النفس املسلمني يف هذا اجلانب، وهو  الرؤية املادية اإلحلادية القاِصة نذكر بعض ما ذكره  

املؤمنني حتى من غري املسلمني، فقد ذكروا أن   بينهم وبني مجيع  اتفاق  الدنيوي حمل  الوجود 

للنسان يتطلب وسائل خاصة يتمكن هبا اإلنسان من السكن عىل هذه األرض، كام يتطلب  

 
هذا هو الرس الذي عزا إليه املحققون من العارفني رس عدم إمكان معرفة اجلَمهري للروح، وقد حتدث الغزايل عن ذلك  عند    (1) 

ذكره لألرسار التي خيتص هبا املقربون وال يشاركهم األكثرون يف علمها ويمتنعون عن إفشائها إليهم، فقال القسم األول: أن يكون 

أكثر األفهام عن دركه فيختص بدركه اخلواص وعليهم أن ال يفشوه إىل غري أهله فيصري ذلك فتنة عليهم  اليشء يف نفسه دقيقاا تكل 

عن بيانه من هذا القسم فإن حقيقته بَم تكل األفهام عن   حيث تقرص أفهامهم عن الدرك. وإخفاء رس الروح وكف رسول اهلل  

فإن من مل يعرف الروح فكأنه مل يعرف   يكن مكشوفاا لرسول اهلل  دركه وتقرص األوهام عن تصور كنهه. وال تظنن أن ذلك مل  

نفسه ومن مل يعرف نفسه فكيف يعرف ربه سبحانه؟ وال يبعد أن يكون ذلك مكشوفاا لبعض األولياء والعلَمء وإن مل يكونوا أنبياء 

ا ما تقرص أفهام اجلَمهري عن دركه ومل ولكنهم يتأدبون بآداب الرشع فيسكتون عَم سكت عنه بل يف صفات اهلل عز وجل من اخلفاي

منها إال الظواهر لألفهام من العلم والقدرة وغريمها حتى فهمها اخللق بنوع مناسبة تومهوها إىل علمهم وقدرهتم    يذكر رسول اهلل  

مما يناسبه بعض إذ كان هلم من األوصاف ما يسمى علَما وقدرة فيتومهون ذلك بنوع مقايسة. ولو ذكر من صفاته ما ليس للخلق  

 ( 1/100املناسبة يشء مل يفهموه() انظر: اإلحياء: 
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 أن يتعامل معه.  رائد الفضاء لباس خاصا يتناسب مع جو القمر، أو أي جو يريد

نفس   هي  وخصائصه  الرتاِّب،  اجلسد  هذا  هو  األرض،  هذه  مع  يتناسب  الذي  واللباس 

خصائص املكونات احلية املوجودة عىل هذه األرض، فلذلك صار يفتقر إىل ما حيفظه، وما يدفع عنه  

 اهللك. 

 النفس اهللك. وهذا احلفظ والتعهد يتطلب أعضاء جتلب الغذاء وغريه، وأعضاء تدفع عن  

وكل هذه األعضاء التي سلح هبا بدن اإلنسان هي الوسائل األساسية لتحقيق متطلبات الوجود  

 من الغذاء والدفاع، بل ليس هناك جزء من جسد اإلنسان ال يقوم هبذا األمر. 

ومع أن أكثر هذه األعضاء يقوم هبذه الوظائف تلقائيا إال أن أصل الغذاء والدفاع ركب يف  

 اإلرادي لإلنسان فتنة وابتلء.   اجلهاز 

كَم ركب فيه جهاز  .  فركب يف اإلنسان جهاز الشهوة الدافع إىل الغذاء واحلفاظ عىل النسل. 

وهذان اجلهازان ينتظم حتتهَم كل ما تتطلبه النفس  .  الغضب الدافع إىل احلمية واحلفاظ عىل الوجود. 

 قيق متطلبات هذه الغرائز. من غرائز الوجود، ومها املستعملن ألعضاء البدن يف حت 

قال الغزايل يرشح رضورة هذه الغرائز :) فافتقر ألجل جلب الغذاء إىل جندين: باطن، وهو    

الشهوة. وظاهر، وهو اليد واألعضاء اجلالبة للغذاء، فخلق يف القلب من الشهوات ما احتاج إليه،  

ت إىل جندين: باطن، وهو  وخلقت األعضاء التي هي آالت الشهوات فافتقر ألجل دفع املهلكا 

الغضب الذي به يدفع املهلكات وينتقم من األعداء. وظاهر، وهو اليد والرجل اللتني هبَم يعمل  

   ( 1) بمقتىض الغضب، وكل ذلك بأمور خارجة؛ فاجلوارح من البدن كاألسلحة وغريها( 

اك أي خصوصية  واألمر إىل هذا املحل تتفق فيه النفس البرشية مع النفس احليوانية، وليس هن 

 لإلنسان يف هذه اجلوانب، وليس هناك أي جمال للمدح أو الذم ملا يتعلق بمتطلبات هذه الغرائز. 

وإنَم يبدأ التكليف، وينشأ املدح والذم من غريزة أخرى هلا علقة هبذه الغرائز من جهة، وهلا  

 
 .3/5اإلحياء: (1) 
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يزة تتحدد علقة  علقة برس وجود اإلنسان من جهة أخرى، فهي بني بني، وعىل أساس هذه الغر 

 اإلنسان بنفسه. 

وهذه الغريزة هي غريزة اإلدراك املزودة بأدوات التعرف عىل العامل الذي نزلت روح اإلنسان  

 إليه. 

قال الغزايل مبينا وجه احلاجة إىل هذه الغريزة وعلقتها بَم سبقها من غرائز :) ثم املحتاج إىل  

اء وإلفه، فافتقر للمعرفة إىل جندين: باطن، وهو إدراك  الغذاء ما مل يعرف الغذاء مل تنفعه شهوة الغذ 

 السمع والبرص والشم واللمس والذوق، وظاهر، وهو العني واألذن واألنف وغريها(  

وزود باإلضافة إىل هذه احلواس بوسائل التعامل مع املعلومات واملدركات، ويمكن إدراكها  

يدرك صورته يف نفسه وهو اخليال، ثم تبقى  بسهوله ) فإّن اإلنسان بعد رؤية اليشء يغمض عينه ف 

تلك الصورة معه بسبب يشء حيفظه وهو اجلند احلافظ، ثم يتفكر فيَم حفظه فريكب بعض ذلك إىل  

البعض، ثم يتذكر ما قد نسيه ويعود إليه، ثم جيمع مجلة معاين املحسوسات يف خياله باحلس املشرتك  

 وتفكر وتذكر وحفظ (    بـني املحسوسات؛ ففي الباطن حس مشرتك وتيل 

فهذه هي الغرائز التي حيفظ هبا اإلنسان وجوده عىل هذه األرض ـ والتي ذكرها علَمء املسلمني  

ـ وربَم استفادوا يف ذلك من غريهم.. وال حرج عليهم يف    ( 1) بناء عىل دراستهم التحليلية لإلنسان 

 
التملك، اجلنس،    14وضع مكدوغل    (1)  البحث عن الطعام،  املقاتلة،  إليها غرائز أخرى، ومن أمهها غريزة  غريزة، أضاف 

رية. إال أن آراءه هذه لقيت بعض النقد، ومن أهم ما  االبوة، الراحة، النوم، وقد كان مكدوغل يعرب عن هذه الغرائز بالغرائز الفط

 وجه اليها من نقد:  

. تنايف اجتاه الغرائز الفطرية مع االجتاه العلمي للبحث، وكوهنا خارجة عن إطار السيطرة والتحكم، اذ أن الغريزة من األمور 1

 االنفعالية.  

 د، يف رأي وليم جيمس، اىل مئة غريزة. ( ويصل العد36و 14. التشكيك يف عدد الغرائز املطروحة )بني 2

. يرى علَمء االنثروبولوجيا وعلم االجتَمع أن االختلف، يف سلوك اإلنسان، يعود إىل االختلف يف الثقافة بني جمتمع وآخر،  3

دا، يتنازلون عن فتنتفي بعض الغرائز عند بعض املجتمعات، كغريزة املقاتلة، مثل، إذ أن بعض املجتمعات، كاهلنود احلمر، يف كن 

 املمتلكات تعبريا عن الفوز باملعركة، كان حتدي االنسان لدافع التملك دليل عىل الفوز.
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 ذلك. 

اإلحلادية هلذه الغرائز، هي أن الرؤية اإلحلادية تعتربها أصل  والفرق بني الرؤية اإليَمنية والرؤية  

وهدفا وغاية، بينَم الرؤية اإليَمنية تراها جمرد وسائل حلفظ الوجود اإلنساين عىل األرض، أما الغاية  

 فأكرب بكثري. 

بدنه  وعلقته ب   مثاال عن حقيقة اإلنسان ـ التي هي روحه ورس وجوده ـ  الغزايل  قد رضب  و 

 مدينته ومملكته، فالبدن مملكة النفس وعاملها ومستقرها ومدينتها، واجلوارح وقواها بمنزلة  ملك يف ب 

كالعبد جيلب   والشهوة  العاقل،  والوزير  الناصح  كاملشري  املفكرة  العقلية  والقوة  والعملة،  الصناع 

 الطعام إىل املدينة، والغضب واحلمية كاحلرس والرشطة.  

أما العبد اجلالب للطعام، والذي يمثل الشهوة، فهو كذاب ماكر خمادع، يتمثل بصورة الناصح،  

 وهو يف علقة عداء تام مع الوزير الناصح حتى ال خيلو من منازعته ومعارضته ساعة.  

ه  فإذا كان الوايل يف مملكته مستغنياا يف تدبـرياته بوزيره معرضاا عن إشارة هذا العبد اخلبـيث، أدب 

صاحب رشطته، وساسه لوزيره وجعله مؤمتراا له مسلطاا من جهته عىل هذا العبد اخلبـيث وأتباعه  

 وأنصاره، حتى يصري العبد مسوساا ال سائساا، ومأموراا مدَبراا ال أمرياا مدِبراا.  

 ويف هذه احلالة يستقيم أمر البلد، وينتظم العدل بسببه. 

وأد  بالعقل،  استعانت  متى  النفس  الشهوة،  وهكذا  عىل  وسلطتها  الغضب،  بحمية  بت 

الشهوة   بمخالفة  وغلوائه  الغضب  مرتبة  تقلل  بأن  تارة  األخرى  عىل  بإحدامها  واستعانت 

مقتضياهتا،   وتقبـيح  عليها  واحلمية  الغضب  بتسليط  وقهرها  الشهوة  بقمع  وتارة  واستدراجها، 

 اعتدلت قواها وحسنت أخلقها.  

ِه    من هذا حاله مع نفسه   وينطبق عىل  ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربي قوله تعاىل فيمن مل خيضع لغرائزه :﴿ َوَأما

 (﴾ )النازعات( 41( َفِإنا اجْلَناَة ِهَي امْلَْأَوى ) 40َوهَنَى الناْفَس َعِن اهْلََوى ) 

أما إن كان خلف ذلك، وأصبح احلكم يف اإلنسان هواه وغرائزه، فإنه ينطبق عليه حينها قوله  
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َذ ِإهَلَُه َهَواُه َوَأَضلاُه اهللاُ َعىَل ِعْلٍم َوَخَتَم َعىَل َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعىَل  تعاىل:﴿ أَ  َ ِه  َفَرَأْيَت َمِن اتا َبرَصِ

ُروَن )   (﴾)اجلاثية( 23ِغَشاَوةا َفَمْن ََيِْديِه ِمْن َبْعِد اهللاِ َأَفَل َتَذكا

لقرآين اجلليل، قال تعاىل :﴿ َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ الاِذي َآَتْيَناُه  هذا  املثل ينطبق متاما عىل هذا املثل ا و 

اْلَغاِويَن )  ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن  َفَأْتَبَعُه الشا ِمْنَها  َفاْنَسَلَخ  ِإىَل  175َآَياِتَنا  َأْخَلَد  ا َوَلِكناُه  هِبَ َلَرَفْعَناُه  ( َوَلْو ِشْئَنا 

َبَع َهَواُه َفمَ  ِذيَن  اأْلَْرِض َواتا ْكُه َيْلَهْث َذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم الا ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو َترْتُ َثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن حَتْ

ُروَن )  ُهْم َيَتَفكا ُبوا ِبَآَياِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلا ُبوا ِبَآَياِتَنا َوَأنْ 176َكذا ِذيَن َكذا ُفَسُهْم  ( َساَء َمَثلا اْلَقْوُم الا

(﴾ )األعراف(.. فقد اعترب اهلل من خضع لغرائزه لتسريه كَم تشاء كلبا.. أو ال  177َكاُنوا َيْظِلُموَن ) 

 خيتلف عن الكلب..  

وكذلك هؤالء الذين يقولون للناس: )إن هذه هي غرائزكم.. فل تكبتوها.. ( هم يف احلقيقة  

النفس إذا تعودت شيئا  ،  اخلروج منها البهيمية يصعب عليهم  يرموهنم كل مرة يف هاوية من   ألن 

 أدمنت عليه.. فإذا أدمنت بان هلا أنه األصل.. ثم يأيت هؤالء املحللون ليضموه إىل غرائز اإلنسان. 

نرى  تركها.. ولو خري  ولذلك  يشق عليهم  املخدرات كيف  غريزة    وا املدمنني عىل  تلبية  بني 

نرتك هلؤالء املحللني املجال ليفرضوا عىل اإلنسان  الطعام وغريزة األفيون الختاروا األفيون.. فهل 

 صاحب الفطرة األصلية ما يقع فيه ضحايا الغرائز الشاذة؟ 

هذه النظرة جتعل املسلم يشعر بأنه صاحب إرادة.. فلذلك ال يستسلم لغرائزه.. وإنَم َيذهبا  و 

 لتستقيم مع الفطرة السليمة..  

لهم مع غرائزهم.. فذكر الغافلني عن أنفسهم  قد ذكر القرآن الكريم أصناف الناس، وتعام و 

الذين توحد األنا فيهم بالنفس، فلم يدركوا من وظائف وجودهم غري إرضاء الشهوات والغرائز  

ِذيَن َنُسوا اهللاَ َفَأْنَساُهْم   التي وضعت يف األصل خلدمة املطية التي حتملهم، قال تعاىل :﴿ َوال َتُكوُنوا َكالا

 (  19)احلرش:   ِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ َأْنُفَسُهْم ُأولَ 

والفاسق هو اخلارج عن حقيقته املستغرق يف شهواته الغافل عن وظيفة وجوده، واآلية تنبه إىل  
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أن رس فسوقه هو نسيانه وغفلته عن اهلل، ويف ذلك إشارة إىل أن معرفة اهلل هي األساس واملنطلق الذي  

 فس. ينطلق منه من يريد أن يرتقى عن حجاب الن 

اَرٌة   وقد سمى القرآن الكريم هذه النفس بالنفس األمارة بالسوء، قال تعاىل :﴿  ِإنا الناْفَس أَلَما

وء()يوسف: من اآلية   ( 53ِبالسُّ

وهي نفس مطمئنة من جهة اطمئنان صاحبها ملا هو فيه، فل حتدثه نفسه بملمة أو عتاب، فهو  

كفى نفسه مهوم الرصاع، فنفسه مستقرة مطمئنة،  راض عن حاله، قد كفى الشيطان هم الوسوسة، و 

 والقلب مغلف مطبوع. 

ويف مقابل هذه النفس نفس أخرى، وهي كذلك نفس مطمئنة، ألهنا استسلمت بعد مجوحها،  

وذلت بعد كربيائها، فصاحبها يف راحة منها، والشيطان ال جيد جماال ليدخل إليها، وقد عرب القرآن  

ْرِضياةا  الكريم عنها بالنفس املطمئن  ُتَها الناْفُس امْلُْطَمِئناُة اْرِجِعي ِإىَل َربيِك َراِضَيةا ما ة، فقال تعاىل :﴿  َيا َأيا

 (  30ـ    29)الفجر:   َفاْدُخِِل يِف ِعَباِدي َواْدُخِِل َجناِتي  

وهذه هي نفوس اخللصة من عباد اهلل من األنبياء واألولياء والصاحلني، وهي املرحلة األخرية  

 التي تنتهي إليها املجاهدات، وهي املرحلة األوىل التي تبدأ منها املواهب. 

ومثل هذه النفس كالرتبة الطيبة التي هذبت وصفيت وأصلحت، ثم بذرت فيها البذور الطيبة،  

 وال يبقى هلا إال املطر الذي ينزل عليها، فتبسق أشجارها وتطيب ثَمرها. 

الكريم بالنفس اللوامة، قال تعاىل :﴿ َوال ُأْقِسُم ِبالناْفِس  وبني هاتني النفسني ما يسميه القرآن  

اَمةِ   ( 2)القيامة:   اللاوا

وهذه النفس هي التي تتعامل مع صاحبها، أو يتعامل معها صاحبها كَم يتعامل مع شخص  

 أجنبي، فهو يلومها ويعاتبها، وقد يضطر ملعاقبتها وجماهدهتا. 

قد ذكر بديع الزمان النوريس مثاال مقربا هلذا، فذكر أنه كان يف احلرب العاملية األوىل، جنديان  و 

ب عىل مهمته جمّد يف واجبه، واآلخر جاهل بوظيفته مّتبٌع هواه.    اثنان: أحدمها مدرا
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ه  فكان األول َيتم االهتَمم كله باوامر التدريب وشؤون اجلهاد، ومل يكن يفكر قط بلوازم معاش 

وأرزاقه، إلدراكه أن رعاية شؤونه وتزويده بالعتاد، بل حتى مداواته اذا مرض إنَم هو من واجب  

 الدولة، وأما واجبه هو فالتّدرب عىل امور اجلهاد ليس إالّ. 

وهو مع هذا ال يمتنع من ان يقوم بشؤون التجهيز وبعض األعَمل التي تتطلبها حياته ويف هذه  

عل؟ لقال: إنَم اقوم ببعض واجبات الدولة تطّوعاا، وال جييب: انني اسعى  االثناء لو ُسئل: ماذا تف 

 ألجل كسب لوازم العيش. 

أما اجلندي اآلخر، وهو اجلاهل بواجباته فلم يكن يبايل بالتدريب وال َيتم باحلرب، بل كان  

 االستزادة منها. يقول: ذلك من واجب الدولة، وما يل أنا؟! فيشغل نفسه بامور معيشته ويلهث وراء  

قال النوريس معقبا عىل هذا املثال شارحا له:) أّما اجلنديان االثنان؛ فأحدمها هو العارف باهلل  

والعامل بالفرائض واملجتنب الكبائر، وهو ذلك املسلم التقي الذي جياهد نفسه والشيطان خشية  

يلهث وراء مهوم العيش حلد  الوقوع يف اخلطايا والذنوب.. وأما اآلخر: فهو الفاسق اخلارس الذي  

إهتام الرزاق احلقيقي، وال يبايل يف سبيل احلصول عىل لقمة العيش أن تفوته الفرائض وتتعرض له  

املعايص.. وأما تلك التدريبات والتعليَمت، فهي العبادة ويف مقدمتها الصلة.. وأما تلك احلرب فهي  

ا األخلق، ومقاومته شياطني اجلن واألنس،  جماهدة االنسان نفسه وهواه، واجتنابه اخلطايا ودناي 

 إنقاذاا لقلبه وروحه معاا من اهللك األبدي واخلرسان املبني(  

 .. وخسارة املصري األبدي:   اإلحلاد ثانيا ـ  

ال يتأمل املالحدة لَشء كآالمهم ملا تذكره األديان من البعث بعد املوت، وبدء نشأة وحياة  

 الت ما ال يتوفر يف هذه احلياة الدنيا، وذلك لسببني: أخرى جديدة، تتوفر فيها من الكام

: أن املؤمنني جيدون عزاء كبريا يف هذا االعتقاد الذي ال يوفره اإلحلاد؛ فامللحد ال  أوهلام 

يرى إال احلياة الدنيا، ولذلك ال يرى للحياة معنى، بل يظل متأملا متشائام، ممتلئا بالكدورة وإن 

 سكنات واملخدرات الكاذبة. حاول أن يغطي ذلك ببعض امل 
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: أن العلم مهام ارتقى، والكشوفات مهام دقت، فإهنا ال يمكن أبدا أن تعترب ما  وثانيهام 

يذكره املؤمنون كذبا مطلقا، بل يبقى هناك نسبة للقول بصحته، ويف ذلك آالم كبرية للمالحدة،  

 ألهنم حينها سيخرسون كل َشء. 

وم  املعنيني  كال  يف  نفصل  أن  العنوانني  وسنحاول  يف  منهام  واملؤمنني  املالحدة  وقف 

 التاليني:  

 ـ اإليامن.. وسلوى املصري األبدي:   1

الذي   باملستقبل  التفاؤل والفرح واالستبشار  يتأملون لذلك  يتأمل املالحدة لَشء كام  ال 

جيده املؤمنون باآلخرة؛ فهم يتحملون كل عناء وفاقة بصرب عظيم، بل بفرح عظيم، لكوهنم  

أن تلك احلال لن تدوم، وأهنم سيعوضون عنها يف اآلخرة بالعوض احلسن، ولذلك   يعلمون

ال ينظرون للموت بتلك النظرة التشاؤمية، وإنام ينظرون إليه باعتباره حمطة رضورية للدخول  

 يف عامل السعادة األبدية. 

عن   يبحث  أن  حياول  فلذلك  العظيم،  العزاء  هذا  لنفسه  يوفر  أن  يستطيع  ال  وامللحد 

ريتشارد  ، و](1)[دانييل دينيت ]عزاءت أخرى بديلة، ومن أمثلتها ذلك الذي ورد يف حوار بني  

مقابالت أجراها البيولوجي التطوري حلساب القناة الربيطانية  ، يف سلسلة    2008عام    [دوكنز

 

هو فيلسوف أمريكي يؤمن بالتوافق بني اإلرادة احلرة واحلتمية، وهو من أركان اإلحلاد     (1) 

نرشه يف العام  األربعة، وأقلهم شهرة وصيتًا، وصاحب كتاب ]الدين كظاهرة طبيعية[ الذي  

والذي حاول فيه )كام هو واضح من اسمه( أن يرشح نشأة ووجود الدين عىل أسس    2006

سام   كتاب  حققه  الذي  املبيعات  رقم  نصف  حوايل  هذا  كتابه  حقق  وقد  وفلسفية..  علمية 

 هاريس ]هناية اإليامن[ 
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حينام طلب دوكنز من دينيت أن  ، ف(1) [عبقرية تشارلز داروين] وكانت حتمل عنوان    ،الرابعة

دانييل  وبعد حوار جرى بينهام حول املوضوع، ذكر ]خيربه بتجربته التي أوشك فيها عىل املوت؛  

ثم رجع إىل العدم الذي أتى منه إىل    ،أنه جمرد حيوان متطور جاء من العدم مصادفة  [دينيت 

 األبد.

ية املادية اإلحلادية وبني إعطاء  السبيل إىل اجلمع بني التطورية الداروينوعندما سئل عن 

الطريقة املثىل تأيت عىل أربع خطوات أساسية كام يِل:  ، ذكر أن  معنى أسمى حلياة اإلنسان ومماته

اً   ـ  أوالً ) .  . يتصور الزمن التطوري املديد:  . ثانياً . يتصور اإلنسان احتاملية وجوده الضئيلة جده

تصور حجم وعمر  .. رابعا: يعدد أنواعها يف الكونو  ةيتصور عدد الكائنات احلية اهلائل ـ    ثالثاً 

  (2)(الكون نفسه! 

ض امللحد  فالعزاء الذي يراه املالحدة، والذي نجده يف مواقعهم الكثرية أنه   حال تعره

إىل أي مصيبة فإن زعامء اإلحلاد يفتونه أن باستطاعته أن حيصل عىل السلوان من تذكره أوالً أنه  

ًا لوجوده أصالً  اً   حمظوظ جده ،  عىل قيد احلياة عىل الرغم من أن احتاملية وجوده تعد ضئيلة جده

ثم عليه أن ُيلهي نفسه بالتفكر يف أن وجوده عىل شكله احلايل احتاج إىل مليارات السنوات من 

أمر   باقي األحياء؛ وهذا  النهاية يف وجوده ووجود  الذي تسبب يف  البطيء  التدرجيي  التطور 

وأخريًا عىل امللحد أن يعرف حجمه احلقيقي مقارنة   ، زنه عىل ما يبدوينبغي أن ُينس امللحد ح

بباقي الكون، وأنه جزء صغري ال ُيذكر من عامل حي كبري، وعليه أيضًا أن يتذكر أن هناك جمرات  

 

 Richard Dawkins Foundationاملقابلة موجودة عىل حساب مؤسسة دوكنز)   (1) 

for Reason & Science ) .عىل اليوتيوب 

مركز    -سامي أمحد الزين    - من كتاب نظرة خلف الستار : بائعو التشكيك حتت املجهر     (2) 

 م(. 2016هـ/ 1437الطبعة األوىل   - دالئل 
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ر بمليارات السنوات الضوئية تقع داخل كون يتجاوز عمره الثالثة عرش   تبعد عنه مسافات ُتقده

 تفكر يف مجال الكون لتنسى مهك.   بليون سنة، واملعنى:

ومن أمثلة العزاءات التي يعتمدها املالحدة، ويتصورون أهنا يمكن أن تعوضهم عن  

، فقد قدم امللحد  (1)عزاءات املؤمن، ما ذكره بعضهم يف مقال له بعنوان ]اإلحلاد ومعنى احلياة[

اخلاطئة وأكثرها شيوعا حولناـ  معرش  صاحب املقال لذلك بقوله: )إن إحدى أكرب اإلعتقادات  

امللحدين ـ هي االفرتاض بأننا نفتقر، أو ليس لدينا أي احرتام لقيمة احلياة، سواء أكانت حياة 

البرش أو الكائنات األخرى. وألننا نؤمن بأن احلياة قد نشأت بسبب صدفة عشوائية تولدت  

اق اجليل األول من الكائنات أحادية  من توافر جمموعة مقومات يف الطبيعة كانت مالئمة النبث

اخللية، فإن هذا ُيفرسه من قبل اآلخرين عىل أنه اعرتاف من امللحدين بأنه ال معنى وال مغزى 

دة من أية قيمة، وأنه ال يمكننا نحن امللحدين أن نكتسب أي متعة أو رضا أو   للحياة وأهنا جمره

كام يفعل الدينيون، وأننا ال نبايل بمعاناة وأمل    سعادة أو شعور باإلنجاز املتأيت من كينونة احلياة

 اآلخرين، ألنه يف هناية األمر سيصبح اجلميع طعاما تقتات عليه الديدان والبكرتيا( 

ثم راح يرد عىل هذا املعنى، ال باعرتافه باحلقيقة التي يدل عليها كل َشء، وأوهلا عقله  

ربى، ال يمكن أن يكون للحياة معنى  الذي يفكر به، والذي جيعل من اليوم اآلخر رضورة ك 

نعم، احلياة عىل هذا الكوكب مصادفة حمظوظة، مثلها مثل  )من دوهنا، بدل ذلك راح يقول:  

عدد ال حيىص من املصادفات األخرى املشاهبة التي تولد عنها نشوء احلياة يف أماكن أخرى من 

وملاذا   - اص أو استثنائي  هذا الكون الشاسع. ليس وراء هذه املصادفة أي معنى أو مغزى خ

جيب أن يكون؟ فاحلياة عىل كوكب األرض حمصورة بداخل ما يعرف باملحيط احليوي الذي 

ارتفاع   الغالف اجلوي، عىل  البحر، وحتى أعمق    20يمتد من أعىل نقطة يف  كم فوق سطح 

ا هو إال  نقطة يف خندق ماريانا يف غرب املحيط اهلادي، وهذا املحيط احليوي يف هناية األمر م

 
 .   11:15 - 11/  4/  2005 - 1164العدد: -احلوار املتمدن، ليث الربزنجي ،اإلحلاد ومعنى احلياةانظر:   (1) 
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كم( مقارنة مع   31قرشة كروية رقيقة جدا تغطي سطح الكوكب، وذات سمك صغري جدا ) 

كم(! ثم يأيت كوكب األرض نفسه الذي يشكل، بكل ما عليه،    6378نصف قطر الكوكب ) 

جزءا صغريا للغاية من املجموعة الشمسية، حيث يمكن مقارنته بحبهـة ذرة موجودة عىل بعد 

كم! واملجموعة الشمسية نفسها ما هي   4احة دائرية نصف قطرها حوايل مرتا من مركز س 82

تنا احللزونية، والتي هي بدورها  إىل نقطة ضئيلة للغاية عىل طرف إحدى األذرع اخلارجية ملجره

واحدة من باليني وباليني املجرات املوجودة يف الكون. يف ضوء كل هذا، ما الذي يعطينا احلق 

ة خاصة وأصحاب أمهية مركزية يف الكون، لدرجة اإلعتقاد أن احلياة عىل يف اعتبار أنفسنا حال

عي األديان؟  (هذا الكوكب ال يمكن إال أن يكون هلا مغزى أو معنى أو هدف أسمى، كام تده

وبعد هذا التحقري للنسان وحياته واألرض التي يسكن فيها، باعتبارها جزءا بسيطا  

نوع من أنواع العناية، راح يذكر البدائل التي يتعزى هبا  من الكون، وأهنا لذلك ال تستحق أي  

سة جدا. فنحن امللحدإرغم هذا فاملالحدة؛ فقال: ) ن عىل ينني أعترب احلياة )رغم عبثيتها( مقده

فرصة واحدة ال غري. فال حياة أخرى وال بعث   - يقني بأننا نحظى بفرصة واحدة فقط للحياة 

ك. احلياة مباراة من جولة واحدة، لذا فمن املؤسف جدا أن أرواح وال جنة وال نار وما إىل ذل

لذا، فلعطاء هذه القدسية حقها الكامل، عىل املرء أن يستغل  .  يبعثرها املرء أو يضيعها سدى. 

فرتة وعيه الوجيزة جدا ككائن حي إىل أبعد احلدود. ثقـهف نفسك وعلـهمها، عزيزي القارئ،  

ا هي عليه فعال، بمنأى عن ضباب الفكر الديني. إسبح ليتسنى لك رؤية عجائب هذا الكون مل

أو   شجرة  تسلق  رضيعا..  دغدغ  رم..  وادي  يف  الشمس  غروب  راقب  اهلندي..  املحيط  يف 

جبل.. تعلـهم حرفة يدوية كالنجارة أو الفخارة.. إشرت منظارا ودليل فضاء وفلك للمبتدئني  

ن سببا لتحسني حياة غريك من الناس ومتعن يف أعامق الكون وابحث عن كواكبه وجمراته.. ك

األقل حظا واكتسب من عملك هذا املتعة والرضا، فهناك الكثري من البرش الذين يعيشون يف  

ظروف من السوء ال توصف، ويكسبون يف أسبوع ما قد تكسبه أنت يف ساعة )هذا إن كانوا  
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مح.. إدعم ميتام أو  يكسبون شيئا أصال(.. تربع بالدم بني احلني واآلخر إن كانت صحتك تس 

 ( دارًا للعجزة.. إلخ

هذا هو العزاء الذي ذكره هذا  امللحد، وذكره قبله وبعده الكثري من املالحدة، وهو ال  

 خيتلف عن تلك املسكنات واملخدرات التي َيرب هبا صاحبها عن احلقيقة املرة التي يعيشها.

أو قلعة من الرمال    ، ء متثال ثلجببنا ولالستدالل هلذه املسكنات الكاذبة راح يشبه احلياة  

الشاطئ )  شياء، فهذه األعىل  ـ  يعرب  أو  ـ كام  الشمس  تذيبها  زائلة بدون شك  نفسها،  كاحلياة 

. هي أشياء ليس هلا غاية أو هدف أسمى، وبعد زواهلا ال يتبقى أي أثر يدل عىل . يمحيها املد

يال ثلجية أو قالعا رملية ألننا، دينيني  ننا نبني متاثأإال    .. وجودها الذي دام ساعات أو أيام قليلة

كنا أم ملحدين، نعيش يف هذا املكان الصغري جدا من الكون ويف هذا املقطع الزمني القصري  

جدا من عمره. يف ضوء حياتنا الفانية القصرية جدا نسبيا، نستطيع كبرش أن نتمتع معظم الوقت  

ا ممتعة. فمن املمتع بناء متثال ثلج أو قلعة رملية،  هبذه احلياة بالقيام بأعامل ال معنى هلا ملجرد كوهن

أو تسلق جبل، أو مشاهدة الغروب، أو رمي قطعة حجر مسطحة ومشاهدهتا تتقافز عىل سطح 

ركوب   أو  للتنزه  الريف  أو  الطبيعة  إىل  رحلة  يف  اخلروج  أو  ورقية،  طائرة  تطيري  أو  املاء، 

ى أو غاية أو هدف أسمى يف انتظار أن حُيرز  الدراجات. هذه األعامل، بطبيعتها، ليس هلا معن

بل هي أعامل تكتسب معناها وقيمتها مما تعنيه لنا ومن تأثريها املبارش علينا. أنا   -أو يتم حتقيقه  

لست قلقا جدا حول مستقبل سيأيت بعد مخسني بليون سنة. ما َيمني هو مستقبل البرشية اآلن 

عدها. هذا هو جوهر معنى احلياة الفانية، وهذا هو  مستقبل األجيال احلالية والتي ستأيت ب  -

بالتحديد السبب الذي جيعلني، كملحد، مكرتثا ومهتام جدا هبذه احلياة ومستعدا أن أبذل أقىص  

 ( جهدي للستفادة البناءة من هذه الفرصة التي متنحها احلياة يل

ال  كل  مع  ينسجم  أن  أبدا  يمكن  ال  امللحد  هذا  ذكره  الذي  العزاء  هو  وهذا  بل  ناس، 

خاص فقط بطبقة حمدودة من أصحاب األموال الذين يمكنهم أن يامرسوا ما يشتهون حتى  
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يشعروا بالعزاء، أما أولئك املستضعفني الفقراء، والذين تشكل احلياة عبئا كبريا عليهم؛ فإن 

أن  تلك العزاءات لن تفعل هلم شيئا، فاحلياة عندهم جمموعة آالم.. ولذلك ال يستطيع اإلحلاد

 ينقذهم من آالمهم.. بل الوحيد الذي ينقذهم من آالمهم هو اإليامن. 

وهلذا نجد املالحدة، وألتفه األسباب ينهارون، وينتحرون، ألن احلياة عندهم ال معنى  

 هلا، ولذلك ال معنى لتحمل العذاب فيها. 

يذكر  حيث    ، األنواعفكرة: بقاء    (1)ومن أنواع العزاء التي ذكرها بعض فالسفة املالحدة

   . أن الفرد يموت، ولكن األنواع ال هناية هلا  [ ديدرو]

،  املوت بربط القضية  فقد    ؛ (1751ـ1709)   [المرتيه]الفيلسوف امللحد الفرنس  أما  

من ولذلك   اآلخرة  يف  ملا  الدينية،  العقائد  من  إال  ينشأ  ال  املوت  من  القلق  أن  دعوى  اقرتح 

 . القلق يلغي أن شأنه من  ـ الدين  ـ عقاب، ومن ثم فإنه يرى أن إلغاء هذه الفكرة 

أشاد بالرؤية األبيقورية للموت بأنه ال خيضع  الذي  (  1789ـ1723)   [ هولباخ]ومثلهام  

ينبغي أن يمثل أمهية للبرش، فرأى هولباخ أن املذكور يف األديان عن   للتجربة، ومن َثمَّ فإنه ال

 عواقب املوت ال يمثل قلًقا. 

[ أن  (  1846ـ 1770)[  إتيان دي سينانكورومثلهم  اعترب  ملشكلة  الذي  الوحيد  احلل 

فإن املرء يمكنه أن يقمع  وبناء عىل ذلك،  املوت هو شفاء البرش من مرض الرغبة يف اخللود؛  

 ف من خالل استغالل مجيع طاقته دفعة واحدة يف حياته احلارضة. هذا اخلو 

رفض الرغبة يف اخللود، بل  الذي دعا إىل  (  1814ـ 1740)   [ ماركيزدي سادومثلهم ]

املعاناة  ئوازدرا وإحلاق  الشهوانية،  يف  الكامل  واالستغراق  املوت    ـها،  باآلخرين،    ـوحتى 

 االجتاه املعروف باإلحلاد األيرويس.  وهوباعتبارها وسيلة إلطفاء اخلوف من املوت، 

ختيلية    ةحماوروهو يمثل العزاء األكرب ألكثر املالحدة، ولعل أحسن تعبري عنه، ما ورد يف  

 
 ، موقع الباحث عن احلقيقة. عمرو بسيوين، األسس الال عملية يف اإلحلاد.. )معنى احلياة( نموذًجا نقال عن:   (1) 
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بني راهب يدعو حمترًضا للتوبة، وهذا املحترض الذي يتحدث    [ماركيزدي سادمشهورة كتبها ]

احلياة:   يف  فلسفته  للراهب  يرشح  بلسانه  نتيجة  الطبيعة ش)دي ساد  كلت روحي وترصفايت 

حتتاج  ما  بقدر  الرذائل  حتتاج  فهي  خاصة،  واحتياجات  رغبات  من  فيها  ما  بكل  لذلك، 

الفضائل، والطبيعة أثارت يفه الرش، وقالت يل أن أفعل ذلك، كام أرادت مني أعمل صاحلًا، أنا 

 (فقط أفعل كام تأمرين 

ا لوليمة  و وته، ومل يكتف بذلك حتى وجه  خاصة للحظة م  شهوانيةكان املحترَض مِعدًّ

االنغامس:   للراهب لالشرتاك معه يف  الكثري    ـاحلسية    ـالشهوانية    ،يا صديقي)الدعوة  تعني 

بالنسبة يل أكثر من أي َشء آخر، إنني أعبدها طوال حيايت، وكانت رغبتي يف وضع حد هلا يف  

ورة، إنني أحتفظ هبن  صدري. هنايتي اقرتبت، ولكن هناك ست نساء مجيالت يف الغرفة املجا 

خصيًصا ألجل هذه اللحظة، ملاذا ال تشاركني يف هذه الوليمة؟، ملاذا ال تتخذين قدوة، وتبني  

عىل جتربتي بدالً من خرافات املغالطات الفارغة؟ إن السامح هلن باملداعبة تساعدك عىل نسيان 

  (1)نفاق إيامنك لبعض الوقت(

أن يكذبوا هبا عىل أنفسهم، ولكن احلقيقة هي    هذه بعض النامذج التي حاول املالحدة

[ عنه  عرب  هيلفيتوس ما  أدريان  (  1784ـ 1713)[  دنيسديدرو]و   (، 1771ـ 1715)   [ كلود 

 .فتقار املالحدة ألي عزاء ، وذلك الأن النتائج املرتتبة عىل اإلحلاد تتسق مع االكتئابذكرمها ب

حتى أهنم يستقبلون املوت بفرح  بكل أنواع العزاء..    مقابل ذلك نرى املؤمنني ممتلئنييف  

ُتَها النَّْفُس املُْْطَمئِنَُّة )   ﴿ عظيم، وذلك لعلمهم بام ينتظرهم عند اهلل تعاىل، كام قال تعاىل:   (  27َياَأيَّ

  -   27]الفجر:    ﴾ ( َواْدُخِِل َجنَّتِي29( َفاْدُخِِل يِف ِعَباِدي ) 28اْرِجِعي إِىَل َربِِّك َراِضَيًة َمْرِضيًَّة ) 

30 ] 

 

 (1)  Alister McGrath , THE TWILIGHT OF ATHEISM , 34 35ـ .. 
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ذكره بديع الزمان النوريس ردا عىل مالحدة  وسنسوق هنا نموذجا عن ذلك، وهو ما  

   .(1) ينكرون اليوم اآلخر، ويسخرون من املؤمنني بسبب ذلكعرصه الذين كانوا 

الزمان   بديع  ذكر  بنور  كيف  فقد  تعرتي  خرج  التي  املشؤومة  األفكار  كل  من  اإليامن 

فقال:   التي  املالحدة،  انقرة،  قلعة  قمـهة  اىل  للخريف، صعدت  األخرية  االيام  من  يوم  )ذات 

اصاهبا الكرب والبىل اكثر مني، فتمثـلـهت تلك القلعة امامي كأهنا حوادث تأريـخية متحجرة،  

واعرتاين حزن شديد واسى عميق من شيب السنة يف موسم الـخريف، ومن شيبي انا، ومن 

البرشية  هرم  ومن  القلعة،  سلطنة    هرم  وفاة  ومن  العلية،  العثامنية  الدولة  شيخوخة  ومن 

 الـخالفة، ومن شيخوخة الدنيا (  

التي قد نبرص مثلها، و الكثرية  النفسألالتي متفهذه اآلالم  بديع    تأسفا وحزنا، دع   

النظر من   الـحالة اىل  الزمان للبحث عن ترياق يعالج به هذه الكآبة، قال:) فاضطرتني تلك 

لعة الـمرتفعة اىل اودية الـاميض وشواهق الـمستقبل، أنقب عن نور، وابـحث عن ذروة تلك الق

كثف الظلامت التي غشيت روحي هناك وهي غارقة يف  أء وعزاء ينري ما كنت أحسه به من  رجا 

 ليل هذا اهلرم الـمتداخل الـمحيط (  

ر، ولكن  وهذا العزاء الذي بحث عنه بديع الزمان يبحث عنه كل إنسان شعر أو مل يشع 

خيتلفون فقط يف اجلهة التي يولون هلا وجوههم للبحث عن هذا العزاء، وكانت اجلهة األوىل  

وجوههم، وهي اجلهة البعيدة عن املالحدة  التي قصدها بديع الزمان هي اجلهة التي يويل هلا  

فـحينام   ، وهي بجهاهتا الست ال تزيد القلب إال غام ومها، قال بديع الزمان:)اإليامنيةاحلقائق  

نظرت اىل اليـمني الذي هو الـاميض باحثًا عن نور ورجاء، بدت يل تلك الـجهة من بعيد عىل 

 هيئة مقربة كربى ألِّب واجدادي والنوع االنساين، فأوحشتني بدالً من ان تسلـهيني (  

أما اليسار الذي هو الـمستقبل:) فرتاءى يل عىل صورة مقربة كربى مظلمة يل وألمثايل  

 
 .351اللمعات/ انظر النص بطوله يف :   (1) 
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 ل القابل، فأدهشني عوضا من ان يؤنسني (  وللجي

أما األمام وهو الزمن الـحارض ) فبدا ذلك اليوم لنظري الـحسري ونظريت التأريـخية عىل  

 شكل نعش لـجنازة جسمي الـمضطرب كالـمذبوح بني الـموت والـحياة (  

ة فقط،  ن عىل تلك الشجرة ثـمرة واحدأأما القمة التي متثل قمة شـجرة العمر ) فرأيت 

، تلك هي جنازيت (    وهي تنظر ايله

أما األسفل الذي يمثل جذور شجرة العمر ) فرأيت ان الرتاب الذي هناك ما هو االه  

االقدام،   تـحت  ُيداسان  ومها  وامتزجا،  معًا  اختلطا  قد  خلقتي  مبدأ  وتراب  عظامي،  رميم 

 فأضافا اىل دائي داء من دون ان يـمنحاين دواًء (  

أما اخللف الذي يمثل عمر الدنيا ) فرأيت ان هذه الدنيا الفانية الزائلة تتدحرج يف اودية  

العبث وتنحدر يف ظلامت العدم، فسكبْت هذه النظرة السمَّ عىل جروحي بدالً من ان تواسيها 

 بالـمرهم والعالج الشايف (  

والتي   الست،  أهنا فهذه اجلهات  املالحدة  امل  يتصور  احلقائق  والتي  متثل  يعزون  طلقة، 

بمداواهتا، قال  اإليامن  يتكفل   ،ألي َشءَيربون  بأنه ال حميد عنها، وال خمرج منها، ثم    هم أنفس

النوريس حيكي عن جتربته اإليامنية:) وفيام كنت مضطربًا وسط الـجهات الست تتوىل عِله منها 

ة يف وجه القرآن الـمعجز  صنوف الوحشة والدهشة واليأس والظلمة، اذ بأنوار اإليـامن الـمتألق 

ما لو تضاعف ما  بانوار باهرة ساطعة  الست وتنورها  الـجهات  البيان، تـمدين وتيضء تلك 

ووافية   كافية  االنوار  تلك  لكانت  مرة،  مائة  الظلامت  وانواع  الوحشة  صنوف  من  انتابني 

 إلحاطتها(  

لت تلك االنوار السلسلة ا  اإليامن وقد كان أثر أنوار   لطويلة من الوحشة اىل  عظيام:) فبده

 سلوان ورجاء، وحولـهت كل الـمخاوف اىل انس القلب، وامل الروح الواحدة تلو االخرى(  

كالـمقربة   وهي  للاميض  الرهيبة  الصورة  تلك  مزق   ( اإليامن  قبس  هو  الذي  فالقرآن 



257 

 

ر أنوس واىل ملتقى االحباب، وأظهر ذلك بعني اليقني و  لـها اىل مـجلس منوه حق  الكربى، وحوه

 اليقني (  

أما املستقبل الذي كان يمثل قربا واسعا كبريا، فإنه استحال بالنظرة القرآنية ) مـجلس  

ت يف قصور السعادة الـخالدة (    ضيافة رحـامنية أعده

أما تابوت الزمن احلارض، فقد صوره القرآن الكريم ) متجرا أخرويا، ودار ضيافة رائعة  

 للرحـمن (  

تي هي فوق شـجرة العمر عىل شكل نعش وجنازة، فإهنا بالقرآن  أما الثمرة الوحيدة ال

التي هي أهل للـحياة االبدية ومرشحة للسعادة    -مل تبق كذلك، ) وانـام هي انطالق لروحي  

 من وكرها القديـم إىل حيث آفاق النـجوم للسياحة واالرتياد (   - االبدية 

) عظامي ورميمها وتراب بداية  حتى تلك الصور املريعة التي كانت الغفلة تصور هبا  

خلقتي  ( مل تبق ) عظامًا حقرية فانية تداس تـحت االقدام، وإنام ذلك الرتاب باب للرحـمة،  

 وستار لرسادق الـجنة (  

أما أحوال الدنيا واوضاعها الـمنهارة يف ظلامت العدم التي نبرصها بنظر الغفلة، فإهنا 

هنا نوع من رسائل ربانية ومكاتيب صمدانية، وصحائف  مل تبق كذلك بنور القرآن الكريم ) بل ا 

يف   نتائجها  عنها  واخلفت  معانيها،  وأفادت  مهامها،  ت  أمته قد  السبحانية  لالسـامء  نقوش 

 الوجود، فأعلمني اإليـامن بذلك ماهية الدنيا علم اليقني (  

( ومثله ذلك   النور  لعالـم  ) باب  الكريم  القرآن  بنظر  يبق قربا، بل هو  القرب، فلم  أما 

الطريق الـمؤدي اىل االبد، فإن مل يبق ) طريقًا مـمتدًا ومنتهيًا بالظلامت والعدم، بل انه سبيل  

 سوي اىل عالـم النور، وعالـم الوجود وعالـم السعادة الـخالدة (  

رآنية كل األوهام التي رسبتها الغفلة، وأصبح ما كان يتصور  وهكذا بددت النظرة الق 

داء عني الدواء، يقول النوريس:) وهكذا اصبحت هذه االحوال دواء لدائي، ومرمهًا له، حيث  
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 قد بدت واضحة جلية فأقنعتني قناعة تامة ( 

فيا مسجونا يدس له السم كل  مع أنه أمىض أكثر حياته من ،  الرجل سعيداعاش  وهكذا  

 لكن اإليامن جعله يستهني بذلك كله. ، بل حيرم كل أسباب احلياة ، مرة

 ـ اإليامن.. وإمكانية املصري األبدي:     2

وهذه املعضلة الثانية التي يتأمل هلا املالحدة دون أن يستطيعوا الترصيح بذلك، ذلك أنه  

ول أكثر اخللق  ال يمكن ملن حيرتم عقله وعلمه ونفسه أن جيزم بعدم إمكانية َشء اتفقت عليه عق 

من الفالسفة واملفكرين ورجال الدين.. بل ال يكاد يوجد شعب من الشعوب إال وهو يعتقد 

 هذا االعتقاد. 

العالء   أبو  الذي عرب عنه  املؤمنني واملالحدة هذا اجلانب  وهلذا نرى يف احلوارات بني 

 املعري بقوله:  

 زعم املنجم والطبيب كالمها  

 

 كام ال تبعث األجساد قلت: إلي 

 إن صح قولكام فلست بخارس  

 

 أو صح قويل فاخلسار عليكام  

 
قال امللحد للمؤمن: ما موقفك اذا مت ومل جتد اهلل! فرد  أو ما عرب عنه بعضهم، بقوله: )

 ( لن يكون اسوأ من موقفك اذا مت ووجدت النار!  : املؤمن

امللحد،   صديقه  مع  حواره  يف  حممود  مصطفى  عنه  عرب  ما  له  أو  قال  أنه  ذكر  والذي 

وانتهيت بعد عمر طويل إىل موت وتراب    ،ماذا يكون احلال لو اخطأت حساباتكساخرا: )

لن أكون قد خرست شيئا .. ولكنكم أنتم  ء؟(، فأجابه مصطفى حممود بقوله: )ليس بعده َش 

سوف تكون   ..سوف خترسون كثريا لو أصابت حسابايت وصدقت توقعايت .. وإهنا لصادقة

  (1) (ئة هائلة يا صاحبيمفاج

مع بعض املالحدة، حيث قال خماطبا  ع    اإلمام الصادق أو ما عرب عنه ـ قبل ذلك كله ـ   

 
 حوار مع صديقي امللحد.   (1) 
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، فقد سلموا وعطبتم  املؤمنني إن يكن األمر عىل ما يقول هؤالء وهو عىل ما يقولون، يعني  له: )

ء نقول  وأي َش (، فقيل له:  وإن يكن األمر عىل ما تقولون وليس كام تقولون فقد استويتم وهم

وهم   ، وكيف يكون قولك وقوهلم واحدا: )فقال ء يقولون ما قويل وقوهلم إال واحد؟ وأي َش 

وأنتم تزعمون أن   ،يقولون إن هلم معادا وثوابا وعقابا ويدينون بأن يف السامء إهلا وأهنا عمران

  (1)السامء خراب ليس فيها أحد...(

[ يف رهانه املعروف، والذي يمكن صياغته عىل  (2) باسكالبليز  ]وقد صاغ هذا املعنى  

 :(3)الشكل التايل

ربح    - 1 وهذا  اجلنة،  يف  اخللود  جزاؤك  فسيكون  موجودًا،  اهلل  وكان  باهلل  آمنَت  إن 

 الحمدود. 

إن مل تؤمن باهلل وكان اهلل موجودًا، فسيكون جزاؤك اخللود يف جهنم، وهذه خسارة    - 2

 الحمدودة.

 باهلل وكان اهلل غري موجود، فلن جُتزى عىل ذلك، وهذه خسارة حمدودة. إن آمنَت  - 3

إن مل تؤمن باهلل وكان اهلل غري موجود، فلن ُتعاقب لكنك ستكون قد عشت حياتك،    -4

 وهذا ربح حمدود. 

وهو   التقريبي،  املثال  هذا  نذكر  الرهان،  هذا  سباق  ولتقريب  حلبة  وجود  فرضنا  لو 

ا   ،للخيول  احلصان  املاضيةوشاهدنا  املسابقات  كافة  يف  الفائز  هو  مائة    ، ألبيض  ولنفرضها 

 
 ..74ص 1جالكايف،   (1)         

(، فيزيائي وريايض وفيلسوف فرنس اشتهر بتجاربه عىل السوائل 1662أغسطس    19،  1623يونيو    19بليز باسكال )   (2) 

يف جمال الفيزياء، وبأعامله اخلاصة بنظرية االحتامالت يف الرياضيات هو من اخرتع اآللة احلاسبة. استطاع باسكال أن يسهم يف إجياد  

  النثر الفرنس بمجموعته الرسائل الريفية..أسلوب جديد يف 

  احلجج : الرصاط املستقيم يف  استفدنا أكثر ما ذكرناه حول هذا الرهان من مقال مهم بعنوان   (3) 

 . والرباهني: رهان باسكال، آية اهلل السيد مرتىض الشريازي، شبكة النبأ 
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سباق، ووجدنا احلصان األسود هو اخلارس يف كل املسابقات املاضية، بل لو وجدنا احلصان 

 . منها  باملائة 1من املسابقات املاضية واحلصان األسود فاز يف   باملائة 99األبيض فاز يف  

ن  أعقاًل  نه حيتمل  أصان األبيض، عىل الرغم من  راهن عىل احلالعاقل ي  الواضح انفمن  

راهن عىل ي ن  أيكون هو احلصان الرابح هذه املرة، ولكن العقالء باإلمجاع يرون من السفاهة  

ويرون من احلكمة    ..منها   باملائة  90من املوارد أو حتى يف    باملائة  99احلصان اخلارس دائاًم أو يف  

 الفائز دائاًم أو غالبًا.  عىل احلصانكون املراهنة ن تأواملنطق 

فإن   احتامل  ولذلك،  يلغون  عقالء  هم  بام  العقالء  لكن  العكس  احتمل  وإن  العقل 

 ويعتربون احلجة يف اقتفاء أثر التجارب الناجحة السابقة. ، اخلالف

ننا إن راهنا  إعىل وجود اخلالق، وإن كان بصيغة أخرى، ف  املؤمنني  متامًا رهانوهكذا  

وكان موجودًا كان الثواب العظيم بام ال يتناهى شدًة   ، ثواب والعقابعىل وجوده ووجود ال

اخلسارة هائلة    ت ومدًة وِعدًة، وإذا راهنا عىل عدم وجوده وعدم اجلنة والنار وكان موجودًا كان

مع  نه سريبح حياته املحدودة،  أن الكافر غاية األمر  إف  ، مذهلة، ويف املقابل لو مل يكن موجوداً 

الرابح حتى يف هذه احلياة إذ يتجنب الرسقة والغش وغري ذلكالعلم أ فيزداد    ، ن املؤمن هو 

 . مكانًة ومصداقيًة لدى الناس كام سيحظى بالصحة والسالمة وغري ذلك

الرهانني   هل  فأي  العقالء..  الالمتناهيخيتاره  الربح  املحدود    ، رهان  الربح  رهان  أو 

 ؟جداً 

بل إن ذلك الربح املحدود الذي يتومهه املالحدة، ينال املؤمنون أكثر منه، كام ذكرنا يف  

 يكن  وملاإلنسان إذا آمن باهلل تعاىل وباملعاد والثواب والعقاب  العنوان السابق، ونضيف إليه أن  

إال أننا عندما   يئاً ش  املنكر  يربح  وال  شيئًا،  رسخي  الاملؤمن مع كونه    نإف  موجوداً ـ    فرضاً ـ    تعاىل  اهلل

هم أسعد حاالً من غريهم من الكفرة العصاة؛ وذلك ألن املحرمات  نرااملؤمنني امللتزمني نرى 

فاملؤمن املتدين يتجنب رشب اخلمر وأكل حلم    ؛إنام حرمت ملفاسد واقعية وأرضار حقيقية فيها 
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ن اخلمرة ترض العقل  أالعلم اخلنزير والزنا مثاًل وغري املؤمن ال يرى سببًا لتجنبها، وقد ثبت يف 

اخلطرة  ،والبدن األمراض  من  الكثري  يف  كام    ،وتتسبب  اخلنزير،  حلم  َيدم  أوكذلك  الزنا  ن 

. وبذلك املجمعات ويتسبب يف جمموعة من أخطر األمراض كالسفلس والسيالن وغريمها. 

لذي ال  فإن املؤمن يتجنب كل تلك اآلثار اخلطرية للمعايص، ويربح بذلك، بخالف امللحد ا

 جيد من يردعه عنها، ولذلك خيرس بسببها. 

ن املؤمن امللتزم أسعد من غريه  أاالستقراء والتجربة يدالن عىل باإلضافة إىل ذلك، فإن 

وجمتمعه  أرسته  أن  يف  ذلك  اجلار  ،  ومواساة  والوطن  األهل  وحب  النزاهة  والوفاء  الصدق 

ال به  أمر  مما  وغريها  والصوم  والصالة  والبعيد  سعادة والقريب  عوامل  كلها  األقدس  شارع 

 وسالم وتقدم ورفاه وأمن وطمأنينة. 

يف الكفار  بأن  كذلك    يقال،  يوجد يف املؤمنني الكثري من الفقراء واملرىض فإذا قيل بأنه  

فكام يف الكفار أغنياء وفقراء وعلامء وجهال فكذلك يف املؤمنني،   .. الكثري من الفقراء واملرىض

ن املؤمن من حيث إيامنه والتزامه بتجنب املعايص وبفعل الطاعات رابٌح،  أوإنام الكالم هو يف  

ن املؤمن ألطمئنانه باآلخرة واجلنة  أعكس الكافر من حيث كفره وعصيانه، وأقل ما يف األمر  

عىل  أقدر  العظيم،  تراه  والثواب  ولذلك  الكافر  من  والنوازل  املصائب  حتمل    حسب   عىل   ـ  

  عكس   اهلل،   بعني  ذلك  كل  يرى  إذ  والسكينة  والطمأنينة  النفس  اهلدوء  يمتلك  ـ  إيامنه  درجات

ن الكافر إذا تعرض أبوه أو أخوه أو ابنه حلادث مؤمل أودى أ، كام  اهللالكافر الذي ال يؤمن ب

ل إىل عدٍم حمض،  بحياته، فانه ال سلوان له وال م  نه إما املؤمن فأستند يتكأ عليه إذ يراه قد حتوَّ

يرى حبيبه قد انتقل إىل عامل أرحب وأوسع وأمجل وأفضل َفلِئن حزن عليه ساعة أو أيامًا اطمأن 

 بعظيم لطف اهلل تعاىل ساعات وأسابيع.

ه بصنوف  لوا ـ كعادهتم ـ االلتفات عليومع وضوح كل هذا وقوته إال أن املالحدة حاو

 من املغالطات: 
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بعضهم: )يفرتض الرهان أن اإلله احلقيقي هو بصورة اإلله اإلبراهيمي الذي  منها قول  

يمكننا هنا ختيل أن اإلله احلقيقي هو عكس ذلك متامًا: فقد يقوم عىل سبيل  و  ، جيازي أتباعه

يكون اإلله احلقيقي    أو قد   ،السخرية بزج باملؤمنني به يف اجلحيم وبجزاء غري املؤمنني به باجلنة

 هو إله الفكرة املالثيسية والتي تقول بأن اآلهلة تأكل أرواح املؤمنني بعد موهتم( 

وقال: )الرهان املعاكس إحدى الطرق التي نرد هبا عىل الرهان تكون بافرتاض إله آخر  

من   اإلله اآلخر يعاقب هؤالء الذين يؤمنون بوجوده من دون دليل وجيزي  ،يف حمل إله باسكال

 ( سواهم

الحظ أن هذه الفرضية ال تفرتض مسبقًا أن اإلنجيل أو القرآن أو ما شاهبهم  وقال: )

من الكتب املقدسة ليست من مصدر إهلي، فقد يكون اإلله قد أنزهلم بالضبط الختبار مدى 

 ( سذاجة البرش 

كال احلالتني  حيصلون عىل الربح يف  االفرتاضات  وقد تصور هؤالء املالحدة أهنم هبذه  

 .  أيضا  ن يف احلالتنيواملؤمن خيرس سواء كان اهلل موجودًا أو ال، بينام 

)يفرتض املؤمنون بطرحهم هلذا الرهان أنه يف صورة مالقاة إله ما بعد املوت  وقال آخر:  

جي بذلك  وهم  به  يؤمنون  الذي  اهلل  أو  العدم  فإما  الواحد،  إهلهم  هو  شك  بال  علون  سيكون 

الرهان مقترصا عىل إحتاملني فقط بينام تعرض لنا امليثولوجيا آالف االهلة والديانات التي تعد 

اهلة    3999أتباع اآلهلة واملعتقدات األخرى باجلحيم والعذاب األبدي ! فلنفرتض إذا وجود  

هو  صحيحا  املؤمن  اعتقاد  يكون  أن  احتامل  اهلة،  وجود  عدم  يف  واحدا  احتامال  و    مقرتحة 

نسبة    4000/ 1 املؤمن  يملك  اجلحيم  من  للنجاة  حق  عىل  امللحد  يكون  أن  إلحتامل  مساو 

  4000/ 1أي يف أن يكون إهله موجودا أو عدم وجود آهلة بينام يملك امللحد نسبة    4000/ 2

 ( للنجاة من العقاب

 من وجهني: واجلواب عىل هذا  
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األول  أن الوجه  ال أاحتامل    :  عباده  )املفرتض(  اهلل  يعاقب  بهن  يؤمنون  ويثيب    ، ذين 

املنكرين له واملعارضني باجلنة، هو صفر لدى العقالء، وهو وإن كان احتامالً عقليًا إال انه ليس  

 بل ال جتد عاقاًل يف حياته العملية ينساق مع مثل هذا االحتامل اهلش.  ،بعقالئي أبداً 

أو املوظف يف    ، اجلندي يف اجليش إذا أطاع الضابطيرى أن  جد عاقاًل  يمكن أن نهل  ف

ن أ نه من املحتمل  إف  ، الرشكة إذا أطاع املدير والتزم بأوامره ونفذ التعليامت كلها كام طلبت منه

نه إذا عىص املدير  أيعاقبه املسؤول أشد العقاب ويسجنه ويعذبه، عىل سبيل السخرية مثاًل، و

ُبه    نهإودمر رشكته وممتلكاته، أو خالف قرارات اجليش وأفسد خططه العسكرية ف حينئٍذ سيقرِّ

 . إليه أكثر وسوف يمنحه ترقية كربى يف الرشكة أو اجليش

ن هذا االحتامل وإن كان عقاًل ممكنًا، لكنه عقالئيًا صفر، وهل يلتزم هذا الفيلسوف  إ

اإلشارة  عند  بالوقوف  يأمره  املرور  رشطي  الفيلسوف  هذا  وجد  إذا  فمثاًل  كالمه؟  بمقتىض 

عًا باحلمراء فهل يعصيه ويعارضه     ، عطاين هدية رائعة أفلعلني إذا عصيته  :  نه من يدريأمتذرِّ

أمه رايس وقادين إىل السجن أ ما إذا أطعته ووقفت عند اإلشارة رضبني باهلراوة الغليظة عىل 

 املظلم ويف أشد أنواع التعذيب.

ن فيها عصابة  أن هنالك غابة تقع يف وسط بلدتني )أ وب( وأ  وا تصورونقول هلؤالء:  

ن أ يقتلونه رش قتلة، وثم    ،ويسلبونه كافة أمواله   ، األرشار يعتدون عىل كل من يمره عربها من  

البلدة )ب(  إىل  للوصول  الرهان   ،هناك طريقًا آخر  وهو طريق آمن، فهل جتد عاقاًل يعكس 

ن هؤالء األرشار إذا رأوين حيتضونني ويكرموين  أسأسلك طريق الغابة إذ من املحتمل    :ويقول

َيبونن املحتمل  ثم  ومن  أمواهلم؟  كل  اآلمن  أي  الطريق  سلكت  إذا  الرشطة  أنني  هتامجني  ن 

 )املعروفة بالنزاهة( وتسلبني حتى ثياِّب ثم تقتلني رش قتلة؟

ن يتحول  أوإن احتمل عقاًل    ،من البدَيي ان العقالء يراهنون عىل خيار الطريق اآلمن

إىل   ون من يسلك طريق أو  ،أرشارالرشطة األخيار )وهم حتت رقابة صارمة( فجأة  َيُعدُّ هنم 
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ن األرشار فجأة يتحولون إىل أخيار عشاق  أالغابة اخلطر ملجرد ذلك االحتامل العقِل الواهي )

 له ويكرمونه( من السفهاء بل من أكثر السفهاء سفاهة ويرون تفكريه أشد األفكار تفاهًة! 

ما هو يف حدود مقتضاه وال    ن كل برهان إنام يتكفل الربهنة عىل وهو أالوجه الثاين:  

الربهان   فهذا  ذلك،  من  األكثر  والغزايل  يتكفل  املعري  وبعده  الصادق  اإلمام  ذكره  الذي 

ن البناء عليه هو األسلم  أو  ،إنام يتكفل أصل احتامل وجود إله خالق للكونوباسكال وغريهم،  

ل، واخلطاب فيه موجه ملن يشك يف وال    ،وجوده تعاىل   األفضل بال شك، وهو عىل تقدير التنزه

يطمئن لألدلة كربهان إبطال الدور والتسلسل فرضًا، فنقول له حينئٍذ: لكن هذا الرهان هو  

  يتكفل   ال  ـته احلالية  بصيغ  ـ   ولكنه  مثلام ذكرنا سابقا،الرهان الرابح وذاك الرهان هو اخلارس  

  مثاًل،   التثليث  وعدم   للباري  رشيك  وجود  عدم  إثبات  بمجرده  يتكفل  ال  أي  ، ذلك  من   األكثر

  ضامئم  أو  تتميم   إىل  حيتاج ذلك بل.. مثالً   جمرد  اهلل  ان  إثبات يتكفل   ال  كام تطويره،  جرى  إذا  إال

أصل  م  العديد  إقامة  إىل   تفتقر   التي  احلقائق  ككافة  وذلك   أخرى،   أدلة  من عىل  الرباهني  ن 

تندفع بعض اإلشكاالت األ تفاصيل حقائقها، وبذلك  تارة ثم عىل  خرى عىل هذا وجودها 

 الربهان، وال حاجة للطالة باستعراضها مع األجوبة عليها. 

أن   إىل  ننبه يف األخري  أن  نافع ونحب  احلقيقي، ولكنه  اإليامن  يعني  باسكال ال  رهان 

للمتحريين كمقدمة للبحث العقِل، وكمخلص للدوافع النفسية التي تدعو للحلاد، وقد ذكر  

املتحريين كيف استفاد منه   أنه كان يف مرحلة من كللوصول إىل اإليامن احلقيقي، فذبعض  ر 

مراحل حياته مؤمنا بوجود اهلل، ال عن اقتناع عقِل ولكن ألن اإليامن ـ يف نظره ـ مناسب له،  

املضطربة   معيشته  يف  امللحد  إليها  ويفتقر  حياته،  يف  حتقيقها  يرجو  التي  للطمأنينة  ومالئم 

أنا مؤمن ألن اإليامن يالئمني! ثم ما زال الرجل مستمرا يف   املتحرية.. وقد عرب عن هذا بقوله: 

العقلية، حتى حتول إىل اإليامن  الرباهني  إىل  الوجدانية  متنقال من اإلشارات  رحلته اإليامنية، 

 . احلقيقي 
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الدالة عىل وجود   الكثرية  العقلية  األدلة  تتوفر لديه  أن  بعد هذا  لليامن  الداعية  وعىل 

 تكفلت املصادر املقدسة باإلشارة إىل الكثري منها. اليوم اآلخر، وقد 

أن قدرة اهلل تعاىل التي أخرجت هذا العامل هبذه الصورة ال تعجز عن أن تنشئه من    فمنها 

َب َلنَا َمَثاًل َوَنِسَ ﴿ جديد، وبصور أخرى ال هناية هلا، فقدرة اهلل ال حتد، كام قال تعاىل:   َورَضَ

َقاَل َمْن حُيِْي ا ٍة َوُهَو بُِكلِّ َخْلٍق 78ْلِعَظاَم َوِهَي َرِميٌم ) َخْلَقُه  َل َمرَّ َأْنَشَأَها َأوَّ ( ُقْل حُيْيِيَها الَِّذي 

َجِر اأْلَْخرَضِ َناًرا َفإَِذا َأْنُتْم ِمنُْه ُتوِقُدوَن ) 79َعلِيٌم )  ( َأَوَلْيَس الَِّذي 80( الَِّذي َجَعَل َلُكْم ِمَن الشَّ

اَمَواِت َوا ُق اْلَعلِيُم ) َخَلَق السَّ ( إِنَّاَم َأْمُرُه إَِذا  81أْلَْرَض بَِقاِدٍر َعىَل َأْن خَيُْلَق ِمْثَلُهْم َبىَل َوُهَو اخْلاَلَّ

َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن )  َأْن  ُتْرَجُعوَن 82َأَراَد َشْيًئا   َوإَِلْيِه 
ٍ
ء بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ ََشْ ( َفُسْبَحاَن الَِّذي 

 [ 83  -  78]يس:    ﴾( 83)

ِل َبْل ُهْم يِف َلْبٍس ِمْن َخْلٍق َجِديدٍ ﴿وقال يف آية أخرى:   [ 15]ق:   ﴾َفَعيِينَا بِاخْلَْلِق اأْلَوَّ

وقد رضب اهلل تعاىل لنا األمثلة املقربة لذلك ببعض مظاهر احلياة التي نرى عودهتا بعد  

َا النَّاُس إِْن ُكنُْتْم يِف   ﴿ املوت، كام قال تعاىل:     َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث َفإِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن َياَأَيُّ

َ َلُكْم َوُنِقرُّ يِف اأْلَْرَحا  َقٍة لُِنَبنيِّ َقٍة َوَغرْيِ خُمَلَّ ِم َما َنَشاُء إِىَل َأَجٍل  ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة خُمَلَّ

ى ُثمَّ ُنْخِرُجُكْم طِفْ  ُكْم َوِمنُْكْم َمْن ُيَتَوىفَّ َوِمنُْكْم َمْن ُيَردُّ إىَِل َأْرَذِل اْلُعُمِر  ُمَسمًّ اًل ُثمَّ لَِتْبُلُغوا َأُشدَّ

ْت وَ    َرَبْت َوَأْنَبَتْت لَِكْياَل َيْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلٍم َشْيًئا َوَتَرى اأْلَْرَض َهاِمَدًة َفإَِذا َأْنَزْلنَا َعَلْيَها املَْاَء اْهَتزَّ

فمن قدر عىل خلق اإلنسان يف أطوار متعددة ال يعجز عن   ، [5]احلج:    ﴾ِمْن ُكلِّ َزْوٍج هَبِيٍج 

 بل إن اإلعادة أهون من البدء يف حكم العقل.  ،إعادته مرة أخرى 

ليس هناك ما ينفيه العقل من شأن البعث واجلزاء ، إذ العقل ال  باإلضافة إىل ذلك، فإنه 

ملستحيل كاجتامع الضدين، أو التقاء النقيضني ، والبعث واجلزاء ليسا ينفي إال ما كان من قبيل ا

 من ذلك يف َشء . 

وجود احلياة الدنيا وما فيها من نعيم وشقاء ، شاهد عىل وجود  باإلضافة إىل ذلك؛ فإن 
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حياة أخرى يف عامل آخر يوجد فيها من العدل واخلري والكامل ، والسعادة والشقاء ما هو أعظم  

ري ، بحيث أن هذه احلياة وما فيها من سعادة وشقاء ال متثل من تلك احلياة إال ما وأفضل بكث 

ورق   قطعة  عىل  الغناء  احلدائق  من  حديقة  أو   ، الضخمة  القصور  من  قرص  صورة  متثل 

 .(1)صغرية

الزمان النوريس يف ]رسالة احلرش[ الكثري من التساؤالت التي هتدي   وقد طرح بديع 

 اإليامن باليوم اآلخر نقترص منها عىل ما يِل:العاقل ال حمالة إىل 

أمن املمكن لـَمن له شأن الربوبية وسلطنة االلوهية، فأوجد كونًا بديعًا كهذا الكون؛  

ظهارًا لكامله،ثم ال يكون لديه ثواب للمؤمنني الذين قابلوا  إلغايات سامية وملقاصد جليلة،  

يعاِقب أهل الضاللة الذين قابلوا تلك املقاصد تلك الغايات واملقاصد بااليامن والعبودية، وال  

 بالرفض واالستخفاف..؟! 

أمن املمكن لربه هذا العامل ومالكه الذي أظهر بآثاره كرمًا بال هناية، ورمحة بال هناية،  

يقرر   للمحسنني، وال  ر مثوبة تليق بكرمه ورمحته  يقده وعزة بال هناية، وغرية بال هناية، ان ال 

وغريته للمسيئني؟.. فلو أنعم االنسان النظر يف سري احلوادث ابتداًء من عقوبة تناسب عزته  

أضعف كائن حيه وأشده عجزًا وانتهاًء بأقوى كائن، لوجد ان كل كائن يأتيه رزقه رغدًا من 

هم عجزًا ألطف االرزاق وأحسنها، ويسعف كل   كل مكان، بل َيمنح سبحانه أضعَفهم وأشده

يداويه.. وهكذا جيد بام  الضيافة   مريض  كل ذي حاجة حاجته من حيث ال حيتسب.. فهذه 

نا بداهة، ان يدًا كريمة خالدة هي   الفاخرة الكريمة، واالغداق املستمر، والكرم السامي، تدله

 التي تعمل وتدير االمور. 

ما دام رب هذا العامل ومدبهره له هذا الكرم الواسع، وهذه الرمحة التي ال منتهى هلا، وله  

والع  والكرم  اجلالل  املستخفني،  تأديب  يقتضيان  املطلقني  واجلالل  العزة  وان  املطلقان،  زة 

 
 .األدلة العقلية عىل إثبات اليوم اآلخر والبعث واحلساب واجلزاءانظر يف ذلك مقاال بعنوان:   (1) 
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الواسع املطلق يتطلب اِكرامًا غري متناه، والرمحة التي وسعت كل شئ تستدعي احسانًا يليق 

هبا، بينام ال يتحقق من كل ذلك يف هذه الدنيا الفانية والعمر القصري اال جزء ضئيل جدًا هو  

 كقطرة من بحر. 

الرمحة   العميم، وتنسجم مع تلك  الكرم  تليق بذلك  فالبد ان تكون هناك دار سعادة 

الواسعة.. واال يلزم جحود هذه الرمحة املشهودة، بام هو كانكار وجود الشمس التي يمأل نوُرها 

النهاَر، ألن الزوال الذي ال رجعة بعده يستلزم انتفاء حقيقة الرمحة من الوجود، بتبديله الشفقة  

 يبًة، واملحبة حرقًة، والنعمة نقمًة واللذة أملًا، والعقل املحمود عضوًا مشؤومًا. مص

وعليه فالبد من دار جزاء تناسب ذلك اجلالل والعزة وتنسجم معها. ألنه غالبًا ما يظل  

 الظاملُ يف عزته، واملظلوُم يف ذلته وخنوعه، ثم يرحالن عىل حاهلام بال عقاب وال ثواب. 

اِمهاالً قط، ِوان ُامهَلت اىل حمكمة كربى، فالقضية مل هُتمل ولن هُتمل،    فاألمر اذن ليس 

ل العقوبة يف الدنيا. فانزال العذاب يف القرون الغابرة بأقوام عصت ومتردت يبني   بل قد ُتَعجه

ض دائاًم لصفعات   لنا ان االنسان ليس مرتوكًا زمامه، يرسح وفق ما يمىل عليه هواه، بل هو معره

 واجلالل. ذي العزة 

من   ابتداء  الوجود  قانون  بتدبري  ربوبيته  سلطان  أظهر  جالل  ذي  خلالق  املمكن  أمن 

يعامل   ال  ان  وامليزان..  العدالة  وبمنتهى  والنظام  احلكمة  بغاية  باملجرات،  وانتهاء  الذرات 

اولئك  لتلك احلكمة والعدالة، وان ال جيازي  الربوبية وانقادوا  بتلك  احتموا  باالحسان من 

 الذين عصوا بكفرهم وطغياهنم تلك احلكمة والعدالة؟. 

بينام االنسان ال يلقى ما يستحقه من الثواب أو العقاب يف هذه احلياة الفانية عىل وجه  

يليق بتلك احلكمة وتلك العدالة اال نادرًا، بل يؤخر، اذ يرحل اغلب أهل الضاللة دون ان 

ن ينالوا ثواهبم.. فالبد ان تناط القضية بمحكمة  يلقوا عقاهبم، ويذهب اكثر اهل اهلداية دون أ

 آيل اىل سعادة عظمى. 
ٍ
 عادلة، وبلقاء
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مطلقة.   بحكمة  فيه  يترصف  انام  الكون  هذا  يف  يترصف  الذي  ان  لواضح  انه  نعم، 

فأتطلب برهانًا عىل هذا؟.. فانظر اىل رعايته سبحانه للمصالح والفوائد يف كل شئ!.. أال ترى  

يعًا سواء العظام منها أو العروق وحتى خالياه اجلسمية وكل جزء منه  ان اعضاء االنسان مج

ومكان، قد روعيت فيه فوائد وحكم شتى، بل ان يف اعضاء جسمه من الفوائد واإلرسار بقدر 

ما تنتجه الشجرة الواحدة من الثامر، مما يدل عىل ان يد حكمة مطلقة تدير االمور. فضاًل عن 

البديع يف صنعة ك اللذان يدالن عىل ان االمور تؤدى التناسق  الكامل فيها  ل شئ واالنتظام 

 بحكمة مطلقة. 

إىل آخر ما ذكره يف الرسائل من خطابات وبراهني توجه ألصحاب العقول السليمة،  

 التي حتاول التعرف عىل حقيقة الوجود كام هو يف الواقع، ال كام ترغب. 
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 والقيم احلضارية اإلحلاد..  

وحات الكربى للمالحدة ابتداء من عرص النهضة األوروبية إىل  عندما نستقرئ األطر

..  حتقيق القيم احلضاريةاليوم نجد  الغالب عليها دعوى خطرية هي كون اإليامن باهلل عقبة دون  

دون التحرض  فهم مل يكتفوا بكونه عقبة دون التحرر اإلنساين، وإنام أضافوا إليه أيضا كونه عقبة  

 . والقيم املرتبطة به

التصورات  ول تلك  ظل  يف  اإلحلادية  التيارات  من  وغريها  املاركسية  نشأت  ذلك 

التشوَيية للدين، ونشأ معها وقبلها شعار ]الدين أفيون الشعوب[، وهو الشعار الذي رفع قبل  

 الثورة الفرنسية، وبقي مستعمال لدى املالحدة إىل اليوم. 

شبهات املرتبطة هبذا يف اجلانب، ال  وهلذا، فإن عىل الداعية املواجه للحلاد أن يناقش ال

التي كانت   املنحرفة  بالدين هي تلك األديان  العادة  املقصود يف  الدين، ذلك أن  بالدفاع عن 

 . حقيقة أفيونا للشعوب 

ولذلك فإن اجلدل معهم يف هذا ال طائل من ورائه، بل قد يكون هلم احلق يف كثري منه،  

ِذيَن ﴿ي يرفعونه، ومقرا له يف بعض معانيه:  وقد قال تعاىل مشريا إىل ذلك الشعار الذ َا الَّ َياَأَيُّ

َسبِي  َعْن  وَن  َوَيُصدُّ بِاْلَباطِِل  النَّاِس  َأْمَواَل  َلَيْأُكُلوَن  ْهَباِن  َوالرُّ اأْلَْحَباِر  ِمَن  َكثرًِيا  إِنَّ  اهللَِّ  آَمُنوا  ِل 

َة َواَل ُينِْفُقو  َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ ُهْم بَِعَذاٍب َألِيمٍ َوالَّ ْ ؛  [ 34]التوبة:    ﴾هَنَا يِف َسبِيِل اهللَِّ َفَبرشِّ

فهذه اآلية الكريمة تشري إىل ما كان يقوم به رجال الدين من استغالل للدين يف سبيل حتقيق 

 املصالح الشخصية، وتشويه الدين ألجل ذلك، حتى يصبح مطية خلدمة أغراضهم. 

 وإنام بناحيتني مهمتني: 

: بيان عدم عالقة اإليامن باهلل بكل ما وقعت فيه األديان من االنحرافات، وأن  أوالمها 

 ولكل منهام منهجه اخلاص يف البحث.اإليامن باهلل، كقضية عقلية منفصل متاما عن األديان.. 
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فالبحث عن اإليامن باهلل، يقتيض استعامل األدلة العقلية التي سبق أن أرشنا إىل جمامع  

األول.. أما البحث يف األديان، ومدى مصداقيتها، فيقتيض مناهج كثرية،    نها يف الفصل  الكثري م 

الذي  التحريف  املقدسة، ومالحظة مدى  التارخيي والوثائقي للتحقق من مصادرها  كاملنهج 

، مما وقع هلا.. أو كدراسة نصوصها والقيم التي جاءت هبا واألدلة التي تعتمد عليها وغري ذلك

 . لفصل األخري من هذا الكتابسنراه يف ا

، وأن اجلرائم التي  والتحرض  : هو بيان عدم إمكانية مسامهة اإلحلاد يف التنوير وثانيهام 

إبان حكم رجال الدين    ها أصابت البرشية إبان حكم املالحدة ال تقل عن اجلرائم التي أصابت

الظالمية   يف  يساهم  هو  بل  املالحدة،  يزعم  كام  حال  ليس  اإلحلاد  فإن  ولذلك،  املزيفني، 

 واالستبداد، وكل أنواع الظلم واجلور، كام نرى يف الواقع. 

عىل   ذكرناه  ما  تطبيق  املبحث  هذا  يف  سنحاول  هذا،  عىل  ترتكز  بناء  مهمتني  ناحيتني 

 . امصلة اإليامن أو اإلحلاد هبمدى ، لنرى القيم احلضاريةعليهام كل 

فيه اعتمدنا  العلامنية،  اموقد  حول  كثرية  مؤلفات  من  كتب  ما  عىل  األوىل  بالدرجة   

 .   (1)وتارخيها، وتاريخ املذاهب الفكرية املرتبطة هبا 

 : والعلم أوال ـ اإلحلاد..  

تعملها اإلحلاد يف  ربام تكون دعوى ]العلمية[ أو ]املنهج العلمي[ هي األيقونة التي يس

ي،   كل عصوره، فمنذ عهد ديموقريَطْس، ذلك الفيلسوف اليوناين املادي صاحب املذهب الذره

عن  واالبتعاد  واخلرافة  بالدجل  ويرموهنم  العقل،  وقلة  باجلهل  املؤمنون  يصفون  واملالحدة 

بقوله: )رجال  العلمية والعقالنية، أو كام عرب عن ذلك توماس جفرسونـ  كام ينقل عنه دوكينزـ   

الدين من خمتلف الطوائف يعانون من تقدم العلم كام يعاين السحرة من موعد رشوق الشمس،  

 
يون واإلسالم ملحمد  والعلامن،  ومنها: العلامنية نشأهتا وتطورها وآثارها يف احلياة اإلسالمية املعاِصة، سفر احلوايل   (1) 

 . قطب، وغريها من الكتب
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ويعبسون يف وجه تلك اإلطاللة التي تعلنهم بأن تلك الوهام التي يعتاشون عليها يف طريقها 

  (1)للزوال(

التاريخ العلمي للبرشية  وبناء عىل هذا ظهرت املذاهب املادية والوضعية، والتي تقسم  

لثالثة أطوار: الطور الالهويت، والطور امليتافزيقي، والطور العلمي الوضعي.. ثم تسَخر من 

عن  العزوف  إىل  وتدعو  باالحرتام،  اجلدير  الوحيد  هو  العلمي  الطور  وتعترب  األطوار،  كل 

هتامم به أوهاما البحث عن أصل الكون ومصريه أو علله األوىل، وتعترب البحث يف ذلك أو اال

 وخرافة. 

وهكذا راح فرويد وأشباهه من علامء النفس يفرسون وجود اهلل تفسريا نفسيا ال عالقه   

له بالعلم وال بالعقل، فالناس يف رأي فرويد يميلون إىل االعتقاد بوجود أب وراء هذا الكون 

عند فرويد وغريه   ـ  نسانألهنم، بوصفهم أطفاالً، بحاجة ماسة إىل رعاية أب، وهكذا فإن اإل

 .(2) يف ذلك العرص ـ هو الذي خيلق اهلل، ال العكس

يمكن القول بأن الدين  ) وبناء عىل هذا اعترب الدين مرضا من األمراض النفسية، فقال:  

عن عقدة أوديب،    ،مثله مثل عصاب الطفل   ،وبأنه ينبثق   ،هو عصاب البرشية الوسوايس العام

يمكننا أن نتوقع أن يتم العزوف عن   ، من هذه التصورات وانطالقاً   . عن عالقات الطفل باألب

 ( 3) الدين عرب سريورة النمو املحتومة التي ال راد هلا(

 

 . 113وهم اإلله، دوكنز، ترمجة بسام البغدادي، دط، دت، ص   (1) 

علم األديان مسامهة يف التأسيس، ميشال، مسالن ، ترمجة: عزالدين عناية، الطبعة األوىل،    (2) 

 .. 143املركز الثقايف العرِّب، ومنشورات كلمة. ص:  

قلق يف احلضارة، سيغموند فرويد، ترمجة، حتقيق: جورج طرابيَش، دار الطليعة للطباعة     (3) 

 . 60والنرش، ص  
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ومثله برتراند راسل الذي راح يصور اإليامن باهلل بكونه جمرد فكرة مستمدة من نظم  

وت السائدة استمد فكرة اإليامن باهلل من نظم الطغيان واجلرب  نسان الطغيان واالستبداد: )اإل

باهلل أشبه ما تكون بعالقة العبد الذليل باحلاكم املستبد، وهي ذلة    نسان يف الرشق، فعالقة اإل

  (1)تأباها كل نفس تشعر باملعزة والكرامة(

لكن كل املواقف السلبية التي نطق هبا دعاة اإلحلاد القديم ال تشكل شيئا أمام دعاوى  

أهنم وحدهم أصحاب العلم والعقل واحلكمة، وأن   أصحاب اإلحلاد اجلديد الذين تصوروا 

من عداهم ليسوا سوى بلهاء وأغبياء، وال عالقة هلم بالعلم، وال باملنطق، وال بأي أداة من 

 أدوات التفكري. 

وقد عرب عن هذه اللغة الساخرة من العقل املؤمن كل من كتب يف اإلحلاد اجلديد، أو  

إليه، فكلها مم لوءة بالتهكم والسخرية من العقول املؤمنة، وكلها قدم حصصا وبرامج تدعو 

 تعترب العلم ومناهجه بضاعة خاصة باملالحدة ال يشاركهم فيها غريهم. 

 وللرد عليهم نعتمد منهجني: وكل هذا غري صحيح، وجمرد دعاوى، 

، وأن  كبار العلامء والفالسفة والباحثني يف كل العصور كانوا من املؤمنني: بيان أن  أوهلام 

يامن مل حيل بينهم وبني العلم وال البحث وال التفكري، بل كان داعام هلم، وسندا يف الكثري من اإل

 األطروحات التي نوروا هبا العامل. 

بني  ثانيهام  التي حصلت  التناقضات  وأن  العلم،  الصحيح مع  الدين  تنايف  بيان عدم   :

 العلم والدين سببها حتريف األديان، وليس الدين نفسه. 

 أن نرشح ـ باختصار ـ كال املعنيني يف املطلبني التاليني: وسنحاول 

 

، ص  1998ون، د. رمسيس عوض، مؤسسة اإلنتشار العرِّب ،  ُملحدون حمدثون ومعاِص   (1) 

56 . 
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 ـ العلامء .. واإليامن:   1

واإليامن،   العلم  بني  التعارض  عدم  هلم  ليثبت  للمالحدة،  املناظر  إليه  حيتاج  قد  مما 

التعرف عىل أعالم العلامء الكبار يف مجيع املجاالت، والذين مل حيل اإليامن بينهم وبني العلم،  

أنه لو كان العلم يقتيض اإلحلاد، لكل كل أولئك العلامء املؤمنني غري جديرين ليثبت هلم  ذلك  و

 بتلك األلقاب العلمية الكثرية التي لقبوا هبا. 

هؤالء )   (1)العلامء  فمن  جول[  ]جيمس  الكبري  بنيه  1889ـ  1818الفيزيائي  الذي   )

وحدة الطاقة باسمه ]اجلول[ باإلضافة اىل  العالقة بني احلرارة واحلركة امليكانيكية، ولذا دعيت  

للقانون  بالطاقة احلرارية، وذلك بفضل تقديمه أساسا اختباريا  كونه أحد مؤسس ما عرف 

األول املختص بالديناميكا احلرارية، والذي يشري إىل أن الكون عاجز عن خلق نفسه بنفسه..  

اهلل وطاعتها، جيب أن يكون هدفنا التايل  وقد عرب عن إيامنه باهلل بقوله: )بعد التعرف عىل إرادة 

  (2)هو االطالع عىل خصائص احلكمة والقدرة والصالح لديه، كام تربزها أعامله(

( الذي اشتهر بإرسائه مبادئ الطاقة احلرارية،  1907ـ  1824ومنهم ]وليم طومسون[ ) 

أو عرضه  قد  جول  العامل  كان  الذي  األول  قانوهنا  من  لكل  الدقيقة  ولقانوهنا  وبصياغته  ال، 

الثاين.. باإلضافة إىل ذلك، فهو مكتشف قياس احلرارة املطلقة، والتي أطلق اسمه عىل وحدهتا 

تكريام له، كام أنه سجل نحو تسعني اخرتاعا خالل حياته.. وقد عرب عن إيامنه باهلل بقوله: )كل  

بعيدة كل البعد   ما حولنا يشري بوضوح تام إىل خطة حكيمة وصاحلة.. أما فكرة اإلحلاد فهي

 

من املراجع التي رجعنا إليها يف هذا: كتاب ]وقال اهلل[، تأليف الدكتور فريد أبو رمحة،  (   1)

 ترمجة ميشال خوري، وهو يف موقع ]مقدمات ومعاجم[ عىل هذا الرابط: 

https://www.kalimatalhayat.com/outlines/300-and-god-said.html 

(2  ) Crowther, British Scientists of the Nineteenth Century, Routledge & Kegan Paul, London  ,1962. , p   .138 .  
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  (1)عن املنطق السليم بشكل أعجز عن التعبري عنه بالكلامت(

 ( الكهرطاسية،  1879ـ  1831ومنهم ]جايمس كالرك ماكسويل[  (، صاحب نظرية 

مع ما يرافقها من معادالت، والتي مهدت السبيل أمام فيزياء القرن العرشين.. وقد كان من 

)ا قوله:  وثائقه  يف  حفظت  التي  اإلنسان،  صلواته  خلقت  من  يا  شئ،  كل  عىل  القادر  للهم 

أن  علمنا  املخلوقات،  عىل  سلطته  كام  يطلب وجهك،  أن  له  يتسنى  حتى  حيا  نفسا  وجعلته 

 ندرس أعامل يديك هبدف تسخري األرض خلدمتنا، وعزز دوافعنا املقدسة خلدمتك( 

 ( كبلر[  ]جوانهس  عل1630ـ  1571ومنهم  يف  اكتشافاته  بفضل  استحق،  الذي  م  ( 

الفلك، أن يوصف بالرجل الذي بارش العملية التي اعتمدت املنطق بدل اخلرافات، فقوانينه  

الثالث حول مسار الكواكب، هي التي أرست أسس علم الفلك احلديث، وقد عرب عن إيامنه  

ن الطبيعة من ال َشء(  (2)بقوله: )أنا مسيحي مؤمن، معرتفًا بأن اهلل هو اخلالق اللطيف الذي كوه

لتدوين مبدأه الثالث املتعلق   1619وذكر يف كتابه ]انسجام العاملني[، والذي أصدره يف العام 

  (3) بمسار الكواكب، هذه الكلامت: )عظيم هو اهلل ربنا، وعظيمة قدرته، وال هناية حلكمته(

( بويل[  ]روبرت  احلديثة،  1691ـ  1627ومنهم  الكيمياء  رائد  بحق  يعترب  الذي   )

دور كبري يف تقدم التفكري العلمي، ومن مجلة اكتشافاته الشهرية، جهوده بشأن والذي كان له  

بقانون بويل.. فهو مل يكتف   أيامنا  الغازات بحجمها، والتي ال تزال ُتعرف يف  عالقة ضغط 

إليها   أضاف  بل  فقط،  العلوم  ل بتلك  من  تأليفه  جمموعة  ضمنها  التي  الدينية  الكتب  بعض 

 

(1  )  Thomson, W. Journal of the Victoria Institute, Vol. 124, p. 267. . 

(2  ) Tiner, J.H. Johannes Kepler- Giant of Faith and Science, Mott Media, Milford (Michigan)  ,1977 , pp  .195 -  6  

 املرجع السابق. (  3)
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 .  (1)طلق فيها من عامل الطبيعة لتوضيح حقائق الدينية التأمالت الروحية التي ان

 ( نيوتن[  ]إسحق  كقوانني  1737ـ  1642ومنهم  الكثرية،  االكتشافات  صاحب   ،)

والرياضيات،   الفيزياء،  حقول  يف  مسامهاته  إىل  باإلضافة  وغريها،  احلركة  وقوانني  اجلاذبية 

الذي يعد من أعظم    [ماثيامتيكا برينسيبا  وعلم الفلك وغريها، وقد كتب متحدثا عن كتابه ]

: )لقد كتبت هذا وال سيام يف الفيزياء   ،وأكثرها تأثريا يف مسار التطور العلمي   ، الكتب العلمية

الكتاب وأنا أضع نصب عيني أن يكون سبيال إىل مساعدة الناس عىل أن يؤمنوا باهلل املعبود،  

املأثورة: )يكفي أن أنظر إلهبامي  ولن يسعدين َشء أكثر من حتقيق هذه الغاية(، ومن أقواله  

النظام   أنظر إىل  فعندما  الغباء.  )اإلحلاد هو رضٌب من  أقواله:  باهلل(، ومن  مؤمنا  أكون  حتى 

نها من احلصول عىل  الشمس، أرى أن األرض تقع عىل املسافة املناسبة من الشمس، والتي متكه

دث من قبيل الصدفة(، ومن أقواله:  الكميات املناسبة من احلرارة والنور. وهذا بالطبع، مل حي

ن من الشمس والكواكب واملذنهبات ال يمكنه أن يصدر إاله   )إن هذا النظام الرائع الذي يتكوه

م بالكل إذ هو   عن مشورة وسلطان كائن فهيم وفطن... وهذا الكائن اإلهلي هو الذي يتحكه

  (2) رب الكل(

( فاراداي[  ]مايكل  ر1867ـ  1791ومنهم  كان  الذي  وهو  (  الكهرباء،  حقل  ائدًا يف 

أوائل   من  كان  أنه  كام  الكهربائي،  ل  واملحوه الكهربائي  املولهد  من  كل  اخرتاع  عن  املسؤول 

فاراد ) أطلقت  الكهربائية، وهلذا  املحركات  الكهربائية،  Faradمصنعي  املواسعة  ( عىل وحدة 

 

(1   ) More, L. T. The Life and Works of the Hounourable Robert Boyle, oxford University Press, Oxford   ,1944  , P .

171 ..  

(2   ) Tiner, J. H. Issac Newton- Inventor, Scientist, and Teacher, Mott Media, Milford (Michigan), 1975- inside front 

cover.. 
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حيصل بعد املوت: )أنت حتدثني  ومن أقواله املعربة عن إيامنه قوله ملن سأله عن ختميناته بشأن ما  

عن ختمينات؟ ليس عندي أية ختمينات. بل أنا مستند إىل أمور يقينية وأكيدة. ألين عامل بمن 

  (1)آمنت وموقن أنه قادر أن حيفظ وديعتي إىل ذلك اليوم(

 ( مورس[  ]صموئيل  الذي  1872ـ  1791ومنهم  مورس  ونظام  التلغراف،  خمرتع   )

املقدس   الكتاب  يف  الواردة  اهلل[  فعل  ]ما  عبارة  اختار  والذي  باسمه،  أول  (2) ُدعي  لتكون   ،

عمل   )أنه  قوله:  إيامنه  املعربة عن  ترصحياته  ومن  التلغراف،  بواسطة  نقلها  تم  رسمية  رسالة 

  (3)، ليس لنا، لكن السمك أعِط جمدًا(الرب... ليس لنا، يا رب

( الذي كان رائدًا يف جمايل علم املحيطات، وعلم  1873ـ 1806ومنهم ]متى موري[ ) 

وصف املياه، والذي كانت مقاالته وكتبه من أشهر املراجع يف هذين احلقلني، ومن كلامته املعربة  

لتثبيت مبادئ اجلغرافيا عن إيامنه قوله: )لقد المني العلامء عىل اقتبايس من الكتا  ب املقدس 

املادية. فالكتاب املقدس، يف زعمهم، مل ُيكتب ألهداف علمية، وبالتايل ال سلطة له يف ما يتعلق 

باملسائل العلمية. لكن أرجو منكم املعذرة. فالكتاب املقدس هو السلطة بالنسبة إىل كل َشء  

 أن العلوم أيضًا هي حق وصحيحة.  يأيت عىل ذكره... إن الكتاب املقدس هو حق وصحيح، كام

  (4)وهكذا فإن قراءة كل واحد منهام، عىل نحٍو صحيح، لن يعمل إال عىل برهان صحة اآلخر(

 ( باستور[  ]لويس  املجهري  1895ـ  1822ومنهم  األحياء  علم  الصنف  مؤسس   ،)

 

(1  ) Boreham, F. W. A Handful of Stars: Tests that Moved Great Minds, Epworth Press, London  ,1933 , P  .180 .  

 . 23:  23سفر العدد  (  2)

(3  ) Williams, E. L. and Mulfinger, G. Physiacal Science for Christian Schools, Bob Jones University Press, Greenville (South 

Carolina)  ,1974 , P   .458 .  

(4  ) Corbin, D. F. M. A Life of Matthew Fontain Moaury, USN & CSN, Sampson & Low & Co  ,.1888 .  
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(Microbiology( اجلراثيم  وعلم   )Bacteriologyامل وحتصني  التلقيح،  اقرتح  والذي  ناعة،  (، 

والبسرتة، والتي ساعدت عىل إنقاذ حياة املاليني من الناس، وصاحب قانون النشوء اإلحيائي،  

هذه  كل  مع  وهو  احلني..  ذلك  يف  رائحة  كانت  والتي  التلقائي،  التولهد  فكرة  بذلك  داحضًا 

إيام بينه وبني اإليامن، وقد عرب عن  العلم  العلمية الضخمة، كان مؤمنا، ومل حيل  نه املنجزات 

بقوله: )العلم يعمل عىل تقريب الناس من اهلل(، وقال: )كلهام أمعنُت يف دراسة الطبيعة، كلهام 

  (1)ازدادت دهشتي أمام عام اخلالق(

ومنهم ]الربوفسور جون بولكنجهورن[ الفيزيائي الشهري الذي تأثر تأثرا شديدا بسبب  

ممتلئة بالغموض والغرابة للهروب من   انحراف الفيزياء النظرية عن جماهلا، ودخوهلا يف عوامل 

لنظرية   الشديد  نقده  قال معربا عن  وقد  )إهنا  املتعددة  األكواناهلل..    يف   إهنا ..  فيزياء  ليست : 

 األكوان  من   بمجوعة  لليامن  واحد  علمي   سبب   يوجد  وال،  ميتافيزيقيه فكرة  األحوال  أحسن

 ( يكون أن  جيب كيف حيدد خالق  إلرادة نتيجة  هو  اآلن  العامل  ماعليه  إن..  املتعددة

ومنهم ]جوهانس كبلر[ صاحب االكتشافات العظيمة يف علم الفلك، والذي يوصف  

بالرجل الذي بارش العملية التي اعتمدت املنطق بدل اخلرافات، بفضل قوانينه الثالثة حول  

لعلمية من  مسار الكواكب، والتي أرست أسس علم الفلك احلديث.. والذي مل متنعه شهرته ا

ن الطبيعة من ال َشء(.. كام أنه  إعالن إيامنه باهلل، معرتفا بأن اهلل هو )اخلالق اللطيف الذي كوه

اعرتف بأنه قوانينه التي اكتشفها جاءت وليدة إيامنه بأن اهلل هو إله ترتيب، وليس إله تشويش..  

هذه العبارات اجلميلة:    وهلذا فقد أطلق عىل كتابه عنوان ]انسجام العاملني[، الذي وردت فيه 

 )عظيم هو اهلل ربنا، وعظيمة قدرته، وال هناية حلكمته( 

[ ذلك الفيلسوف والعامل الذي عاش فرتة طويلة من حياته يف اإلحلاد،  أنطوين فلو ومنهم ]

 

(1  ) Tiner, J. H. Louis Pasteur- Fouder of Modern Medicine, Mott Media, Michigan  (1990 ,) p  .75 ..  
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حلادي  عامًا يدافع عن الفكر اإل ، لكونه ظل ما يقارب ستني حلاد شتهر بكونه فيلسوف اإل حتى أنه ا 

كسفورد وأبريدين وكيِل وريدينغ ويف كثريمن اجلامعات األمريكيه والكنديه التي قام  يف جامعات أ 

غريها، لكنه مل جيد يف  مناظرات وكتب ومقاالت و ، مستخدما لذلك كل الوسائل من  هبا بزيارهتا 

ب  األخري مالذا إال يف اإليامن، فكتب كتابه الذي ينتقد فيه نفسه، وسامه ]للكون إله[، وقد عرب عن سب 

فقال  اإليامن،  الوراثي )   :اختياره  النووي  احلمض  جمال  يف  األحياء  علامء  أبحاث  أثبتت  مع    ، لقد 

التعقيدات شبه املستحيله املتعلقه بالرتتيبات الالزمه إلجياد احلياة أثبتت أنه البد حتاًم من وجود قوة  

تنادي  نظرية    البدء يف التفكري يف إجياد لقد أصبح من الصعوبه البالغه جمرد  )   قال يل:.. و خارقة وراءها( 

 ( باملذهب الطبيعي لعملية نمو أو تطور ذلك الكائن احلي املبني عىل مبدأ التوالد والتكاثر 

[ دافيزومنهم  ايرل  الطبيعة[  جورج  بالبحرية  ،  عامل  الذرية  البحوث  قسم  ورئيس 

، والذي مل يمنعه  بيعيةشعاع الشمس والبرصيات اهلندسية والطخصائي يف اإل ، واأل األمريكية

علمه من أن يرصح بإيامنه باهلل، بل يكتب املقاالت العلمية يف الدعوة إليه، ومن أقواله يف ذلك،  

عادة النظر يف أمور  إإىل    نسانسباب التي تدفع باإلت األتعدد والتي سجلها يف بعض مقاالته: )

 ( دقة يف الوصول إىل احلقيقة هنا ترجع مجيعا إىل رغبة البرش رغبة صا أالدين، ولكننا نؤمن 

الدينية وبني اإليامن باهلل، فقال:   املامرسات  أو  املفاهيم  انتقاد بعض  ثم راح يفرق بني 

ن نعرتف  أحلاد، وو اخلروج عليه ويبني اإلأن نفرق يف هذا املقام بني معارضة الدين  أينبغي  )

األب بعض  عىل  خيرج  من  عليها  أن  ينطوي  التي  التقليدية  يؤمن  فكار  لكي  األديان،  من  دين 

نعده بسبب ذلك وحده ملحداأقوي كبري، ال جيوز  إله    بوجود  الشخص قد .ن  . فمثل هذا 

يامنه هذا باهلل قائام عىل أساس  إيكون غري معتنق لدين من األديان، ولكنه يؤمن باهلل، وقد يكون  

 ( متني

فقال: )وليس معنى ذلك    ثم راح يفند تلك املقولة التي جتعل العلم حكرا عىل املالحدة، 

ن االعتقاد الشائع بأن أال  إحلاد وامللحدين بني املشتغلني بدراسة العلوم،  أننا ننكر وجود اإل
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نه  إكثر من انتشاره بني غريهم، ال يقوم عىل صحته دليل، بل أاإلحلاد منترش بني رجال العلوم  

 ( ني بالعلوم يتعارض مع ما نالحظه فعال من شيوع اإليامن بني مجهرة املشتغل

[ الذي عرب عن رفضه ألمثال تلك الطروحات  راسل ستانارد]الفيزيائي الشهري  ومنهم  

  فلسفة   إن )التي لبست لباس العلم والفيزياء لتبتعد اهلل، وتلغي وجوده، ومن أقواله يف ذلك:  

  هو   العلم  أن  فطرح  ،التعامل  عىل   واضح  مثال  وصلتني  كام  فهي  ،أعارضه  ما   حتديدا  هاوكنج

  فهو   ، أيضا   خطري  هراء  بل   ، هراء  َشء   لكل   كامل   فهم  لدينا   وأننا   ، الوحيد  املعلومات   مصدر

 ( فيه  مبالغ  بشكل والغرور  بالكرب العلامء  يشعر 

ختبارها  حتتاج ملصادم هيدروين بحجم جمرة ال [: )إهنا نظرية  ألوتارا  نظرية]وقال عن  

فمن أوجد النظرية؟ ومن   ، ن الكون خلق نفسهإحسنا لو قلناـ  طبقا للنظريةـ     وهذا غري ممكن.. 

  .. ورغم ذلك فال توجد هلا معادلة فيزيائية حتى اآلن  أوجد القوانني الفيزيائية اخلاصة هبا؟..

 ( لن يفعلوا الهنم ببساطة اليمتلكوهنا  . .أطلب منهم أن يكتبوا معادلة فيزيائية 

وأحد    . .1932عىل جائزة نوبل يف الفيزياء عام   الكبري، واحلائز  ومنهم الفيزيائي األملاين 

، والقائل:  مبدأ عدم اليقني،  أحد أهم مباديء الفيزياء احلديثةوصاحب    ، فيزياء الكم  مؤسس

البرشى  الوجود الجتاحت اجلنس  قادرة، لو اختفت من  )إنه نظام مبهر حتكمه قوة حكيمة 

 نووية وحروب اإلبادة(مصائب رهيبة أسوأ من االنفجارات ال

[ دافيدباركسومنهم  يف  توماس  األملعي  األستاذ  ذلك  واأل الكيمياء[  يف  ،  خصائي 

السينية واألشعة  الكهربية  إىل    .. النظريات  وينضم  باهلل،  يؤمن  أن  من  علمه  يمنعه  مل  والذي 

 الدعاة إليه. 

[ الفسيولوجيا والكيمياء احليوية[  وولز اوسكار لندبرغومنهم  ) ، والقعامل  للعامل  ائل: 

دراك احلقيقة  إن يستخدم هذه امليزة يف  أذا استطاع  إو  ، املشتغل بالبحوث العلمية ميزة عىل غريه

التي جيري بحوثه عىل   ، حول وجود اهلل العلمية  الطريقة  اليها  التي تستند  فاملبادئ األساسية 
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 اها هي ذاهتا دليل عىل وجود اهلل( مقتض

سسكايند[    ]ليونارد  موومنهم  وأستاذ  (  1940اليد  )من  الفائقة،  األوتار  نظرية  أبو 

ُملحدا، لكن بعد أبحاثه األخرية  ، والذي كان يف بداية أمره  الفيزياء النظرية بجامعة ستافورد

أعرتف أنه يستحيل أن ينشأ الكون إال من خالل تصميم ذكي وَترك اإلحلاد جانبـا، وهو يدافع 

اآلن بكل قوة عن رضورة وجود إله، وقد كتب يف ذلك كتابه ]حرب الثقب األسود: معركتي  

[، والذي انتقد فيه بشدة من أجل جعل العامل أكثر أمانا مع ميكانيكا الكم  هاوكنجمع ستيفن  

 اإلحلادية.  هاوكنجطروحات ستيفن  

[ بيجومنهم  موريس  الطبيعة(  م   1924  ـ  1853)[  روبرت  وأعامل  اكتشف  ،  من  ول 

عرشات األبحاث حوله.. والذي مل يمنعه علمه من أن سجل  و ،  1934الرادار يف العامل سنة  

ن نسلم فوق  أوالبد لنا  قوال يف ذلك: )يرصح باإليامن باهلل، بل يدعو إليه، ويربهن عليه، ومن أ

ن متتد لغري جزيء ضئيل  أقدرتنا عىل املالحظة ال تستطيع    أنذلك بام يسلم به الكثريون من  

له الذي نسلم بوجوده ال ينتمي إىل عامل املاديات، وال تستطيع فاإل  .. نسبيًا من احلقيقة الكلية

ثبات وجوده باستخدام العلوم  إن نحاول  أن تدركه، وعىل ذلك فمن العبث  أحواسنا املحدودة  

 ( نه يشغل دائرة غري دائرهتا املحدودة الضيقة الطبيعية أل

عىل جائزة  (ذلك الطبيب اجلراح، الذي حاز  1944ـ 1873[ ) ألكسيس كاريلومنهم ]

. والذي مل حيحبه علمه عن ربه، فقد كتب كثريا عن اهلل وأمهية  .1912نوبل يف الطب عام  

ن أقواله يف ذلك: )لعل الصالة هي أعظم طاقة مولدة للنشاط عرفت إىل  التواصل معه، وم

رفع  فلام  عالجهم  يف  العقاقري  املرىض فشلت  من  كثريًا  طبيبًا  بوصفي  رأيت  وقد  هذا،  يومنا 

 الطب يديه عجزًا وتسلياًم دخلت الصالة فربأهتم من عللهم( 

نشاط، وبالصالة يسعى  وقال: )إن الصالة كمعدن الراديوم مصدر للشاعات ومولد لل

 الناس إىل زيادة نشاطهم املحدود حني خياطبون القوة التي يغنى نشاطها(
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ونسأهلا   الكون  عىل  هتيمن  التي  العظمى  بالقوة  نصىل  حني  أنفسنا  نربط  )إننا  وقال: 

ضارعني أن متنحنا قبسا منها نستعني به عىل معاناة احلياة بل أن القراءة وحدها كفيلة بأن تزيد 

 نا ونشاطنا ولن نجد أحدا يرضع إىل اهلل إال عادت عليه الرضاعة بأحسن النتائج( قوت

  ، لست فيلسوفاً وكان يقول يف تواضع شديد، وهو احلائز عىل جائزة نوبل يف العلوم: )

فقط  علم  رجل  احلية   ، ولكنني  الكائنات  أدرس  املعمل  حيايت يف  األكرب من  الشطر    ، قضيت 

ومع ذلك فإنني ال    ،حاول أن أفهمهمأو   نسان،فسيح أراقب بني اإلوالشطر الباقي يف العامل ال 

 أدعي أنني أعالج أمورًا خارج نطاق حقل املالحظة العلمية( 

هذه جمرد نامذج عن كبار العلامء الذين مل حيل علمهم بينهم وبني اإليامن، وذلك أكرب  

 نفسية، ال نتيجة لألبحاث العلمية.دليل عىل أنه ال عالقة بني العلم واإلحلاد، وأن اإلحلاد رغبة  

بل إننا نجد يف العرص احلديث كبار املفكرين والفالسفة والعلامء الذين مل يكتفوا باإليامن  

التعرف   املختلفة  الفكرية  التيارات  الطويل، واملرور عىل  البحث  املجرد، وإنام استطاعوا بعد 

الدعوة إليه.. وهم كثريون جدا، وذلك عىل اإلسالم، واإليامن به، واإلذعان له، والكتابة يف  

والفطرة،   العقل  مع  تتناسب  التي  الصحيح  الدين  مفاهيم  من  اإلسالم  حيمله  ما  عىل  دليل 

 وحتمل مرشوعا للبرشية، يدل عىل كونه رسالة إهلية. 

الفيلسوف السويديِّ هوجان الرسون الذي أعلن عن إسالِمه يف السويد    (1) ومن هؤالء

والفيلسوف   بوكاي،  مؤخرا،  موريس  الفرنس  والطبيب  والعامل  غارودي،  روجيه  الفرنس 

واملغني   هوفامن،  مراد  األملاين  والسفري  والدبلومايس  أسد،  حممد  النمساوي  والكاتب 

الصويف،   القادر  عبد  اإلسكتلندي  والداعية  إسالم(،  ستيفنس)يوسف  كات  اإلنجليزي 

االن والدبلومايس  مجيلة،  مريم  األمريكية  االنكليزي والكاتبة  واملسترشق  إيتون،  كليزي غي 

جونز،   مجيلة  االسرتالية  والكاتبة  بويِل،  عايشة  االنكليزية  والكاتبة  لنغر،  مارتن 

 
 حتوالت املفكرين نحو اإليامن. انظر مقاال حتت عنوان: (  1) 



282 

 

وغريهم  ،  واألنرتوبولوجي األملاين أمحد فون دينفر، وأستاذ الرياضيات األمريكي جيفري النغ

   .. كثري

[، ويمكن  ]قلوب مع حممد    وقد ذكرنا الكثري منهم، ومواقفهم من اإلسالم يف كتاب 

التي   املادية  احلضارة  من  الغربيني  من  الكثري  ومواقف  مواقفهم  ملعرفة  إليه  الرجوع  للداعية 

أنشأها الفكر امللحد، والتي مل تستطع أن تلبي حاجات البرشية النفسية والروحية والعقلية..  

 ني. بل كانت وسيلة للرصاع بني األمم، واستغالل املستكربين للمستضعف

ىل اإلسالم، ورس انجذاهبم له،  عكيفية تعرفهم  باإلضافة إىل ذلك نجد يف سري حياهتم  

ناقدة و بعقول  متفاعلني  اليهودية،  أو  املسيحية  وللديانة  اإلحلادي  املادي  للفكر  عميقا  نقدا 

ويقظة مع منتجات احلضارة الغربية وإشكاالت الثقافة األوروبية يف خمتلف األبعاد الفلسفية  

 تارخيية والفكرية والسياسية.وال

]روجيه   ـ  مثال  ـ  هؤالء  بفرنسا   [غاروديفمن  العرشين  القرن  مر  فيلسوف  والذي   ،

انتمى للحزب الشيوعي    1933منذ سنة  ف   (1)بتحوالت فكرية كثرية إىل أن وصل إىل اإلسالم،  

معتقدا   للخروج  )الفرنس  بديال  يطرح  الذي  الوحيد  االختيار  كانت  الشيوعية  أزمة  أن  من 

عىل سبيل    الرأساملية. كام كانت أفضل جبهة تقاوم هتلر والنازية يف هذه الفرتة، ففي فرنسا ـ

ـ كان معظم املشتغلني بالكتابة والفنون وأساتذة اجلامعات، وحائزي جائزة نوبل: إما   املثال

أت عن أعضاء يف احلزب الشيوعي أو أصدقاء للشيوعيني. وذلك بسبب احلالة السيئة التي نش

  (2)(أزمة الرأساملية وتيار املقاومة لنازية هتلر 

وكان غارودي يبحث عن إيديولوجيا توفر السالم واألمن للبرشية، ومتنح االنسجام  

 
خملصانظر:  (   1)  العتاق  عبد  جارودي،  فكر  لقراءة  ورقات متهيدية  الغرب:  من  األوىل    ،شاهد  الطبعة  القرويني،  دار 

2004 . 

صالح عبد الرزاق، نقال عن مصطفى حلمي، إسالم غارودي بني احلقيقة واالفرتاء، دار الدعوة، الطبعة األوىل،  (   2) 

 .17. ص1996القاهرة، 
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بني الثقافات الغربية وغري  وبني الفرد واملجتمع،  وبني الروح واملادة،  وبني األخالق والسياسة،  

 البرش. الغربية؛ أي أيديولوجيا عاملية تضم كل 

،  دين يسمو فوق القومية والوطن واللغة واملستوى االقتصادي للحياةكان يبحث عن  

من و لنوع  النموذج  اإلسالم  يف  غارودي  وجد  وقد  احلقيقي،  معناها  اإلنسانية  احلياة  يمنح 

 احلوار التوفيقي الذي كان مشغوال به طوال ثالثني عاما. 

العرشين]  أصدر كتابه  1966ويف سنة  ولذلك فإنه   القرن  ، مؤسسا بذلك  [ماركسية 

موقفا نقديا من مسلامت املاركسية الثابتة، متهام املاركسية بالتحول إىل دين رسمي ذي طقوس  

وأتباع، ومربزا أن هذه املقولة خمالفة لقول انجلز: )نظريتنا ليست ناموسا إهليا، ناموسا جيب  

آلية، بل هي دليل   ، كام انتقد فيه الفهم اخلاطئ  (عملحفظه عن ظهر قلب وترديده بصورة 

، فاالدعاء بأن الدين يف كل زمان ومكان يرصف اإلنسان عن (ملقولة: )الدين أفيون الشعوب 

 .(1) العمل والكفاح متناقض تناقضا صارخا مع الواقع التارخيي 

طرح   مقولة وقد  اجلامدة،  للامركسية  مراجعاته  سياق  يف  أفيون  ]  غارودي  دين  ال 

 [ إحلاد وضعي وال  ، للشعوب

البديل احلقيقي هو إيامن  ولذلك رأى يف تلك الفرتة ـ ويف سياق نقده للامركسية ـ أن   

ممكنات   مجيع  أيضا  يضمنه  بل  فحسب،  كائن  هو  ما  عىل  الواقع  يقرص  ال  وخالق،  مناضل 

مستقبل يبدو عىل الدوام مستحيال يف نظر من ال يملك قوة التأمل. فاإليامن يعني األمل، مع  

 حيمله من استكشاف اإلمكانيات الكامنة وراء الواقع املبارش. ما 

يف سياقه مراجعته    [نحو حرب دينية ]ويربز ذلك غارودي بعمق وتفصيل أكثر يف كتابه:  

نا رضوريا من مكونات االشرتاكية. كام أكد أن   للامركسية، حيث اعترب أن اإلحلاد مل يكن مكوه

م بنقد سيايس، مفرسا ذلك بقوله: )ففي نضاله من  ماركس مل يقم بنقد فلسفي للدين، بل قا 

 
 .147روجي غارودي، ماركسية القرن العرشين، ص(  1) 
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روح  عليها  سيطرت  التي  أوروبا  يف  اصطدم]ماركس[  واملضطهدة،  املستغلَّة  الطبقات   أجل 

بني كبار رجال الدين واألمراء ضد كل حركة ديموقراطية أو اشرتاكية، بدين [  احللف املقدس ]

  (1)ب، فعال، دور أفيون الشعب(عيل

رحلة حوايل ثامنني  ت الكثرية التي مر هبا، حتدث عن نفسه ملخصا  وبعد تلك التحوال

النضايل يف قضية   الفكري والعمل  البحث  بالذات]عاما من  انتهت    [ املحاكمة  اهتامه  بوالتي 

:  ـ   متوجها لقاضيه وللجمهور احلارض يف قاعة املحكمة، ومما جاء فيها قوله ـ  بمعاداة السامية 

لغة وقدمت عني    29كتابا وترمجت كتبي إىل    54وكاتب ألفت  )إنني أستاذ جامعي متقاعد،  

شهرا يف اجلزائر،    33أطروحة جامعية، وقد قاومت النازية يف أثناء االحتالل، ونفيت طيلة    22

لكنني فصلت من احلزب عام   الشيوعي،  املركزية للحزب  اللجنة  ؛  1970وكنت عضوا يف 

اشرت بلدا  ليس  السوفيتي  االحتاد  إن  قلت  عملت  ألنني  كام  اجلمعية  14اكيا،  يف  كنائب  عاما 

 ( الوطنية )الربملان( ثم اعتنقت اإلسالم

وعندما نبحث يف كتبه عن أسباب اعتناقه للسالم بعد كل تلك الرحلة الطويلة من  

عىل  أبدا  يشجع  يكن  مل  اإلسالمي  فالواقع  األوىل،  بالدرجة  فكرية  أسباب  أهنا  نجد  البحث 

 ه للمصادر املقدسة للمسلمني، وجد فيها كل ما َيفو إليه. اإلسالم، ولكنه وعند عودت

من   ابتداء  هبا  مر  التي  الفكرية  املراحل  تلك  كل  أن  روجيه  وجد  اجلدليةلقد    ، املادية 

وللكون  والفن  والثقافة  ولالقتصاد  للمجتمع  واملاركسية  واهليجلية  األرسطية  والتفسريات 

كانت جمرد    ،  ن الربوتستانتية إىل الكاثوليكية دينية مالتجارب  بعض الب، وانتهاء  بشكل أشمل

 طريق عبد له ليصل من خالله إىل اإلسالم. 

: )اخلطيئة الكربى يف احلضارة الغربية أهنا اعتمدت صيغة  وقد قال يف بعض حواراته 

 
والتوزيع، الطبعة  روجيه غارودي، نحو حرب دينية: جدل العرص، ترمجة: صياح اجلهيم، دار عطية للطباعة والنرش (  1) 

 .. 1997الثانية، بريوت، 
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النمو املادي الرتاكمي.. نمو اإلنتاج ونمو االستهالك كمعيار أوحد للتقدم وللسعادة وللعمل  

ول وأجهزة  اإلنساين  واملاكينات  السيارات  إنتاج  من  واملزيد  املزيد  بعد  ماذا  بعد؟  ماذا  كن 

الكومبيوتر؟ ماذا بعد املزيد واملزيد من البنوك واألرباح املالية؟ ماذا بعد املزيد واملزيد من املدن 

واملعامالت   القيم واألخالق  النمو يف  وأين  ذلك..  بعد  أين سنصل  إىل  واملصانع؟  والطرق 

  (1)(دة احلقيقية؟والسعا 

جملة األمة خلص أسباب انجذابه للسالم قائال: )إذا حكمت عىل  مع  ويف حوار آخر له  

األمور يف ضوء جتربتي الشخصية فإنني أقول: إن ما كان يشغلني هو البحث عن النقطة التي  

وقد مكنني    ، العقيدييلتقي فيها الوجدان بالعقل أو اإلبداع الفني والشعري بالعمل السيايس  

اإلسالم واحلمد هلل من بلوغ نقطة التوحيد بينهام ففي حني أن األحداث يف عاملنا تبدو عمياء  

متطاحنة وقائمة عىل النمو الكمي والعنف يروضنا القرآن الكريم عىل اعتبار الكون والبرشية  

  (2)(وحدة واحدة يكتسب فيها الدور الذي يسهم به اإلنسان معنى

)أحب أن أقول إن انتامئي للسالم مل يأت بمحض الصدفة، بل جاء بعد رحلة    وقال: 

عناء وبحث، ورحلة طويلة ختللتها منعطفات كثرية، حتى وصلت إىل مرحلة اليقني الكامل،  

بدا يل  ..  واخللود إىل العقيدة أو الديانة التي متثل االستقرار، واإلسالم يف نظري هو االستقرار

  (3)بة عىل أسئلة حيايت(اإلسالم حامل إجا 

هذا جمرد نموذج عن مفكر مر بمراحل فكرية ودينية متعددة إىل أن وصل إىل اإلسالم،  

ويوجد أمثاله الكثري من املفكرين والعلامء، والذين يمكن االستفادة من طروحاهتم يف التفريق 

لليام جحودهم  هي  املالحدة  مشكلة  ألن  اإلهلي،  والدين  املزيف  الدين  بسبب  بني  باهلل  ن 

 
 . 1982جملة الدوحة ديسمرب (  1) 

 . 1983السنة الثالثة ـ فيفري 29جملة األمة العدد (  2) 

ألقاها يف االسكندرية يوم  (   3)  . نقال عن روجي غارودي، حممد  1983ـ03ـ21غارودي، حمارضة حوار احلضارات، 

 رن من البحث عن احلقيقة. عثامن اخلشت)إعداد( ملاذا أسلمت نصف ق
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 مواقفهم من التحريفات الدينية. 

 ـ الدين .. والعلم:    2

وبيان عدم   باهلل،  اإليامن  ردودهم عىل  يف  كثريا  املالحدة  يرددها  التي  الطروحات  من 

مصداقيته دعواهم التناقض بني الدين والعلم.. وهذا ـ مع كونه غري مرتبط باإليامن باهلل كام 

ة، واإليامن باهلل قضية أخرى ـ صحيح من بعض اجلهات، ولكنه  ذكرنا سابقا، ألن الدين قضي

 ليس صحيحا من اجلهات كلها.

يبني بعض مصداقيتهم يف هذا اجلانبكان  ولذلك   الداعية أن  ، وال جيادهلم فيه؛  عىل 

فاحلق أحق أن يتبع، بل إن اتفاقه معهم يف هذا اجلانب قد يكون مقدمة لتليينهم ملعرفة احلق 

 واإلذعان له. 

هناك الكثري من رجال الدين الذين ربطوا بني الدين وبني بعض اخلرافات، ثم  ذلك أن 

 وقد وقع ذلك يف مجيع األديان بام فيها اإلسالم نفسه.. طلبوا من العلامء أن يؤمنوا هبا، 

نفسه.  الدين  عىل  الرد  ال  التحريفات،  مواجهة  هو  الصحيح  املوقف  كان  .  ولذلك 

دين نفسه باملواجهة والرد، حتى ال يكون دينهم عقبة وحائال دون واألوىل أن يقوم أصحاب ال

 اإليامن. 

 وسنذكر هنا بعض األمثلة عىل ذلك من خالل الديانتني الكبريتني: املسيحية واإلسالم. 

 أ ـ املسيحية والعلم: 

ال يمكننا أن ننكر الرصاع بني املسيحية كدين أو كنيسة والعلم، فكالمها يتبنى بعض  

كان ذلك الرصاع سببا يف ظهور الكثري من املدارس  التي تتناقض مع العلم، ولذلك    املعتقدات 

اإلحلادية التي مل تستطع أن متزج بني منتجات العلم القطعية، وبني ما يف الكتاب املقدس، أو ما 

 تتبناه الكنيسة من معارف وعلوم. 

لذي جاء به املسيح  وسبب ذلك ال يعود للدين اإلهلي نفسه، ذلك الدين النقي الصايف ا
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 : الكنسية عليه السالم، وإنام يعود خلطأين وقعت فيهام 

البرش أوهلام  بكالم  وخلطها  اإلهلي  الوحي  حقائق  حتريف  من  :  الكثري  نجد  وهلذا   ،

األسفار التي كتبها برش عاديون، ومع ذلك توصف بالكتب املقدسة، وقد فصلنا احلديث عنها 

 املقدسة[ يف كتاب ]الكلامت 

عىل العلامء الذين خيالفوهنا يف تلك املعتقدات التي تؤمن هبا،  فرض الوصاية  :  وثانيهام 

وإِصارها عىل التشبث هبا،    املختلطة،عن ضيق صدر الكنيسة بام خيالف تعاليمها  هذا  نشأ  وقد  

 فكان االمتداد الطبيعي للطغيان الديني طغيانًا فكريًا عامًا. 

 : اخلطأ األول 

أنه   الوثنيات إىل عقائد املسيحية، وترسبت طقوس  أما اخلطأ األول؛ فهو  كام ترسبت 

،  الوثنية إىل شعائرها، ترسبت اخلرافات إىل علومها.. ومل تكتف بقبوهلا، بل راحت حتتكرها 

 وتعتربها عقائد الزمة حيرم من جحدها. 

ونظرية  ف األربعة  العناِص  ونظرية  والطب  الفلسفة  يف  أرسطو  آراء  الكنيسة  تبنت  قد 

بطليموس يف أن األرض مركز الكون.. وما أضاف إىل ذلك كله القديس أوغسطني وكليامن 

والً من أصول الدين اإلسكندري وتوما االكويني.. واعتربت هذا املزيج من اآلراء البرشية أص 

 املسيحي وعقائد مقدسة ال يصح أن يتطرق إليها الشك. 

وقد كانت هذه العلوم املسيحية تشتمل عىل معلومات تفصيلية عن الكون.. تذكر بأن  

والعجيب    ..ق.م، وتوج ذلك بخلق اإلنسان يف جنة عدن   4004اهلل خلق العامل ابتداء من سنة  

ى مطلع القرن التاسع عرش، فقد طبع كتاب األسقف )آرش(  أهنا ظلت مرصة عىل هذا الرأي حت

 .(1)م  1779الذي حيمل هذه النظرية سنة  

قد رأت الكنيسة أن األرض جيب أن تكون مركز الكون الثابت ألن  باإلضافة إىل هذا؛ ف
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وفوقها ء،  األقنوم الثاين.. الذي هو املسيح.. جتسد فيها، وعليها متت عملية اخلالص والفدا

وأضافوا إىل هذا ما فهموه من قول التوراة: )األرض قائمة إىل األبد،  ،  يتناول العشاء الرباين

 (  6- 5/  1والشمس ترشق والشمس تغرب وترسع إىل موضعها حيث ترشق( )سفر اجلامعة: 

أما كروية األرض وسكنى جانبها اآلخر، فنفتها الكنيسة بحجة أن )من خطل الرأي أن  

ن بوجود أناس تعلو مواطئ أقدامهم عىل رؤوسهم وبوجود نباتات وأشجار تنمو  يعتقد اإلنسا 

الوجه   إىل سكان  املسيح  أن يميض  لوجب  الزعم  لو صح هذا  إنه  أسفل، وقالت  إىل  ضاربة 

    (1)اآلخر من األرض ويموت مصلوبًا هناك من أجل خالصهم(

قىص آرائها وقع بعد خلق آدم  أما تاريخ الطوفان فتختلف فيه تقاويم التوراة، لكنه عىل أ 

 ق.م.  1742، ومعنى ذلك أنه كان سنة  (2) (سنة2262بـ )

القرن   أن  للميالد  القرن العارش  قد أعلن يف بداية  الطريف أن جملسًا كنسيًا كان  ومن 

األخري من حياة العامل قد استهل، ألن اهلل قد جعل املدة بني إنزال ابنه وهناية العلم ألف سنة  

 .(3)فقط

ذه بعض معلوماهتا التارخيية.. أما معلوماهتا الطبية، فقد كانت أفضل وأنجح الوسائل  ه

العالجية يف نظرها إقامة الطقوس لطرد الشياطني التي جتلب املرض، ورسم إشارة لصليب  

 ووضع صور العذراء والقديسني حتت رأس املريض ليشفي. 

 : اخلطأ الثاين 

الكثري من   احتكاك  بعد  برز  بوقد  األندلس  األوروبيني  يف  اإلسالمية  احلضارة  مراكز 

ثارت ثائرة رجال الكنيسة  ، ونتجت عنه ثورة علمية يف أوروبا، وهنا  وصقلية وجنوب إيطالية

 
 . 3/348وانظر كذلك تكوين العقل احلديث  205قصة النزاع بني الدين والفلسفة: توفيق الطويل /  (1) 
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 عىل الذين يتلقون علوم الكفار.. والذين مل يكونوا يف نظرهم غري املسلمني..  

كل مكان تتصيدهم    فلذلك أعلنت حالة الطوارئ ضدهم، وشكلت حماكم التفتيش يف

وتلعن   ،وتذيقهم صنوف النكال.. وأصدرت منشورات بابوية جديدة تؤكد العقائد السابقة

بمرور   سعارًا  تزداد  وأخذت  والعلم،  الكنيسة  بني  املعركة  قامت  وبذلك  خمالفيها..  وحترم 

 األيام. 

) و الكنيسة نظرية كوبرنيق  التي صادمت  العلمية  النظريات  (  1543قد كان من أول 

تعتنق  فلسفتها  وكانت  للمعرفة،  الوحيد  املصدر  الكنيسة  كانت  النظرية  هذه  فقبل  الفلكية، 

تدور   كافة  الساموية  األجرام  أن  وتقول  الكون،  مركز  األرض  جتعل  التي  بطليموس  نظرية 

 حوهلا. 

حمكمة   قبضة  يف  يقع  بأن  جديرًا  كان  ذلك  بعكس  القائلة  بنظريته  كوبرنيق  ظهر  فلام 

نج من ذلك ألنه كان قسيسًا، بل ألن املنية أدركته بعد طبع كتابه بقليل، فلم تعط   التفتيش، ومل ي

الساموية(، ومنعت   الكنيسة حرمت كتابه )حركات األجرام  أن  لعقوبته، إال  املحكمة فرصة 

 تداوله وذكرت أن ما فيه هو وساوس شيطانية مغايرة لروح اإلنجيل. 

ة قد انتهى، ولكن رجاًل آخر هو )جردانو  وقد ظن رجال الكنيسة أن أمر هذه النظري

برونو( بعث النظرية بعد وفاة صاحبها، فقبضت عليه حمكمة التفتيش، وزجت به يف السجن 

 م وذرت رماده يف اهلواء. 1600ست سنوات، فلام أِص عىل رأيه أحرقته سنة  

د  وبعد موته ببضع سنوات كان )جاليلو( قد توصل إىل صنع املرقب )التلسكوب(، فأي

جتريبيًا ما نادى به أسالفه نظريًا، فكان ذلك مربرًا للقبض عليه وحماكمته، وقىض عليه سبعة  

من الكرادلة بالسجن مدة من الزمان، وأمر بتالوة مزامري الندم السبعة مرة كل أسبوع طوال  

 ..  (1) ثالث سنوات 
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تداده عن رأيه، وهو  وملا خَش عىل حياته أن تنتهي بالطريق التي انتهى هبا برونو أعلن ار

عمري..   من  السبعني  بلغت  وقد  جاليلو..  )أنا  قائاًل:  املحكمة  رئيس  أمام  قدميه  عىل  راكع 

سجني راكع أمام فخامتك، والكتاب املقدس أمامي أملسه بيدي، أرفض وألعن وأحتقر القول  

 اإلحلادي اخلاطئ بدوران األرض(  

تبليغ املحكمة عن كل ملحد يوسوس  ومل يكتف هبذا التعهد.. بل أضاف إليه التعهد ب

 .(1)له الشيطان بتأييد هذا الزعم املضلل

مل يكد القرن  هبذه الطريقة، ذلك أنه  يف نرصة آرائها  مل تستطع أن تستمر  الكنيسة  لكن  

إليها برونو وجاليلو آثار واسعة،   السابع عرش يستهل حتى كان لنظرية كوبرنيق وما أضاف 

وذلك ما أحدث أثرا خطريا يف ثقة اجلامهري بالكنيسة  ،  وروبية عامةراسخة يف الفلسفة األظلت  

 جعلتهم يشكون يف سالمة معلوماهتا، وهو أثر له أمهيته القصوى. 

لقد قدم ذلك الرصاع إحياءات فلسفية جديدة، هزت فكرة الثبات املطلق التي كانت  

 ومكانته يف الوجود. مسيطرة عىل العقلية األوربية وحطت كذلك من قيمة اإلنسان 

واألخطر من ذلك كله هو ما حصل من ثورة العلامء عىل الكنيسة كام ثار العامة عليها..  

 وتولد من تلك الثورة جاهلية جديدة فصلت العلم عن املبادئ واملثل. 

وكان يف إمكان الكنيسة حينها أن تراجع أطروحاهتا، ومتيز اإلهلي من البرشي يف دينها،  

، لكنها مل تفعل، بل  اولة توفيق حتفظ للعلم حرمته، وحتفظ للدين قداستهتبحث عن أي حمو

 ي تدربت عىل استعامله يف احلروب الصليبية وحماكم التفتيش.  ذ سالح اإلرهاب الجلأت إىل 

فقد قاسى العلامء أنواع   ؛قد كان القرن السابع عرش هو القرن الذهبي ملحاكم التفتيش ف

أس ضدهم  واستخدمت  )القوائم  االضطهاد،  أو  الفهارس  وظهرت  الوحشية  القمع  اليب 

التي حتتوى عىل أسامء الكتب املحرمة، وكان وجود َشء من هذه الكتب يف حوزة  البابوية( 
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 إنسان ذريعة لسوقه إىل حمكمة التفتيش وتعريضه ألليم عقاهبا.

ة  قاومت الكنيسة كل حماولة للتجديد وإن كانت نافعة خرية، فقد كفرت رئيس بلديو

االستصباح بحجة أن اهلل خلق الليل لياًل والنهار هنارًا، وهو بمخرتعه    يف أملانيا ألنه اخرتع غاز

 يريد تغيري مشيئة اخلالق فيجعل الليل هنارًا. 

واضطرب حبل الكنيسة بظهور الروح اجلديدة اضطرابًا واضحًا وألقت بكل ثقلها يف  

سيام املثقفون الذين انتهزوا الفرصة وخيل  معركة كانت يف غنى عن دخوهلا أمام الناس، ال  

إليهم أن األقدار قد القت أَيم مفتاحًا سحريًا خيلصهم من سجن الكنيسة وأغالهلا ذلك هو  

 مفتاح )العلم والتجربة( 

بدأت خطايا الكنيسة واملسيحية التي كانت تغطى بستار القداسة تفتضح.. وأصبحت  و

 الكافية ليقولوا للكنيسة: ال. للناس ـ وللعلامء عىل األقل ـ اجلرأة 

وكان )سبينوزا( ذلك اليهودي املتحرر من هؤالء.. بل لعله أعنفهم.. فقد طبق املنهج  

العقِل عىل الكتاب املقدس نفسه، ووضع األسس التي قامت عليها )مدرسة النقد التارخيي(  

ا به  تدرس  الذي  نفسه  النمط  عىل  الدينية  الكتب  تدرس  أن  جيب  أنه  ترى  ألسانيد التي 

 التارخيية.. أى عىل أساس أهنا تراث برشي، وليست وحيًا إهليا.

  وقد استنتج سبينوزا ـ انطالقا من تطبيق هذا املنهج ـ أن أسفار التوراة مل يكتبها موسى 

، مستدالً بام جاء يف سفر التثنية من ذكر موت موسى ورثائه، وقول كاتب السفر:  عليه السالم 

    (1)عده()مل يأت نبي مثله من ب

واستطاع أن يثبت أن التوراة قد عينت أماكن بأسامء مل )توضع هلا إال بعد موسى بقرون  

 ( 2)عديدة(

 
 سلسلة ]حقائق ورقائق[انظر: رسالة )الكلامت املقدسة( من   (1) 

 انظر: رسالة يف الالهوت والسياسة لسبينوزا، ترمجة: حسن حنفي.   (2) 
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اإلمرباطورية   )سقوط  كتابه  يف  للمسيحية  التارخيي  النقد  جيبون  طور  إنجلرتا  ويف 

عىل   الرومانية واضمحالهلا(.. أما هليوم فقد ابتدع مذهب الشك املطلق الذي كان ثورة نفسية

 اإليامن املطلق طوال القرون املاضية. 

العقل   يزحم  قائاًل: )ال َشء  اخلطيئة  إىل عقيدة  نقده  أن يوجه  )باسكال(  استطاع  كام 

اإلنساين باألمل كعقيدة اخلطيئة األصلية، وأنه ليبدو أبعد ما يكون عن العقل أن يعاقب إنسان 

 ة(  من أجل خطيئة اقرتفها أحد أسالفه منذ أربعة آالف سن

أما )جون لوك(، فقد خطا خطوة أبعد من ديكارت بأن طالب بإخضاع الوحي للعقل  

عند التعارض قائاًل: )من استبعد العقل ليفسح للوحي جماالً، فقد أطفأ نور كليهام وكان مثله  

يتلقاه بواسطة املرقب من   كمثل من يقنع إنسانًا بأن يفقأ عينيه ويستعيض عنهام بنور خافت 

 ( نجم سحيق

الديني   التسامح  مبدأ  وهو  آنذاك،  األوربية  احلياة  عىل  جديد  مبدأ  تطبيق  إىل  دعا  كام 

 وإعطاء احلق لكل إنسان يف أن يعتنق ما يشاء ويكفر بام يشاء من األديان واملذاهب. 

أمام بطش حماكم التفتيش، وضغط املجتمع الذي    ةخافت  تظللكن كل تلك األصوات  

كان يدين باملسيحية ويراها جزءًا من كيانه.. ولذلك مل حيرقوا.. ولكن تراثهم مع ذلك تعرض  

إىل الكنيسة..  قبل  من  واملضايقة  لليذاء  شخصيًا  تعرضوا  كام  واملصادرة  تفجر    للحرق  أن 

 الطوائف املسيحية شغلتها عن إعطائهم  الربكان العلمي يف كل مكان واخلالفات الداخلية بني 

 ما يستحقون من االهتامم. 

يف   الكون  عن  اجلديدة  النظريات  أن  الوقت  كام  الفلسفية،  ذلك  األفكار  غمرت  قد 

 واستأثرت باالهتامم البالغ من قبل األوساط الدينية والعلمية عىل السواء. 

ظهر  فذي خلف إله الكنيسة..  النقد حد األدب ليفسح األمر إلله العقل الوحينها جتاوز  

وكان أول ما انتقده ،  قد نقد الكنيسة نقدا الذعا ؛ فأعداء الكنيسة آنذاك  ىفولتري الذي كان أعد
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العقيدة املسيحية يف التثليث وجتسيم االله والصور املقدسة وأنحى بالالئمة عىل بولس الذي 

هو  )االعتقاد بأشياء مستحيلة    طمس املسيحية وحرفها، ولذلك كان اإليامن باملسيحية يف نظره

أو بأشياء تستعيص عىل الفهم فاحلية تتكلم واحلامر يتحدث وحوائط أرحيا تتساقط بعد سامعها 

 صوت األبواق، إن اإليامن عىل هذا النحو هو عىل ما يقول أرازم هو اجلنون( 

بالرب له  إهانة هلل واهتامًا  برية والتناقض،  أما اخلطيئة األوىل فريفضها فولتري، ويعتربها 

وذلك للتجرؤ عىل القول بأنه خلق األجيال البرشية وعذهبا ألن أباهم األول قد أكل فاكهة من  

 . (1) حديقته

وقد انتقد فولتري الطقوس السبعة نقدا مريرا، وسخر من الكتاب املقدس سخرية الذعة  

أن الواضح  )من  اجلغرافية:  التوراة  معلومات  عِل  تعليقا  قوله  يف  يف    تتجىل  قويا  يكن  مل  اهلل 

وقوله عن صيام املسيحية )دواء للفقراء ال يتعاطاه األغنياء(، ويري )أن الطقوس  (..  اجلغرافيا 

والشعائر والعبادات و االحتفاالت الدينية جرائم حملية يعاقب عليها كل من يزاوهلا ألهنا ضارة 

 باملجتمع خاصة إذا متت يف صورة أضاح وقرابني( 

اسية، فقد عرب عنها بقوله: )إن التوحيد بني الدين والدولة هلو أبشع نظام  أما آراؤه السي

لذلك جيب إلغاؤه وإقامة نظام آخر خيضع فيه رجال الدين لنظم الدولة وخيضع فيها الراهب  

 للقايض(  

قوانني   باسم  البرش  طاعة  من  البد  اهلل  طاعة  باسم  البرش  طاعة  يمكن  ال  )إنه  وقال: 

   (2) الدولة(

 
 .80، 78ص  8سلسلة تراث اإلنسانية ج   (1) 

وقد كان فولتري ِصح ببعض الترصحيات ضد اإلسالم قبل أن يعرفه، ولكنه بعد معرفته أعلن توبته عن مواقفه من اإلسالم،    (2) 

ضحية األفكار فهو يعرتف بأنه كان  ،  ولكن األضواء ال تسلط إال عىل أقواله األوىل، أما أقواله األخرية فقد ُطمست   ومن حممد  

السائدة اخلاطئة:) قد هدم حممد الضالل السائد يف العامل لبلوغ احلقيقة، ولكن يبدو أنه يوجد دائاًم من يعملون عىل استبقاء الباطل 

 ومحاية اخلطأ( 
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ولعنت فولتري وأشياعه    ،زعت الكنيسة من هذه االنتقادات واآلراء جزعا شديداقد جو

رجال   قبل  من  واالضطهاد  للمضايقة  فولتري  وتعرض  كتبهم..  قراءة  وحرمت  وكفرهتم 

الالهوت، حتى أنه قال خماطبا إنسان ذلك العرص: )أنت طائر يف قفص حماكم التفتيش.. لقد 

  (1)قصت حماكم التفتيش جناحيك(

وقد نشأت عن هذا ردود فعلية سلبية نحو الدين عموما ال املسيحية وحدها، مع أن  

ليس حمصورا يف   ينظروا يف  ، والكنيسة املسيحية، وال يف  الدين  أن  العقالء  إمكان  قد كان يف 

 األديان ويدرسوها دراسة موضوعية ليبحثوا عن احلقيقة، ويسلموا هلا. 

ا بل  يفعلوا،  مل  الكنهم  إله  العقل ستبدلوا  بإله  فلكنيسة  اجلديد  ؛  اإلله  هو  العقل  صار 

لذلك العرص.. وصار املخرب هو الكنيسة.. وصار البرش هم القرابني التي تقدم ملحرقة كنيسة  

 العلم. 

قد وصف برنتن ذلك العرص الذي ابتدأت فيه عبودية العقل املصارع إلله الكنيسة،  و

هو كلمة الرس الكربى لعامله اجلديد، العقل    فقال: )كان العقل للرجل العادي يف عرص التنوير 

هو الذي يسوق الناس إىل فهم الطبيعة.. وهذه هي كلمة الرس الثانية الكربى.. وبفهمه للطبيعة  

يصوغ سلوكه طبقًا هلا، وبذلك يتجنب املحاوالت العابثة التي قام هبا يف ظل ألفكار املسيحية  

  (2)ق والسياسة مماال يناقض الطبيعة(التقليدية اخلاطئة، وما خيالفها يف األخال

 
اب طوال  ثم يقول يف قاموسه الفلسفي:) أَيا األساقفة والرهبان والقسيسون إذا ُفرض عليكم قانون حيرم عليكم الطعام والرش

م   2,5النهار يف شهر الصيام.. إذا فرض عليكم احلج يف صحراء حمرقة.. إذا ُفرض عليكم إعطاء  باملائة من مالكم للفقراء.. إذا ُحرِّ

عليكم رشب اخلمور ولعب امليرس.. إذا كنتم تتمتعون بزوجات تبلغ ثامين عرشة زوجة أحيانًا، فجاء من حيذف أربع عرشة من هذا 

ات؟! (  العدد، هل ي  مكنكم اإلدعاء خملصني بأن هذه الرشيعة رشيعة لذه

إن أقل ما يقال عن حممد أنه قـــد جاء بكتاب    …ويقول:) لقد قام الرسول بأعظم دور يمكن إلنســان أن يقوم به عىل األرض

 وجاهد، واإلسالم مل يتغري قط، أما أنتم ورجال دينكم فقد غريتم دينكم عرشين مرة ( 

 . 87 – 80ص  8مقتطفات من سلسة قراءات إنسانية ج    (1) 

 . 476، 474أفكار ورجال: (2) 
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وبني أن السبب يف هذا يعود إىل املسيحية التي طبعتها الكنيسة بطابعها اخلاص، قال:  

)إن املسيحية التقليدية مل تعد قادرة عىل أن متد املستنريين بنظرية كونية فقد بدأ الناس يعرفون 

  4004الذي حدده األسقف )آرش( بعام  ما يكفي من اجليولوجيا لكي يبني أن تاريخ اخلليقة  

ق م وتاريخ قصة الطوفان بعيدا االحتامل.. ولكن مبدأ التثليث يف املسيحية مثاًل: إن الرياضة  

كانت ضد هذا املبدأ فإن أي نظام ريايض حمرتم ال يسمح بأن يكون الثالثة ثالثة وواحدًا يف آن 

ياء امليت يف القرن األول، فلامذا ال حييا يف  واحد، أما عن املعجزات فلامذا توقفت؟ إذا أمكن إح

  (1)(القرن الثامن عرش 

راح يتمرد  ختلص اإلنسان يف هذا العرص من القيود التي كانت تربطه بالكنيسة،    وبعد

العقل من أغالله، ومل يعد مقيدًا بأغالل الثنائية الديكارتية، بل  ، وراح يطلق عليها يف كل َشء

ك طريقه لكي يترصف كام لو كان )إهلا( بالفعل، وتعالت أصوات  بدأ يبحث عن ذاته، ويسل

الباحثني والفالسفة منادية بأن العقل هو احلكم الوحيد والعقل هو كل َشء وما عداه فوهم  

أباطيل مضللة وعقائد  والرهبانية.. فكلها  بالفداء والصلب  وانتهاء  بالوحي  ابتداء  وخرافة، 

 مرذولة ألهنا ال تتسق مع العقل. 

رد فعل  إال أن    العقل واملنطق العقِل يقتيض وجود اهلل بل وجود كامالت اهلل مع أن  و

الكنيسة جعلهم ينفرون من اإلله نفورا كليا  حلت  ، التي  بالطبيعة   استبدلوه، والعقالنيني عىل 

بديل لذلك  صار لزامًا عىل الذين نبذوا اإليامن باهلل كلية أن يبحثوا عن  : ) كام يقول )سول( ،  حمل اإلله 

 ( 2) ( ووجدوه يف الطبيعة 

وكتب الفكر الغرِّب تسمي ذلك العرص عرص )تأليه الطبيعة(، أو عبادة الطبيعة، وليست  

هذه العبارات جمازًا، بل هي مستعملة عىل احلقيقة متامًا، فكل صفات اهلل التي عرفها الناس عن 

 
 .476أفكار ورجال: (1) 

 .51جورج سول: املذاهب االقتصادية الكربى:  (2) 
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 كبري بني اإلهلني يف نظرهم. املسيحية نقلها فالسفة الطبيعة إىل إهلهم اجلديد، مع فارق 

فإله الكنيسة حقود يعذب الساللة البرشية ويقتل ابنه ألن اإلنسان األول أكل فاكهة من  

بااللتزامات   ويقيده  اإلنسان  حرية  عىل  االعتباطية  القيود  يضع  متعنت  إله  وهو  حديقته.. 

 ويفرض عليه الرهبانية واخلضوع املذل ملمثليه عىل األرض. 

إله جذاب رحب الصدر ليس له كنيس وال التزامات وال يستدعي طقوسًا  أما الطبيعة ف

وال صلوات، وكل ما يطالب به اإلنسان أن يكون إنسانًا طبيعيًا يلبي مطالبه الطبيعية يف وضوح 

 وِصاحة. 

وميزة اإلله اجلديد أنه ليس له رجال دين ـ كام للكنيسة ـ يستعبدون الناس ألنفسهم..  

أمثال روسو وفولتري  وال كتاب مقدس متنا  له دعاة من  قض.. وال أرسار عليًا مقدسة.. بل 

 وديدرو.. وله كتب علمية هي )دائرة املعارف( و)العقد االجتامعي( و)روح القوانني( 

متناسقًا ال اضطراب فيه وال خلل، وباملقابل   الكون مرتابطًا  الطبيعي جيعل  والقانون 

لسعادة التامة ولكن النظم اإلنسانية واألديان طمست  جعلت الطبيعة للنسان قانونًا يكفل له ا

 هذا القانون فشقي اإلنسان وتعذب. 

تلك هي املبادئ األوىل للمذهب الطبيعي الذي تبلور ليصبح دينًا إنسانيًا عند )كومت(  

حسب   آليًا  تفسريًا  الكون  تفرس  التي  املتعددة  املاديات  انبثقت  وعنه  عرش،  التاسع  القرن  يف 

 لتي سميت )قوانني الطبيعة( القوانني ا

قد انفصلت الفلسفة عن الدين بادئ ذى بدء  فمل يبدأ ذلك دفعة واحدة بطبيعة احلال..  و

ونبذت البحث فيام وراء الطبيعة  كام كانوا يطلقون عىل أمور الغيب املتعلقة باهلل وخلقه هلذا 

الربانى املتضمن للقيم الدي  ينبغى أن يتبعها الكون، والغاية من هذا اخللق، والوحى  التى  نية 

 اإلنسان من أجل اخلالص ىف اآلخرة. 

واجتهت الفلسفة إىل دراسة الطبيعة والكون املادى، واإلنسان باعتباره كائنا موجودا ىف  
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 الطبيعة، ال بوصفه كائنا قد خلقه اهلل لغاية معينة وهدف يؤديه. 

اهلامة التى ساعدت عىل  وكان التقدم العلمى الذى حدث منذ بدء النهضة أحد العوامل  

 اجتاه الفكر األوربى ذلك االجتاه من خالل املذهب العقىل والتجريبى.  

اإلحلاد    نيوتن ونظرياته خطوة دافعة عىل طريقوعىل سبيل املثال، فقد كانت اكتشافات  

نيوتن   أن  بحجة  العرص،  ذلك  أهل  من  الكثري  )قوانني  عن  عندهم  سمى  ما  بعض  اكتشف 

رى الكون املادى بمقتضاها.. وكشف عام يسمى عندهم )قانون السببية( أى  الطبيعة( التى جي

القانون الذى يفرس ظواهر الطبيعة بردها إىل أسباهبا الظاهرة، وقد كان هذا ىف أوروبا ذريعة  

 لنفى األسباب غري الظاهرة وغري املحسوسة، أى نفى األسباب الغيبية. 

ته اخلرافات واإلهلامات واملعتقدات اخلاطئة ىف  يقول برينتون: )إن السببية هتدم كل ما بن

 هذا العامل(  

  – ويقول: )اإلله ىف عرف نيوتن أشبه بصانع الساعة، ولكن صانع هذه الساعة الكونية  

مل يلبث أن شد عىل رباطها إىل األبد، فبإمكانه أن جيعلها تعمل حتى األبد،    –ونعنى هبا الكون 

هم اإلله كأجزاء من آلته الضخمة هذه ليجروا عليها،  أما الرجال عىل هذه األرض فقد صمم

وإنه ليبدو أن ليس ثمة داع أو فائدة من الصالة إىل اإلله صانع هذا الساعة الكونية الضخمة،  

    (1)(الذى ال يستطيع إذا ما أراد التدخل ىف شئون عمله 

ويقول: )ولكن ثمة أناس ذهبوا إىل أبعد من ذلك، واعتربوا فكرة اإلله فكرة رشيرة،  

وخاصة إذا ما كان إله الكنيسة الكاثوليكية، وأطلقوا عىل أنفسهم بكل فخر اسم امللحدين،  

وهم يعتقدون أن ليس ثمة وجود ملسيح أو إلله املسيحية، ويقولون إن الكون ليس إال جمموعة  

ن ذات  العلوم  متحركة  أساس  عىل  املعتمدة  السببية  إىل  باللجوء  فهمه  يمكن  معني  ظام 

 
 .151منشأ الفكر احلديث ص   (1) 
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    (1)الطبيعية(

هكذا سار االجتاه املادى املادى امللحد بخطوات حثيثة حتى جاء القرن التاسع عرش،  

فظهرت الفلسفة الوضعية التى تقول بسيادة الطبيعة عىل الدين والعقل، واعتبارها هى األصل  

كل شئ.. والذى يبعث األفكار ىف العقل البرشى، وكان من أهم فالسفتها الذى ينبثق عنه  

 )أوجست كومت( و)فرباخ( 

ظهر ماركس  ؛ فقد  كثريون  بعد هؤالء، ونتيجة هلم فالسفة ومفكرون ماديون قد ظهر  و

ظهر قبله )فيشته( و)هيجل(  . وفرعون اإلحلاد ليبرش باجلدلية املادية.. والتفسري املادي للكون.

 ألقواله..   ليؤسسا 

بوجود   يسمح  فلسفى  تصور  عن  يبحث  الذي  اجلدىل  بالتفكري  هذان  جاء  لقد 

املتناقضات ىف الكون واحلياة ويفرسها.. ذلك أن املنطق اليونانى القديم )الذى يسمى املنطق 

الصورى( ينفى وجود التناقض ىف الكون واحلياة، ويقيم تفكريه عىل أساس أن الشئ ونقيضه  

 تمعا، فوجود أى شئ هو ذاته نفى قاطع لوجود نقيضه.  ال يمكن أن جي 

النهضة   عرص  منذ  األوروبى  الفكر  اإلغريقى  إو  – ولكن  الفكر  إىل  رجع  قد  كان  ن 

يستمد منه ـ كانت له التفاتات خمتلفة عنه ىف جماالت متعددة. حتى إذا كان النصف الثانى من 

الف ىف  العقل  سيادة  عرص  ـ  امليالدى  عرش  الثامن  إىل  القرن  يشريون  فالسفة  قام  األوربى  كر 

 وجود التناقض ىف الكون واحلياة وحياولون تفسريه، من أبرزهم )فيشته( و)هيجل( 

النقيض كى يدعم سيادة العقل    1814  –  1762فأما فيشته ) م(، فقد استخدم مبدأ 

 كمصدر للمعرفة مقابل الدين والطبيعة. 

(، فيستخدم مبدأ النقيض لتأكيد قيمة العقل من جهة،  1831  –   1770وأما هيجل ) 

اهلل   يعترب  وهو  للمعرفة،  أخري  كمصدر  الوحى  وتأكيد  جديد،  من  األلوهية  فكرة  لدعم  ثم 

 
 .152منشأ الفكر احلديث ص   (1) 
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 .(1)عقال

الفن والدين والدولة واجلامعة   القانون واألخالق، وىف  يتمثل ىف  املجرد  العقل  وهذا 

تحقق ىف أى وحدة من هذه القيم العاملة املذكورة جامع والفلسفة.. إذن فالعقل املجرد الذى ي

للمتقابلني: جامع للفكرة ىف العقل املطلق وهو اهلل، وللفكرة ىف العقل املقيد وهو الطبيعة..  

ذلك أنه ليس له إطالق العقل املطلق وال حتديد عقل الطبيعة، بل فيه إطالق بالنسبة إىل الطبيعة  

 ، ولذا يعترب جامع الدعوى ومقابل الدعوى. وتقييد بالنسبة للعقل املطلق

باإلضافة إىل هذين، فقد استلهم ماركس نظرية التطور.. فقد جاء دارون يؤله الطبيعة  

ويقول عنها إهنا ختلق كل شئ وال حد لقدرهتا عىل اخللق.. ويؤكد أن اإلنسان هو هناية سلسلة  

ة املادية امليتة أول مرة، ثم تدرج هبا من الذى أنشأ احليا   –التطور احليوانية.. وأن التطور ذاته  

هو نتيجة أسباب مادية بحتة، وأنه يتم مستقال عن إرادة   –الكائن الوحيد اخللية إىل اإلنسان  

الكائن احلى، وبصورة حتمية ال يملك الكائن احلى اخلروج عليها  وال معارضتها وال الوقوف  

 ىف طريقها. 

 ب ـ اإلسالم والعلم: 

بني املسيحية والعلم، وعىل  الذي حصل  الرصاع  يمكننا أن نقول بكثري من التحفظ أن  

حصل   السابق،  العنوان  يف  ذلك  رشحنا  كام  والواقعية،  النظرية  املختلفة  بني  مثله  املستويات 

العلم أو  بعض اجلهات يف اإلسالم وبني  املتهمني،  يدافع عن  أن  الداعية  ليس عىل  ، ولذلك 

 . يربئ ساحة املسلمني من أمثال تلك التهم يكذب الواقع، أو

،  منفسه اهتمهم، وأخرب أن من أمته من سيسري مثل سريه   وكيف يربئهم، ورسول اهلل  

حتى لو دخلوا   ، حذو القذة بالقذة  ، لتتبعن سنن من كان قبلكم:)املتفق عىل صحتهففي احلديث  

 
 بترصف.  289عن الفكر اإلسالمى احلديث ص   (1) 
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  (1)(فمن؟): قالاليهود والنصارى؟  ،يا رسول اهلل : قالوا ، (جحر ضب لدخلتموه

والفرق بني اإلسالم واملسيحية يف هذا، هو أن اإلسالم ليس لديه كنيسة تتحدث باسمه،  

وإنام هناك مسلمون، ومدارس إسالمية خمتلفة، بل متناقضة أحيانا، ولذلك كان عىل املحقق  

فيه  املدارس من العلم، وال يصح أن يرميها مجيعا بام وقع    تلكوالباحث أن ينظر يف مواقف  

 بعضها.

ومنهج   الكونية،  العلوم  من  وموقفها  اإلسالمية  املدارس  واقع  استقراء  خالل  ومن 

 البحث فيها، نجد اجتاهني كبريين: 

خيلطها  للسالم من غري أن  : وهو االجتاه الذي ينطلق من املصادر املقدسة  االجتاه األول 

اجتاه يميز بني الفهم البرشي للدين،  بغريها، وهو ما يسمى باإلسالم املحمدي األصيل، وهو  

الفهم  أما  فالدين هلل،  مراجعته ورفضه، واستبداله بغريه..    ؛وبني حقيقته..  فبرشي، ويمكن 

 وبناء عىل هذا ال ُيضم للسالم إال القطعي من الدين، والذي وردت به املصادر املقدسة. 

ه ويدعو إليه، ويقبل منتجاته  وهذا االجتاه ال يتناىف مع العلم، وال يتصارع معه، بل يقبل 

العلمية  باملصداقية  حتققت  ما  إذا  بجميع مجيعا  للمعرفة  منتجا  كان  كله  ذلك  فوق  إنه  بل   ،

 .أنواعها 

: وهو االجتاه الذي خيلط بني املصادر املقدسة، والفهم البرشي هلا، وجيمع  االجتاه الثاين 

صل للكنيسة نفسها من تبني بعض  بينها مجيعا يف بوتقة واحدة، وقد حصل هلذا االجتاه ما ح

الفهوم البرشية، أو الثقافات السائدة لدى بعض الشعوب، ليعطيها من القداسة ما ال تستحقه،  

وبناء عىل هذا حصل اإلنكار من هذا االجتاه للكثري من منتجات العلم، وإن كان مل حيصل له  

 يسة. أصحاهبا لعدم وجود سلطة زمنية هلؤالء بخالف الكن  استبداد نحو

 وسنتحدث عن كال االجتاهني يف العنوانني التاليني: 

 
 .(2669، ومسلم رقم ) 255/  13ري رواه البخا(1) 
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 : األول االجتاه  

بأن   الذي يؤمن  ما  وهو االجتاه  العلم والعقل والتجربة واملنطق.. وكل  اإلسالم دين 

وهو يعتمدها مجيعا، وال ينكر عليها ..  (1)توصلت إليه البرشية من مناهج البحث عن احلقيقة

، أو اخلدع العلمية، ولذلك فإن إنكاره لنظرية التطور وغريها من إال أذا استعملت املغالطات 

النظريات التي يستعملها املالحدة، ينطلق من كوهنا مل تصل إىل مرحلة العلمية، بل هي جمرد  

 افرتاضات للهروب من اإليامن.

من أركان الدين ال يقل    ا العلم ركن وهو ينطلق يف ذلك من املصادر املقدسة التي تعترب  

وغايته    عن وأصله  الدين  جوهر  هو  الذي  اهلل  عىل  فالتعرف  التعبدية:  والشعائر  اإليامن 

 (  19)حممد: ﴿ َفاْعَلْم َأنَُّه ال إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ   ، كام قال تعاىل:وموضوعه حيتاج إىل العلم

 ﴾ َخَلَق  الَِّذي  َربَِّك  بِاْسِم  اْقَرْأ  هو:﴿  الدين  هذا  أوامر  من  أمر  أول  كان     وهلذا 

 (  3(، ثم كرر هذا األمر يف قوله:﴿اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم ﴾ )العلق: 1)العلق:

َبَعَث   إِْذ  املُْْؤِمننَِي  َعىَل  َلَقْد َمنَّ اهللَُّ  املعلمني:﴿  الرسل هي وظيفة  والقرآن يعترب وظيفة 

يهِ  ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن فِيِهْم َرُسوالً ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ ْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ

 (  164َقْبُل َلِفي َضالٍل ُمبنٍِي ﴾ )آل عمران: 

التي قويت   الواضحات  العلوم  بالبينات، وهي  أقوامهم  وأخرب أن كل األنبياء جاءوا 

ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َقْوِم ُنو ِذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ال َيْعَلُمُهْم إِالَّ  أدلتها..﴿َأمَلْ َيْأتُِكْم َنَبُأ الَّ ٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَّ

ِسْلُتْم بِِه َوإِنَّا َلِفي  اهللَُّ َجاَءهْتُْم ُرُسُلُهْم بِاْلَبيِّنَاِت َفَردُّوا َأْيِدََيُْم يِف َأْفَواِهِهْم َوَقاُلوا إِنَّا َكَفْرَنا باَِم ُأرْ 

 (  9ْيِه ُمِريٍب ﴾ )ابراهيم:َشكٍّ مِمَّا َتْدُعوَننَا إِلَ 

أهلته للخالفة يف األرض،   التي  القرآن فوق ذلك كله أخرب عن مزية اإلنسان  بل إن 

ُثمَّ   ُكلََّها  اأْلَْساَمَء  آَدَم  َوَعلََّم  اإلنسان:﴿  بداية خلق  فقال يقص قصة  الرباين،  للتكريم  وأهلته 

 
     .سلسلة ]حقائق ورقائق[ حتدثنا عن هذا بتفصيل يف كتاب )سالم للعاملني( من  (1) 
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 إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي َقاُلوا ُسْبَحاَنَك ال ِعْلَم َلنَا إاِلَّ  َعَرَضُهْم َعىَل املاَْلئَِكِة َفَقاَل َأْنبُِئويِن  
ِ
 َهُؤالء

ِ
بَِأْساَمء

ْمَتنَا إِنََّك َأْنَت اْلَعلِيُم احْلَكِيُم َقاَل َيا آَدُم َأْنبِْئُهْم بَِأْساَمئِِهْم َفَلامَّ َأْنَبَأُهْم بِأَ  ْساَمئِِهْم َقاَل َأمَلْ َأُقْل  َما َعلَّ

إِينِّ  َتْكُتُموَن ﴾ )البقرة: َلُكْم  ُكنُْتْم  َوَما  ُتْبُدوَن  َما  َوَأْعَلُم  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  َغْيَب السَّ َأْعَلُم  ـ    31 

33 ) 

عن   الكثرية  النصوص  وردت  هذا  من  اهلل  انطالقا  العلم    رسول  عىل  باحلض 

،  فقد أخرب بأن العلم نوع من أنواع العبادة، بل هو من أفضلها   ؛والرتغيب فيه ورفع مكانة أهله 

 ( 1)فقال: )أفضل العبادة الفقه، وأفضل الدين الورع(

الورع( دينكم  وخري  العبادة،  فضل  من  خري  العلم  )فضل   : فقال  بذلك  ،  (2)وِصح 

  إذا  جهال  باملرء  وكفٰى   اهلل،  عبد  إذا  فقها   املرءوقال: ) قليل العلم خري من كثري العبادة، وكفٰى ب

عىل (3)برأيه(  أعجب أشد  واحد  ولفقيه  دين  يف  فقه  من  أفضل  بَشء  اهلل  عبد  )ما  وقال:   ،

  (4)الشيطان من ألف عابد، ولكل َشء عامد وعامد ٰهذا الدين الفقه(

عىل   حرصه  رأى  وقد  ذر،  ألِّب  فقال  العلم،  طلب  وبني  النوافل  بعض  بني  وقايس 

غدو فتعلم آية من كتاب اهلل خري لك من أن تصِل مائة ركعة، وألن  النوافل: )يا أبا ذر ألن ت

    (5)تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو مل يعمل به خري لك من أن تصِل ألف ركعة(

وأخرب أن تعليم العلم ال خيتلف عن الصدقات، فقال: )أفضل الصدقة أن يتعلم املرء  

 (6)املسلم علام ثم يعلمه أخاه املسلم(

 
 (  رواه الطرباين يف معاجيمه الثالثة. (1) 

 (  الطرباين يف األوسط، والبزار بإسناد حسن.  (2) 

 (  الطرباين يف األوسط.  (3) 

 (  الدارقطني والبيهقي.  (4) 

 (  ابن ماجه بإسناد حسن.  (5) 

 (  رواه ابن ماجه بإسناد حسن.  (6) 



303 

 

يروى أنه ذكر له رجالن: أحدمها عابد واآلخر عامل، فقال: ) فضل العامل عىل العابد  و

النملة يف   السٰموات واألرض حتى  اهلل ومالئكته، وأهل  )إن  قال:  ثم  أدناكم(،  كفضِل عىل 

  (1)جحرها، وحتى احلوت ليصلون عىل معلم الناس اخلري(

الطالب للعلم، بل دليل عىل اجتباء اهلل له،  وطلب العلم لذلك دليل عىل خريية العبد  

  والفقه   بالتعلم، ، وقال: ) يا أَيا الناس إنام العلم  (2)قال: )من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين(

و    به   اهلل   يرد   ومن  بالتفقه،  الدين،  يفقهه يف  اْلُعَلاَمءُ ﴿ خريا  ِعَباِدِه  ِمْن  اهللََّ  خَيَْشى  ]فاطر:    ﴾ إِنَّاَم 

28]) (3 ) 

، ففي  عنه   رسول اهلل  وهذا االجتباء هو الذي يؤهله للجنة وهلذا التكريم الذي أخرب  

فضل طالب العلم: )من سلك طريقا يلتمس فيه علام سهل اهلل له طريقا احلديث الذي ورد يف 

إىل اجلنة، وإن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بام يصنع، وإن العامل ليستغفر له من 

ٰموات ومن يف األرض حتى احليتان يف املاء، وفضل العامل عىل العابد كفضل القمر عىل يف الس 

سائر الكواكب، وإن العلامء ورثة األنبياء، إن األنبياء مل يورثوا دينارا وال درمها إنام ورثوا العلم  

  (4) فمن أخذه أخذ بحظ وافر(

أربعا، أو مخسا مما فرض اهلل عز  وقال: )ما من رجل تعلم كلمة، أو كلمتني، أو ثالثا، أو  

  (5)وجل فيتعلمهن ويعلمهن إال دخل اجلنة(

فعن   العلم،  أهل  األعىل  املأل  هبا  يقابل  التي  التكريم  صور  بعض  عن  بعض  وخيرب 

وهو يف املسجد متكىء عىل برد له أمحر، فقلت له:    قال: أتيت النبي    رسول اهلل  أصحاب  

 
 (  الرتمذي، وقال: حديث حسن صحيح. (1) 

 (  البخاري ومسلم وابن ماجه. (2) 

 (  الطرباين يف الكبري.  (3) 

 (  أبو داود والرتمذي وابن ماجه وابن حبان يف صحيحه والبيهقي.  (4) 

 (  أبو نعيم.  (5) 
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م، فقال: )مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم حتفه املالئكة  يا رسول اهلل إين جئت أطلب العل

 (1)بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغوا السامء الدنيا من حمبتهم ملا يطلب(

يرفع درجة أهل إىل درجة األنبياء، فيقول: )من جاءه أجله وهو    رسول اهلل  بل إن  

  (2)النبيـني إال درجة النبوة(يطلب العلم لقي اهلل ومل يكن بينه وبني 

: )من طلب  رسول اهلل  أما األجور املعدة ألهل العلم، فإهنا أضعاف مضاعفة، قال  

له كفلني من األجر، ومن طلب علام فلم يدركه كتب اهلل له كفال من  علام فأدركه كتب اهلل 

 ( 3) األجر(

: )إذا مات ابن آدم    رسول اهللومن أكرب ميزات أجر العلم أن أجره غري منقطع، قال  

 (4)د صالح يدعو له(ول أو به،  ينتفع  علم أو جارية،   صدقة: ثالث  من إال  عمله  نقطعٱ

ويف حديث آخر مفصل، قال حممد: ) إن مما يلحق املؤمن من عمله وحسناته بعد موته  

السبيل بناه،  علام علمه ونرشه وولدا صاحلا تركه أو مصحفا ورثه، أو مسجدا بناه أو بيتا البن  

 ( 5) أو هنرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله يف صحته وحياته تلحقه من بعد موته(

: )تعلموا العلم، فإن  ، ففي احلديثوقد ورد وصف مفصل لفضل العلم وفضل أهله

يعلمه   ملن ال  وتعليمه  جهاد،  عنه  والبحث  تسبيح،  ومذاكرته  عبادة،  تعلمه هلل خشية وطلبه 

يف   األنيس  اجلنة، وهو  أهل  ومنار سبل  واحلرام  احلالل  معامل  قربة النه  ألهله  وبذله  صدقة، 

اء، والسالح الوحشة، والصاحب يف الغربة، واملحدث يف اخللوة، والدليل عىل الرساء والرض

عىل األعداء والزين عند األخالء، يرفع اهلل به أقواما فيجعلهم يف اخلري قادة قائمة تقتص آثارهم  

 
 (  أمحد والطرباين بإسناد جيد واللفظ له، وابن حبان يف صحيحه، واحلاكم وقال: صحيح اإلسناد.  (1) 

 (  الطرباين يف األوسط.  (2) 

 (  الطرباين يف الكبري.  (3) 

 (  مسلم وغريه.  (4) 

 جه بإسناد حسن والبيهقي، ورواه ابن خزيمة يف صحيحه مثله. (  ابن ما (5) 
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ويقتدٰى بفعاهلم، وينتهٰى إىل رأَيم، ترغب املالئكة يف خلتهم، وبأجنحتها متسحهم، ويستغفر  

لم حياة القلوب من هلم كل رطب ويابس، وحيتان البحر وهوامه، وسباع الرب وأنعامه ألن الع

لدرجات العىٰل يف  وا  األخيار  منازل  لعلماجلهل، ومصابيح األبصار من الظلم، يبلغ العبد با 

الدنيا واآلخرة، التفكر فيه يعدل الصيام، ومدارسته تعدل القيام، به توصل األرحام وبه يعرف  

 . (1)مه األشقياء(احلالل من احلرام، وهو إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء، وحير 

أكرب هنضة علمية عرفتها  وقد كانت هذه النصوص وغريها كثري هي السبب يف ظهور  

، والتي متثلت يف احلضارة اإلسالمية، والتي وجلت كل العلوم واملعارف، وسامهت يف  البرشية 

 . خدمة البرشية فيها 

رها وكبارها تنهل من العلم صغا ته  تلك النصوص هرعت كل أم  رسول اهلل  منذ قال  ف

 ورجاهلا ونساؤها.. حتى الشيوخ الكبار كانوا حيترضون، وهم يطلبون العلم.  

انفتح  يشمل كل َشء، ولذلك    وقد فهم هذا االجتاه، أن العلم الذي أمر به رسول اهلل  

يراه  ما  منها  يأخذ  تامة..  بإجيابية  معها  وتعامل  منها،  واستفاد  األجنبية،  الثقافات  مجيع  عىل 

ويرد ما ال يراه صاحلا.. لعلم املسلمني أن احلكمة ضالة املؤمن أنى وجدها، فهو أحق مفيدا،  

 هبا. 

والثقا   كانولذلك   اليونانية  الفلسفة  يقرؤون  املسلمني  أنواع  فقهاء  ومجيع  اهلندية  فة 

ولكنهم ال يتعاملون معها تعامل اخلاضع الذليل.. بل يتعاملون تعامل الند للند..  ،  الثقافات

 . هنا مناقشة موضوعية علميةيناقشوو

االجتاهوقد صحح   هذا   الفلسفة    أصحاب  يف  وأفالطون  أرسطو وجالينوس  أغالط 

وأبطل اليونانية،  الفلسفة  أخطاء  من  والكثري  بأن   وا والعلوم  ذلك  وعللوا  التنجيم،  صناعة 

 اليونان أخذوه من غري برهان وال قياس..  

 
ا.  (1)   (  رواه ابن عبد الرب يف كتاب العلم قال املنذري: ورفعه غريب جدًّ
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ط القصور فيه، وقد عكف )التباين(  وأبان علامء املسلمون ضعف نظام بطليموس ونق

والكواكب   القمر  حركات  وصحح  النجوم،  من  كثري  مواقع  وحقق  بطليموس،  دراسة  عىل 

 . السيارة، وخالف بطليموس يف ثبات األوج الشمس

وأنكر الغزايل ما قاله فالسفة اليونان من أن بالسامء حيواًنا وأن له نفًسا، ونقد األطباء  

ورفضوا األخذ ببعض نظرات أبقراط وجالينوس، ومن طريق التجربة  املسلمون طب اليونان،  

تلعبه   الذي  الدور  عن  جالينوس  نظرية  قبول  النفيس  ابن  ورفض  الشخصية،  واالختبارات 

 الرئتان يف نقل الدم من جتويفة القلب الواحدة إىل األخرى، وأعلن أهنا خاطئة. 

، فقد كان عالمة يف علوم كثرية جدا؛ فله مؤلفات يف  اخلواجة نصري الدين الطويسأما  

والنجوم،   والرياضيهات  والكالم،  والفلسفة،  واملنطق،  األخالق،  أمثالعلوم  أخالق  من   :

أوصاف   جامع  االعتقاد،   جتريد  اإلشارات،  رشح  االقتباس،   أساس  األرشاف،   ناِصي، 

  أسس  كام. النجوم  علم  جمال  يف  يئةاهل علم  يف  وتذكرة  اإليلخاين  زيج  بـ  املشهور  وكتابه  احلساب 

 . كتاب 400.000 من  أكثر  فيها  توفر التي  ومكتبتها  مراغة  مرصد

 : الثاين االجتاه  

وهو اجتاه يشبه ما قامت به الكنيسة، نتيجة تأثره بالفكر اليهودي، واعتامده عىل املصادر  

إنكاره، أو التكتم عليه، وكيف يمكن اليهودية يف تفسري القرآن الكريم، وهذا االجتاه ال يمكن  

الدين   عن  الناس  ِصف  يف  األكرب  السبب  ولعلها  واضحة،  املجال  هذا  يف  ومنتجاته  ذلك، 

 اإلهلي. 

ولذلك كان عىل الداعية املواجه للحلاد أن يبادر باإلنكار عىل هذا االجتاه، وقد قلت يف  

د رأينا أنه ال يمكن ألحد من الناس  مقدمة سلسلة ]اإلحلاد والدجل[ أشري إىل هذا املعنى: )وق

أن يواجه هذين النوعني من اإلحلاد ]التنويري واجلديد[ من دون أن يعرتف بوجود الدجل  

الديني، فال يمكن ملن يظل حمتفظا باخلرافات والضالالت املترسبة للدين أن يواجه احلقائق 
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ة ]الدين .. والدجل[ قبل أن العلمية والعقلية التي يدل عليها كل شيئا.. ولذلك كتبنا سلسل

نكتب هذه السلسلة اجلديدة، لنحطم بذلك أكرب األسس التي تقوم عليها الرباهني اإلحلادية،  

واملعتمدة عىل نقد الرتاث الديني، واستغالل أخطائه وضالالته ودجله، ولكي ال نلتزم بكل  

 أعظم من أن يمثله البرش، وإنام ما يريد دعاة اإلحلاد التنويري أو اجلديد من إلزامنا به، فدين اهلل

  (1) يدل عىل نفسه بنفسه من خالل مصادره املقدسة(

وبناء عىل هذا؛ فإن هذا االجتاه الذي ال خيتلف عام قامت به الكنيسة إال يف كوهنا مل يقم  

بإعدام العلامء، وال حرقهم، اجتاه غريب عن اإلسالم، وال يمثل مصادره املقدسة، بل يمثل  

ذي يعود إليه، والذين يتشكل أكثرهم من اليهود، أو من الذين مل يستوعبوا اإلسالم،  سلفه ال

   وخلطوه بآرائهم وأهوائهم. 

من كبار  ، وهو  هـ(  1422)تويف  (2)مقبل بن هادي الوادعي  ومن األمثلة عىل هذا االجتاه

،  ني بالعلوم الكونية وقد كتب يف كتبه املختلفة الرد الشديد عىل املهتم  ،أعالم السلفية املعاِصين

 .  وغريها ، والتي يطلق عليها تسميات خمتلفة كعلوم املالحدة

التفسريات العلمية ألسباب الزالزل حيث  ،  ومن كتبه يف هذا املجال ما كتبه ردا عىل 

الزلزال والرد عىل املالحدة الضالل(،  ألف رسالة يف ذلك بعنوان )  إيضاح املقال يف أسباب 

:  فقال ،  وقد رد فيها بشدة عىل ما تقوم به مدارس املسلمني من تعليم تالميذها علوم الكفار

نحن نأسف لبعض املالحدة املخذولني الذين منه اهلل عليهم وجعلهم من ذوي اللسان العرِّب  )

النعم أناًسا كاألنعام بل هم أضل، ذاك كوِّب، وذاك ثم ال يشكرون اهلل عىل هذه  ة، ويتهبعون 

 

 . 7ما قاله املالحدة ومل يسجله التاريخ، ص  (1) 

اليمن، وأنشأ مدرسة علمية سلفية بدماج    (2)  السلفية يف  السلفية باليمن وأحد رواد احلديث، قام بالدعوة  يعترب من كبار علامء 

سامها بدار احلديث يفد إليها الطالب من أنحاء اليمن، ومن بلدان أخرى، وخترج عىل يديه شيوخ أنشئوا مدارس يف عدد من مناطق 

 اليمن.
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، رويس، أعاجم ال يفهمون اإلسالم عىل حقيقته وال يفهمون قول اهلل وال قول رسول اهلل  

ولعل بعضهم مل يبلغه اإلسالم عىل حقيقته.. جدير بأبناء اليمن أن ال يودهعوا عقوهلم ملاركس  

الل، فأنتم أَيا اليمنيون لكم مواقف طيهبة يف الدفاع عن ولينني ومن جرى جمراهم من أئمة الض

ويف الفتوحات اإلسالمية، ثم بعد هذا تلحقون بأنفسكم اخلزي   اإلسالم يف عهد رسول اهلل  

وحترمون نعيم اجلنة التي فيها ما ال عني رأت، وال أذن سمعت، وال خطر عىل قلب برش. أي 

تع خطر  وأي  املالحدة؟  أَيا  الناس  خري حترمونه  وقودها  التي  النار  ا  إهنه أنفسكم؟  له  ضون  ره

  (1)(واحلجارة، وهناك ال تنفع املكابرة وال ينفعك ماركس ولينني، بل يكونان أمامك يف النار

والذي  أبو عبد الرمحن حييى بن عِل احلجوري،  املدعو  ،  ومن تالميذ مدرسته النجباء

الصبح سامه )،  علوم الكونية يف القضايا العقدية ألف كتابا يف الرد عىل االستدالل بام ورد يف ال

 ( الشارق عىل ضالالت عبد املجيد الزندين يف كتابه توحيد اخلالق

الوادعي باإلضافة لشيخ سلفي آخر هو   النَّجمي،  والذي قرضه شيخه  أمحد بن حييى 

..  ) :  والذي قال يف مقدمته للكتاب مبينا بعض الضالالت الواردة يف كتاب ]توحيد اخلالق[

والنصارى من فلكيني وطبائعيني وغريهم عىل  اليهود  الفالسفة من  بأقوال  استدالله  ومنها 

األرض   أنَّ  تقريره  ومنها  الضالل؟!.  هؤالء  شهادة  إىل  بحاجٍة  القرآن  وهل  القرآن  صدق 

كوكٌب من املجموعة الشمسية ثم انفصلت عنها وتربدت كام قرر ذلك سيد قطب يف تفسريه،  

َعُلوَن َلُه َأْنَداًدا َذلَِك واهلل تعاىل ي قول: ﴿ُقْل َأئِنَُّكْم َلَتْكُفُروَن بِالَِّذي َخَلَق اأْلَْرَض يِف َيْوَمنْيِ َوجَتْ

اْلَعاملَنَِي﴾ ]فصلت:   السبع  9َربُّ  الساموات  أنَّ  ق بعد ذلك من شئت.. ومنها زعمه  [ وصدِّ

قوله  بذلك  يفرس  بعد،  فيام  فتقت  ا  َيَر    كانت طبقًة واحدة وأهنَّ األنبياء: ﴿َأَومَلْ  تعاىل يف سورة 

ا ﴾ ]الفاحتة:   اَمَواِت َواأْلَْرَض َكاَنَتا َرْتًقا َفَفَتْقنَامُهَ ِذيَن َكَفُروا َأنَّ السَّ [، وقد ردَّ عليه الشيخ 30الَّ

حييى احلجوري جزاه اهلل خرًيا يف هذه الفقرات، وغريها رًدا مفحاًم باألدلة القاطعة الساطعة  

 
 ( 17يف أسباب الزلزال والرد عىل املالحدة الضالل )ص: إيضاح املقال    (1) 
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تاب وصحيح السنة، فجزاه اهلل خرًيا وبارك فيه وكثَّر اهلل من أمثاله الذابني عن احلق من الك

  (1)(الناِصين للتوحيد الذائدين عن حياضه

السلفي الرتاث  التعرف عىل  من خالهلا  يمكن  التي  النامذج  أبسط  ،  ومن  وموقفه من 

ا ورد يف كتاب توحيد اخلالق  املعارف العلمية احلديثة ما ذكره الشيخ احلجوري من انتقادات مل

ميل يف الساعة ملا أبقت شيًئا عىل وجه األرض إال    200  وأهنا لو بلغتياح،  حول رسعة الر

هذا القول ينطوي عىل حلن شديد يف  ):  فقد قال الشيخ ردا عىل هذه املعلومة البسيطة،  (2)دمرته

إال دم أبقت شيًئا عىل وجه األرض  ملا  الريح  فقوله: عن  رته. هذا غري صحيح ألن التوحيد 

ا سبحانه، وقد وصف اهلل عز وجل   الريح مأمورة من اهلل ال يمكن أن تدمر شيًئا إال بأمر رهبِّ

عن ابن مسعود، وحذيفة بن اليامن، وعبادة بن الصامت، وأِّب بن وريح عاد بالعتو والشدة..  

َعبٌد َحالَوَة اإلياَمِن َحتَّى َيعَلَم  قال: )ال جَيُِد   كعب، وسعد بن أِّب وقاص وغريهم، أن النبي  

، فلو أن اهلل عز وجل أرسل الريح ( َأنَّ َما َأَصاَبُه مَل َيُكن لُِيخطَِئُه، َوَأنَّ َما َأخَطَأُه مَل َيُكن لُِيِصيَبه

هِبذا القدر الذي ذكر أو أكثر ومل يرد تدمري األرض ومن فيها حلفظهم منها كام جعل النار عىل 

يه السالم برًدا وسالًما، وكام نجى نوًحا عليه السالم ومن معه من الغرق وأمر املاء  إبراهيم عل

 ( 3) (أن يغشى من سواهم عىل وجه األرض

من الذي قىض هِبذه  ):  ومنها رده عىل هذه العبارة التي وردت يف كتاب توحيد اخلالق

فمع بساطتها ووضوحها إال أن الشيخ جعل منها قصة    (4) (السنن والقوانني املنظمة الدقيقة

قلت: اللفظ املرشوع أن ُيقال: من الذي قىض بالسنن واألحكام، أما ) :  فقال ردا عليها ،  كبرية

الصحيحة فيام نعلم واستعامهلا غري    لفظة القانون فليست موجودة يف كتاب اهلل وسنة رسوله  

 
 . 6الصبح الشارق، ص  (1) 

 ( 41توحيد اخلالق، ص )  (2) 

 . 48الصبح الشارق، ص  (3) 

 ( 44توحيد اخلالق، ص )  (4) 
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فراجعها إن شئت،  (  د يف(معجم املناهي اللفظية فصيح.. وذكر هذه اللفظة الشيخ بكر أبوزي

فعلم أنه ال جيوز أن نسمي أحكام اهلل عز وجل وأقداره قوانني، ونعرض عن اللفظ الرشعي:  

قضاء، قدر، حكم، إرادة، مشيئة. فإن تسمية هذه املسميات الرشعية قانوًنا يعترب حتريًفا للكلم  

 (1)(عن مواضعه 

:  فقال،  العلوم احلديثة علامء كون نوع من االحتقار للسلفثم يبني أن اعتبار العلامء ب

والنصارى ) لليهود  إطراء  وهو  اإلزراء  غاية  وعلومهم  السلف  بجانب  إزراء  هذا  أن  تر  أمل 

والزنادقة إيام إطراء، ألنه إذا كان هؤالء هم علامء الكون فال حاجة ملا عداهم من علامء الرشيعة  

جهابذة علوم الكتاب والسنة كلهم ال تكاد جتد أنه قيل يف  اإلسالمية، وأنت لو قرأت تراجم  

واحد منهم هو عامل الكون بل لو قرأت يف مناقب األنبياء ودالئل نبواهِتم ال تكاد جتد أن واحًدا 

َراِت َأْمًرا﴾ ]النازعات:   منهم وصف بعامل الكون بل إن املالئكة الذين يقول اهلل عنهم: ﴿ َفاملَُْدبِّ

م وصفوا بعلامء الكون، لكن الطبائعيني من أساتذة الزنداين يصفهم بذلك وال  [ ال جتد أهنَّ 5

  (2)(يدري اجلاهل أنه أرشك املالحدة يف َشء من خصوصيات رب العاملني

الكتاب   اعتبار صاحب  رد  مبنيثم  العقل،    ا اإلسالم  أبًدا  وأنه  عىل  معتنقيه  يطالب  ال 

زنداين: أن اإلسالم مبني عىل العقل. هذا غري صحيح وقول ال ):  فقال بتجميد طاقاهِتم الفكرية،  

فهمها  األدلة  هذه  يف  العقل  ووظيفة  العقل..  عىل  ال  والسنة  الكتاب  عىل  مبني  فاإلسالم 

وتعقلها، فإذا كان مفقوًدا ومل يفهمها ومل يعقلها وصار صاحبه يف حيز املجانني فهنا يصري غري  

نه مبني عىل العقل فباطل ملا علمت من األدلة، قال  مكلف، أما أن يقال إن من مفاخر اإلسالم أ

شيخ اإلسالم ابن تيمية: العقل مع النقل كالعامي املقلد مع العامل املجتهد، بل هو دون ذلك 

 
 . 51الصبح الشارق، ص  (1) 

 .124الصبح الشارق، ص  (2) 
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، ومعنى ذلك (1)(بكثري فإن العامي يمكنه أن يصري عاملًا وال يمكن للعاقل أن يصري نبًيا رسوالً 

 (2)(يح فهو متبع له يفهمه ويعمل به فعاًل أو ترًكا أن العقل الصحيح يقبل النقل الرص

،  ومن شاء املزيد،  وموقفها من العلوم الكونية،  هذه نامذج عن مدرسة الوادعي السلفية

الكثرية مؤلفاهتا  مطالعة  املختلفة،  فيمكنه  املواقع  يف  ممثال  ،  واملنترشة  السلفية  يعتربها  والتي 

 .  وعدم استعامهلا أي تقية أو دبلوماسيةحقيقيا للسالم نتيجة ِصاحتها 

  1413  -   1334) محود بن عبد اهلل التوجيري  الشيخ  ومن النامذج عىل هذا االجتاه كذلك  

والذي أشاد به كبار السلفية كابن ،  من كبار السلفية املتأخرين بسبب إنتاجه الكثريوهو    ، هـ(

ومنها ردوده عىل أصحاب  ،  املختلفةوله كسلفه الكثري من كتب الردود عىل اجلهات  ،  باز وغريه

 .  العلوم الكونية احلديثة

( كتابه  املجال  هذا  يف  كتبه  اجلديدةومن  اهليئة  أتباع  الشديدة عىل  والذي  ،  (الصواعق 

 .  استعمل فيه كل السيوف السلفية للجهاز عىل العلوم احلديثة 

يف مقاتلها نسبتها  ومن تلك األدلة القاطعة التي حاول من خالهلا أن يرضب هذه العلوم  

وأول من قال إن الشمس هي املركز الثابت الذي تدور  ):  يقول يف ذلك، إىل الكفار واملرشكني 

عليه السيارات من الكواكب وإن األرض من مجلة الكواكب السيارة التي تدور عىل الشمس  

ة. وقيل  اليوناين وكان زمانه قبل زمان املسيح بنحو من مخسامئة سن   هو فيثاغورس الفيلسوف

بطليموس   ومقدمهم  الفالسفة  كبري  وذهب  مائة    -ستامئة.  بنحو  املسيح  قبل  زمانه  وكان 

إىل أن األرض هي املركز الثابت وإن الشمس والقمر وسائر الكواكب تدور   - ومخسني سنة  

اآليات   عليه  تدل  الذي  احلق  وهو  القول  هبذا  يقولون  القديمة  اهليئة  وأهل  األرض.  عىل 

حيحة وأقوال املفرسين من الصحابة والتابعني وأئمة العلم واهلدى من بعدهم  واألحاديث الص

 
 ( 78ص 1درء تعارض العقل والنقل )ج  (1) 

 .124الصبح الشارق، ص  (2) 



312 

 

كام سيأيت بيانه إن شاء اهلل تعاىل. وأما قول فيثاغورس فكان مهجورًا نحو من ألف وثامنامئة سنة  

حتى ظهر الفلكي البولوين )كوبرنيك( يف القرن العارش من اهلجرة فقرر رأي فيثاغورس وأيده 

ياضية. وملا كان يف أثناء القرن الثاين عرش من اهلجرة ظهر هرشل اإلنكليزي وأتباعه  باألدلة الر

من فالسفة اإلفرنج أصحاب الرصد والزيج اجلديد فنرصوا قول فيثاغورس وردوا ما خالفه  

وشاع قوهلم منذ زماهنم إىل زماننا هذا وتلقاه كثري من املسلمني بالقبول تقليدًا ألعداء اهلل تعاىل.  

لك بسبب سيطرة اإلنجليز وبعض الدول األوربية عىل كثري من بالد اإلسالم يف آخر القرن  وذ

تعاىل   اهلل  بأعداء  البالد  تلك  أهل  فامتزج  الرابع عرش.  القرن  وأكثر  اهلجرة  الثالث عرش من 

بالثقافة اإلفرنجية حيذون حذو أعداء اهلل تعاىل يف   متثقفني  النشء منهم  تامًا، وظهر  امتزاجًا 

يئاهتم وأنظمتهم وقوانينهم ويسارعون إىل قبول آرائهم وظنوهنم وخترصاهتم. ويتمسكون  ه

الكتاب والسنة. وكثري منهم كانوا يسافرون إىل اجلامعات   يتمسكون بنصوص  هبا أعظم مما 

الزندقة   فيهم  فشت  حتى  هنل  بعد  علاًل  املسمومة  اآلجنة  تعاليمها  من  ويرتوون  األوربية 

اف بشأن القرآن العظيم فكان كثري منهم حيملونه عىل ما يوافق آراء اإلفرنج واإلحلاد واالستخف

وأقواهلم الباطلة كام هو موجود يف كثري من مصنفاهتم فأدخلوا بذلك عىل املسلمني رشًا كثريًا  

  (1)(فال حول وال قوة إال باهلل العِل العظيم

،  ات القرآنية واألحاديث النبويةوقد أورد للداللة عىل بطالن هذه العلوم الكثري من اآلي

فهذا ما يرسه اهلل  ):  ثم قال ،  وتفسريهم العلمي ملا ورد فيها ،  وعقبها بفهم السلف الصالح هلا 

ن األرض قارة أتعاىل من اآليات واألحاديث الدالة عىل أن الشمس تسري وتدور عىل األرض و

ثابتة بخالف ما يزعمه أهل اهليئة اجلديدة من أن الشمس قارة ثابتة وأن األرض تدور عليها.  

وحقيقة قوهلم تكذيب اآليات واألحاديث التي ذكرنا واطراحها بالكلية وذلك هو الضالل  

َب بِاحْلَقِّ ملََّا َجاَءُه َأَليَْس  البعيد. وقد قال اهلل تعاىل: ﴿َوَمْن َأْظَلُم مِمَِّن اْفرَتَى َعىَل اهللَِّ َكذِ  ًبا َأْو َكذَّ

 
 ( 7الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة )ص:   (1) 
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[ وقول أهل اهليئة اجلديدة يف الشمس واألرض  68يِف َجَهنََّم َمْثًوى لِْلَكافِِريَن ﴾ ]العنكبوت:  

 (1)ق(دائر بني افرتاء الكذب والتكذيب باحل

أنه قد  ومن أعجب العجب  ):  فيقول،  وهو يعتب بشدة عىل تدريس هذه العلوم احلديثة

جعل يف زماننا من الفنون املهمة التي تدرس يف كثري من املدارس ويعتنى هبا يف كثري من األقطار 

اإلسالمية أكثر مما يعتنى بالعلوم الرشعية. وهذا مصداق ما جاء يف احلديث الصحيح عن أنس  

.. وقال  (إن من أرشاط الساعة أن يرفع العلم ويثبت اجلهل ):  بن مالك قال قال رسول اهلل 

، رواه ابن أِّب شيبة، وله حكم  (ال تقوم الساعة حتى يصري العلم جهال واجلهل علامً )الشعبي: 

املرفوع ألنه إخبار عن أمر غيبي ومثله ال يقال من قبل الرأي وإنام يقال عن توقيف، ومن أقبح 

رسوله   وتكذيب  تعاىل  اهلل  تكذيب  الظلم  وأظلم  واألحاديث   اجلهل  اآليات    ومعارضة 

اخلاطئة   وتومهاهتم  الفاسدة  وآرائهم  الكاذبة  وخترصاهتم  تعاىل  اهلل  أعداء  بأقوال  الصحيحة 

 ( 2) (وتعلم ذلك وتعليمه

وقد الحظ التوجيري أنه مع اهلجمة الرشسة التي شنتها صواعقه الشديدة عىل علم اهليئة  

)ذيـل الصواعق :  امهفأعقبها بكتاب آخر س،  اجلديدة إال أهنا مع ذلك مل تؤثر تأثريها املطلوب

األستاذ حممد حممود الصواف يف كتابه )املسلمون  والذي رد به عىل  ،  ملحـو األباطيل واملخارق(

 وعلم الفلك( 

،  )املسلمون وعلم الفلك(:  )قال الصواف :  فقال،  وقد بدأ رده عليه من العنوان نفسه 

من الكالم يف األرض    أن يقال إن هذا العنوان خطأ ظاهر ألن غالب ما يف الرسالة   واجلواب 

وعلومهم املسلمني  أقوال  من  ليس  والكواكب  والقمر  والشمس  من ،  والسموات  هو  وإنام 

وإنام هم من ، وأهل اهليئة اجلديدة ليسوا من املسلمني ، خترصات أهل اهليئة اجلديدة وتومهاهتم 

 
 ( 44الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة )ص:   (1) 

 ( 44الصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة )ص:   (2) 
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القرن العارش والقرن  ،  فالسفة اإلفرنج البولوين وأتباعه يف  احلادي عرش من وهم كوبرنيك 

اهلجرة،  اهلجرة من  عرش  الثالث  والقرن  عرش  الثاين  القرن  يف  وأتباعه  اإلنجليزي  ،  وهرشل 

فهو مما نقله األلويس عن أهل اهليئة اجلديدة كام ِصح ،  وغالب ما نقله الصواف عن األلويس

ت أتباعهم  بذلك يف مواضع كثرية من كتابه الذي سامه )ما دل عليه أهل اهليئة اجلديدة( وخترصا 

عليهم فرية  املسلمني  إىل  ذلك  املسمى،  فنسبة  تطابق  ال  العنوان  هبذا  الرسالة  وإنام ،  وتسمية 

  (1)املطابق له أن يقال )اإلفرنج والتخرص يف علم الفلك(

)وحرصا مني عىل نرش العلم وبيان فضل علامء  :  ثم ذكر قول الصواف يف مقدمة رسالته

األكرب يف تشجيع علم الفلك وبناء املراصد يف خمتلف البلدان املسلمني الذين كان هلم الفضل  

ليطلع شبابنا عىل مفاخر أجدادهم وسبقهم للعامل يف خمتلف  ؛  رأيت أن أطبع هذا الرد يف كتيب

  (2) امليادين العلمية(

:  أحدها أن يقال :  )واجلواب عن هذا من وجوه :  فقال،  ورد عليه بقوله عىل طريقة سلفه

وإنام هي خترصات وظنون كاذبة أوحاها الشيطان إىل  ،  يف رسالته بعلم   صواف ليس ما نرشه ال 

املتأخرين اإلفرنج  فالسفة  من  وأتباعهم  اليونان  فالسفة  من  أتباعهم  ،  أوليائه  هبا  فاغرت 

وهي يف احلقيقة جهل ِصف ال يروج ،  وظنوها علام صحيحا ،  ومقلدوهم من جهلة املسلمني 

أن علامء املسلمني منـزهون عن تشجيع الوجه الثاين:  ..  م واجلهلإال عىل جاهل ال يميز بني العل

الفصل  بعد هذا  الذي  الفصل  بيان ذلك يف  املراصد كام سيأيت  الفلك وبناء  وما زعمه  ،  علم 

أن الذي نرشه الصواف يف  الوجه الثالث:  ..  الصواف ههنا فهو من االفرتاء عىل علامء املسلمني

وهؤالء  .. فيثاغورس اليوناين وأتباعه من فالسفة اإلفرنج املتأخرينرسالته كله من خترصات 

كام  ،  وليسوا من املسلمني فضال عن أن يكونوا من أجداد املسلمني،  كلهم من أعداء املسلمني
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..  ومن زعم أن هؤالء الفالسفة من أجداد املسلمني فهو من أكذب الكاذبني،  تومهه الصواف 

املفاخر للذين محلوا علم الكتاب والسنة ونرشوه يف هذه األمة  أن املفاخر كل  الوجه الرابع:  

فأما خترصات  ،  وأئمة العلم واهلدى من بعدهم،  وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان

وإنام هي معائب وجهاالت  ،  أعداء اهلل وظنوهنم الكاذبة فليست بمفاخر كام قد تومهه الصواف 

األ غاية  هبا  تعلق  بمن  تزري  اخلامس:  ..  زراء وضالالت  أفعال  الوجه  من  املراصد  بناء  أن 

ومن يقلدهم وحيذو حذوهم من املنحرفني عن الدين من هذه ،  املنجمني من اليونان والصائبني 

وإنام ،  وليس هو من املفاخر كام قد تومهه الصواف، وما كان هكذا فليس فيه فضل البتة ، األمة

 ( 1)  ؤمنني(هو من املثالب واملعائب واتباع غري سبيل امل

قول   ذكر  واخللفاء  :  الصواف ثم  األعالم  العلامء  تركه  مما  فهو  يف رسالته  ما مجعه  )إن 

 (2)العظام(

  فإن اخللفاء العظام عىل احلقيقة هم أبو ،  )ليس هذا بصحيح:  وأجاب عىل ذلك بقوله

فضال عن القول  ومل يؤثر عن أحد منهم أنه تكلم يف علم الفلك بَشء  ،  بكر وعمر وعثامن وعِل 

عليها  األرض  ودوران  الشمس  يف  ،  بسكون  الكثري  اهلذيان  من  الصواف  ذكره  ما  وكذلك 

اخللفاء   العقالء فضال عن  أحاد  عنه  ينـزه  مما  هذا  فإن  والكواكب  والقمر  والشمس  األرض 

فإنه ،  وال عربة بمن حاد عن منهاج هؤالء اخللفاء الراشدين من امللوك كاملأمون..  الراشدين

وقد  ، ففتح بذلك عىل األمة باب رش عريض، اعتنى بتعريب كتب األوائل وعمل األرصادقد 

)حدثني من أثق به أن شيخ اإلسالم ابن تيمية  :  ذكر السفاريني عن الصالح الصفدي أنه قال 

ما أظن أن اهلل يغفل عن املأمون وال بد أن يقابله عىل ما اعتمده مع هذه األمة من  :  كان يقول
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 (1) وم الفلسفية بني أهلها(إدخال العل 

املأمون فعله  ما  هبستريية  يذكر  أخذ  أبواب  ،  ثم  فتح  من  سلفه  ذكره  ما  لذلك  وينقل 

:  ـ ناقال عن الذهبي يف )تذكرة احلفاظ( ـ مؤيدا له فقال ، بسبب ترمجة العلوم اليونانية، الضالل

ويعزل  ،  عقول الفالسفة وتقدم  ،  وتنكر ما كنت تعرف،  )إن من البالء أن تعرف ما كنت تنكر

فالفرار قبل حلول  .  منقول اتباع الرسل ويامري يف القرآن ويتربم بالسنن واآلثار وتقع يف احلرية

العقول وحمارات  األهواء  ومضالت  وإياك  ِصاط  ،  الدمار  إىل  هدي  فقد  باهلل  يعتصم  ومن 

 (2)مستقيم(

ا شغف بالعلوم القديمة  )وقد كان املأمون مل:  ونقل عن املقريزي قوله يف كتاب اخلطط 

َب له كتب الفالسفة  وأتاه هبا يف أعوام بضع عرشة ومائتني من  ،  بعث إىل بالد الروم من َعرَّ

الناس،  اهلجرة يف  الفالسفة  مذاهب  األمصار،  فانترشت  بعامة  كتبهم  وأقبلت  ،  واشتهرت 

فانجرَّ عىل ،  هلا   وأكثروا من النظر فيها والتصفح ،  املعتزلة والقرامطة واجلهمية وغريهم عليها 

وعظم بالفالسفة  ،  اإلسالم وأهله من علوم الفالسفة ماال يوصف من البالء واملحنة يف الدين

 (3)وزادهتم كفرا إىل كفرهم(، ضالل أهل البدع

)وقد سار عىل منهاج املأمون يف عمل األرصاد كثري من امللوك  :  وعلق عىل ذلك بقوله 

احلاكم   مثل  والسالجقة،  العبيدياملنحرفني  بويه  بني  وأولغ  ،  وبعض  وتيمورلنك  وهوالكو 

ما .  بك األرصاد  وعمل  الفلك  علم  من  وألشباهه  له  تركوا  الذين  الصواف  خلفاء  فهؤالء 

ومع ما كانوا عليه من االعتناء باألرصاد وعلم الفلك فقد كانوا عىل مذهب أهل اهليئة  ، تركوا

القول بسكون األرض وجريا  الشمسالقديمة يف  بتعدد  ،  ن  أنه قال  ومل يذكر عن أحد منهم 
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وال بغري ذلك مما َيذو به أهل اهليئة اجلديدة وأتباعهم يف أبعاد الكواكب  ،  الشموس واألقامر

وهو  ،  وزعم أنه مما تركه اخللفاء العظام ،  وغري ذلك مما أودعه الصواف يف رسالته،  ومقاديرها 

وإنام هو مأثور عن أهل اهليئة اجلديدة ،  ثر عنهم بذلك قد افرتى عليهم ونسب إليهم ما مل يؤ

 ( 1) وأتباعهم(

 : وحقوق اإلنسان ثانيا ـ اإلحلاد..  

العلم،   الدين من  التي وقفها بعض رجال  السلبية  املواقف  تلك  استثمر اإلحلاد  مثلام 

بعض   يستثمر  املنهج،  وبنفس  نجده،  اإلحلاد  إىل  خالهلا  من  وليدعو  اهلل،  وجود  هبا  ليلغي 

 اء التارخيية املرتبطة باألديان ليجعلها وسيلة لذلك أيضا.األخط

 واملواجهة هلؤالء تكون عرب مرحلتني:  

: نفي عالقة االستبداد والظلم بدين اهلل األصيل، وإثبات أن ما حصل من ذلك  أوالمها 

 سلوكات برشية، واستغالل خاطئ للدين، وال عالقة له به. 

القيم التي تتطلبها  حيمل أي قيم أخالقية جتعله يلتزم  : إثبات أن اإلحلاد نفسه ال  ثانيهام 

اإلنسان العنرصية  حقوق  والتفرقة  الظلم واالستعامر واالستبداد  ، ولذلك حوى حكمه من 

 عرشات بل مئات أضعاف ما وقع من احلكم االستبدادي الناشئ عن الفهم اخلاطئ للدين. 

 وسنرشح كال األمرين يف العنوانني التاليني: 

 : موقف الدين من حقوق اإلنسان ـ    1

يف   التحريف  بوقوع  خترب  نجدها  األديان،  مجيع  يف  املقدسة  النصوص  نطالع  عندما 

األديان، وبتسلط رجال الدين وظلمهم، وتعاوهنم مع املستبدين والظلمة، ويف نفس الوقت  

بة  تبني أن ذلك ليس عاما، بل ستظل فئة من الناس تتمسك بالدين األصيل، حتى تكون مثا 

 َيتدي هبا املهتدون، وسفينة نجاة يركبوهنا حتى َيتدوا إىل دين اهلل األصيل. 
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جه للحلاد أن يقر بوجود الظلم الذي يلبس لباس الدين،  ولذلك كان عىل الداعية املوا 

الظلمة، ويرشح  تبعة  الدين واإليامن من  الوقت حيمي  التحذير منه، ويف نفس  بل يساهم يف 

يمكن فهمه من دون متييزه عن الدين املزيف.. وسنرشح ذلك باختصار    الدين األصيل الذي ال 

 يف العنوانني التاليني:  

 : وحقوق اإلنسان   أ ـ الدين اإلصيل 

عندما نعود للمصادر املقدسة، ومن يمثلها من األنبياء واألولياء، نجد كل القيم النبيلة  

تمد عىل التضحية واإليثار والوفاء الطاهرة التي ال يمكن حتققها من دون اإليامن، ذلك أهنا تع 

 وكل القيم النبيلة التي ال يستطيع اإلحلاد فهمها وال تفسريها وال تنفيذها. 

وبناء عىل هذا نحاول أن نذكر هنا باختصار بعض القيم النبيلة التي يتشدق املالحدة  

ر الذي رفع وهو ما وضعوه يف ذلك الشعا بأهنم دعاهتا وأصحاهبا بينام هم أبعد الناس عنها،  

إبان الثورة عىل الكنيسة، وهو ]احلرية واألخوة واملساواة[، وسنرى يف املطلب املتعلق باإلحلاد 

 مدى صدق املالحدة يف تطبيق هذا الشعار. 

 احلرية: الدين األصيل و 

عندما نعود للمصادر املقدسة للسالم األصيل باعتباره رسالة اهلل اخلامتة التي مجعت  

بقة وصححتها نجد مفهوما للحرية خيتلف عن تلك املفاهيم التي يطرحها كل الرسائل السا 

 املالحدة، واملبنية عىل إتاحة املجال للغرائز البهيمية لتعبث باإلنسان وكرامته وقيمه. 

عىل أسس ختدم  يف اإلسالم األصيل ختتلف عن ذلك متاما، ذلك مؤسس  مفهوم احلرية  ف

األ عامرة  وتقيم  املجتمع  وختدم  بضوابط  الفرد،  املنضبطة  باحلرية  إال  تستقيم  ال  التي  رض 

 املسؤولية. 

،  ولذلك فإن احلرية يف اإلسالم تنطلق من اخلصائص التي عرف هبا اإلسالم اإلنسان

هي التي حترر اإلنسان من ف  ؛ تعني االنقياد التام والطاعة الكاملة هلل، وهي  وأوهلا العبودية هلل
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 كافة العبوديات واالنقيادات والتبعات ألية جهة أخرى.  

فالعبودية هلل تعني أسمى أنواع احلرية التي مل حيلم هبا اإلنسان، ومل يتصورها أبدًا، وهو  

 يصارع ألوان العبوديات التي سلبت منه نعمة احلرية واحلياة اآلمنة والعيش اهلانىء.  

قيود الظلم واالمتهان واالستعباد واآلهلة  حترر اإلنسان من كل القيود.. ال من  وهي  

 املزورة فحسب، وانام من قيود النفس وأهوائها اجلاحمة ونزعاهتا اجلنونية. 

 وذلك ما يتيح لالنسان شق طريقه بشكل أفضل وأداء دوره بالصورة املطلوبة.  

العبودية  ولئن كانت احلرية يف احلضارات الغربية تبدأ من التحرر لتنتهي إىل ألوان من  

واألغالل، فإن احلرية الرحيبة يف اإلسالم عىل العكس.. ألهنا تبدأ من العبودية املخلصة هلل  

 .(1)تعاىل لتنتهي إىل التحرر من كل اشكال العبودية املهينة

اإلسالم يأمر بالعبودية التي تتوجه هلل وحده من دون أي وسائط.. ولذلك فإن هذه  ف

ف احلرية..  عني  هي  أونفس..  العبودية  أواجتامعي  سيايس  أو  فكري  قيد  أي  من  حترره  هي 

وغريها من القيود التي حتاول فرضها عليه االفكار والعقائد والتقاليد والقوى التي المتت إىل  

 َبْينَنَا َوَبْينَُكْم َأالَّ   ، كام قال تعاىل:اهلل بصلة
ٍ
 َنْعُبَد إِالَّ  ﴿ ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َتَعاَلْوا إِىَل َكلَِمٍة َسَواء

ْوا َفُقوُلوا َك بِِه َشْيئًا َوال َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعضًا َأْرَبابًا ِمْن ُدوِن اهللَِّ َفإِْن َتَولَّ اْشَهُدوا بَِأنَّا    اهللََّ َوال ُنرْشِ

 ( 64ُمْسلُِموَن﴾ )آل عمران: 

شها اجلامعة املؤمنة  وانطالقا من هذه العبودية اجلميلة التي يعيشها الفرد املؤمن كام تعي 

يتحرك املؤمن يف احلياة طبقًا ملرضاة من توجه إليه بالعبودية.. فاملسلم مطالب بتحقيق مرضاة 

 اهلل، والبحث عنها يف التكاليف التي كلف هبا..  

، ذلك أن الطيب الذي ينهى مريضه عام يرضه، أو يأمره بام  قيد للحرية أي  هذا  يف  ليس  و

فإن ذلك ال يمكن عن رضا تام.. وطواعية حمبة..  طبيبه    ه ا طلبه منماملريض    فعليثم  ينفعه،  

 
 ، مقالة للشهيد آية اهلل الصدر. 2االضواء، العدد   (1) 
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 قيدا.. فالطواعية تتناىف مع القيد. اعتباره 

هكذا العبودية التي أمر هبا اإلسالم، والتي يقوم هبا املؤمن، ففيها وصفان يزيالن عنها  و

 ما نتومهه من قيود: 

ام والطواعية التامة.. وهلذا يربط  أما أوهلام، فكوهنا ال يمكن أن تتحقق إال بالرىض الت

اإلسالم بني العبادة واملحبة.. فالعبادة التزام من قلب ممتلئ بحب اهلل.. قلب يشعر أنه ليس يف  

املؤمنني هذه  يف  يعمق  املقدسة  بمصادره  بأن حيب، واإلسالم  اهلل  من  أجدر  هو  من  الوجود 

الذي واإلحسان،  الفضل  بأنه صاحب  اهلل  فهو يصف  يكن شيئا   املحبة..  ومل  اإلنسان  خلق 

نعمه ظاهرة وباطنة، وخلقه يف أحسن   له ما يف األرض مجيعا، وأسبع عليه  مذكورا، وخلق 

الطيبات،   من  ورزقه  خلقه،  من  كثري  عىل  وفضله  وكرمه  صورته،  فأحسن  وصوره  تقويم، 

 وعلمه البيان، واستخلفه يف األرض، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له مالئكته. 

 أل املؤمن هبذه املحبة مارس العبودية ـ بجميع أنواعها ـ برضا وتلذذ وطواعية..  فإذا امت

وأما الثاين.. فهو أن هذه العبودية التي يامرسها املؤمن عن طواعية تامة مل يقصد منها إال  

ت باملفهوم اإلسالمي  الدنيا، ومصالح اآلخرةمصاحله.. واملصالح  نرى   وهلذا،  شمل مصالح 

 تربط بني طاعة اهلل واملصالح..    النصوص املقدسة 

وهي  احلرية  أما   هبا،  جاءوا  أهنم  املالحدة  يتصور  الرأيالتي  أو  حرية  الديمقراطية  ، 

 . ديمقراطية املشاغبني ، فهي ليست سوى احلديثة

تالميذ.. وكان أكثرهم مشاغبني ال عالقة هلم    همعلم.. وكان لذلك أنه لو كان هناك  

به. هلم  اهتامم  وال  يطالبونبالعلم،  وراحوا  يقرؤوهنا،    ه .  التي  الدروس  هلم  حتدد  بانتخابات 

الذي   به..  يواملنهج  األسلوب  فإن  درسهم  يكون  هذا  هلملن  فهم  ، وال  نافعا  معهم..  جمديا 

 سريمون مجيع الدروس يف سلة املهمالت.. وسيجعلون من املدرسة ملعبا ألهوائهم وشغبهم. 

املزيفة..  و الديمقراطية  هذه  من  فهي  هكذا  واملنحرف  والقاتل  واملجرم  للص  تتيح 
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وهي مع ذلك ال تتيح هلم إال حرية حمدودة يف  ،  ا تتيحه للمفكر والعامل والعبقرياألصوات م

.. فاملتتبع لواقع حرية الرأي يف الفكر الغرِّب جيدها قد قيدت بقيدين: أوهلام (1)أطر رسمتها  

االحت اإلعالم،  سيطرة  توجيه  عىل  وقدرهتا  اإلعالم،  وسائل  عىل  الكربى  الرأساملية  كارات 

الدولة،   تفرضها  التي  املثرية  القيود  تلك  وثانيهام  والتحكم يف مصادر األخبار واملعلومات.. 

ما  غالبًا  والتي  الداخِل،  األمن  عىل  واملحافظة  اآلخرين،  حريات  عىل  االعتداء  عدم  بحجة 

 من قدرة األفراد عىل التعبري عن آرائهم.  تستخدم كذريعة للحد

هو يكبت حرية الرأي الذي يريد أن خيرب املجتمع، أو يفتت وحدته، أو  ، فاإلسالمأما  

أما الرأي الذي يكون نصحا أو نقدا بناء.. فإن اإلسالم ال  ،  حيول وجهته عن اهلل الذي خلقه

 يسميه رأيا.. بل يسميه نصيحة،  يكتفي باعتباره حقا.. بل يعتربه واجبا عىل الكل.. وهو ال 

 ويرشع له من األخالق ما يضعه يف قمة قمم األدب. 

ألحد أن يكره أحد عىل أي    وال جييز ،  اإلسالم ينهى عن اإلكراه يف الدينوهكذا نرى  

املرتداعتقاد فإن  (2)، وحتى  املرتدين..  ،  قتل  مل تذكر  للمسلمني  املقدسة  فليس يف  النصوص 

 فيه إال التحذير من مصريه يف اآلخرة. بل إنا ال نجد  واحدة تأمر بقتل املرتد..  آية  الكريم  القرآن  

تعاىل  قوله  ذلك  أمثلة  ِذينَ   إِنَّ ﴿:  ومن    ُتْقَبَل   َلنْ   ُكْفًرا   اْزَداُدوا  ُثمَّ   إِياَمهِنِمْ   َبْعدَ   َكَفُروا  الَّ

الُّونَ   ُهمُ   َوُأوَلئَِك   َتْوَبُتُهمْ  ِذينَ   إِنَّ (  90)  الضَّ ارٌ   َوُهمْ   َوَماُتوا  َكَفُروا   الَّ   َأَحِدِهمْ   ِمنْ   ُيْقَبَل   َفَلنْ   ُكفَّ

ينَ   ِمنْ   هَلُمْ   َوَما   َألِيمٌ   َعَذاٌب   هَلُمْ   ُأوَلئَِك   بِهِ   اْفَتَدى   َوَلوِ   َذَهًبا   اأْلَْرضِ   ِمْلءُ  ]91)   َناِِصِ   آل (﴾  

فهي  [ 91-90عمران:   املرت،  عىل  عقوبة  أي  تفرض  ال  كوهنا  يف  العقوبة  واضحة  إال  د 

 . ةاألخروي 

قد مارس بعض اليهود هذا يف عهد النبوة، كام ذكر القرآن:﴿ َوَقاَلْت َطائَِفٌة ِمْن َأْهِل  و

 
 د. سامي الوكيل، احلرية السياسية الغربية وحق إبداء الرأي يف التصور اإلسالمي.  ،انظر: د. حممد مفتي  (1) 

 . سلسلة ]حقائق ورقائق[ للعاملني( من عدالة )رددنا عىل هذه الشبهة يف   (2) 
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َيْرِجُعونَ  َلَعلَُّهْم  َآِخَرُه  َواْكُفُروا  النََّهاِر  َوْجَه  َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ َعىَل  ُأْنِزَل  بِالَِّذي  َآِمنُوا   اْلكَِتاِب 

 . ل حممد واحدا منهم بسبب ذلكت ومع ذلك مل يق، (﴾)آل عمران( 72)

بالعقوبة إال    بل إن  املفسد  اإلسالم ال يتوجه  الذي ال هدف له إال ختريب  للمحارب 

لنفسه،   بردته  حيتفظ  الذي  املرتد  أما  صفوفهم..  وخرق  املسلمني،  وحدة  وتفتيت  املجتمع، 

بل إن حممدا كان يرى املنافقني ويعلم    . يف اختياره.   اإلسالم يتدخل  وحيتفظ بكفره لنفسه، فال  

 أسامءهم.. ومل يقتل واحدا منهم. 

 األخوة: الدين األصيل و 

عند استقراء األديان املختلفة ال نجد دينا أعطى األخوة وكل العالقات اإلنسانية من  

ادر املقدسة وال  القيم ما أعطاه اإلسالم يف نسخته األصلية التي تعتمد بالدرجة األوىل عىل املص

 ختلط معها أي مصادر أخرى مبنية عىل اهلوى، ومتأثرة بالبيئة والثقافات السائدة. 

اعترب   الكريم  فقد  إخوة القرآن  مجيعا  وألواهنم  ،  البرش  أعراقهم  اختلفت  مهام 

أو  وأدياهنم. الساموية  الرشائع  من  رشيعة  يف  وال  األديان،  من  دين  أي  يف  نجده  ال  ما  وهذا 

ينادي البرش هبذا الوصف:﴿ َيا َبنِي آَدَم َقْد َأْنَزْلنَا َعَلْيُكْم لَِباسًا ُيَواِري نجده  وهلذا  الوضعية..  

ُرونَ  كَّ (..  26)ألعراف:   ﴾َسْوآتُِكْم َوِريشًا َولَِباُس التَّْقَوى َذلَِك َخرْيٌ َذلَِك ِمْن آَياِت اهللَِّ َلَعلَُّهْم َيذَّ

ََيُاَم َسْوآهِتاَِم ﴿ َيا َبنِي آَدَم ال َيْفتِنَنَّكُ 
ْيَطاُن َكاَم َأْخَرَج َأَبَوْيُكْم ِمَن اجْلَنَِّة َينِْزُع َعنُْهاَم لَِباَسُهاَم لرُِيِ ُم الشَّ

ُيْؤمِ  ال  لِلَِّذيَن  َأْولَِياَء  َياطِنَي  الشَّ َجَعْلنَا  إِنَّا  َتَرْوهَنُْم  ال  َحْيُث  ِمْن  َوَقبِيُلُه  ُهَو  َيَراُكْم  ُه    ﴾ ُنونَ إِنَّ

يَِّباِت  27راف: )ألع الطَّ ِمَن  َوَرَزْقنَاُهْم  َواْلَبْحِر  اْلرَبِّ  يِف  َومَحَْلنَاُهْم  آَدَم  َبنِي  ْمنَا  َكرَّ َوَلَقْد   ﴿:..)

ْلنَاُهْم َعىَل َكثرٍِي مِمَّْن َخَلْقنَا َتْفِضياًل   ( 70)االرساء:   ﴾َوَفضَّ

يسوموهنم اخلسف فقد اعترب  بل إنه اعترب األنبياء الكرام إخوة ألعدائهم الذين كانوا  

(.. واعترب قوم  106)الشعراء:  ﴾قوم نوح إخوانا لنوح:﴿ إِْذ َقاَل هَلُْم َأُخوُهْم ُنوٌح َأال َتتَُّقونَ 

(.. واعترب ثمود إخوانا 124)الشعراء:   ﴾هود إخوانا هلود:﴿إِْذ َقاَل هَلُْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأال َتتَُّقونَ 



323 

 

 ( 142)الشعراء:  ﴾ُخوُهْم َصالٌِح َأال َتتَُّقونَ لصالح:﴿ إِْذ َقاَل هَلُْم أَ 

كان يقول دبر كل صالة: )اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه      رسول اهلل  وقد روي أن  

أنا شهيد أنك اهلل وحدك ال رشيك لك.. اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه، أنا شهيد أن حممدًا 

 ( 1) أن العباد كلهم إخوة(  عبدك ورسولك.. اللهم ربنا ورب كل شئ ومليكه أنا شهيد

إقرار مبدأ )األخوة( بعد الشهادة هلل تعاىل بالوحدانية، وملحمد    رسول اهلل  اعترب  فقد  

  بالعبودية والرسالة . 

وباإلضافة إىل هذه األخوة العامة، فإن القرآن الكريم يدعو إىل نوع آخر من األخوة،  

﴿ َفإِْن [، كام قال تعاىل:أخوة الدينالتي سامها ]وهي األخوة اخلاصة بني املسلمني، وأو تلك  

لِقَ  اآْلياِت  ُل  َوُنَفصِّ يِن  الدِّ يِف  َفإِْخَواُنُكْم  َكاَة  الزَّ َوآَتُوا  الَة  الصَّ َوَأَقاُموا  َيْعَلُموَن(  َتاُبوا  ْوٍم 

ْعَلُموا آَباَءُهْم َفإِْخَواُنُكْم يِف  :﴿ اْدُعوُهْم آِلَبائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعنَْد اهللَِّ َفإِْن مَلْ تَ ، وقال ( 11)التوبة:

ي ُقوا  ، وقال: ( 5ِن َوَمَوالِيُكْم﴾  )األحزاب:الدِّ ﴿ إِنَّاَم املُْْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبنْيَ َأَخَوْيُكْم َواتَّ

 ( 10اهللََّ َلَعلَُّكْم ُتْرمَحُوَن ﴾ )احلجرات: 

وطاهنم وأعراقهم وألواهنم ـ أرسة واحدة  فاإلسالم يعترب املسلمني مجيعا ـ مهام تعددت أ

 .. وهلا دين واحد هو اإلسالم.   هلا أب روحي واحد هو حممد

مرتبة رضورية و العالقات  مراتب  من  مرتبة  أن  هذه  ذلك  يف  ،  يامرسون  مجيعا  الناس 

األسلوب هذا  وسائر    ؛ عالقاهتم  بلدهم  وأهل  وأقارهبم  وأصدقائهم  إخواهنم  بني  فيفرقون 

من وهي  ..  الناس غريها  القرابة  وال  الصداقة  تلغي  ال  كام  املراتب،  من  غريها  تلغي  ال 

 العالقات. 

وهذه األخوة هي العالقة الوحيدة التي حتكم بني املسلمني مجيعا.. فليس يف املسلمني  

 أي عنرصية كتلك العنرصية التي متتلئ هبا شعوب األرض. 

 
 رواه أمحد.  (1) 
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اآلدا  وعظيم  األخالق  بجميل  اإلسالمي  الرتاث  زخر  عالقات  وقد  طبعت  التي  ب 

رسول اهلل  املسلمني بعضهم ببعض.. والتي استوحت معانيها من نصوص القرآن ومن حديث  

  حيب ما  ألخيه  حيب  حتى  أحدكم  يؤمن  ال   :( ذلك:  أصول  أصل  عن  معربا  قال  فقد   ،

 ( 1) لنفسه(

 املساواة: الدين األصيل و 

الساموية والوضعية، لنبحث عن  عندما نقوم بعملية مسح علمية منهجية لكل األديان  

موقفها من املساواة بني البرش ال نجد دينا حيفل بذلك الكم الكبري من النصوص املقدسة حوهلا،  

 . (2) مجيعا عبادا هلل.. وأفضلهم أقرهبم هلل، وأكثرهم نفعا لعبادهالبرش   اإلسالم يعتربف

اليهو عىل  يرد  فهو  كثرية..  مواضع  يف  هذا  عىل  القرآن  نص  الذين  لقد  واملسيحيني  د 

َفلَِم   ُقْل  َوَأِحبَّاُؤُه  اهللَِّ  َأْبنَاُء  َنْحُن  َوالنََّصاَرى  اْلَيُهوُد  َوَقاَلِت  فقال:﴿  هلل،  أبناء  أنفسهم  اعتربوا 

ُب َمْن َيَشاُء َوهللَِِّ  َأْنُتْم َبرَشٌ مِمَّْن َخَلَق َيْغِفُر ملَِْن َيَشاُء َوُيَعذِّ ُبُكْم بُِذُنوبُِكْم َبْل  اَمَواِت  ُيَعذِّ  ُمْلُك السَّ

 ( 18َواأْلَْرِض َوَما َبْينَُهاَم َوإَِلْيِه املَِْصرُي ﴾ )املائدة: 

وبني عدالة اجلزاء اإلهلي الذي يتعامل مع العباد بحسب أعامهلم ال بحسب أمانيهم،  

َز بِِه َوال جَيِْد َلُه ِمْن ُدوِن اهللَِّ    فقال:﴿ َلْيَس بَِأَمانِيُِّكْم َوال َأَمايِنِّ َأْهِل اْلكَِتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوءاً  جُيْ

 ( 123َولِيهًا َوال َنِصريًا ﴾ )النساء:

رسخ   اهلل  وقد  العرب    رسول  يصحبه  كان  حيث  املعاين..  هذه  وهديه  بسلوكه 

 والعجم، والبيض والسود، واألحرار والرقيق، ومل يكن يميز أحدهم عن اآلخر. 

يف أوسط أيام الترشيق خطبة الوداع فقال:      وقد ورد يف احلديث: خطبنا رسول اهلل

 
 .1/10(  البخاري: (1) 

رواه الطرباين وغريه بألفاظ متقاربة،    (أنفع الناس للناس    )قال:  (أي الناس أحب إىل اهلل؟  ):يف احلديث سئل النبي     (2) 

 (201 – 200انظر: املقاصد احلسنة ص )  ،وهذا لفظ الطرباين
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)يا أَيا الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، أال ال فضل  لعرِّب عىل   عجمي  وال لعجمي  

عىل   عرِّب  وال ألمحر عىل أسود وال ألسود عىل أمحر إال بالتقوى ﴿ إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم  

 ( 1) هل بلغت؟ قالوا: بىل يا رسول اهلل،  قال: فليبلغ الشاهد الغائب((، أال13﴾ )احلجرات:

ينادي أال إين جعلت نسبا    ، ويف حديث آخر مناديا  أمر اهلل  القيامة  يوم  قال: )إذا كان 

وجعلتم نسبا فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إال أن تقولوا فالن ابن فالن خري من فالن بن 

  (2)نسبكم أين املتقون(  فالن فاليوم أرفع نسبي وأضع

باآلباء،   اجلاهلية وفخرها  أذهب عنكم عبية  اهلل عز وجل  قال: )إن  ويف حديث آخر 

الناس بنو آدم وآدم من تراب مؤمن تقي وفاجر شقي، لينتهني أقوام يفتخرون برجال إنام هم  

  (3)فحم من فحم جهنم أو ليكونن أهون عىل اهلل من اجلعالن التي تدفع النتن بأنفها(

ويف حديث آخر: )أنسابكم هذه ليست بمسبة عىل أحدكم، كلكم بنو آدم  ليس ألحد  

  (4) عىل أحد فضل اال بالدين أو تقوى وكفى بالرجل أن يكون بذيا فاحشا بخيال(

برتبيتهم  ، قام ـ بمصادره املقدسة ـ  قيمة املساواة يف نفوس املسلمنيل اإلسالم    ولتعميق 

 اهلل..   وخللق ،عىل التواضع هلل 

الكرب احلجاب األكرب بني العباد ومعرفة رهبم واالتصال به،  الكريم  قد اعترب القرآن  ف

وَن يِف اأْلَْرِض بَِغرْيِ احْلَقِّ َوإِْن َيَرْوا ُكلَّ آَيٍة ال ُيْؤمِ  ُ ِذيَن َيَتَكربَّ ُف َعْن آَيايِتَ الَّ ُنوا هِبَا  فقال:﴿ َسَأِْصِ

ُبوا  َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل   ُْم َكذَّ ْشِد ال َيتَِّخُذوُه َسبِياًل َوإِْن َيَرْوا َسبِيَل اْلَغيِّ َيتَِّخُذوُه َسبِياًل َذلَِك بَِأهنَّ الرُّ

 ( 146بِآياتِنَا َوَكاُنوا َعنَْها َغافِلِنَي( )ألعراف: 

يَن  بل أخرب أن املتكربين ال يدخلون اجلنة حتى يلج اجلمل يف سم اخلياط، فقال:﴿ إِنَّ الَّذِ 

 
 للطرباين.  املعجم الكبري  (1) 

 رواه الطرباين يف األوسط والصغري والبيهقي مرفوعا وموقوفا وقال املحفوظ املوقوف.  (2) 

 أمحد.  (3) 

 أمحد.  (4) 



326 

 

 َوال َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة َحتَّى َيلِ 
ِ
اَمء وا َعنَْها ال ُتَفتَُّح هَلُْم َأْبَواُب السَّ ُبوا بِآياتِنَا َواْسَتْكرَبُ َج اجْلََمُل يِف  َكذَّ

َياِط َوَكَذلَِك َنْجِزي املُْْجِرِمنَي ﴾ )ألعراف:  اُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلهَ ، وقال(40َسمِّ اخْلِ ا :﴿ تِْلَك الدَّ

ًا يِف اأْلَْرِض َوال َفَسادًا َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَي ﴾ )القصص:   ( 83لِلَِّذيَن ال ُيِريُدوَن ُعُلوه

ربى   اهلل  وقد  بكل    رسول  عليه  حيثهم  فكان  العظيم..  اخللق  هذا  أصحابه  يف 

األساليب، ففي احلديث القديس: )إن اهلل تعاىل أوحى إيل أن توضعوا حتى ال يفخر أحد عىل 

   (1)أحد وال ينبغي أحد عىل أحد(

ويف حديث آخر: )ما نقصت صدقة من مال، وما زاد اهلل عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع  

  (2)اهلل( أحد إال رفعه

    (3)ويف حديث آخر: )طوبى ملن تواضع يف غري منقصة، وذل يف نفسه من غري مسألة(

    (4)ويف حديث آخر: )من مات وهو برئ من الكرب والعلو والدين دخل اجلنة(

،  (5)ويف حديث آخر: )من تواضع ألخيه املسلم رفعه اهلل، ومن ارتفع عليه وضعه اهلل(

 ع تعظيام حيفظه اهلل، ومن تواضع خشية يرفعه اهلل(  ويف رواية: )من تواض

فالعزة  أما   اإلسالم،  إليها  دعا  كرباالتي  كربا ،  ليست  تكون  أن  أهنا  ويستحيل  ذلك   ،

الذي  تتشوف لغريه، واملعتز باحلق هو  إليه، فال  الذي هداها اهلل  النفس تعظيام للحق  امتالء 

 . يسعى إليصاله لغريه من غري أن يستعِل عليهم به

)أن رجال قال: واهلل ال يغفر اهلل لفالن، فقال اهلل: من ذا الذي    رسول اهلل  لقد أخرب  

 
 مسلم وأبو داود وابن ماجه. رواه   (1) 

 مسلم والرتمذي. رواه   (2) 

 مسلم والرتمذي. رواه   (3) 

 الرتمذي والنسائي وغريمها. رواه   (4) 

 الطرباين. رواه   (5) 
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   (1) يتأىل عِل أن ال أغفر لفالن؟ فاين قد غفرت لفالن، وأحبطت عملك(

ويف حديث آخر: )أال أحدثكم حديث رجلني من بني إرسائيل؟ كان أحدمها يرسف  

بنو   يراه  اآلخر  نفسه، وكان  عنده عىل  فذكر  واخللق،  والعلم  الدين  يف  أفضلهم  أنه  إرسائيل 

أمل يعلم أن  الرامحني؟  يعلم أين أرحم  صاحبه، فقال: لن يغفر اهلل له، فقال اهلل ملالئكته: )أمل 

تتألوا عىل  العذاب، فذا  الرمحة، وأوجبت عىل هذا  رمحتي سبقت غضبي؟ فاين أوجبت هلذا 

   (2)اهلل(

رج )قال  آخر:  حديث  أهنا  ويف  االنبياء  نبي من  إىل  اهلل  فأوحى  لفالن،  اهلل  يغفر  ل ال 

   (3) خطيئة، فليستقبل العمل(

: )كان رجل يصِل، فلام سجد  ويف حديث آخر ورد ما هو أعظم من ذلك، فقد قال  

أتاه رجل فوطئ عىل رقبته، فقال الذي حتته: واهلل ال يغفر لك اهلل أبدا، فقال اهلل عزوجل: تأىل  

  (4)ال أغفر لعبدي، فاين قد غفرت له( عبدي أن

سمى   اهلل  وقد  اجلنان    رسول  خزائن  امتالك  ألنفسهم  زعموا  الذين  هؤالء 

    (6)، فقال: )ويل للمتألني من أمتي، الذين يقولون: فالن يف اجلنة، وفالن يف النار((5))املتألني(

ل يقول: هلك الناس  بل أخرب عن هالك هذا النوع من الناس، فقال: )إذا سمعت الرج

  (8)، وقال: )إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهم((7)فهو أهلكهم(

 
 (.2621صحيحه كتاب الرب والصلة عن جندب باب النهي عن تقنيط االنسان من رمحة اهلل وبرقم )مسلم يف (1) 

 أبو نعيم يف احللية وابن عساكر عن أِّب قتادة.(2) 

 الطرباين يف الكبري عن جندب. (3) 

 الطرباين يف الكبري. (4) 

 معنى يتأىل: حيلف وااللية اليمني.  (5) 

 البخاري يف التاريخ. (6) 

 مالك وأمحد ومسلم وأبو داود. (7) 

 أمحد ومسلم وأبو داود.(8) 
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 : وحقوق اإلنسان   ب ـ الدين املحرف 

بل   الديانات فقط،  اليهودية أو غريها من  أو  املسيحية  هنا  املحرف  بالدين  وال نقصد 

التحريف به  نقصد   الكثري من  فيه  اجلانب  فقد أصاب هذا  أيضا،  ، سواء من رجال  اإلسالم 

 الدين، أو من السلطات الزمنية التي حكمت طيلة التاريخ اإلسالمي. 

إىل ذلك، وأخرب أن هناك ظلام واستبدادا كثريا سيصيب األمة،    وقد نبه رسول اهلل  

بل أخرب أن وتنحرف به عن دينها، حتى ال يتحمل الدين تبعات ذلك االستبداد والتحريف،  

ذلك سيتم يف العصور األوىل منه، بل أشار القرآن الكريم إىل إمكانية أن حيصل ذلك بعد وفاة 

َوَما ﴿ األصيل أي تبعات يقوم هبا أتباعه، فقد قال تعاىل:  حتى ال يتحمل دين اهلل  رسول اهلل  

ُسُل َأَفإِْن َماَت َأْو ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم َومَ  ٌد إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبلِِه الرُّ ْن َينَْقلِْب  حُمَمَّ

اكِِرينَ  َعىَل َعِقَبْيِه َفَلْن َيرُضَّ اهللََّ َشْيًئا َوَسَيْجِزي  [ 144]آل عمران:   ﴾اهللَُّ الشَّ

وأخرب أن ذلك سنة يف املجتمعات مجيعا، والتي تسء خالفة الرسل، ويتحقق بسببها  

َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف َوِرُثوا اْلكَِتاَب َيْأُخُذوَن َعَرَض َهَذا ﴿حتريف الدين، كام قال تعاىل:  

َلنَا َوإِْن َيْأهِتِْم َعَرٌض ِمْثُلُه َيْأُخُذوُه َأمَلْ ُيْؤَخْذ َعَلْيِهْم ِميَثاُق اْلكَِتاِب َأْن اَل  اأْلَْدَنى َوَيُقوُلوَن َسُيْغَفُر  

َتْعقِ  َأَفاَل  َيتَُّقوَن  لِلَِّذيَن  َخرْيٌ  اآْلِخَرُة  اُر  َوالدَّ فِيِه  َما  َوَدَرُسوا  احْلَقَّ  إِالَّ  اهللَِّ  َعىَل    ﴾ُلونَ َيُقوُلوا 

 [ 169]األعراف:  

  ﴿ وأشار يف آية أخرى إىل بعض املظامل التي حتصل بسبب البغي وسوء فهم الدين، فقال:

اْلَبيِّنَاُت َوَلكِِن اْخَتَلُفوا فَ  ِذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن َبْعِد َما َجاَءهْتُُم  اْقَتَتَل الَّ َما  ِمنُْهْم َمْن  َوَلْو َشاَء اهللَُّ 

 [ 253]البقرة:   ﴾اَء اهللَُّ َما اْقَتَتُلوا َوَلكِنَّ اهللََّ َيْفَعُل َما ُيِريُد آَمَن َوِمنُْهْم َمْن َكَفَر َوَلْو َش 

واآلية الكريمة تشري إىل أنه كان يف إمكان اهلل تعاىل أن يمنع كل ذلك، ولكن تركه، ألنه  

أراد من خلقه أن يامرسوا تكاليفهم بكل حرية حتى يتميز اخلبيث من الطيب، واملصلح من 

 املفسد. 
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عام حيصل يف أمته من انحرافات عن الدين األصيل، وهي    هكذا أخرب رسول اهلل  و

كثرية جدا ال يمكن استيعاهبا هنا، وكلها تفيد أنه ال عالقة للدين باملآيس التارخيية التي حصلت  

 باسمه.. فالدين متثله مصادره املقدسة، ال سلوكات أتباعه، وفهومهم له. 

األمة  ترتك  من أن    هذا التحذير الشديد من رسول اهلل  ومن النصوص الواردة يف ذلك  

قال: )خذوا    املجال للتأثري عليها يف دينها، ففي احلديث عن رسول اهلل  ورجاهلا  للسياسة  

العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة عىل الدين فال تأخذوه ولستم بتاركيه، يمنعكم من ذلك 

ائرة، وان رحى اال سالم دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث  املخافة والفقر، أال وان رحى االيامن د

انه سيكون عليكم   أال  الكتاب،  تفارقوا  السلطان والكتاب سيفرتقان أال فال  يدور، أال وان 

أمراء ان أطعتموهم أضلوكم، وان عصيتموهم قتلوكم(، قالوا: فكيف نصنع يا رسول اهلل؟ 

اخلشب ونرشوا باملناشري، موت يف طاعة    قال: )كام صنع أصحاب عيسى ابن مريم محلوا عىل 

  (1)اهلل، خري من حياة يف معصية اهلل(

فهل يمكن اعتبار هذه األوامر التي تدعو إىل التضحية يف سبيل حتقيق العدالة والقيم  

 احلضارية النبيلة أفيونا للشعوب؟

  وقد أخرب يف حديث آخر ما يبني قرب ذلك، فعن أِّب سعيد قال: خطبنا رسول اهلل  

فقال يف خطبته: )أال اين أوشك أن أدعى فأجيب، فيليكم عامل من بعدي يعملون بام تعملون  

ويعملون ما تعرفون، وطاعة أولئك طاعة، فتلبثون كذلك زمانا، ثم يليكم عامل من بعدهم  

، ويعملون بام ال تعرفون فمن قادهم، وناصحهم، فأولئك قد هلكوا،  يعملون بام ال تعملون

أنه حمسن وعىل  املحسن  بأعاملكم، واشهدوا عىل  بأجسادكم، وذايلوهم  وأهلكوا خالطوهم 

  (2) املسئ أنه مسئ(

 
 (228/ 5رواه احمد بن منيع برجال ثقات واسحاق، انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )   (1) 
 (237/ 5رواه الطرباين يف األوسط، انظر: جممع الزوائد ومنبع الفوائد )  (2) 
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خوفه عىل ما حيصل بعده من تسلط األئمة الظلمة، ومن يعينهم من علامء   وقد ذكر 

  (1) : )إنام أخاف عىل أمتي األئمة املضلون(قال رسول اهلل السالطني، ففي احلديث:  

األمة إىل كيفية التعامل مع هؤالء األمراء املستبدين، فقال: )اسمعوا، إنه    وقد نبه   

سيكون عليكم أمراء، فال تعينوهم عىل ظلمهم، وال تصدقوهم بكذهبم، فإنه من أعاهنم عىل 

  (2)وض(ظلمهم وصدقهم بكذهبم، فلن يرد عِل احل 

وبناء عىل هذا؛ فإن كل ما حصل يف الواقع الديني من مآس متس بحقوق اإلنسان ال  

عالقة هلا بالدين، وهي سلوك برشي مبني عىل اهلوى، ولذلك ال يتحمل الدين الصحيح ذلك،  

 ألنه تربأ من أصحاهبا. 

هلل صافيا بل إن املتدين احلقيقي جيب عليه قبل امللحد أن ينكر ذلك، حتى يبقى دين ا

سليام بعيدا عن تأثريات متبعيه وأهوائهم.. ولذلك نرى القرآن الكريم حيمل محلة شديدة عىل 

تعاىل:   قال  كام  باحلمري،  يشبههم  بل  الدين،  الناس عن  أبعد  ويعتربهم  عليهم،  ويرد  هؤالء، 

ِذيَن مُحُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ مَلْ حَيِْمُلوَها َكَمَثِل احلِْ ﴿ ُبوا  َمَثُل الَّ ِذيَن َكذَّ اَمِر حَيِْمُل َأْسَفاًرا بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَّ

 [ 5]اجلمعة:   ﴾ بِآَياِت اهللَِّ َواهللَُّ اَل ََيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملنَِِي 

َواْتُل  ﴿وشبه عامل الدين الذين يركن إىل هواه، ويفرس الدين بمزاجه بالكلب، قال تعاىل:  

َنَبَأ الَّذِ  ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن )َعَلْيِهْم  َفَأْتَبَعُه الشَّ ِمنَْها  آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ  ( َوَلْو ِشْئنَا 175ي آَتْينَاُه 

َعَليْ  ِمْل  حَتْ إِْن  اْلَكْلِب  َكَمَثِل  َفَمَثُلُه  َهَواُه  َبَع  َواتَّ اأْلَْرِض  إىَِل  َأْخَلَد  َوَلكِنَُّه  هِبَا  َأوْ َلَرَفْعنَاُه  َيْلَهْث    ِه 

ُروَن ) َيَتَفكَّ َلَعلَُّهْم  اْلَقَصَص  َفاْقُصِص  بِآَياتِنَا  ُبوا  الَِّذيَن َكذَّ اْلَقْوِم  َمَثُل  َذلَِك  َيْلَهْث  ْكُه  (  176َترْتُ

ُبوا بِآَياتِنَا َوَأْنُفَسُهْم َكاُنوا َيْظلُِموَن  ِذيَن َكذَّ    [ 177  -  175]األعراف:    ﴾ َساَء َمَثاًل اْلَقْوُم الَّ

 إلحلاد من حقوق اإلنسان: ـ موقف ا   2

 
 ( : رجاله ثقات. 5/239( ، قال اهليثمى يف جممع الزوائد: )293، رقم 1/42رواه أمحد )  (1) 

 (284، رقم 1/518( ، وابن حبان من طريق أبى يعىل )21111، رقم 5/111رواه أمحد )  (2) 



331 

 

من املغالطات الكربى التي يامرسها املالحدة يف هذا اجلانب تصويرهم للمجتمع امللحد  

بكونه املجتمع الذي يمثل مجيع القيم احلضارية التي حال الدين دون حتقيقها، ويستدلون لذلك 

ينكروهنا،  رها مثلام  بل ننكبام وقع يف التاريخ من انحرافات رجال الدين، والتي نقرهم فيها،  

 بل إن املصادر املقدسة لألديان نفسها نبهت إليها وحذرت منها.

فرتة   هلم  أتيحت  فقد  األديان،  مع  تعاملهم  يف  طريقتهم  بنفس  هنا  سنعاملهم  ونحن 

طويلة حكموا فيها البرشية، وال يزالون حيكموهنا، ورفعوا حينها الكثري من الشعارات، والتي  

 جاءوا هبا يف مواجهة الدين الذي جاء بنقيضها. تومهوا أهنم 

وهو   الكنيسة،  عىل  الثورة  إبان  رفع  الذي  الشعار  ذلك  الشعارات،  تلك  أهم  ومن 

 ]احلرية واألخوة واملساواة[، وسنرى مدى تطبيقهم هلذه الثالثية. 

 : واإلحلاد   احلرية أ ـ  

الثورة  لقد كان   فعلته  ما  احلريةالفرنسية  أول  أعلنت  اإلنسان عن  أهي    التي  ن برتت 

وقد بدأت ذلك بتحريره من اهلل.. أو بعزل  .  اإلنسان، ألهنا تصورته قيدا يكبت حرية اإلنسان.

 اهلل عن حياته. 

الصناعى بقية ما كان من بنيان  (1)ثم كان االنقالب  أتى عىل  قد أحدث هذا  ، فالذى 

فيه  كل شىء  املجتمع ىف  ىف صورة  كاماًل  تغريًا  عا ،  االنقالب  العوامل ىف  وكان  أهم  ماًل من 

 الرتكيز عىل )فردية( اإلنسان.. 

قد ذاق هؤالء مجيعًا فرديتهم املستقلة )املتحررة( من غري طريقها السوى، الذى كان  و

يضمن هلم ـ مع اإلحساس بالذاتية املتميزة ـ توازنًا ىف اإلحساس باحلقوق والتبعات، واحلرية  

 وااللتزام. 

فسكان املدينة اجلدد كانواـ  رويدًا رويدًاـ  قومًا يتحللون من الدين واألخالق والتقاليد،  

 
 انظر كتب سيد قطب وحممد قطب، خصوصا )مذاهب فكرية معاِصة(.   (1) 
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بتأثري االنتقال من الكبت العنيف ىف الريف إىل )حرية( املدينة وبحبحتها، وبتأثري االنسالخ 

النفوس؛    التدرجيى الدائم من الدين، وبتأثري التفسري احليوانى للنسان الذى بثته الداروينية ىف

وبتأثري التفسري اجلنسى للسلوك الذى بثه فرويد؛ وبتأثري وجود الشباب الفاره القوة بال أرس  

 تعصمه من اخلطيئة، فيلجأ إىل احلل الرخيص الذى تقدمه املدينة ىف صورة بغاء.. 

واملرأة ـ وهى حتس رويدًا رويدًا بفرديتها ـ كانت تستقى هذه الفردية عىل انحراف، فهى  

 ة من حالة انعدام الكيان.. ىف كل شىء. خارج

أو غري الزم.. وأخذت   لتحطيم كل قيد.. الزمًا  فلام أحست بذاتيتها أخذت تناضل 

معركة   ىف  ضدها  استخدمت  ألهنا  والتقاليد  واألخالق  الدين  حتطيم  إىل  تسعى  بالذات 

متحلاًل من   )التحرر(.. استخدمها الرجل ليصدها عن منافسته، بينام كان هو ىف واقع حياته

 الدين واألخالق والتقاليد. 

قد حتطمت روابط املجتمع، وروابط األرسة،  ؛ فوحدث عند هذا انحالل مدمر شنيع

 وفسد كيان الرجل واملرأة كليهام.. فلم يعودا رجاًل وامرأة كام خلقهام اهلل. 

وروابط   األرسة  روابط  نفسه  ىف  وضعفت  االجتامعية  روابطه  فقد  وقد  ـ  الرجل  أما 

آلة منتجة، ولكنها ال تكاد  ال ـ فقد أصبح شيئًا أقرب إىل اآللة منه إىل اإلنسان..  رجولة ذاهتا 

تفكر أو حتس.. وإنام تعيش احلياة حلظة حلظة، بال هدف شامل وال وعى بإنسانية اإلنسان.. ثم  

بسبب   ـ  فيه  الروح  إشعاعه  ويطمس  احلى  كيانه  يكبت  الذى  املادى  اإلنتاج  من  فرغ  إذا 

وتتحول  ، وب اآلىل الذى يؤدى به العمل ـ انطلق ىف حيوانية هابطة يشبع دوافع احليواناألسل

 ىف نظره إىل هذين اهلدفني القريبني: إنتاج كاآللة.. وانطالق كاحليوان. 

 ب ـ األخوة واإلحلاد: 

مارسه اإلحلاد إبان الفتة الطويلة التي حكم  أول مظهر من مظاهر اإلخاء الذي  لقد كان  

من   ابتداء  الفرنسية  فيها  اليوم  الثورة  حقوق  إىل  عىل  والسيطرة  والنهب  االستعامر  هو 
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 املستضعفني، ثم قتلهم بعد ذلك.

، وإنام لم يكتف تالميذ الثورة الفرنسية النجباء بإعالن أخوهتم للعامل هبذا األسلوب ف

وكأهنا تركة ألبيهم الذي مات، فهم يرثوهنا عنه..  ،  كام حيلو هلم   ساروا إىل األرض يقسموهنا 

وإما  املوت..  إما  هلام:  ثالث  ال  مصريان  فلهم  واملستضعفني،  البسطاء  من  األرض  أهل  أما 

 السخرة. 

، فهي تلك الوظائف القاسية واملهينة التي قام هبا أبناء الشعوب املستعمرة،  أما السخرة

اإلبادة التي نالت البرش يف الفرتة التي أعلنت فيها حقوق اإلنسان،  وأما املوت.. فإن جرائم  

 واألخوة اإلنسانية ال تعدهلا جرائم البرش يف مجيع فرتات تارخيهم. 

لقد بلغ عدد الذين أبادهتم بريطانيا العظمى من أجل إخضاع الصني لتاجها أكثر من  

 عرشين مليون إنسان. 

إرا رغم  اجلزائر  تستعمر  فرنسا  ومل  وكانت  بعنف،  االستعامر  قاوموا  الذين  شعبها  دة 

تستجب فرنسا لنداء احلرية املدوي يف صفوف الشعب اجلزائري، إال بعد أن قتلت من ذلك 

 وبصورة بشعة قاسية.  ،الشعب املضطهد ما يقارب املليونني نسمة 

ويف أثناء حرب اجلزائر طلب حكام فرنسا من القائد العام للجيش أن حيول أمجل مسجد  

يف اجلزائر إىل كنيسة، فوقع اختياره عىل مسجد احلي األوريل يف القشارة فتقدمت جمموعة من 

املسجد  املغرب، وكان  الوقت وقت صالة  املسجد، وكان  الفرنس إىل  للسالح  اهلندسة  آلية 

، فدخلوا عليهم وقتلوا فيهم إىل منتصف  1400غاصًا باملصلني الذي قدر عددهم بـ) ( مصلٍّ

 أبادوهم مجيعًا.  الليل، حيث 

م  1972إىل سنة    1961وقد أحيص عدد القنابل التي ألقاها الطريان األمريكي من سنة  

الصينية   اهلند  منطقة  عىل  القنابل  من  طن  ألف  وعرشين  وسبعة  وسبعامئة  ماليني  ستة  زهاء 

 وحدها.
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ة عىل  وألقت الطائرات األمريكية واحد وسبعني مليون لرتًا، من املواد الكيمياوية السام

 منطقة يف جنوب فيتنام توازي مساحة إيرلندا الشاملية. 

أما ما فعله تلميذ نيتشة وغريه من املالحدة ]هتلر[، فهو ال يكاد يوصف أو يعرب عنه،  

قد نال الغجر  ، ف(1) والكثري لألسف يقرص مواقفه مع اليهود، وينسى مواقفه األخطر مع الغجر

هلم، ومما  وصفت إحدى منشورات اليونسكو ما حصل  قد فاملستضعفني من اإلبادة ما ناهلم.. 

 :(2)جاء فيها من مآس

ذكر  ـ    1936الدكتور هانز جلوبكه ـ أحد املسامهني يف صياغة قوانني نورمربج ـ عام  أن  

أن الدم الذي جيري يف عروق الغجر )دم أجنبي(. ثم صنَّفهم األستاذ هانز ف. حينثر يف فئة  

عْرقي مزجيًا  متثل  اخلصائص  مستقلة  وبلغت  اآلري(.  أصلهم  نفي  يستطع  مل  )إذ  د  حمدَّ غري  ًا 

العْرقية لدى الغجر من األمهية درجة أهلتها ألن تصلح موضوعًا لرسالة دكتوراه، ومما قالته  

مناقشة   )عند  الصحة  بوزارة  الِعرقية  األبحاث  قسم  يف  ريرته  الدكتور  مساعدة  جوستني  إيفا 

 ل خطرًا بالغًا عىل صفاء اجلنس األملاين( رسالتها( إن الدم الغجري )ُيشكِّ 

ه طبيب ُيدَعى الدكتور بورتَش مذكرة إىل هتلر يقرتح فيها فرض األشغال الشاقة   ووجَّ

لون خطرًا عىل نقاء دم الفالحني األملان(   عىل الغجر وتعقيمـهم باجلملة نظرًا ألهنم )ُيشكِّ

وضاع الغجر، إذ وصمهم بأهنم  ، صدر قرار أدى إىل تفاقم أ1936ديسمرب عام    14ويف  

 )جمرمون معتادون عىل اإلجرام( 

عام   هناية  عام    1937ويف  ضد    1938وخالل  عديدة  مجاعية  اعتقال  محالت  ُشنت 

 
يهود( بحيث استقر يف األذهان أن النازيني مل يبيدوا سوى اليهود، وقد ساعد اإلعالم  ارتبطت اإلبادة النازية بـ )ال   (1) 

الغرِّب والصهيوين عىل ترسيخ هذه الفكرة حتى أصبح دور الضحية حكرًا عىل اليهود.. بل تطور األمر إىل حد أنه إذا ما أراد باحث 

ام هي ظاهرة شاملة ممتدة تشمل الغجر والسالف والبولنديني وغريهم،  أن يبنيِّ أن اإلبادة النازية مل تكن مقصورة عىل اليهود، وإن 

 فإنه يصبح هدفًا هلجوم رشس )انظر: املوسوعة اليهودية للمسريي( 

 . املوسوعة اليهودية للمسريينقال عن   (2) 
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ص هلم جناح يف معتقل بوخنولد.    الغجر، وُخصِّ

عام   إىل  1938ويف  الغجر  لشئون  الوطني  املركز  مقر  بنقل  أمرًا  بنفسه  مهلر  أصدر   ،

سنة نفسها اعُتقل ثالثامئة غجري كان قد استقر هبم املقام يف قرية مانفويرت حيث  برلني.. ويف ال

 كانوا يملكون احلقول والكروم.  

التالية: غجري ِصف ) الفئات  (، وخاليس يغلب  Zوقد أمر مهلر بتصنيف الغجر يف 

يتساوى (، وخاليس  -ZM+(، وخاليس يغلب عليه العْرق اآلري )ZMعليه العْرق الغجري )

 (.  ZMفيه العْرقان الغجري واآلري ) 

ويميِّز املؤرخ ح. بلِّنج يف كتابه )أملانيا وإبادة اجلنس( بني أساليب خمتلفة إلبادة اجلنس  

تتمثل يف اإلبادة عن طريق إزالة القدرة عىل اإلنجـاب واخـتطاف األطفال، واإلبادة عن طريق 

 ناء.  الزج يف املعتقـالت، واإلبادة عن طريق اإلف

عن بعض جرائم اإلبادة التي هتدف إىل تنقية العرق.. أما جرائم  وهذا جمرد مثال واحد 

أفغانستان والعراق  فهي كثرية جدا، تشهد عليها  اإلبادة التي هتدف إىل نرش ديمقراطية الدماء..  

 وفلسطني.. بل مجيع عوامل املستضعفني. 

ا الوثائق  كل  عليها  تدل  التي  املآيس  هذه  كل  عىل  وبعد  وبناء  املالحدة،  يأيت  لتارخيية 

حوادث بسيطة قام هبا املنحرفون عن الدين األصيل، ليعتربوا الدين هو وسيلة العنف الكربى،  

 وأن احلل الذي حيمي البرشية من العنف هو اإلحلاد. 

سبتمرب   11لوال الدين ملا شهدنا هجامت  أنه  (1)اجلدد منهم خصوصا    ويذكر املالحدة 

النزاع الفلسطيني اإلرسائيِل أو مشاكل ايرلندا الشاملية أو أية نزاعات عنيفة بسبب كلامت  أو  

 يف كتب مقدسة.. بل وال حتى الدولة اإلسالمية. 

 
بعنوان: هل الدين مسبب حقيقي للحروب؟ وهل خيلو تاريخ    مرتجم   مقالاستفدنا املادة العلمية الواردة هنا من     (1) 

 امللحدين منها؟، موقع السوري اجلديد، ترمجة ديمة الغزي.
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بأن الدين كان سببًا رئيسيًا    [ريتشارد دوكنز]وحياجج أكثر امللحدين الربيطانيني شهرة  

الدين هو العالمة  : )2013التي كتبها عام  للعنف واحلروب عرب التاريخ حيث قال يف مذكراته  

 ( الرئيسية واألخطر التي بموجبها نقسم أنفسنا إىل طرفني: نحن وهم

كنا   كام  حروب،  بال  لعامل  بكثري  أكرب  الفرصة  ألصبحت  الدين  ألغي  لو  أنه  وأضاف 

الش ايرلندا  للطائفية كام يف  يعود  الكثري منها  الكراهية ألن  منسوب  انخفاضًا يف  املية  الحظنا 

 واهلند وباكستان عىل حد تعبريه.

ما بني احلروب والدين تربط  التي  النظرية  الدراسات األكاديمية تدحض تلك    ؛ لكن 

ففي بحث نرشه معهد نيويورك وسيدين لالقتصاد والسالم تبني أنه عمومًا ال توجد عالقة بني  

مخسة وثالثني نزاعا ومن بني    .. 2013الدين والنزاعات يف أي من احلروب التي اندلعت يف  

 ( بالدين  14مسلحا مخسة فقط  مرتبطة  املبارشة  أسباهبا  العامل    ،باملائة( كانت  يف حني غاب 

واشرتكت مجيع احلاالت قيد الدراسة يف    ،باملائة(   40الديني متامًا يف أربع عرشة حالة أخرى )

احلكومة  بمعارضة  تعلق  ما  هي  شيوعًا  األسباب  أكثر  وكانت  مسبباهتا،  النظام    تعدد  أو 

االقتصادي أو االيديولوجي أو السيايس أو االجتامعي للدولة حيث برزت يف ثلثي احلاالت  

 التي متت دراستها.  

احلروب   موسوعة  يف  نجد    وسبعامئة   األلف   احلروب   لكافة  شاملة   دراسة  وهي   ـكام 

  وثالثة   املئة   تتجاوز   مل   طبيعتها   يف  الدينية   احلروب   أن   ـ  اإلنسانية  تاريخ  عرب  وثالثني  وست

 باملائة.  7  من  أقل أي .. حرباً  وعرشين

انحسار   أن  مفادها  نتيجة  عن  والسالم  االقتصاد  معهد  تقرير  أسفر  أخرى  ناحية  من 

ونسبة امللحدين يف الدولة ال عالقة هلا ،  علها تلقائيًا تتمتع بالسلم أكثرالدين يف دولة ما ال جي

  التي  أو  الشيوعية  الدول  باألخص  ـو فيها نسبة امللحدين  فالدول التي تعل،  بمستوى السلم فيها 

 .  بالسالم  تنعم  مل  ـ  والتشيك روسيا  مثل شيوعية  كانت
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األقل سالمًا  كا   أيضاً   التقرير   وبحسب  العرش  الدول  الشاملية ضمن الئحة  نت كوريا 

 رغم أهنا األقل نسبة من حيث عدد السكان املنتمني إىل ديانة ما.

  يكون   عندما   أنه، بأغلب النزاعات  [ سبب كون الدين بارزا يف وولف جون  وقد فرس ]

حتى عندما : )ويضيف  ، ا دينية كوصف مقتضب هلا بأهن الرصاعات توصيف  يتم  معقداً  الواقع 

نرجع بالتاريخ إىل ما يعرف باحلروب الدينية يف القرنني السادس عرش والسابع عرش فيام بعد 

ولكن   ،ب وشامل أوروبا نجد أن العامل الديني كان مهامً حركة اإلصالح الربوتستانتي يف غر

يتبني أنه كان هناك أيضًا تُأثري األرس احلاكمة والسلطة واالقتصاد التي كان من شأهنا حتريك 

 ( احلروب 

بقوله  جون  )وخيتم  معظم  :  يف  الدين  توريط  تم  بأنه  القائل  الطرح  مع  أتفق  لعلني 

 ( ؤول عنها هو حتريف لألدلةاحلروب، لكن القول بأن الدين هو املس 

ذكرت   املسلمة  وهكذا  األسرتالية  وودكوك ]الكاتبة  الدينية    [ريتشل  االنقسامات  أن 

ن أمهية الدين قد  [: )إلفهم اإلله]أصبحت واضحة أكثر يف احلروب احلديثة. وتقول يف كتاهبا 

ال تتأثر عندما وأن اهلوية الدينية    ،تصاعدت اليوم بسبب العوملة التي تتحدى وتغري كل َشء 

تنهار التحالفات السياسية والقومية ال بل تزداد أمهية كام رأينا يف يوغوسالفيا سابقًا يف أوائل  

والبوسنيون والكرواتيون  الرصبيون  انقسم  عندما  وكاثوليك    التسعينات  أورثودوكس  إىل 

 ( ومسلمني

السالح الكياموي ضد  كام أشارت وودكوك إىل الديكتاتور صدام حسني الذي استخدم  

لألسف يوفر الدين : )وقالت يف الكتاب ،األكراد بينام ظهر عىل شاشات التلفاز وهو يصِل هلل

غطاء مناسبًا وحمركًا قويًا ألصحاب النوايا السيئة. يف احلقيقة يكون الدين خمتلفًا متامًا عندما 

والصاحلني األتقياء  عند  عليه  يبدو  عام  للسلطة  املتعطشون  نفسية  يامرسه  عىل  يدل  وهذا   ،

 ( اإلنسان أكثر مما يدل عىل الدين. ولذلك نرى الكثري من النزاعات اإلنسانية حتوم حول الدين 
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ويف ايرلندا الشاملية نالحظ أنه يتم توظيف اخلطاب الديني من قبل الطرفني وباألخص  

 . املسيح  االبابا عدواعتربه الذي  [إيان بيزيل]يف حالة القس الربوتستانتي 

[ ايرلندا    [ وولفوقد ذكر  الدائر يف  النزاع  الدينية يف  العوامل  تم تضخيم دور  قد  أنه 

التوصيفات الشائعة هي كاثوليك وبروتستانت بدالً من قومي واحتادي مما يساهم يف  )الشاملية  

األمور له   ، خلط  يتطرق  مل  مما  الكواليس  خلف  جيري  مما  الكثري  هناك  من    وكان  اإلعالم 

لقد كان بيزيل شخصًا واضحًا ومؤثرًا يف طرف الربوتستانت وبنى    ، إىل ذلكمصاحلات وما  

 ( مواقفه عىل أسس دينية، لكني أعتقد أنه مل يكن ممثاًل جيدًا لتلك الرشحية بشكل عام

الدور اإلجياِّب الذي يلعبه الدين  باإلضافة إىل ذلك، فقد أشارت الدراسات الكثرية إىل  

بحسب معهد االقتصاد ـ  نال التغطية املناسبة يف اإلعالم  تال    لألسف  ، وهي  يف حتقيق السالم 

 أن   شأنه  من  ـ   مثالً   رياضية   أو   دينية  ـفقد وجد املعهد أن االنخراط يف أي جمموعة    ـ   والسالم 

ويرتبط عادة باملناطق التي تنعم بسلم أكثر. وقد عرف    ،ملواطنني يف الدولةا  بني  العالقات   يقوي

جدًا وهم من أشهر دعاة السالم مثل مارتن لوثر كينج جونيور واملهامتا   التاريخ أناسًا متدينني

 غاندي واملطران ديزموند توتو.

جيب علينا أن نتمعن يف احلاالت التي يعمل فيها  : )يقول ، فذلك  [جون وولف]  ويذكر

بالتغطية   حيظى  ما  نادرًا  جانب  وهو  السالم..  إلحالل  بكد  املتدينون  عىل الناس  اإلعالمية 

 ( عكس اجلانب اآلخر

والثانية   األوىل  العاملية  كاحلرب  األخرية  عام  املئة  يف  الكربى  احلروب  إىل  وبالنظر 

واحلرب الباردة وحرب فيتنام.. نرى بوضوح كيف يمكن للدوافع غري الدينية أن تكون مدمرة 

تشدد مسؤوالً القدر بنفسه عن متامًا كالدوافع الدينية. مما يطرح السؤال عام إذا كان اإلحلاد امل

 الدمار والعنف كام الدين. 

ال يقع اللوم عىل االيديولوجية الدينية فقط  [، فإنه ) ريتشل وودكوك]بحسب ما تقول  و
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النزاعات نشوب  األنظمة    ، يف  يف  فارقة  عالمة  كان  الدولة  قبل  من  املفروض  اإلحلاد  إن  بل 

ونج وبول بوت وغريهم.. مما نتج ت وماو تس    الفاشية يف القرن العرشين كنظام ستالني وتيتو

كام أعدم امللحدون عرشات اآلالف من الروس املسيحيني بسبب   ،عنه مرصع ومعاناة املاليني

 ( معتقداهتم هبدف إفراغ الدولة من الدين

 واإلحلاد:   املساواة ج ـ  

ويعتقد  ال يصطدم اإلحلاد بَشء كام يصطدم باملساواة، ذلك أنه يعتقد بنظرية التطور،  

 معها بام يطلق عليه ]الداروينية االجتامعية[، وهي ذلك التربير العلمي لكل أنواع العنرصية.

تدعو إىل ممارسة كل أنواع التجرب والطغيان إللغاء املستضعفني من الوجود  وهي نظرية  

الفقراء    حتى ال يبقى يف العامل إال األقوياء.. فالبقاء هلم وحدهم.. ولذلك هلم أن ينتهبوا ثروات

واألقوى..   األصلح  إال  األرض  يف  يبقى  ال  حتى  يبيدوهم..  أن  وهلم  وهو  املستضعفني.. 

 . عىل وجه التحديد، واألوروِّب )اإلنسان األبيض(بالتأكيد ليس سوى 

والتي تعني عدم تدخل  لقد كان هذا املعيار هو الذي فتح املجال للرأساملية البشعة..  

التج والسوق  األعامل  يف  يستطع الدولة  ومن  للمنافسة،  مفتوًحا  الباب  ترتك  بل  هنائًيا،  ارية 

فال مكان للضعفاء!    ،يف احللبة، ومن ال جياري األقوياء عليه مغادرة حلبة الرصاع   ى التنافس يبقَ 

الذين ال يملكون من رأس املال ما يمكنهم من منافسة املليارديرات  أولئك  وليس الضعفاء إال  

 واملليونريات. 

تقدم  .. وهي الدولة التي  التخلص من دولة الرفاهعيار هو الذي دعا إىل  وكان هذا امل

السكن   تأمني  يف  واملساعدة  التقاعد  ومعاشات  الصحي  والتأمني  جمانا التعليم  وغريها 

للمستضعفني .. ألن ذلك سيرتك هلم الفرصة البقاء مع استضعافهم.. وهذا مناف للقوانني  

 التي وضعناها. 

و الذي دعا املستكربين األقوياء إىل استعامر الشعوب املستضعفة..  وكان هذا املعيار ه 
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 فتلك الشعوب ال تستحق احلياة.. ألن احلياة ال تكون إال لألقوى. 

راحت  مل يتوقف تأثري تلك األفكار عىل املجال االقتصادي، واملآيس التي أحدثها.. بل  و

املستضعفني تستعمل   إلبادة  الوسائل  يؤمنون  كل  املاديون  الفالسفة  كان  فقد  بتوريث  ، 

تلعب دوًرا مهاًم يف حتديد طبيعة اإلنسان، والسامت الفردية  هي التي الوراثة .. أي أن الصفات

الشخصية له   واهلوية  يعتقدون  ..  كالذكاء  لذلك  تفسري  أن  وكانوا  تستطيع  الوراثية  اجلينات 

اإلنسانية  املشكالت  وحل  البرشية  الشخصية  سياسية  خصائص  أو  اجتامعية  كانت  ..  سواء 

،  ( 1) البيئة هي التي تؤثر يف سلوك اإلنسان وسامته الشخصيةكل مقولة تذكر أن  يكذبون    وكانوا

إىل ممارسة كل الوسائل حتى ال يبقى عىل األرض إال    راحوا يدعونوبناء عىل هذه االعتقادات  

 ا ورقيا. العناِص الصاحلة القوية، والتي جتعل اإلنسان أكثر تطور

الكثري من الباحثني يف املجاالت املختلفة ليميزوا بني العناِص  قام  وألجل حتقيق هذا  

 اإلنسانية الصاحلة القوية، وبني العناِص التي مل تصل بعد إىل املرتبة اإلنسانية. 

النتائجو إن للبالغني السود مجاجم  : )بقوله  بعضهم التي وصلوا إليها ما عرب عنه    من 

طفال  ة داكنة ،وفكان بارزان بقوة إىل االمام ، ىف حني أن لدى البالغني البيض وألطويلة ،وبرش

وفكان صغريان ، ومن ذلك فإن العرق األبيض هو األكثر  ،  السود مجاجم قصرية ،وبرشة فاحتة

 ( رقيا وتطورا بإعتباره األكثر احتفاظا بسامت احلدث

العديد من األعراق اإلفريقية أقل ذكاءا من  قلام يكون أطفال )  :[ هافلوك إيليس]وقال 

وحيتفظ   وبليدا،  غبيا  يصبح  اإلفريقي  فيه  يكرب  الذي  الوقت  ىف  ولكن   ، االوروِّب  الطفل 

 ( االوروِّب بالكثري من حيويته الطفولية

فقد  ،  بني البرش كالتفرقة بني الغنم هي األساس لكل فكر ماديجتري  كانت التفرقة  و

 
. و هو عامل بريطاين وأحد أقرباء تشارلز  1869ذكر ذلك بتفصيل السري فرانسيس غالتون يف كتابه )العبقري الوراثي( عام     (1) 

 دارون..



341 

 

اآلريني والساميني عىل أساس لغوي، ثم انتقل من احلديث عن اللغات    بني  [ إرنست رينان]ميَّز  

السامية إىل احلديث عن الروح السامية والعبقرية السامية مقابل الروح اآلرية والعبقرية اآلرية  

 .   (1) التي هي أيضًا الروح اهليلينية أو النابعة منها 

الشعب العضوي، ومفادها أن لكل أمة  ثم سادت الفكرة العضوية اخلاصة بالفولك أو  

الوراثة، وانتهى   أزلية حيملها عن طريق  عبقريتها اخلاصة هبا ولكل فرد يف هذه األمة سامت 

ق اآلريني عىل )الساميني( ، هذا العنرص اآلسيوي املغروس يف وسط   األمر إىل احلديث عن تفوُّ

. مما دفع إىل استعامل  عات اآلرية. أوربا، كام دار احلديث عن خطر الروح السامية عىل املجتم 

   كل الوسائل ملحاربتهم. 

نظريات ذات ديباجات ومسوغات علمية عن  كان  و إىل  العداء يستند  النوع من  هذا 

واحلتمية   الثابتة  والثقافية(  )االقتصادية  االفرتاضية  السلبية  السامت  وعن  عامة،  األعراق 

 للشعوب التي يراد تصنيفها عرقيا. 

املادي اإلحلادي الذي انترش من أهم مصادر الفكر  االجتامعية  الداروينية  كانت هذه  قد  و

كان يتم تربير إبادة املاليني يف أفريقيا واستعبادهم يف آسيا عىل وبناء عليه  ..  (2) يف العامل الغرِّب

األبيض ومهمته احلضارية الرجل  أن هذا جزء من عبء  ليؤسس    ؛ أساس  املاليني  يبيد  فهو 

 متحرضة!    جمتمعات متقدمة

الكونت جوبينو البرش إىل أعراق:  بمناسبة احلديث عن الرجل األبيض.. فقد قسم  و

وذهب إىل أن اجلنس اآلري األبيض هو مؤسس احلضارة،    .أبيض )آري( ، وأصفر، وأسود.

 أكد . و.وأن السامت املتفوقة هلذا العْرق اليمكن احلفاظ عليها إال عن طريق النقاء العنرصي 

   يني هم أرقى العناِص اآلرية ألهنم وحدهم الذين احتفظوا بنقائهم. أن التيوتون

 
 موسوعة اليهودية[. هذه النصوص مقتبسة من ]   (1) 

 هذه النصوص مقتبسة من ]موسوعة اليهودية[.   (2) 
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 اإلحلاد.. والقيم اإلخالقية 

، سالح ]القيم  إىل استعامهلا   من األسلحة املهمة التي حيتاج الداعية إىل اهلل املقاوم للحلاد

ال يمكن األخالقية[، وخاصة تلك التي تعارفت عليها البرشية، ودانت هبا فطرهتا، ذلك أنه  

فالفلسفة املادية التي ختترص اإلنسان يف كيانه البيولوجي    ؛أن يكون للملحد أي جواب حوهلا 

ية، وال تستطيع كذلك أن توفر ألتباعها أي حافز  قال تستطيع أن تفرس أي قيمة من القيم اخلل

 يدفعهم للسلوك األخالقي، وخاصة إن كان حيمل معاين التضحية واإليثار والبذل. 

يمكن ذلك ملن يرى احلياة الدنيا فرصته الوحيدة؛ فلذلك يرسع الستعامل كل  وكيف  

لنيل ملذاهتا وشهواهتا قبل أن يطبق عليه العدم ـ كام يتصور ـ وال يمكن ملثل هذا أن  وسيلة 

يؤدي أي وظيفة أو خدمة للبرشية تكون عىل حساب مصاحله، وإن فعل ذلك قوض مجيع فكره  

 ومذهبه الذي يؤمن به. 

  [ بوخينسكي]د أشار إىل هذا السالح الذي يمتلكه املؤمنون، وال يمتلكه املالحدة  وق

  تعليقا عىل تلك اآلراء الوجودية املمتلئة بالشذوذ   بسويرسا  [فريبورج]أستاذ الفلسفة بجامعة  

تربت عىل هذه )  :بقوله  التي  النتائج األخالقية  االقتصار عىل ذكر  ليس يف وسعنا هنا سوى 

  وعدم  استحالةتي متثلت يف نكران كل القيم، وكل القوانني املوضوعية، ويف ادعاء  وال،  الفلسفة

 عىل   معناها   من  نفسها   املوت  ظاهرة  حتى  أرغت  قد  الوجودية  إن   ية، بلاإلنسان  احلياة  جدوى

التشكيك يف جدوى قيام كل ما يتسمم    إىلومن نتائج الوجودية أيًضا، دعوهتا  .  . سارتر  يدي

  (1) (فهي فلسفة انحاللية عدمية متاًما  بروح اجلد وطابعه،

القيم  ، ويقصد به  (2) [عىل وجود اهلل  ]الدليل اخلُُلقي وقد أشار إىل هذا بعضهم بام سامه  

 
 يف كتابه )تاريخ الفلسفة املعاِصة يف أوروبا ( ترمجة ) حممد عبدالكريم الوايف (.  (1) 

والفالسفة    (2)  الفيزيائيني  لبعض  إسالمية  عقالنية  مناقشة  اخلالق:  ووجود  الفيزياء  انظر: 
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البرشية  قيامتبارها  باع،  اخللقية املجتمعات  لوجود  أن  ال  بل  ،  رضورية  بدوهنا يمكن  يكون 

إذا مل يكن هنالك خالق يرى ويسمع ما وهذه األخالق تعتمد عىل وجود إله، النه  ،  جتمعامل

 ويعاقب املسء عىل ،  ومل تكن هناك دار أخرى يثيب اهلل فيها املحسن عىل إحسانه، يفعل البرش

كل ما نراه  لكان  ؛  وكان الكسب املادي يف هذه احلياة الدنيوية هو وحده الكسب املعترب ،  إساءته

 .  ا لغوا وعبث

عندما نقارن بني معايري األخالق عند املؤمن ـ وخاصة يف الدين  فإننا    عىل هذا؛ وبناء  

األصيل الذي مل حيرف، ومل تتالعب به األهواءـ  مع املعايري التي يعتمدها امللحد نجد فرقا كبريا  

  جدا، فاملؤمن يمتلك معايري دقيقة ومضبوطة لألخالق، وهي تتناسب مع الكرامة اإلنسانية 

والنبل اإلنساين، بينام امللحد يعجز أن يصف أي معيار، ألنه سيصطدم ال حمالة بتصوراته املادية  

 للكون واحلياة. 

ومثل ذلك نجد املؤمن يمتلك دوافع حقيقية لاللتزام باألخالق، بخالف امللحد الذي  

بعد فرتة  ال جيد أي دوافع، ألنه ـ يف تصوره ـ ليس سوى كائن بيولوجي، جاء صدفة، وسيعدم 

 قصرية، وال َشء غري ذلك. 

هذا   من  املؤمنني  انطالقا  بني  األخالق  معايري  بني  نقارن  أن  باختصار  هنا  سنحاول 

والدوافع التي حتفز لاللتزام هبا ليكون ذلك وحده كافيا يف هتافت الرؤية اإلحلادية،  واملالحدة 

 .  واضحة مضبوطة وعدم قدرهتا عىل تأسيس أي جمتمع أو أي حياة نبيلة وفق قيم 

 : ودوافعها   ـ  معايري األخالق عند امللحد   أوال 

من التعبريات التي قد ختترص لنا تصور املعايري التي يستند إليها املالحدة يف حتديدهم  

والتي   املشهورة،  املناظرة  يف  ورد  ما  امللحد  فيها  ُسئل  لألخالق  الشهري  لورنس  ]الفيزيائي 

 

 الغربيني، أبو القاسم حاج محد.
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 ( 1) (ليس من الواضح بالنسبة إيله أنه خطأ)فرده قائال:   ،املحارم[ عن موقفه من زنا كراوس

ح يف تغريدة له عىل موقع تويرت بأن اإلجهاض فعل  [ الذي  ريتشارد دوكنز ومثله ] ِصه

ر ذلك قائال:   ه هو أقل إنسانية  )أخالقي ومرشوع طاملا ليس هناك أمل، وبره ألن اجلنني يف بطن أمه

 من أي خنزير بالغ(

أن ممارسة البرش  [، برصح ببيرت سنجر]يل وأستاذ الفلسفة األخالقية  امللحد األسرتاأما  

طبيعي   أمر  هو  للحيوان  نوع  أي  من  أذيهة  ن  تتضمه ال  طاملا  والبهائم  احليوانات  مع  للجنس 

فال خطأ يف ذلك عىل )ومقبول يف إطار محيمية العالقة بني احليوانات واإلنسان، وبالنسبة إليه:  

 ود طاملا يؤدي إىل استمتاع الطرفني: احليوان واإلنسان(اإلطالق، بل إنه أمر حمم

األخالق   تفسري  يف  املالحدة  إليها  يستند  التي  املعايري  عىل  تدل  كلها  التعابري  هذه 

وحتديدها، وهو كوهنا ذاتية ال موضوعية، فليس هناك َشء اسمه أخالق عندهم، وما نراه من  

مالحدة، وإنام من تأثري البيئة التي يعيشون فيها أو  أخالق يف ترصفاهتم، ال ينطلق من كوهنم  

عرب   كام  أو  مباح،  له  بالنسبة  َشء  كل  فإن  املجرد؛  وعقله  للملحد  األمر  ترك  لو  أما  غريها، 

وإنام أقول إهنم ال يمكنهم    ،ال أقول بأن املالحدة ال يعرفون األخالق):  [ بقوله فرانك توريك]

ف   بُخلق ويمكنهم احلكم عىل بعض األفعال بأهنا أخالقية  تربير األخالق. نعم يمكنهم الترصه

وأيا ما كان   .. اعدة موضوعية ألحكامهم األخالقية أو الأخالقية، لكنهم ال يستطيعون توفري ق

األمر: اهلولوكوست، االغتصاب، ذبح األطفال، أو أكل األطفال، فال يوجد لدى امللحدين 

 ( معيار موضوعي للحكم عىل أي منهم 

يوجد ملحدون عىل خلق، ولكن ال يوجد  )عِل عزت بيجوفيتش قائال:  وعرب عن ذلك  

 
،  إسامعيل عرفة،  هل يمكن بناء منظومة أخالقية أساسها اإلحلادانظر هذه النصوص ومصادرها يف مقال بعنوان:     (1) 

 موقع ميدان.
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  (1) (إحلاد أخالقي

وال يصعب عىل أي عاقل أن يعرف سبب خلو اإلحلاد من الرؤية األخالقية، ذلك أن  

اإلحلاد ال يؤمن إال باحلس واملادة وما ينشأ عنهام، وبام أن األخالق أمور معنوية، ويصعب عليه  

 ريها وفق رؤيته املادية، ولذلك ينكرها. تفس

العقل والكون: ملاذا  ]يف كتابه  [توماس نيجل] الفيلسوف األمريكي الالأدري وقد عرب 

ر املادهي الدارويني خطأ قطعا؟ أن هناك ثالثة عناِص    [ عن هذا املعنى بذكره )يكاد يكون التصوه

م تفسريا هلا، و ية أن تقده  ( هي: الوعي، واإلدراك، والقيم األخالقيةتعجز الرؤية الكونية املاده

منه،   مناظرة  تكاد ختلو  الذي ال  اجلانب  هذا  يف  املالحدة  املؤمنني عىل  إحلاحات  لكن 

جعلهم يفكرون يف حل ينقذون به أنفسهم، واإلحلاد الذي يؤمنون به، والذي ال يوفر هلم، وال  

 للبرشية أي غطاء أخالقي يمكن أن يفيدهم. 

ملشهد  ]احماولة امللحد الشهري سام هاريس يف كتابه    (2)وأكثرها رواجا  ومن تلك احللول  

اإلنسانية؟ القيم  د  حيده أن  للعلم  يمكن  كيف  و األخالقي:  ر  [،  يربه أن  حاول  هو  فيه  الذي  ما 

 . أخالقي بام حيقق للبرشية الرفاه والسعادة والرخاء

 (3)ملختلفة، فهم يعتربونوما ذكره هو تكرار ملا ذكره الكثري من املالحدة يف عصورهم ا 

معيار األخالق حتقيق املنفعة أو الرفاه االجتامعي، وكذلك دفع األمل والرضر، فهذا هو الذي 

أخالقي الفعل  كون  مصري  الرخاء    ا حيدد  أو  والرفاه  املنفعة  حقق  إذا  أخالقي  فهو  من عدمه، 

 االجتامعي، وهو غري أخالقي إذا أدى إىل أمل أو رضر.  

يتم  املنفعة والرضر وعىل أي أساس  وأما كيف  يتم من    ؛ حتديد  ذلك  أن  فريى هؤالء 

 
 .175ص ،والغرب، عِل عزت بيجوفيتشاإلسالم بني الرشق   (1) 

 .280ص الشهري،عبد اهلل  ثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإليامن،  (2) 

اإلحلاد     (3)  بني  املقارنة  خالل  من  نقدي  حتليل  األخالقية..  واملسألة  امللحدون  بعنوان:  املوضوع  يف  مهام  مقاال  انظر 

 ، وقد حاولنا أن نلخص الكثري مما ذكره هنا.2016سبتمرب  6معاِصة، واألديان، أ. سلامن عبد األعىل، جملة نصوص 
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خالل ما ُيبينه العلم، فالعلم هو املؤهل الوحيد لدَيم إلثبات ذلك من عدمه، ولذلك ُيعلنون 

رفضهم االعتامد عىل النصوص الدينية يف مسألة األخالق، بل ويشرتط بعضهم أن ال تكون  

 الفلسفة األخالقية معتمدًة عىل نصوص دينية.  

 :(1) ويمكننا تلخيص الرد عليهم يف الوجوه التالية

 ـ اخلداع اللفظي:   1

، ألنه مل يبني كيفية متييز األخالق من  لألخالقه ال يمثل معيارًا حقيقيًا  وما ذكرذلك أن  

عدم األخالق أو اخلري من الرش، فالتعبري بالرفاه أو الرخاء االجتامعي أو األمل والرضر لن حيل  

الس  ُيغري من حقيقة األمر، وسيبقى  الذي جيعل زيادة  املسألة، ألن تبديل األلفاظ ال  ؤال: ما 

غري   أمرًا  األمل  أو  الرضر  إحلاق  جيعل  الذي  وما  أخالقيًا؟  أمرًا  االجتامعي  الرخاء  أو  الرفاه 

السؤال تم االلتفاف عليه، ألن كل ما ذكره هؤالء هو إعادة تعريف ملسألة   أخالقي؟! فهذا 

الرضر( من جديد، وهذا األمر  اخلري )الرفاه أو الرخاء االجتامعي(، وكذلك ملسألة الرش )األمل و

 ال يمكن أن ُيعترب معيارًا حقيقيًا للتمييز بني األخالق وغري األخالق أو اخلري والرش. 

كريغ الن  ويليام  إليه  أشار  ما  هاريس  (2)وهذا  سام  مع  مناظرته  املسألة    (3)يف  حول 

 
 املرجع السابق.  (1) 

وهو فيلسوف حتليِل والهويت مسيحي أمريكي ولد يف يوم  (  William Lane Craigويليام لني كرايغ )باإلنجليزية:    (2) 

يف مدينة بيوريا يف والية إلينوي يف الواليات املتحدة وهو من أشهر الالهوتيني الدفاعيني يف العامل وهو خرجيي   1949أغسطس    23

ميليان يف ميونخ وقد قام بُمناظرة عدة مروجي للحلاد منهم ريتشارد دوكينز وسام هاريس جامعة بريمنغهام وجامعة لودفيش ماكسي

 وقد أنشأ عدة ُكُتب منها االيامن املنطقي )ويكيبيديا املوسوعة احلرة(. 

( هو مؤلف وفيلسوف ومفكر و عامل أعصاب أمريكي وهو أحد مؤسس مرشوع 1967أبريل،    9سام هاريس )املولود    (3) 

التنفيذيإدراك   مديره  عام    -و  صدر  الذي  اإليامن(  )هناية  كتاب  ألفضل   2004مؤلف  تايمز  النيويورك  الئحة  يف  ظهر  والذي 

ا عىل انتقادات لكتاب )هناية اإليامن(. َتبِع هذا العمل   كتاب   مؤلف  –أسبوًعا عىل التوايل.    33املبيعات   )رسالة إىل أمة مسيحية( رده

، لتتم سلسلة مؤلفاته 2012، ليتبعه بمقاله من الطراز الطويل )أْن تكذب( سنة  2010ي صدر سنة  كتابه )املشهد األخالقي(، الذ 

 مع كتاب )اإلستيقاظ: دليل إىل الروحانية اخلالية من التدين( )ويكيبيديا املوسوعة احلرة(.
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رخاء الكائنات  )لتصبح    ( خري)فهو يعيد تعريف كلمة  )األخالقية، إذ يقول قاصدًا األخري:  

يعادل وفق تعريفه    (ملاذا تعترب زيادة رخاء الكائنات أمرًا خريًا؟) ، ولذلك فإن تسأل:  (الواعية 

إنه جمرد حشو، إنه   (ملاذا تعترب زيادة رخاء الكائنات زيادة يف رخاء الكائنات؟)اجلديد سؤال:  

مفرغة! وهكذا   دوائر  يف  احلديث  القي  ( حل)جمرد  مشكلة  هاريس  تعريف  الدكتور  بإعادة  م 

 ( 1) (مصطلحاته فقط، وهذا جمرد تالعب باأللفاظ

فإن   هذا،  عىل  الرفاه  وبناء  أو  باملنفعة  حُيدد  األخالق  وعدم  األخالق  بأن  القول 

املسألة   لتمييز  حقيقيًا  معيارًا  ُيعترب  أن  أبدًا  ُيمكن  ال  والرضر،  األمل  باجتناب  أو  االجتامعي 

 األخالقية من غريها. 

 بني األفعال األخالقية وغريها ـ عدم التفريق    2

الفلسفة  حياول املالحدةـ  جتنبا ألن يوصفوا باالضطراب الفكريـ  املالءمة بني اإلحلاد و

املادية التي يؤمنون هبا، ولذا جتدهم يعتمدون معايري مادية تنسجم مع هذه الفلسفة مثل املنفعة  

أن يصوروا كل املسائل بصورة مادية بحتة حتى مسألة    فهم حياولون  ؛األمل والرضر  ، أوأو الرفاه

 . األخالق والقيم 

أو  ألن القيم األخالقية ال يمكن أن تعتمد عىل املعايري املادية،  وكل هذا غري صحيح،  

عرب   مطهريكام  الفعل  ):  بقوله  الشيخ  أن  هو  األفعال  وسائر  األخالقي  الفعل  بني  والفرق 

ضفي الناس قيمة عىل مثل هذا الفعل، لكن هذه القيمة ليست  األخالقي قابل للثناء واملدح، وي

العامل يوجد قيمة مادية يستحق  من نوع القيمة التي يقيم هبا عمل أحد العامل، وذلك ألن 

مبلغًا من املال أو شيئًا من السلع يف مقابل عمله، بينام الفعل األخالقي يتميز بقيمة تفوق هذه 

ملال وال بالسلع املادية. فاجلندي الذي يضحي بروحه من أجل  القيم بحيث ال يمكن تقويمها با 

 
 لسعودية.اململكة العربية ا-هـ، مركز دالئل، الرياض1437، الطبعة األوىل  25عبداهلل الشهري. ص (1) 
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 ( 1) (اآلخرين يقوم بفعل ذي قيمة، لكن هذه القيمة ليست من لون القيم املادية

لذلك ال يمكننا قياس القيم األخالقية باملعايري اإلحلادية )املادية(، ألنه يصعب عليها  

ن وإنام عن الفلسفة املادية اإلحلادية، فهناك تفسريها وتربيرها، وكالمنا هذا ليس عن امللحدي

 . كام وضحنا ذلك سابقا، وكام سنوضحه يف الوجه التايل فرق بني األمرين 

 الواقع األخالقي و الفلسفة األخالقية  ـ  عدم التفريق بني    3

من املغالطات التي يامرسها املالحدة يف هذا املجال هروهبم من فلسفة األخالق إىل واقع  

غري   أخرى  مصادر  له  يكون  قد  األخالقي  الواقع  أن  ذلك  كبرية،  مغالطة  وهذه  األخالق، 

 اإلحلاد؛ فلذلك ال يمكن اعتباره.

للدين،   الفلسفة األخالقية  ينبغي أن يكون احلوار مع املالحدة حول  ومن أجل ذلك 

فريكز مثاًل   وليس عن الواقع األخالقي العمِل للمتدينني، وهذا اخللط يقع فيه بعض املالحدة

عىل سلوكيات اجلامعات الدينية املتطرفة إلثبات بأن األديان ختلو من فلسفة أخالقية، وإلثبات  

بأهنم يعتمدون عىل النصوص الدينية لتربير ترصفاهتم وممارساهتم، وهذا األمر بالتأكيد جمانب  

امل عند  سواًء  األخالقي  الواقع  عن  ختتلف  األخالقية  الفلسفة  ألن  عند  للصواب،  أو  تدينني 

 املالحدة. 

األخالق يف الواقع العمِل عند املؤمنني ال تعني بالرضورة أهنا متثل الفلسفة    وهكذا؛ فإن

تعني   ال  امللحدين  عند  العمِل  الواقع  يف  فاألخالق  العكس،  وكذلك  الدينية،  األخالقية 

قفوا مع املظلومني  بالرضورة بأهنا نتاج الفلسفة األخالقية عندهم، ولذا فعندما نجد ملحدون و

ضد الظاملني بل وضحوا بأرواحهم يف سبيل حتقيق العدالة، ونجد يف املقابل أشخاصًا يدعون  

 

ص  (1)  املطهري  مرتىض  الشهيد  للشيخ  األخالق  سلوك 6- 5فلسفة  كتاب  ضمن  منشور   ،

 م.  2011- هـ1432وأخالق اإلسالم، الطبعة األوىل  
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اإليامن باهلل سبحانه ولكنهم يقفون مع الظاملني يف سحق املظلومني، فال نحيل ذلك مبارشة إىل  

وكشاهد عىل   الفلسفة األخالقية عند الطرفني، ألن هناك من الطرفني من يفعل عكس ذلك،

 ذلك نجد أمثال مجاعة داعش من املسلمني، وأمثال جوزيف ستالني من جانب امللحدين. 

لذا فالسؤال املهم املتعلق باملثال املتقدم هو: ما هي الفلسفة األخالقية للحلاد التي جتعل  

األخروي؟   باجلزاء  وال  األخروية  باحلياة  يؤمن  ال  وهو  بنفسه  يضحي  فالفلسفة  امللحد 

األخالقية عند املتدين يف حال تضحيته بنفسه يف مناِصته للمظلومني واضحة ومعروفة وأما 

 امللحدين فال، إذ ال يوجد مربر من الناحية الفلسفية يتوافق مع الفلسفة املادية التي يتبعوهنا. 

ًا  يبني بأن امللحد ليس بعاجز عن أن يكون خري  (1)وهذا ما جعل الدكتور جون لينكس

  لدَيا   ليس  -يقول كام–ولكن اإلحلاد ال يدعم أي أسس فكرية لألخالق، ألن فرضية اإلحلاد 

 . (2) والرش اخلري ملبادئ تأسيس

 أخالقي   ا املنفعة والرضر معيار اعتبارهم    ـ   4

ذلك ألنه من املمكن حتقيق منفعة  وهذا معيار ال يمكن قبوله، ألنه يتناىف مع األخالق،  

أخالق غري  أفعال  األفعاليف  بعض  يف  الرضر  إحلاق  يمكن  كام  أفعاالً    ،ية،  تكون  ذلك  ومع 

 

)باإلنجليزية:    (1)  لينكس  كارسون  يف  (  John Carson Lennoxجون  بريطاين  عامل 

الرياضيات وفلسفة العلوم ومناظر مؤيد للمسيحية ويعمل كربفسور يف الرياضيات يف جامعة  

أكسفورد.وهو عضو يف زمالة يف الرياضيات وفلسفة العلوم يف كلية متبلتون اخلرضاء، جامعة  

الرعوي يف كلية متبلتون األخرض وقاعة يكليف، وحماور وكاتب    أكسفورد. وهو أيضا مستشار

 معروف يف قضية العالقة بني العلم واإليامن )ويكيبيديا املوسوعة احلرة(. 

أقوى براهني د.جون لينكس يف تفنيد مغالطات منكري الدين، مجعه وعلق عليه م.أمحد    (2) 

 اململكة العربية السعودية. -هـ مركز دالئل الرياض1437، الطبعة األوىل  509حسن، ص 
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منفعة رغم كونه غري أخالقي،   يرتتب عليه  إذ قد  الكذب،  ذلك  األمثلة عىل  أخالقية، ومن 

من   ُيعد  كونه  رغم  الرضر  إىل  يؤدي  بالتأكيد  فهو  اآلخرين،  أجل  من  بالنفس  وكالتضحية 

القو نستطيع  ولذلك  األخالقية،  غري  األفعال  لألخالق  املالحدة  اختذها  التي  املعايري  أن  ل 

 .(1)صحيحة

، فإن حتقق الرفاه االجتامعي وانتفاء الرضر واألمل ليست من املسائل  باإلضافة إىل ذلك 

األخالقية أصاًل، وإنام هي تعبري عن صور احلياة السعيدة )باملفهوم املادي(، وهناك فرق كبري  

 . السعيدةبني احلياة األخالقية واحلياة 

ومقارنة الدكتور  )، حيث قال:  [سام هاريس]ردًا عىل    [ويليام الن كريغ]وهذا ما ذكره  

هاريس بني احلياة احلسنة واحلياة السيئة ليست مقارنة أخالقية بني احلياة اخلرية أخالقيًا واحلياة 

سبب   أي  هناك  وليس  البائسة،  واحلياة  السعيدة  احلياة  بني  مقارنة  هي  بل  أخالقيًا،  اآلثمة 

اإلحلادية. وهكذا   ، وخصوصًا ضمن النظرة(اخلري والرش )و   (الرسور والبؤس)للمساواة بني  

فال يوجد مطلقًا أي سبب يف الرؤية اإلحلادية يدفع لالعتقاد بأن ازدهار الكائنات الواعية هو  

 ( 2) (خري موضوعي

سئل   اليزديوعندما  مصباح  تقي  حممد  له الشيخ  فقيل  أفعالنا  ؛  من  فعل  أي  )عىل   :

العمل الذي له دور اجياِّب    إن )أجاب بقوله:  ،  االختيارية يطلق )اخلري( وما هو معيار خرييته؟( 

 

نالحظ أن بعض املالحدة يتكلمون عن الرضر واملنفعة ولكنهم ال يبينون إن كان مرادهم    (1) 

من كون الرضر أو حتقيق املنفعة مرهون باألمور الفردية أو اجلامعية أو إن كان القيمة هلذه املنفعة  

عن التغافل  ينبغي  مهم وال  األمر  فهذا  معنوية،  أو  كانت  مادية  إذا  احلالة  حيددوا  مل  كذلك  ه، 

 النتائج العلمية خمتلفة أو إذا مل يستطع العلم التوصل إىل نتيجة تفيض لذلك. 

 . 52اإلحلاد بني قصورين، ص  (2) 
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يف حتقيق كامل اإلنسان، أي العمل الذي يسعى اإلنسان بأدائه للوصول إىل مقصودة وغايته  

النهائية سيكون خريًا بسبب تأثريه يف ضوء ذلك املطلوب بالذات والغاية النهائية، أي لكونه  

بالواسطة ومطلوب بالغري  سببًا وواسطة للوصول اىل الغاية النهائية واخلري بالذات فهو خري  

 (1)اصطالحًا ومنه ينتزع معنى )القيمة األخالقية(

ليس  )قائاًل:    وأضاف )اخلري(  أن  نستنتج  ذكر    للقيمة   معياراً   ـ  ومطلقاً   ذاته   يفـ  ومما 

  لو   فيام  أخالقياً   يكون(  الرش)  أن  كام  املذكورة،   القيود  مالحظة  مع  أخالقياً   يكون  بل  األخالقية،

عل الذي له دور سلبي يف حتقق كامل اإلنسان يكون )رشًا(.  والف  االختياري،  الفعل  عىل   أطلق

فالرش أيضًا يكون بمالحظة هذه القيود مفهومًا أخالقيًا وذا قيمة أخالقية سلبية وبكمة أخرى:  

 ( 2) (الالقيمة

 : املصلحة واملنفعة ـ عدم التفريق بني    5

واملنفعة،  خيلط  حيث   املصلحة  بني  او املالحدة  اخللط  هذا  عىل  رد  مطهري  قد  لشيخ 

ويف هذا املجال ال ينبغي أن خيتلط علينا األمر فهناك فرق كبري بني الكذب ذي املصلحة  ):  بقوله 

والكذب ذي املنفعة، وكثري من الناس يشتبه عليه أمرمها أو يتظاهر بذلك، والواقع أن الكذب  

انسلخ عن فلسفته واك الذي  الكذب  تسب فلسفة الصدق، فاإلنسان  ذا املصلحة يعني ذلك 

هبذا الكذب ينقد حقيقة ما، بخالف الكذب ذي املنفعة وهو الكذب الذي يتورط فيه اإلنسان 

 

اليزدي، ج   (1)  تقي مصباح  الكريم، حمارضات للشيخ حممد  القرآن  ،  57، ص1األخالق يف 

الشيخ  ترمجة  اسكندري،  حسني  حممد  وحتقيق:  التعارف    تدوين  دار  الصاحلي،  كاظم 

 م. 2004- هـ 1425للمطبوعات لبنان،  

 . 58- 57، ص1املصدر السابق، ج (2) 
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 (1)(من أجل الظفر بربح

إذن ال ينبغي اخللط بني موضوع املصلحة  ):  ؛ فقالالقانون العام للتفريق بينهام  ى عطأثم  

مدار   تدور  فاملصلحة  املنفعة.  ينفصالن.  وموضوع  ال  توأمان  واحلقيقة  واملصلحة  احلقيقة، 

 (2)(واملصلحة تعني مراعاة احلقيقة وليس مراعاة الربح الشخيص فهذه هي املنفعة 

لذلك فإن تصوير حتقق املنفعة أو الرفاه مساويًا لتحقق املصلحة كام توحي بذلك بعض  

ا بطالن  يتضح  وهبذا  صحيح،  غري  بل  دقيق،  غري  املالحدة  كمعيار عبارات  عليها  العتامد 

 لألخالق. 

 : الدعوة إىل املفاصلة بني األخالق والدين   ـ    6

أخالقية غري معتمدة عىل نصوص دينية،  معايري  ُيطالب املالحدة بإثبات وجود  حيث  

ف ذلك؛  إىل  حاجة  ال  أنه  من مع  مستلة  ضوابط  عىل  معتمدة  األخالق  تكون  أن  يف  الضري  ام 

بكوهنا معتمدة عىل نصوص أو ال، كام أن عدم األخالق    فاألخالق ال تقاس،  نصوص دينية

 . أيضًا ال ُيقاس هبذا األمر، إذ ال مالزمة بني األمرين

هو   ذلك  األمر،  وسبب  هذا  يف  تناقض  وجود  الدينية  ذلك  عدم  النصوص  ال  أن  قد 

 ولذلك ما احلاجة لرفضها أو االستغناء عنها؟تتقاطع بالرضورة مع العقل واملنطق، 

تصوير األمر عىل هذه الشاكلة جمازفة عىل حساب الواقع، فحتى القوانني الوضعية  و

نجدها تعتمد عىل نصوص مدونة، ومع ذلك مل يقل أحد بأن هذه القوانني غري صحيحة ملجرد  

 

 . 44فلسفة األخالق املطبوع ضمن كتاب سلوك وأخالق اإلسالم، ص  (1) 

للمزيد حول عالقة احلسن والقبح العقليني باألخالق يف اإلسالم يمكن الرجوع إىل كتاب  (2) 

كاظم للسيد  النفس،  احلائري، ص  تزكية  والنرش    13احلسيني  للطباعة  الفقه  بعدها،دار  وما 

 هـ. 1422الطبعة األوىل  
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كوهنا معتمدة عىل نصوص مدونة، علاًم بأن بعض القوانني يف بعض الدول تتقاطع مع قوانني  

 أخرى يف دول أخرى. 

ذلك فإن مطالبة األديان وأتباعها كاملسلمني بأن تكون هلم فلسفة أخالقية ال تعتمد  ول

عىل النصوص الدينية َشء، وإنكار وجود هذه الفلسفة من األساس َشء آخر، وال يصح أبدًا 

 اخللط بني األمرين. 

ضوابط عقلية ومنطقية مستقلة  باإلضافة إىل ذلك، فإن لدى املؤمنني بالدين األصيل  

النصوص الدينية كام ُيطالب املالحدة بالضبط، فهذا هو مفاد مبدأ احلسن والقبح العقليني،    عن

فلسفة   يف  أساسية  ركيزة  فهذه  بذاته،  والقبح  احلسن  بمعرفة  يستقل  العقل  بأن  ذلك  ومعنى 

لذلك، فمن غري  ، األخالق اإلسالمية، وهو مبدأ مستقل عن النصوص الدينية كام هو واضح

اعتامد األخالق عىل نصوص دينية بأنه دليل عىل عدم وجود فلسفة أخالقية    الصحيح تصوير 

 حقيقية، وعىل من يدعي هذا األمر أن يثبت ذلك. 

 ـ عجز العلم عن حتديد معايري لألخالق:   7

فاملالحدة يزعمون أو يغالطون بأهنمـ  وبواسطة العلم وحدهـ  يمكنهم اكتشاف املنظومة  

، لكن املنفعة من الرضرالذي يميز  العلم هو  حتددها، بناء عىل كون  األخالقية واملعايري التي  

وفقًا للرؤية اإلحلادية خاضع   ،الكون وما فيهذلك ألن  هذا غري ممكن يف الواقع من نواح كثرية،  

 . لقوانني حتمية كالتطور واالنتخاب الطبيعي الذي حيتم مبدأ البقاء لألصلح

الرش،   من  اخلري  يعرف  أن  له  يمكن  ال  املبدأ  ذلك  وهذا  عن  عرب  جون  ]الدكتور  كام 

بقولهلينكس فيهام ):  [  كان  إن  والقتل  الرسقة  عدم  يل  تفرس  أن  مادي  عامل  يف  تستطيع  كيف 

كيف تفرس    .. وإذا أمنت العقاب )عدم الرضر( أو أن يكشف أمرك أحد؟  ،لحة )أي منفعة( مص

عدم   من  تأكدت  إذا  عنها  غيابه  واستغالل  صديقك  أو  أخيك  أو  جارك  زوجة  غواية  عدم 

بل ما هو   .. كيف تفرس أمانتك يف العمل؟ ..كيف تفرس عدم خيانتك لزوجتك؟ .. الفضيحة؟ 
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لل مثاًل  لديك  املادي  يغرق؟الدافع  بنفسك إلنقاذ طفل  أي    .. مخاطرة  )اخرتاع(  يمكن  هل 

 ( 1) (فكرة مقنعة ساعتها للجابة عن مثل هذه األسئلة بالغًا ما بلغت من اخليال؟

من الصعب جدًا أن نرى كيف للعملية التطورية غري الواعية أن ترشح لنا حالة  ) :  ويقول

البرش والتي توجب علينا دعم الناس الذين    اإليامن باألخالق ذات املكانة املتأصلة والشاملة يف

التطوري كالضعفاء وذوي   (التقدم)  هتديد   حتى  أو  إيقاف  عن  مسؤولني   - األمور  طبيعة   يف–

 ( 2) (االحتياجات اخلاصة واملرىض والكبار يف السن

التعاطف بني  )عمرو رشيف:  د.  يقول  و إذا كان الدراونة قد عجزوا عن تفسري نشأة 

التطور  البرش، فال شك   أن تفسري نشأة خلق اإليثار سيكون أصعب، فهو يعمل ضد هدف 

فعىل املستوى الفردي، ما الذي يدفعني للتضحية بذايت من  ، الرئيس، وهو املحافظة عىل النوع

وما الذي   .. ما الذي يدفع جينايت األنانية للتضحية بذاهتا؟  ..أجل املجتمع واجلنس البرشي؟

يضاء للتضحية بذاهتا يف ِصاعها ضد امليكروبات لدفع املرض عن يدفع جينات كرات الدم الب

وعىل املستوى األكرب، ما الذي يدفع املجتمع للتضحية بموارده وجهد أفراده من    .اجلسد؟!. 

بالضعفاء واملرىض واملعوقني واملسنني؟.  العناية  أال    .أجل  البقاء لألصلح؟  أليس ذلك ضد 

 ( 3) (؟يزيد ذلك من فرص بقاء األقل صالحية

يفرض الدراونة إننا نفعل ذلك من أجل أن يفعله معنا اآلخرون عندما نمرض  ):  ويقول

فالتطور ليس له بصرية مستقبلية، ومن   ؛أو هنرم، بالرغم من أن هذا التفسري مرفوض داروينياً 

 

 . 508- 507أقوى براهني د.جون لينكس يف تفنيد مغالطات منكري الدين، ص (1) 

 . 532املصدر السابق، ص  (2) 

م مكتبة  2014هـ 1435، الطبعة األوىل  302خرافة اإلحلاد للدكتور عمرو رشيف، ص    (3) 

 مجهورية مرصالعربية. - لدولية، القاهرةالرشوق ا
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ال    ثم ال يفرض علينا التزامًا أخالقيًا جتاه ضعفائنا حتى يساعدنا اآلخرون فيام بعد. إن التطور

 ( 1) (من قدم السبت يلقى احلد )يوم األحد( قدامه)يعرف مثلنا الشعبي  

ا  من  فإنه  هبا  ملستحيل  لذلك،  يؤمن  التي  التطور  ونظرية  املادية  الفلسفة  بني  التوفيق 

 املالحدة وبني القيم األخالقية.

ون،  إن العلم خيربنا فقط عام يكون، وال خيربنا عام جيب أن يكباإلضافة إىل ذلك كله؛ ف

وليس عىل احليوانات أي   ،فالكائنات البرشية من وجهة نظر املذهب الطبيعي جمرد حيوانات

واجب أخالقي جتاه بعضها البعض، فعندما يقتل األسد احلامر الوحَش فإنه يقتله فقط، وال  

 يرتكب جريمة قتل. 

عل أي َشء  ولذا لو مل يكن اإلله موجودًا، فلامذا نعتقد أن علينا أي واجبات أخالقية لف

 كان؟ من أو ما الذي يفرض علينا هذه اإللزامات؟ من أين تأيت؟.  

املحارم  و ونكاح  كاالغتصاب  األفعال  بعض  تكون  ال  قد  اإلحلادية  النظر  وجهة  من 

مفيدة بيولوجيًا أو اجتامعيًا، ولكنها يف سياق تطور اإلنسان وحترضه أصبحت من املحرمات،  

عيًا، لكن ذلك ال يثبت أبدًا أن تلك األفعال خطأ حقيقي،  أي أصبحت سلوكًا غري مقبول اجتام

فإن املغتصب الذي اختار خرق أخالقيات القطيع، ال يقوم بفعل   ؛فمن وجهة النظر اإلحلادية

 .(2)أكثر خطرًا من ممارسة َشء غري مألوف

و كائن(  إذًا إحدى األمور املهمة هي معرفة طبيعة العالقة بني العلم أو عامل املعرفة )ما ه 

القيم األخالقية   أن ختضع  املستحيل  يكون(، ومن  )ما جيب أن  القيم  أو عامل  وبني األخالق 

والقيم    (يكون)فاملعرفة هي وصف للواقع بـ  )للعلم، ويف ذلك يقول الدكتور جون لينكس:  

 

 . 302املصدر السابق، ص  (1) 

 وما بعدها. 26اإلحلاد بني قصورين، ص انظر: (2) 
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وهذا مستحيل. فإن كان األمر صوابًا وأن ليس    ( يكون)من    ( احلتمية)هي ما جيب أن يكون أي  

  ( يتحتم) هناك من هدف يف الكون، وأن البرش نتاج الصدفة املحضة، فال يمكنك اشتقاق أي  

 ( 1) (يكون)من 

فإن   ذلك،  إىل  يقتيض    ( الوجوب)باإلضافة  والقيم  األخالق  ،  (االستطاعة)يف 

فعىل سبيل املثال إن دفعك أحدهم    فالشخص غري مسؤول أخالقيًا عن فعل ال يستطيع اجتنابه،

 من اخللف نحو شخص آخر فلن تكون مسؤوالً عن اصطدامك به، إذ ليس لديك خيار. 

مرشع   يوجد  ال  ألنه  املوضوعية  األخالقية  للواجبات  أساس  أي  يوجد  ال  وهكذا 

وضوعية بسبب غياب  للقانون األخالقي، وليس هناك إمكانية لوجود الواجبات األخالقية امل 

 . رادة احلرة اإل

إن إحساسنا باجلامل وغرائزنا الدينية  )وينقل الدكتور جون لينكس عن أينشتاين قوله: 

أنت حمق يف   اإلنجازات.  أعظم  باجتاه  القدرة االستنتاجية  تدفع  إال: أشكال مساعدة  ما هي 

األسس   عن  والكالم  األمر  عكس  يمكنك  ال  ولكن  للعلم،  األخالقية  األسس  عن  الكالم 

 ( ألخالق العلمية ل

لألخالق،   أسسًا  يشكل  أن  للعلم  يمكن  ال  فإنه  ألينشتاين،  وفقًا  بأنه  بعدها  ويبني 

بقوله:   موضحًا  يف  ) ويعقب  احليوانات  به  حتس  الذي  األمل  مقدار  معرفة  تساعدنا  أن  يمكن 

صياغة األحكام التي ختص القيام باالختبارات احليوانية، ولكن يبقى احلكم مقدرًا عىل أساس  

أخالقي سابق بأن األمل واملعاناة أمر يسء. يمكن للعلم أن خيربنا أن وضع مادة السرتكنني  اقتناع  

السامة يف شاي جدتك سيقتلها، ولكن ال يقدر العلم عىل إخبارنا إن كان يلزمك أو ال يلزمك 

 

 وما بعدها. 28اإلحلاد بني قصورين، ص انظر: (1) 



357 

 

 ( 1)(فعل ذلك لكي حتصل عىل أمالكها 

 عدم قدرة اإلحلاد عىل وضع قوانني ثابتة: ـ    8

كل ما سبق؛ فإن اإلحلاد يعجز عن وضع أي منظومة قانونية متفق عليها، وهلذا  بناء عىل  

فعليك أن تستعد ،  )لو طلبت من عرشة خرباء أن يعرفوا القانون:  يف الترشيع  قال بعض اخلرباء 

  (2)لسامع أحد عرش جوابا(

الترشيع خرباء  بني  االختالف  هذا  وراء  السبب  أساس  ،  وأما  اىل  توصلهم  عدم  فهو 

جيدون أن القيم التي حياولون مجعها يف    ، ذلك أهنمعليهصحيح يمكن اقامة ِصيح الترشيع  

الدستور يستحيل وضعها يف ميزان واحد القانون يف حماولته هذه كمثل  ،  هيكل  ومثل رجل 

كفة    فكلام وضع جمموعة يف؛  الرجل الذي يزن جمموعة من الضفادع بمجموعة أخرى مماثلة

 .  وجد أن ضفادع الكفة الثانية قد وثبت اىل املاء مرة أخرى

الذريع،    بالفشل  املثايل   الدستور  عىل   احلصول  استهدفت التي باءت كل اجلهود  ولذلك  

أن احلضارة الغربية مل جتد حال هلذه :  هنا حلقيقةإ)و :  بقولهفريدمان(  .  األستاذ )و والذي عرب عنه  

 من هناية اىل أخرى( ،  آلخر املشكلة غري أن تنزلق من وقت 

  إال   املفعول  نافذ  اليصبح  دستور  أيالدستور  يذكر أن  [  جون آستنيوبناء عىل هذا راح ]

)احلكم الذي أصدره رجل رفيع ، بأنه  عرف )القانون( ولذلك ائه، ور من  قوة   تسنده  كانت إذا

 )مرسوم لصاحب السيادة(   بأنه، وعرفه آخر  (املنزلة سياسيا ملن هو أدنى منه يف املرتبة السياسية 

فذكروا  املحدثون  وخالف   وهو    أنذلك؛  السيادة،  صاحب  هو  احلاكم  بدل  الشعب 

وهلذا   والقانوينة،  األخالقية  املعايري  يضع  رضا الذي  الحيرز  دستور  أو  قانون  أي  أنكروا 

 

 . 513أقوى براهني د.جون لينكس يف تفنيد مغالطات منكري الدين، ص (1) 

 ، وما بعدها.155هذا النص وما بعده من النصوص مقتبس من: اإلسالم يتحدى، ص   (2) 
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كثرية ؛  اجلامهري ضوابط  أن  ذلك  عىل  و،  وترتب  صحتها  عىل  العلم  إجيمع  أهل  مجيع  فادهتا 

 .  عليها  اليوافق الشعب  ألن، تنفيذها  اليمكن ومعلمي األخالق  

،  اخلمر  حيرم قرار  مرشوع إدخال  من وايتمكن  مل، وهو أن األمريكيني وكمثال عىل ذلك

  عقوبة   قانون   يف   هامة  تعديالت  دخال إ  اىل  الربيطانيون   اضطر  عنه، كام  يرض   مل   الشعب  ألن

،  عىل الرغم من ضجيج املثقفني ،  العالقات اجلنسية واضطروا اىل اباحة أنواع حمرمة من  ،  القتل 

 .  واحتجاج علامء القانون

ومؤاده أن الطبيعة البرشية    )القانون الطبيعي( باإلضافة إىل هذا، فقد ظهر ما يطلق عليه  

تطالب  ـ كام ينص أصحاب هذه النظرة من املالحدة ـ ) فالطبيعة ،  هي املصدر احلقيقي للترشيع 

وقد أعطت الطبيعة هذه   ، واحلكومة ملطالبها الطبيعية ودعائمها الرائدةأن يكون حق السيطرة  

 ولذلك البد من اقامة حكومة بقوة العقل( ، الدعائم لالنسان يف صورة )العقل( 

الكثرية، وقد   العقول، وتناقضاهتا  الربوفيسور  وقد فشل هؤالء أيضا بسبب اختالف 

)املصالح( التي البد للدستور املثايل أن حيافظ  )ما : [ معربا عن هذاجورج وهيتكروس باتون]

)بالقيم(؟  عليها  يتعلق  سؤال  الترشيع،  انه  فلسفة  دائرة  يف  من   ، ويدخل  نرجو  ما  أكثر  وما 

فقد فشلنا يف الكشف  .  ولكن ما أقل ماهي مستعدة لبذله يف هذه السبيل ؛  الفلسفة أن تساعدنا 

واحلقيقة أنه ليس هناك من أساس لَشء    ،عن )ميزان للقيم( يمكن قبوله لدى مجيع األطراف

للدين اال  النظم  ووجدان؛  من  كعقيدة  تصلح  الدينية  احلقائق  عىل ،  ولكن  قبوهلا  واليمكن 

   أساس االستدالل املنطقي(

)باتون( وقال     عن  للبحث   الفلسفية   الدراسة   حماوالت   مجيع   )إن:  الربوفيسور 

 ( نتيجة ما   غري اىل انتهت قد  الترشيع فلسفة  يف  )األهداف(

يتساءل  الترشيعاتاأل  حتدد   مثالية(  حقا)قيم  )أهناك:  قائال   ثم  تطوير  عند  مل  ؟  سس 

اآلن حتى  القيم  هذه  اىل  التوصل  من  املرشعون  منها ،  يتمكن  البد  أهنا  استخرج  ..  غري  لقد 
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ولكن اذا  .  أصحاب نظرية )القانون الطبيعي( القديمة أسسهم من احلقائق االهلامية يف الدين

 (؟فاين سنجد أساس القيم املتفق عليها ، نحن أن نأيت بترشيع علامينما أردنا 

  وعرب عن هذه احلقيقة، وهي عجز البرش عن وضع معايري مثالية يمكنهم التحاكم إليها 

يتضح بعد دراسة هذه اجلهود املختلفة أنه البد من هداية الدين ):  [ بقوله فرويدمان]الدكتور  

واألساس الذي حيمله الدين العطاء العدل صورة عملية ينفرد  . للعدللتقييم املعيار احلقيقي  

   هو به يف حقيته وبساطته(

 عدم قدرة اإلحلاد عىل توفري دوافع لاللتزام باألخالق: ـ    9

مضبوطة   معايري  لتحديد  افتقاره  مع  فهو  اإلحلاد،  تواجه  عويصة  مشكلة  أكرب  وهذه 

ها ـ عىل الدافعية لاللتزام هبا، ذلك أنه ال يوجد ودقيقة لألخالق، يفتقر ـ يف حال حصوله علي

أي َشء يمكنه أن يفرض عىل امللحد التزام اخللق احلسن الذي قد يستدعي منه تضحية وإيثارا 

 وتفريطا يف مصاحله. 

اللفظية مثلام عرب بعضهم عن   املغالطات  وهلذا حاول املالحدة أن جيدوا ذلك ببعض 

النهاية، وإن  امللحد إنسان خياف  )  ذلك بقوله: جدًا عىل حياته من أن خيرسها ألن املوت هو 

احلياة هي الَشء الوحيد الذي لديه، فإنه سيحافظ عليها جيدًا وحيرض عىل أن يعيشها عىل 

وجه مسجون  ؛ أفضل  عمره  وسيضيع  السجن  سيدخل  فإنه  رسق  أو  قتل  ولذلك  ا فإذا   ،

قة الناس به، ألن احلياة ستكون . امللحد لن يكذب لكي ال خيرس ث .سيتجنب القتل والرسقة 

. امللحد وامللحدة ليس لدَيم أي مانع من ممارسة  .عن اجلميع   صعبة جدًا عندما يعيش منعزال

ن بك عندما يكون برىض  ياجلنس برىض الطرفني ألنه ال يرض أحدًا، فام عالقة الناس اآلخر

  ئا دال لكي ال يفعل شيعتا امللحد ليس عنده أي مانع من رشب الكحول )اخلمر( ب  ..الطرفني؟

حياته يبحثون . خيرسه  امللحدين  أغلب  فرتى  كبري،  بشكل  ملعتقداته  خملص  شخص  امللحد   .

ويطالعون ويكتبون املقاالت ويناقشون حماولني توعية الناس من خرافات وأوهام األديان علاًم 
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مل كله يف األجيال  العا ه، بل يأمل بأن يرى اخلري والسالم يغمر  ئبأن امللحد ليس له رب لكي يكاف

 (  التي بعده

كخالصة عىل ما سبق، فإن اإلنسان امللحد لديه أخالق  ثم خلص هذه الدوافع بقوله: ) 

واملتدين املؤمن  الشخص  من  أكثر  جدًا  فعالية  عديدة،  امللحدين  هذه   ، أهداف  مجيع  ولكن 

لك غريها،  وهو عيش احلياة بأفضل وجه ألنه ال يم ، األهداف إجيابية تصب يف نفس املوضوع

إنسان للتحرر من وهم األديان، وحماولة أن يكون   ا جيد  ا مع املحاولة عىل مساعدة اآلخرين 

 ( بأخالق عالية ليتذكره الناس باحلسن بعد أن يموت

فهذا النص يبني الطريقة التي يفكر هبا امللحد، والتي حياول من خالهلا أن يبني لنفسه  

 :(1) وما يرتبط هبا يف الوجوه التاليةمنظومة أخالقية، وسنناقش هذه الدوافع 

( مغالطة كربى،  امللحد خياف عىل حياته ألنه ال يملك غريها : ذكره أن )الوجه األول 

مزرعة اآلخرة،  ، حيرص عىل الدنيا أيضا، ذلك أهنا يف نظره  جزاء اآلخرةفاملؤمن مع حرصه عىل  

 جيدة بقدر ما كان عمله خريا يف هذه احلياة.  وأهنا تكون  

إن وجد هدفا أسمى وأبعد من جمرد  والفرق بني املؤمن وامللحد يف هذا هو أن املؤمن  

امللحد ال يملك مثل هذ  ؛ مصلحته الشخصية بينام  للتضحية بحياته يف سبيلها،  ا فهو مستعد 

 .الدافع

فيها  وقع  التي  األخطاء  بعض  يستغلون  هنا  متثل    واملالحدة  ال  فهذه  املزيف،  الدين 

 الدين، وإنام متثله التضحيات النبيلة التي ال يشك أحد يف عقالنيتها ومصلحتها. 

فإذا قتل أو رسق  أن ما ذكره ذلك امللحد، وغريه من املالحدة من قوله: ):  الوجه الثاين 

 

مقال حول املوضوع بعنوان: أخالق امللحد وأهدافه يف احلياة،  استفدنا هذه املناقشات من    (1) 

 مدونة: املادية واإليامن باهلل..وهو موجود يف مدونات خمتلفة، منها 
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 أنه  (، يدل عىل ، ولذلك سيتجنب القتل والرسقة ا فإنه سيدخل السجن وسيضيع عمره مسجون

. فهو يرتك القتل والرسقة  نع امللحد من القيام بأعامل خاطئة إن أمن العقاب.متقيم  ال توجد  

إن أمن العقاب ال يتورع من القيام باجلريمة، ولكن خوفا من العقاب الدنيوي، وهذا يعني أنه  

 وهو خوفه من اهلل وعقابه. املؤمن لديه رادع إضايف، 

وحدها من  مصاحله الشخصية وأن القيم املادية لحد بوبناء عىل هذا، وعىل تصورات امل

كان الذي  هتلر،  حيدد له صوابية العمل وخطأه يقع يف جرائم كثرية كتلك اجلرائم التي قام هبا 

إىل    60بمحاولة حتسني النسل، فقام بإعدام ما يقارب الـ  أثناء قيامه  عىل نظرية دارون  يعتمد  

 . اجلسدية  ب ي املجتمع األملاين من العاهات والعيومعاقا يف كل يوم، كل ذلك حتى ينق 70

بأن إنسانية اإلنسان ال قيمة هلا وراء هذا اجلسد املادي،  وهو مل يفعل ذلك إال بعد اعتقاده  

 .(1) وكان لديه املربر العلمي املتمثل بنظرية دارون الشنيعة

النازية، وهذا غري   الفكر ذهب مع  البعض أن هذا  يتصور  صحيح، فكل ملحد  وربام 

به هتلر هو نفسه   يفكر  الذي كان  املادي  الفكر  يمكن أن يتحول يف أي حلظة إىل نازي، ألن 

 الفكر الذي يفكر به أي ملحد. 

، وهي حركة هتدف إىل تنقية النسل البرشي من  [ اليوجينكس]حركة  وكمثال عىل ذلك  

ما   النسل،  من  كل  حتسن  إعاقة  عوشأنه  بحوايل  هتلر  قبل  قامت  عام  قد  يف  أي  سنة،  رشين 

شخص، بداعي أهنم ال يملكون درجة عالية من الذكاء،    50،000، بتعقيم ما يزيد عن  1920

الذكاء. من  عالية  درجة  يملكون  ال  أيضا  أناس  إنجاب  من  يمنعوهنم  هذه و.  لكي  تزال  ال 

 إىل اآلن.   احلركة نشطة يف الواليات املتحدة األمريكية

، والذي  حيكم الغرائز إال ما يقره القانون املدين جود قانون  اعتباره عدم و:  الوجه الثالث 

 

 من دارون حتى هتلر، ملؤلفه: رتشارد ولكارت.. انظر:   (1) 
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امللحد وامللحدة ليس لدَيم أي مانع من ممارسة اجلنس برىض الطرفني ألنه ال  ):  عرب عنه بقوله 

 ( يرض أحداً 

وهذا األمر ينطبق عىل كل الفوىض اجلنسية التي نرشها اإلحلاد باسم احلرية الشخصية،  

مع  هو أمر شاذ عن الطبيعة البرشية، وال يرقى ألن يكون فعال حيوانيا، ولكن  ، زواج املثلينيك

 . أصبح هناك قانون يبيحه يف بعض الدول ذلك 

ال يف  للملحد  رادعا  نجد  ال  ذلك  إىل  بعض  ،  هحمارممن  زواج  باإلضافة  دامت  ما 

ابنه من  هل يرىض امللحد أن يتزوج  احليوانات متارسه، واإلنسان عندهم ليس سوى حيوان.. ف

 األمر طبيعي؟ أن هذا هل يرى و .. ابنته مثال؟ 

، وكونه صاحب مثالية عالية، تالعب  خالص امللحد وأخالقه: اعتباره إلالوجه الرابع 

من يدعي مثل هذا ف، (بابا أقوى واحد يف الدنيا!)مثل ادعاء األطفال:  باأللفاظ، ذلك أن هذا 

فهو   كبري،  بشكل  العلمية  صفة  نفسه  عن  ينفي  ياألمر  مثالني  قد  أو  مثاال  أصدقائه  أخذ  من 

ي ثم  البرشية املالحدة،  مجيع  عىل  األخالقية  عممهام  الفلسفة  بني  الكبري  الفرق  ذكرنا  وقد   ،

 والواقع األخالقي. 

بل  ،  أي وقت من األوقات   القانون اليستطيع أن يستقل بذاته يف أن  :    (1)   الوجه اخلامس 

باألخالق  يقرتن  أن  له  لو البد  أنه  ذلك   الفريقان  وتعمد   القانون،   أمام   قضية   طرحت   ، 

،  العدل   خالف ما يقتضيه  يقيض  فسوف،  القايض  أمام   الصدق  يتبني  فلم   الكذب،  وشهودمها 

 .  ن احلصول عليه مهام حاول م  القايض يتمكن ولن

دالء  وحيملهم عىل اإل،  حيرك الناس،  )وراء القانون(ولذلك كان البد من قانون آخر  

هنا تلزم  أحتى  ،  وقد اعرتفت مجيع حماكم العامل هبذا املبدأ .  بالبيانات الصادقة للوصول اىل العدل

 

 .فام بعدها  163، صانظر: اإلسالم يتحدى، لوحيد الدين خان  (1) 
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وهو دليل واضح يؤكد أمهية    ،دالء بشهاداتهكل شاهد )أن يقسم باهلل أن يقول احلق( قبل اإل

 ن.العقائد الدينية لصون حرمة القانو

 أن  البد  وإنام،  اجلرائم  لدرء  اليكفي  واملحكمة  الرشطة  خوف  باإلضافة إىل هذا، فإن

،  واملحسوبيات،  ألن الرشاوي،  رائماجل  ارتكاب  من الناس  يمنع  املجتمع   يف   وازع  هناك يكون

البارعني املحامني  الزور،  وخدمات   أي  من  املجرم   حلامية  تكفي   العوامل  هذه  كل   ، وشهود 

  أيدي   من  يفلت   أن   استطاع  لو ،  عقاب  أي ،  عقابا   اليرهب   واملجرم ،  انسانية  حمكمة   أو   رشطة

 .  القانون

،  التي حيملها الرشع االهلي،  فعقيدة )اآلخرة( ،  الرشع االهلي يستويف كل هذه األموربينام  

حساسا باجلريمة واللوم يعتمل يف قرارة إ وهي تكفي لتبقى  ،  هي خري وازع عن ارتكاب اجلرائم

 .  لو أدىل بشهادة كاذبة أمام القايض، النسانضمري ا

بشاهد أدىل  ،  يذكر الناس،  قد أقيم يف فناء حمكمة )ويستون رسكيت( نصب من حجر و

ومل تكد هذه !  يف احلال ،  هنا ،  فليمتني اهلل،  )وان كنت كاذبا : ثم قال، بشاهدة زور يف فناء الدار

وهناك وقائع    ،ومات يف احلال(   ،العبارة خترج من فم الشاهد حتى سقط عىل ساحة األرض 

 .  أخرى من هذا النوع حدثت لشدة احساس أصحاهبا باللوم والذنب

 : ودوافعها   ـ معايري األخالق عند املؤمن   ثانيا  

املالحدة يف حتديد األخالق ومعايري ضبطها،   رأينا من اضطراب عند  ما  عىل خالف 

نجد األمر واضحا لدى املؤمن، ذلك أنه ال يستند يف حتديد األخالق إىل الطبيعة العمياء الصامء  

البكامء، وال إىل عقله القاِص املضطرب، وال إىل بيئته املتلونة، وإنام يستند إىل مصدر ثابت ال  

 ون وال يتغري، وهو العامل بكل َشء، وهو اهلل تعاىل..  يتل

وهنا يبادر امللحد إىل الضحك عىل مثل هذا التفكري، وطبعا نحن لن نجادله يف ذلك،  

التي   اإليامن، والنتيجة  نتيجة هذا  املؤمن  إليها  التي خيلص  النتيجة  النظر يف  إىل  ولكنا ندعوه 
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 دد مدى صدق املقدمات. خيلص إليها امللحد، فالنتائج هي التي حت

فرق بينها  وسنذكر هنا بعض النتائج التي يصل إليها املؤمن نتيجة هذا، لنرى مدى ال

 : (1)وبني الرؤية اإلحلادية

 شمولية النظرة الدينية لألخالق:   ـ    1

ال شك بأن هناك جمموعة من الفضائل األخالقية التي يستقل العقل بإدراكها من دون  

مبدأ )احلسن  وفق  الصدق وقبح الكذب، وكحسن العدل وقبح الظلم  احلاجة للدين كحسن  

والقبح العقليني(، لكن ليست كل القضايا األخالقية عىل هذه الشاكلة من الوضوح، فهناك 

  املثلية  اجلنسية  كالعالقات   ،قبحها   يدرك  أن  العقل   عىل ، بل يستحيل  بعض األفعال التي يصعب

قوانينها   بعض  يف  كام   قانونية  مشكلة   دون  ومن  الطرفني  برضا   متت   إذا تسمح  التي  الدول 

، ففي مثل هذه األمور نجد أن الدين سوف حيسم األمر بسهولة من خالل حتريمه  (2) بذلك

 ملثل هذه األفعال القبيحة، وإن سمحت هبا بعض القوانني الوضعية وكان الطرفان راضيان.

هذه املامرسات إذا متت برضا  وأما يف الفكر اإلحلادي فليس هناك أي مانع أخالقي من 

/األمل   الرفاه  )املنفعة  ملعيار  وفقًا  الدول  بعض  يف  كام  قانونية  مشكلة  أي  دون  ومن  الطرفني 

الرضر(. والغريب أن بعض املالحدة يقول بأن هذه املسألة ينبغي أن يرتك البت فيها للعلم،  

ها أي رضر فال مشكلة فيها، كام وإذا أكد لنا وجود الرضر فهي غري أخالقية، وأما إذا مل يكن في 

 

انظر: امللحدون واملسألة األخالقية.. حتليل نقدي من خالل املقارنة بني اإلحلاد واألديان،    (1) 

وقد حاولنا أن نلخص الكثري مما ذكره هنا، ومثله  أ. سلامن عبد األعىل، جملة نصوص معاِصة،  

 من كتاب: اإلسالم يتحدى، لوحيد الدين خان.

وما بعدها، الطبعة    123ر مرتىض فرج، ص  [ راجع كتاب أيف اهلل شك؟ للشيخ الدكتو27]   (2) 

 لبنان. -م، مؤسسة اإلنتشار العرِّب، بريوت 2013األوىل  
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عليها  اعتاد  برجمة  نتيجة  يكون  ربام  املامرسات  هذه  مثل  استقباح  بأن  للقول  بعضهم  ذهب 

اإلنسان، كأن يكون قد رِّب عىل ذلك، وليس نتيجة ألمر حقيقي موجود يف طبيعتها ويكشف  

 لشأن. عن قبحها بالفعل، ولذلك ال يمكن االعتامد عىل النصوص الدينية يف هذا ا 

الكالم يالحظ عليه   للعلم  أنه أحال  وهذا  عرفنا يف    كام   ذلك  صحة  عدم  رغم ـ  األمر 

ـ   السابق    النتائج  ختتلف  احلاالت   من   الكثري  يف  ألنه   املسألة،  حيسم  مل   كذلك  أنه   إالالعنوان 

 رأي  هو   فام  ـ   طبعاً   صحيح   غري  وهو ـ    كالمهم  صحة   فرض   فعىل   آلخر،  بحث   من  العلمية 

لعلمية حول هذا األمر؟ وكيف سيكون موقفهم إزاء هذه ا  النتائج  اختلفت   حال   يف   املالحدة

 االختالفات؟ وعىل أي أساس سيتم الرتجيح بني اآلراء العلمية املختلفة؟! 

وبناء عىل هذا، كانت القوانني الوضعية التي حتاول ضبط أخالق املجتمع  ضعيفة هزيلة  

األخالق السيئة، والتي تؤدي إىل دمار كبري يف املجتمع، بخالف    ال يمكنها اإلحاطة بالكثري من

،  أو نظام احلكم القائم(،  )كل عمل يرض باألمن العام  اجلريمة هيعىل أن    (1)فهي تنص مثال  

 . والترشيع االنساين الجيد أساسا غري هذا العتبار عمل ما جريمة

ال  إ،  مة )الزنا( ليست بجريمةقرار أن جري إوقد دفع هذا األساس القانون اجلديد اىل   

هي اجلرب واالكراه الذي سبق ، فاجلريمة هبذا االعتبار  حد الطرفنيكراها ألإذا متت جربا أو  إ

 ، وليس الزنا يف حد ذاته.)الزنا(

أ املجتمعمع  يف  كبريا  فسادا  تفَش  )الزنا(  جريمة  مشكالت  ،  ن  ختلق  طفال  األفهي 

وهي تصدر عن عقلية تفضل اللذات السطحية يف  ،  الزواجوتضعف روابط  ،  )غريالرشعيني( 

؛  وتروج االغتياالت واالنتحار واخلطف،  وختلق الرسقة واللصوص،  وترِّب عقال خائنا ،  احلياة

 أساسا   الجيد  فهو ،  حتريمها   اليستطيع  ـ  ذلك  رغم  ـولكن القانون  ،  ومن ثم تفسد املجتمع كله 

 

 .، وما بعدها 162انظر: اإلسالم يتحدى، وحيد الدين خان، ص   (1) 
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 .  املتبادل بالرضا  تم   الذي )الزنا( لتحريم 

ألنه يؤمن بأن األكل والرشب حق  ، جيرمها يستطع القانون أن ومثل ذلك اخلمر التي مل 

وليس للقانون ؛  وهو حر يف اقتناء كل ما يريد أن يأكله ويرشبه،  من احلقوق الطبيعية لالنسان

الطبيعية  حقوق  يف  يتدخل  يتبعه جريمة يف  ،  أن  الذي  والسكر  اخلمر  يكن رشب  مل  ثم  ومن 

أو خرج اىل  ؛  ذا اعتدى شارب اخلمر عىل أحد املواطنني يف هذه احلالة من السكراال ا،  الواقع

السكر ؛  الشارع وهو سكران حالة  ليست هي  تلك ،  فاجلريمة  يف  اآلخرين  االعتداء عىل  بل 

 .  احلالة

وتؤدي بمدمنيها اىل كوارث اقتصادية  ،  وتبدد أموال الناس،  اخلمر ترض بالصحة مع أن  

واخلمر  ،  ىل حيوان رويدا رويداإن االنسان يتحول  أحتى  ،  الشعور األخالقيوتضعف  ،  حمققة

اللطيفةفهي تشل اإل،  خري مساعد للمجرمني  أية  حتى يستطيع اإل،  حساسات  نسان اقرتاف 

لكن القانون االنساين رغم هذه املعايب الشنيعة    ، وهدر العصمة،  جريمة من الرسقة والقتل 

 .  الطبيعية  االنسان  حقوق  من  حق  يف  تدخله  يسوغ  جوابا   الجيد  ألنه،  اخلمر   حتريم  من  يتمكن  لن

؛  ن قانونه يبني رضا حاكم الكون أل، ال يف قانون اهللإلن نجد حال هلذه املشكلة لذلك و

وهكذا . . والحيتاج بعد ذلك دليال آخر، ن كون أي قانون قانون اهلل حيمل معه أولوية تنفيذهإف

 . حالة أي عمل اىل دائرة القانونإنتمكن بعدها من ، هلي فجوة عميقةيسد القانون اإل 

 ـ اهلل هو مصدر األخالق ومرشعها:   2

وهلذا ال جيد املؤمنون مشكلة يف مصدر األخالق، وهل هي الطبيعة أو العقل أو البيئة  

أو احلاكم، بل إن األخالق عندهم تعني وحتدد من طرف اخلالق الذي آمنوا به؛ فهو أعلم بام  

 هلم. يصلح 

بني إثبات القيم املطلقة ووجود اخلالق املطلق    ا وثيق  ا هناك ارتباطوهلذا يرى املؤمنون أن  

املطلقة   إثبات وجود األخالق والقيم  تقودنا إىل األخالق، وكذلك  سبحانه، فمعرفة اخلالق 
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ستدل  يقودنا حتاًم إىل إثبات وجود اخلالق املطلق سبحانه، بل حتى مسألة الرش التي كثريًا ما ي 

وجوده   إثبات  عىل  معاكس  بشكل  هبا  االستدالل  يمكن  اخلالق  وجود  إلنكار  املالحدة  هبا 

 سبحانه.

إليه   أشار  ما  كريغ]وهذا  الن  مع    [ ويليام  مناظرته  هريس]يف  قال: [ سام  حيث   ،  

القيم  ) فإن  موجودًا،  يكن  مل  لو  الرب  ألن  الرب،  وجود  يثبت  احلقيقة  يف  الرش  أن  الحظوا 

خالقية املوضوعية لن تكون موجودة! وإذا وجد الرش، فذلك يقتيض أن القيم  والواجبات األ 

والواجبات األخالقية موجودة، وبالتحديد ألن بعض األشياء رشيرة. إذًا فالرش يثبت وجود  

 ( 1)(الرب فعليًا، ألنه بغري الرب لن يوجد الرش واخلري كام مها اآلن 

لينا عبادته بغض النظر عن األمور األخرى  وإذا ثبت لدينا وجود اخلالق املطلق فيجب ع

كمسألة املثوبة والعقوبة األخروية، ألن اخلالق سبحانه ُيعبد لكونه مستحقًا للعبادة، وليس كام 

 يظن بعض املالحدة بأنه ُيعبد فقط من أجل الدخول إىل اجلنة واجتناب النار.  

بأن هدف اإليامن باهلل    [سام هريس]ردًا عىل قول    [ ويليام الن كريغ]ويف ذلك يتحدث  

وبكل أمانة إن هذا يبني ببساطة الفهم  )عند أصحاب األديان هو جتنب نار جهنم، حيث يقول:  

أنت ال تؤمن بوجود الرب ملجرد    .القاِص عند سام هاريس للمسيحية )ولألديان عمومًا(. 

من بالرب ألن  جتنب دخول اجلحيم، فاإليامن باهلل ليس نوعًا من التأمني ضد احلريق. أنت تؤ

الرب، بكونه اخلري املطلق، هو اخلليق بالتعبد واملحبة فهو اخلري نفسه، الذي يطلب لذاته ال  

لَشء آخر. وهكذا فتحقيق وجود اإلنسان سيوجد يف العالقة مع الرب. واهلل حقيق بالعبادة  

النار، وال ب باجتناب  بتاتًا  األمر  يتعلق  كينونته وقيمته األخالقية. وال  تعزيز رفاهيتك بسبب 

 

 . 68اإلحلاد بني قصورين، ص  (1) 
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 ( 1)(اخلاصة

ت لكوهنا  لألديان  املالحدة  مهامجة  بحسب  ؤوحول  أخالقية  غري  لسلوكيات  سس 

الحظوا أن د.هاريس ليس لديه أساس  )زعمهم، يقول ويليام الن كريغ ردًا عىل سام هريس: 

الذي  أخالقي ليقول بأن املعتقدات املسيحية )الدينية( بغيضة أخالقيًا، ألنه يفتقد إىل األساس

يبني عليه حكمه هذا. لو كان اإلحلاد صحيحًا، فام هو األساس املوضوعي للجزم بأن نظرة ما  

 (2)(بغيضة وأخرى ليست كذلك؟ ألنه ال يوجد ببساط أي أساس ألحكام كهذه

وقد تناول الشيخ الشهيد مرتىض املطهري مسألة االرتباط بني األخالق ووجود اخلالق  

يقول البعض  )حتت عنوان )معرفة اهلل هي أساس األخالق( بقوله:    يف كتابه فلسفة األخالق

أن   الدين معرفته)أن لألخالق أساسًا ومرتكزًا، فكام  حيث تشكل معرفة اهلل سبحانه    ( أول 

احلجر األسايس للدين، فكذا معرفة اهلل تشكل احلجر األسايس للنسانية، وال معنى للنسانية 

اهلل  معرفة  دون  من  لألخالق  برأس    وال  يرتبط  مل  إذا  معنوي  َشء  ألي  معنى  ال  أي  تعاىل. 

 .(3)(املعنويات ومنبعها 

عىل أساس أي منطق  )ويقول حتت عنوان )ذات اهلل تعاىل هي أساس الفضائل اخللقية(:  

يمكننا أن نبني األخالق؟. أيمكننا أن نجد لألخالق منطقًا استدالليًا بعيدًا عن طريق معرفة  

اهلل؟.كال، إن اخللفية والرصيد جلميع هذه املفاهيم هي معرفة اهلل. وإن فقد اإليامن أصبحت  

مر ولكنه ال يكون  األخالق كقطعة نقود ال رصيد هلا. قد يكون البعض غري ملتفت إىل هذا األ 

 

 . 66املصدر السابق، ص  (1) 

 . 69املصدر السابق، ص  (2) 

 . 154فلسفة األخالق املطبوع ضمن كتاب سلوك وأخالق اإلسالم، ص  (3) 
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 (1)(مبنيًا عىل أساس حمكم. 

ويبني الشهيد املطهري ذلك بذكر شاهد عىل كالمه بذكر ما فعله الفرنسيون، حيث أهنم  

أثر يف حرب   أي  اإلنسان، ولكن مل يكن هلذا اإلعالن  العاملي حلقوق  أول من نرش اإلعالن 

 .(2)االستعامر الفرنس عىل شعب اجلزائر

املالحدة، نجد الفرق  عند  الرؤية اإليامنية ملصدر األخالق بنفس الرؤية  وعندما نقارن  

للدارة احلاكمة ـ كام تنص بعض النظريات  لو أننا خولنا هذا االمتياز  الكبري بينهام؛ ذلك أننا  

  التحويل   هذا   ان   ثم ،  االمتياز  هلا ذلكأساس نظري وعلمي جييز  يف ذلك أي  فليس  اإلحلادية ـ  

لة القوة  بوسي  لتنفيذه  َشء  أي  ليصدروا  احلكام  أيدي  اطالق  فإن؛  نفعا   جيديال  أخرى  ناحية  من

 .  اجلامهري والحتتمله  التطيقه  أمر 

أكثر    ـ كام تقول نظريات أخرى ـ فإننا نجدهم  خول لرجال املجتمعهذا األمر    ولو أن 

،  والتجربة  والعقل بالعلم اليتمتع ،  ككل اليه نظرنا  اذا  ـ جمتمع أي ـألن املجتمع ،  جهالة ومحقا 

فهذا  عند  منها   البد  أمور  وهي وهو  ،  ةوخرب  وعلام  فائقة  مهارة  يتطلب  العمل   الترشيع، 

عليه  اجلامهري احلصول  العامة من  أهنا ؛  ماالتستطيع  أرادت،  كام  الكايف ،  وان  الوقت  لن جتد 

 .  وفهمها املختلفة لدراسة املشكالت 

من    وهو أن يقوم البالغون ،  اىل حل وسط بعضهم  وللخروج من هذه املشكلة توصل  

باسم  املرتبطة هبذا  وهؤالء بدورهم يصدرون الترشيعات  ،  أفراد املجتمع بانتخاب ممثلني هلم

حني نجد أن حزبا سياسيا اليتمتع اال  ،  ومن املمكن أن ندرك محاقة هذا احلل الوسط ، الشعب 

باملائة من أفراد    49الذي يمثل  ،  لية باملائة من مقاعد الربملان حيكم عىل حزب األق  51بأغلبية

 

 . 159املصدر السابق، ص  (1) 

 . 159راجع املصدر السابق، ص (2) 



370 

 

 .  املجتمع البالغني

منه    هذا احلل حيتوي عىل فراغ كبري جدا تنفذ بل إن  ،  هذا احلدوليت األمر توقف عند  

 . أغلبية السكان )أقلية( لتحكم عىل 

الذي قد يدمر  ،  يستجيب هلذا التحدي اخلطريوحده من الدين بناء عىل هذا كله، فإن  و

البرشية الترشيع هو )اهلل( وحده، ألنه يرى أن  كلها   سعادة  ؛  خالق األرض والكون ،  مصدر 

  ، نسان ومعيشتهالطبيعة هو وحده الذي يليق أن يضع دستور حضارة اإل  فالذي أحكم قوانني 

 . يمكن حتويله هذا احلق، وليس هناك من أحد غريه سبحانه

 ـ وجود فلسفة واضحة لألخالق:   3

يف حني نجد بعض    ،وذلك ألهنا تعتمد عىل الدينسابقا،    بخالف اإلحلاد كام ذكرنا ذلك

عىل ما هو املوجود يف الواقع، وهذا اختالف    -بل وتعتمد -الفلسفات األخرى تبدأ يف تنظريها  

جوهري كبري جدًا، فشتان بني فلسفة تدعي بأهنا تعتمد عىل الواقع وفلسفة تستقي من الوحي،  

 وإن كانت تراعي مصلحة الواقع أيضًا. 

من الطبيعي أن تكون املسألة األخالقية لدى األديان معتمدة عىل تعاليم السامء، بل  و

من غري املنطقي أساسًا أن تكون الفلسفة األخالقية عند املسلمني غري مستلهمة من األصول  

واملبادئ الدينية، إذ أن هذا ال يتصور أصاًل، ألن األخالق هلا مدخلية يف ضبط سلوك اإلنسان 

ته بنفسه وبغريه، وهذا موضوع أخالقي وديني بامتياز، إذ ال بد أن يكون هذا األمر  يف عالقا 

مبني عىل ما يؤكد عليه الدين بناًء عىل الفلسفة األخالقية التي يمتلكها، علاًم بأنه ال يوجد أصاًل  

 ما يؤكد وجود تقاطع كِل بني الدين والفلسفة األخالقية كام أملحنا لذلك سابقًا. 

يمكننا القول بأن للدين فلسفة أخالقية. نعم، هذه الفلسفة هلا خصوصياهتا، فهي  لذلك  

ختتلف عن الفلسفات األخرى، ولكن هذا ال جيعلنا ننكر ذلك من أساسه، علاًم بأن الفلسفة  

األخالقية ختتلف بني األديان أيضًا، فالفلسفة األخالقية عند الديانة اإلسالمية مثاًل ختتلف عن 
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، فلكل منهام بعض اخلصوصيات التي متيزها عن  (1)ألخالقية عند الديانة املسيحيةالفلسفة ا

 غريها. 

والغريب أن بعض املالحدة ينكر وجود فلسفة أخالقية للدين، وُيطالب بذكر مصادر  

كتبت يف هذا املجال، ويبدو بأنه غري مطلع عىل هذا األمر ومع ذلك ينفيه برضس قاطع، وهنا 

هذه تكمن   يف  وشأنه  األخالقية،  املسألة  وجود  إلنكار  اجلهل  من  ينطلق  هبذا  فهو  املشكلة، 

وجوده سبحانه   ينكر  أنه  حيث  وتعاىل،  اخلالق سبحانه  إنكار وجود  مسألة  يف  املسألة كشأنه 

 وتعاىل فقط لعدم متكنه من الوصول إىل ذلك من خالل معطيات العلم التجريبي !! 

 : (2) كمبادئ موضوعية لألخالق اإلسالمية وهي كالتايلثمة عدة أمور يمكن عدها و

: أن اإلنسان موجود خمتار، ألنه إذا كان جمربًا يف أعامله، وافتقد إرادته  . حرية االختيار 1

يف تقرير مصريه فإن األمر والنهي املتوجهني إليه سوف يفقدان حمتوامها، وااللتفات إىل ذلك 

لون من اجلرب يف اإلنسان واعتقاده بعدم االختيار يف أعامله،    ذو أمهية بالغًة تربويًا، فإن ظهور

 ورضوخه للمؤثرات اخلارجية سوف يثبط عزيمته وجيرده من الشعور باملسؤولية. 

: إذا كان اإلنسان خمتارًا فهو ينتخب غايًة ثم يبارش أفعاله االختيارية  . الغاية النهائية 2

ا عند انجاز أعاملنا، وبام أن التسلسل يف الغايات  بغية الوصول إليها، فهناك عدة غايات نقصده

أمر غري ممكن، فإنا نالحظ غايًة هنائية لتلك األعامل، وتزكية النفس وهتذيب األخالق يقعان 

 

كتاب سلوك   (1)  ضمن  املطبوع  املطهري  للشهيد  األخالق  فلسفة  كتاب  راجع  املزيد  ملعرفة 

 وما بعدها. 17وأخالق اإلسالم، ص 

بكامله من  (2)  تقي    ما سوف أورده مأخوذ  للشيخ حممد  الكريم،  القرآن  كتاب األخالق يف 

،  1مصباح اليزدي، ولكن باختصار وبترصف، ولقراءة البحث كاماًل يمكن مراجعة الكتاب ج 

 م. 2004- هـ 1425وما بعدها، طباعة دارة التعارف للمطبوعات،   17ص
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 يف إطار األعامل االختيارية للنسان، وتنجز بقصد الوصول إىل الغاية واملطلوب النهائي. 

الغاية 3 إىل  للوصول  السعي  من  البد  عىل .  يف    :  دورًا  ملساعيه  بأن  يعلم  أن  اإلنسان 

يبادر بشوق اىل النشاط   الوصول إىل غاياته ومقصوده، وأن نتائجها تعود عليه، وذلك لكي 

أن  أو  هلا،  تأثري  ال  ومساعيه  أعامله  أن  ظن  ثم  هنائي  مقصود  له  كان  إذا  فاإلنسان  والسعي. 

لنهائية ضعف دافعه للعمل والسعي، فال نتائجها تعود اىل الغري وال تقربه من املقصود والغاية ا

يتعب نفسه للوصول اليه. من هنا كان من الرضوري االعتقاد بتأثري أعامل وسلوك اإلنسان 

عىل مصريه، وذلك حلثه عىل التحرك والسعي يف طريق األهداف األخالقية السامية، وليعلم  

عليه من نفع أو رضر عىل أن كل حركة أو عمل يقوم به باختياره ستعود نتيجته وما يرتتب  

 .(1)نفسه حتامً 

 : األخالق االلتزام ب   توفري اإليامن جلميع دوافع ـ    4

من خالل مقارنتنا بني الدوافع األخالقية التي جيدها املؤمن مع تلك التي جيدها امللحد  

 نجد الفرق الكبري بينهام، وكأننا نتحدث عن عوامل خمتلفة متاما.

بكل األخالق  يامرس  من    فاملؤمن  الكثري  فيها  كان  لو  حتى  وسعادة،  وفرح  تلقائية 

التضحية واإليثار وتلك املعاين السامية التي ال يستطيع امللحد أبدا تفسريها، ذلك ألن تصوراته  

حيملها  التي  العبثية  التصورات  تلك  عن  متاما  خيتلف  حيكمه  الذي  والنظام  الوجود  حلقائق 

 امللحد.

سة لألديان، وخصوصا اإلسالم منها، نجد دافعني  ومن خالل استقراء النصوص املقد

كبريين للتحق باألخالق احلسنة: أوهلام يرتبط بذات اخللق ودوره يف حتقيق الكامل اإلنساين،  

 

ى يمكن مراجعة  وملعرفة املزيد عن اختالف النظام األخالقي يف اإلسالم مع النظم األخر  (1) 

 وما بعدها. 89، ص 1املصدر السابق، ج 
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وهوما حياول امللحد أن يتشبه باملؤمن فيه، والثاين هو االستفادة من ذلك الكامل اإلنساين الذي 

ية يف الدنيا واآلخرة، وهو ما يفتقر إليه امللحد بسبب  وفرته األخالق يف حتصيل السعادة األبد

 إنكاره للحياة األخرى، وإنكاره لقيم كثرية حتكم احلياة الدنيا. 

 وسنرشح كال املعنيني فيام يِل: 

 أ ـ التحقق بالكامل اإلنساين: 

فاملؤمن يؤمن من خالل ما تذكره له املصادر املقدسة، أنه يمكنه من خالل املجاهدات  

والرياضات تقويم سلوكه، وتربية نفسه، والسمو بروحه، حتى يتحقق بام يطيقه من كامل، كام 

ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا َلنَْهِدَينَُّهْم ُسُبَلنَا َوإِنَّ اهللََّ ملَََع املُْ ﴿قال تعاىل:   [ 69]العنكبوت:    ﴾ْحِسننِيَ َوالَّ

وذكر تعاىل بعض تلك األخالق، وصعوبتها، مع تأثريها الشديد يف السمو اإلنساين،  

تِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة كَ ﴿فقال:   يَِّئُة اْدَفْع بِالَّ َأنَُّه  اَل َتْسَتِوي احْلََسنَُة َواَل السَّ

اَها إاِلَّ ُذو َحظٍّ َعظِيٍم ) 34ٌم ) َويِلٌّ مَحِي  وا َوَما ُيَلقَّ ِذيَن َصرَبُ اَها إِالَّ الَّ ُيَلقَّ ]فصلت:    ﴾ (35( َوَما 

34  ،35 ] 

ولكون األخالق هي املقياس الذي يقاس به الكامل اإلنساين، فقد أخرب اهلل تعاىل أن  

َوإِنََّك  : ﴿ نبيه ىل خماطبا قد حتقق بالدرجة العليا من ذلك املقياس، كام قال تعا   رسول اهلل 

 ( 4القلم: ﴾ )َلَعىَل ُخُلٍق َعظِيمٍ 

وردت النصوص الكثرية خترب بأن أرفع املؤمنني إيامنا أحسنهم خلقا، قال  ـ أيضا ـ وهلذا 

:( خياركم  )أخالقا وقال  (1)أحاسنكم   ، :( إيامنا املؤمنني  أكمل  من  أحسنهم خلقا،    إن 

  (2) خياركم لنسائهم(  وخياركم

 

 أمحد .   رواه   (1) 

 الرتمذي، وقال: حديث صحيح.   رواه   (2) 
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القرب من رسول اهلل   بقدر حسن    بل ورد ما هو أعظم من ذلك، وهو أن درجة 

أحاسنكم أخالقا وإن من    إن من أحبكم إيل وأقربكم مني جملسا يوم القيامة):اخللق، قال  

يا رسول اهلل  )أبغضكم إيل وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون واملتشدقون واملتفيقهون( قالوا: 

 ( 1)املتكربون()ن واملتشدقون فام املتفيهقون( قال:قد علمنا الثرثارو

ولذلك، فإن الدرجات العليا واألجور العظيمة ال حيوزها إال من حسن خلقه، فقال  

:(  ليبغض تعاىل  اهلل  وإن  اخللق،  من حسن  القيامة  يوم  املؤمن  ميزان  يف  أثقل  ما من َشء 

ملن ترك املراء وإن كان حمقا،    نةأنا زعيم ببيت يف ربض اجل):، وقال  (2) الفاحش البذيء(

حسن  ملن  اجلنة  أعىل  يف  ويبيت  مازحا،  كان  وإن  الكذب  ترك  ملن  اجلنة  وسط  يف  وببيت 

الثالثة، وهي حسن اخللق واألوسط  (3) خلقه( املقامات  العلوي جزاء ألعىل  البيت  ، فجعل 

حق وال ريب أن ألوسطها وهو ترك الكذب، واألدنى ألدناها وهو ترك املامراة وإن كان معه  

 حسن اخللق مشتمل عىل هذا كله. 

  تقوى اهلل وحسن اخللق(، وسئل ) عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة، فقال: وسئل 

  (4)الفم والفرج()عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال:

 ( 5) املؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم()أن  بل أخرب 

 اجلزاء الدنيوي واألخروي: ب ـ االستفادة من  

 

 الرتمذي. رواه   (1) 

 الرتمذي، وقال: حديث حسن صحيح.  رواه   (2) 

 الطرباين، وإسناده صحيح.رواه   (3) 

 الرتمذي، وقال: حديث صحيح.   رواه   (4) 

 أبو داود. رواه   (5) 
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التي تدعو رسول اهلل   الكثرية  املؤمنني بام أعد اهلل    وإليه اإلشارة باآليات  أن يبرش 

قال    تعاىل كام  الصاحلة،  أعامهلم  عىل  جزاء  فضل  من  َوَعِمُلوا  تعاىلهلم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ِ َوَبرشِّ  ﴿:

احِلَاِت َأنَّ هَلُْم َجنَّاٍت جَتِْري ِمْن حَتْ  تَِها اأْلهَْنَاُر ُكلَّاَم ُرِزُقوا ِمنَْها ِمْن َثَمَرٍة ِرْزقًا َقاُلوا َهَذا الَِّذي الصَّ

َرٌة َوُهْم فِيَها َخالُِدونَ   ( 25البقرة:﴾ )ُرِزْقنَا ِمْن َقْبُل َوُأُتوا بِِه ُمَتَشاهِبًا َوهَلُْم فِيَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ

اإليامن والعمل الصالح هبذا اجلزاء العظيم  ففي هذه اآلية الكريمة تبشري ملن مجع بني  

 . تعاىل الذي سيلقونه عند اهلل 

وقد يرد التبشري بجزاء اهلل وفضله عىل أعامل خاصة، حتتاج إىل حمفز عظيم، ومن ذلك  

َواأْلَْنُفسِ تعاىلقوله   اأْلَْمَواِل  ِمَن  َوَنْقٍص  َواجْلُوِع  اخْلَْوِف  ِمَن   
ٍ
ء بََِشْ َوَلنَْبُلَونَُّكْم  َوالثََّمَراِت    :﴿ 

ابِِرينَ  ِ الصَّ  ( 155البقرة: ﴾ )َوَبرشِّ

مجع يف اآلية الكريمة بني اإلخبار عىل ما يعد للمؤمنني من صنوف االختبار    تعاىلفاهلل  

ـ إن نجحوا ـ من صنوف اجلوائز ليكون اجلزاء حافزا للعمل ومثبتا عليه   وما أعد هلم بجنبه 

 وداعيا إليه. 

قوله   ذلك  وَ تعاىلومثل  املُْْؤِمننِيَ :﴿   ِ َوَبرشِّ ُمالُقوُه  َأنَُّكْم  َواْعَلُموا  اهللََّ  ُقوا  ﴾  اتَّ

 (، فالتبشري منرصف يف اآلية للمؤمنني الذين حتققوا بتقوى اهلل. 223البقرة: )

قوله   ذلك  هَلُمُ تعاىلومثل  بَِأنَّ  َوَأْمَواهَلُْم  َأْنُفَسُهْم  املُْْؤِمننَِي  ِمَن  اْشرَتَى  اهللََّ  إِنَّ  اجْلَنََّة    :﴿ 

ْنِجيِل َواْلُقرْ  ًا يِف التَّْوَراِة َواأْلِ آِن َوَمْن َأْوىَف  ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيِل اهللَِّ َفَيْقُتُلوَن َوُيْقَتُلوَن َوْعدًا َعَلْيِه َحقه

وا بَِبْيِعُكُم الَِّذي َباَيْعُتْم بِِه َوَذلَِك ُهَو اْلَفوْ  (، فقد  111التوبة:﴾ )ُز اْلَعظِيمُ بَِعْهِدِه ِمَن اهللَِّ َفاْسَتْبرِشُ

ما يقدمه املؤمنون من بذل ألنفسهم وأمواهلم يف سبيل اهلل بضاعة لتجارة رابحة    تعاىلاعترب اهلل  

 يبرشهم اهلل بوفور ربحها يف الدنيا قبل اآلخرة. 

إىل تبشريهم،    صفات عباده الصاحلني بدعوة رسول اهلل    تعاىلومثل ذلك ختم اهلل  

اِجُدوَن اآْلِمُروَن بِاملَْْعُروِف    :﴿ تعاىلقال   اكُِعوَن السَّ ائُِحوَن الرَّ التَّائُِبوَن اْلَعابُِدوَن احْلَاِمُدوَن السَّ
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ِ املُْْؤِمننِيَ   ( 112التوبة: ﴾ ) َوالنَّاُهوَن َعِن املُْنَْكِر َواحْلَافُِظوَن حِلُُدوِد اهللَِّ َوَبرشِّ

الرسل ـ صلوات اهلل وسالمه عليهم ـ، فقال  التبشري من وظائف    تعاىلولذلك اعترب اهلل  

ِذيَن عن رسول اهلل   ِ الَّ :﴿ أكاَن لِلنَّاِس َعَجبًا َأْن َأْوَحْينَا إِىَل َرُجٍل ِمنُْهْم َأْن َأْنِذِر النَّاَس َوَبرشِّ

ِم  ( 2يونس: ﴾ ) آَمُنوا َأنَّ هَلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَْد َرهبِّ

موسى   عن  ُبُيوتًا  :﴿  وقال  بِِمرْصَ  لَِقْوِمُكاَم  ءا  َتَبوَّ َأْن  َوَأِخيِه  ُموَسى  إىَِل  َوَأْوَحْينَا 

ِ املُْْؤِمننِيَ  الَة َوَبرشِّ  ( 87يونس:﴾ )َواْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم ِقْبَلًة َوَأِقيُموا الصَّ

حوافز  والرس يف اعتبار التبشري بام أعد اهلل لعباده من جزاء عىل أعامهلم الصاحلة حافزا من  

العمل وأسلوبا من أساليب الرتببية هو ما ينرشه التبشري يف النفس من انرشاح وفرح يمتلئ  

يف بيان تأثري التبشري يف النفس:﴿ َوَما َجَعَلُه اهللَُّ    تعاىلالقلب به طمأنينة واجلوارح نشاطا، قال  

النَّرْصُ  َوَما  بِِه  ُقُلوُبُكْم  َولَِتْطَمئِنَّ  َلُكْم  ى  ُبرْشَ احْلَكِيمِ إِالَّ  اْلَعِزيِز  اهللَِّ  ِعنِْد  ِمْن  إِالَّ    ( آل  ﴾ 

ى َولَِتْطَمئِنَّ بِِه ُقُلوُبُكْم َوَما النَّرْصُ إِالَّ ِمْن   :﴿تعاىل(، وقال  126عمران:  َوَما َجَعَلُه اهللَُّ إاِلَّ ُبرْشَ

 ( 10ألنفال:﴾ ) ِعنِْد اهللَِّ إِنَّ اهللََّ َعِزيٌز َحكِيمٌ 

بام أعد اهلل للمؤمنني من جزاء هو اجلوائز الوحيدة التي يقدمها رسول    وهلذا كان التبشري

 ملن اختار سبيله ونرصة دعوته والوقوف أمام مجيع األعاصري التي ترتبص به.  اهلل 

هلم،    وقد كانت سلوى آل يارس ملواجهة ما أعد هلم الطواغيت من عذاب هو ما قاله  

  ان موعدكم اجلنة( وقد رأى عظيم ما يعانونه:)صربا آل يارس

ضعف أصحابه    ويف معركة بدر، حني اشتده البالء عىل املسلمني، ورأى الرسول   

وقلة عددهم وضعف عتادهم، مل يكن له من اجلوائز غري أن قال هلم:)قوموا إىل جنة عرضها 

  السموات واألرض، والذي نفس حممد بيده ال يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرًا حمتسبًا مقبالً 

 غري مدبر، إال أدخله اهلل اجلنة(  
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 اإلحلاد.. ومعضلة الرش 

من أكثر الشبهات اإلحلادية تداوال منذ  ]مشكلة الرش[ أو    يمكن اعتبار ]معضلة الرش[

القديم، وإىل عرصنا احلارض، فهي موجودة يف كل كتب اإلحلاد، سواء كانت ذات طابع علمي  

 دية نجدهم يعربون عنها بصيغ خمتلفة. أو فلسفي أو أدِّب.. وحتى يف املحافل اإلحلا 

وهم يتصورون أهنا الربهان األكرب، والدليل األعظم عىل نفي وجود اهلل.. فقد اعتربها  

 [ الشاعر األملاين امللحد )جورج بوخنر( بأهنا ]صخرة اإلحلاد

[ الفكر اإلحلادي: )االعرتاضات عىل  وقال  رونالد ناش[ معربا عن أمهية املعضلة يف 

لكن كل الفالسفة الذين أعرفهم، يؤمنون أن أهم حتد جاد لليامن   .باهلل تظهر وختتفي.اإليامن 

  (1) (باهلل، كان يف املايض، وكائن يف احلارض، وسيبقى يف املستقبل، هو مشكلة الرش

وذكر ]مايكل روس[، أشهر فالسفة العلوم املنافحني برشاسة عن الداروينية، يف بعض  

  (2) يرفض اإليامن بوجود اهلل إال لسبب واحد، وهو مشكلة الرش(مناظراته أنه )ال 

أدلته   من  املشكلة  هذه  اعترب  فقد  دوكنز(،  )ريتشارد  األكرب  اجلديد  اإلحلاد  كاهن  أما 

الكربى عىل اإلحلاد، فقال يف كتابه ]وهم اإلله[: )ال بد من املسري إىل قول بسيط وسهل وهو  

 (  اإلقرار بوجود الرش، ورد وجود اهلل 

نرى   كريغ(  وهكذا  لني  )ويليام  مع  مناظرته  يف  تويل(  )مايكل  األمريكي  الفيلسوف 

م(، اكتفى ـ تقريبا ـ باستعراض مشكلة الرش إلنكار وجود اخلالق، مرصحا أن احلجة  2010)

و(،  وهو ما فعله أيضا الفيلسوف الربيطاين امللحد )ستيفن ال  ،املركزية للحلاد هي حجة الرش 

 

(1 )  Ronald H. Nash, Faith and Reason (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1988), p. 177. . 

(2  )  Randy Alcorn, If God Is Good: Faith in the Midst of Suffering and Evil (Colorado Springs, Colo.: Multnomah Books, 

2009), p. 11. . 
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 م(2011مع كريغ ) يف مناظرته  

ومثله الفيلسوف )مايكل مارتن(، فقد قسم يف كتابه ]اإلحلاد: تربير فلسفي[ الذي نرشه  

م(، وهو من أقوى املؤلفات يف هذا الباب،الطروحات اإلحلادية إىل قسم، قسم  1990عام ) 

، واإلستدال  ة، وقسم كامل خصصه حلجيهة وجود الرشه ل  خصصه للرده عىل ما يستدله به املؤهله

 به عىل نفي وجود اخلالق. 

القت   أهنا  إال  التاريخ  فرتات  مجيع  يف  اإلحلادي  الفكر  يف  املعضلة  هبذه  االهتامم  ومع 

استحسانا كبريا منذ عرص النهضة األوروبية إىل اليوم ألسباب كثرية أمهها االهتامم الزائد باحلياة 

 ومرافقها واالنشغال هبا عن البحث عن احلقائق الكوينة..  

ما عرب عنه بعضهم عند وصفه لعرص التنوير بكونه العرص الذي انتقل فيه اإلنسان  أو  

[ السؤال  ]كيف   إىل  نعيش؟[   ملاذا من   مكان   [احلياة  وسائل ]فيه    واحتلهت   ، [ نعيش؟  سؤال 

 . وهناية طموحاته  برص اإلنسان، هي منتهى األرض  لتصبح [، احلياة أغراض ]

ين احلديث، والغرِّب خصوصا ]س. إس.  وقد عرب عن هذه اخلاصية يف الفكر اإلنسا 

ة  )املشكلةلويس[ بقوله:    الروح  بني  التوفيق  هي  القدم  يف  احلكامء  عند  اإلنسانية  للحياة  اجلوهريه

ا العقل  مت  احلله   وكان  املوضوعية،  واحلقيقة  أمه مثهاًل يف احلكمة، وترويض النفس، والفضيلة، 

  (1)(احلقيقة لرغائب اإلنساناحلديث فريى أنه املشكلة اجلوهرية هي إخضاع 

  للكثري)بقوله:    [ فكتور فرنكل]عامل األعصاب واملحلهل النفس النمساوي    وعرب عنها 

  (2)(ألجله يعيشون  معنى  يفتقدون أهنم  غري للحياة،  وسائل اليوم الناس من

  5وذكر أن اإلنسان األمريكي املرتف، والذي ال يمثهل من جمموع سكان األرض غري  

 

  (1   ) C. S. Lewis, The Abolition of Man (HarperCollins e-Books, 2014), p. 77. . 

  (2  ) Frankl , The Unheard Cry for Meaning (New York: Simon & Schuster, 1978), pp. 20– 21. . 
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باملائة مما يستهلكه البرش مجيًعا من األدويهة، لكنهه مل يفلح مع ذلك يف التعامل    50باملائة يستهلك  

مع األمل الذي صار مصدر ذعر وهدم حلياته، وأدهى به إىل إدمان اخلمر واملخدرات للهروب  

 من واقع األمل املوجود أو املحتمل. 

تقوي  جراح  وهو  ـ  براند[  ]بول  الدكتور  عنه  والذي  وعرب  اجلذام،  ملرىض  األعضاء  م 

ـ   األمريكية  املتحدة  الواليات  الثاين يف  اهلند، ونصفه  العلمي األول، يف  تارخيه  أمىض نصف 

تحدة جمتمًعا يبحث بكله ثمن عن تفادي األمل.. لقد كان امل  الواليات   يف   واجهت   )لقد بقوله:  

، لكنههم كانوا أدنى استعداًدا  املرىض يعيشون يف درجة رفاه أعىل من كل من سبق يل معاجلتهم

ل األمل، وأبلغ تأثًرا به(   (1)بمراحل لتحمه

هل يريد اهلل أن يمنع الرش،  ومن التقريرات التي صيغت هبا معضلة الرش قول أحدهم: )

هل  ..  هل يقدر لكنه ال يريد؟ حينئذ هو رشير!   .. لكنه ال يقدر؟ حينئذ هو ليس كِله القدرة!

 ( هل هو ال يقدر وال يريد؟ فلامذا نطلق عليه اهلل إذن؟ ..  يأيت الرش إذن؟  فمن أين؟..  يقدر ويريد

ومنها قول بعضهم: )كيف يسكت اهلل عن كل هذه االنتهاكات يف حق األطفال كل  

هني إذا كان  يوم؟ كيف يرىض اهلل عن كل هذا الرش، وكل هذا الدم؟ ملاذا خيلق أطفااًل ُمشوه

.. هل اإلله عاجز، فهو ال يستطيع أن يوقف كل هذا السوء  قادًرا عىل خلقهم يف صورة سويهة؟

والرش يف العامل؟.. أم أنه رشير، فهو يتغنهى برصاخ األطفال، ويتلذذ بإهراق الدماء، ويستمتع 

 بقتل العزل واألبرياء؟( 

ومنها ما عرب عنه استبيان جرى يف أمريكا، وكان السؤال فيه: )لو أتيح لك أن تسأل اهلل  

ت اإلجابة األكرب نسبة  وكان،  (ًدا تعلم أنهه سيجيبك عنه، ماذا سيكون هذا السؤال؟سؤااًل واح

 

  (1   ) Paul Brand and Philip Yancey, The Gift of Pain: Why we hurt and what we can do about it (Grand Rapids, MI: 

Zondervan/HarperCollins, 1997), p12 
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  (1)هي: )ملاذا هناك أمل ومعاناة يف هذا العامل؟(

انطالقا من هذا سنذكر هنا وجوها للجابة يمكن استعامهلا مجيعا، أو استعامل بعضها  

فقط، بحسب احلاجة إىل ذلك، ألن بعضها يدخل ضمن اإللزام اجلديل، وال يدل يف الرباهني  

 احلقيقية..  

التفصيل يف عالج هذه املشكلة والتخصص فيها يمكنه أن يبحث فيها من   وملن يريد 

، حيث نجد فيها مجيعا مباحث  (2)لسفة وعلم الكالم وعلم األخالق وغريها خالل كتب الف

تتعلق بأصل الرش، وكيف ينشأ ؟ ومن املسؤول عنه؟.. ويف طبيعة الرش، وحقيقة وجوده؟..  

اهلل   متعلهقة بوجود  الرش مشكلة الهوتية  ل  يشكه الرش.. وكيف  وكيف يوجد؟.. ويف مشكلة 

ي وملاذا  الرش،  وبسبب  ومعقول  وصفاته؟..  أخالقي  سبب  هناك  وهل  بوجوده..  اهلل  سمح 

لذلك؟؟ وبنهاية الرش.. وكيف سينهي اهلل الرش، أو كيف سيستخرج يف ختام األمر من الرش  

 خرًيا؟

ونحب أن ننبه إىل أننا اعتمدنا يف هذه اإلجابات التي نذكرها، بل يف هذا املوضوع مجيعا  

ا، وهو دراسة علمية جادة وحمرتمة بعنوان عىل كتاب متخصص جامع للمسألة من كل أبواهب

املالحدة] أبرز شبهات  الرد عىل  اهلل:  الرش ووجود  املعلومات  (3)[مشكلة  استفدنا من  فقد   ،

القضايا  من  الكثري  وبسطنا  صياغته،  أعدنا  لكنا  فيه،  الوادرة  واالقتباسات  والتحليالت 

 

(1) Lee Strobel, The Case for Faith (Michigan: Zondervan, 2000, EPub Format, 2000) . 

املؤلفات، وقد نرش  ألمهية هذه املعضلة يف  (   2) ألفت فيها الكثري من  الفكر اإلحلادي، فقد 

التي نرشت عن مشكلة   الفلسفية والالهوتية  املؤلفات  ببليوغرافية عن  )باري وتني( دراسة 

 دراسة  4200(، فإذا هي تبلغ 1990- 1960الرش يف ثالثة عقود فقط، من ) 

 . 2016ألبحاث، عام تأليف د. سامي عامري، ونرش مركز تكوين للدراسات وا (  3)
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ائفية تتعلق بانتصاره جلهة من جهات  املطروحة فيه، باإلضافة إىل حذفنا لكل ما فيه من أمور ط

املسلمني عىل غريها، فمناظرة املالحدة تستدعي من املسلم اخلطاب الوحدوي، ال اخلطاب  

 الطائفي. 

باإلضافة إىل ذلك اعتمدنا عىل ما ذكرناه بصفة خاصة يف كتابنا ]أرسار األقدار[، وهو  

املرتبطة   التساؤالت  الذي خصصناه للجابة عىل كل  الباب  الكتاب  بالقدر، وقد وضعنا يف 

األخري منه، وهو ]الرمحة[ كل الشبهات املرتبطة بذلك، وأجبنا عليها بتفصيل، باإلضافة إىل ما 

 ذكرناه يف سائر أقسام الكتاب من شبهات. 

باإلضافة إىل ذلك مجيعا أرشنا إىل بعض ما ذكرناه يف كتابنا ]ابتسامة األنني[ من رمحات  

 البالء.. وهي كثرية جدا، اكتفينا هنا باإلشارة لبعضها فقط. أودعها اهلل يف طيات 

وعىل العموم، فكل رسائل السالم كان غرضها اإلجابة عن التفاصيل الكثرية املرتبطة  

  هبذه املعضلة.. فـ ]كنوز الفقراء[ جييب عن اآلالم املودعة يف طيات الفقر، و]مفاتيح املدائن[ 

تخلف، و]سوق اخلطايا[ جييب عن اآلالم التي يتسبب  جييب عن اآلالم املودعة يف طيات ال

فيها اإلنسان لنفسه عندما يرتك مواضع الربكات، وينزل إىل مهاوي املحق ودركاهتا.. وهكذا 

 فإن كل السلسلة حتاول أن جتيب عن التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذه املعضلة. 

 أوال ـ األجوبة اإللزامية اجلدلية: 

املالحدة،  وهي أجوبة   مناظرة  منه عند  اعتباره واالستفادة  يمكن  ما  كثرية جدا، منها 

للمعضلة، وهي   املشكلة  بالثنائية  وهلا عالقة  منه،  االستفادة  اعتباره، وال  يمكن  ال  ما  ومنها 

 ]اهلل[، و]الرش[ واملفاهيم املرتبطة هبا. 

 ـ اجلواب املرتبط باهلل وصفاته:   1

 وبني نوع صفاته.. فام دام العقل قد أثبت وجود اهلل  وهو أن هناك فرقا بني وجود اهلل

يستلزم  وجود الرشه ال  باألدلة الكثرية، فإنه ال يصح له أن يفرض عليه الصفات التي يريد، ف
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نفي وجود اهلل، وإنام قد يستلزم نفي بعض صفاته، وحينها تتحول املناظرة من البحث يف وجود  

 م والقدرة والرمحة مثال، وفرق كبري بني األمرين. اهلل إىل البحث عن مدى اتصافه بالعل

وهذا اجلواب يدخل ضمن اإللزام اجلديل، وال يعرب عن حقيقة احلال، فهناك فرق بني  

املجرد..   اخلري  بفعل  إلزامه  وبني  موجودا،  اهلل  والطغاة كون  الظلمة،  امللوك  نرى  فنحن 

 املستبدين.. فهل ينفي طغياهنم حقيقة وجودهم؟ 

 : ويمكن صياغة هذا اجلواب كام يِل 

 : الدالئل الفطرية والعقلية والعلمية تدل عىل أنه هلذا العامل خالًقا. املقدمة األوىل 

: ال يوجد برهان منطقي يلزم عقولنا عىل االعتقاد أنه صفة العدل رضورية  املقدمة الثانية 

 يف هذا اخلالق الذي دله الكون والعقل عىل أنه واجب الوجود.

 : وجود الرشه ال تعلهق له بمسألة وجود اخلالق، وإنام له تعلهق بصفاته. نتيجة ال 

مع   العامل  يف  الرش  لوجود  تفسري  عن  بالبحث  امللحد  يلزم  النتيجة  هذه  من  وانطالقا 

اإلقرار بوجود إله.. وذلك ما يلزمه بالبحث عن الدين األمثل الذي أعطى التفسري الصحيح 

ان صادقا، فسيجد احلقيقة يف اإلسالم وحده، ذلك أنه مع إقراره هلذه املعضلة.. وطبعا إن ك

بوجود الرش يف العامل إال أنه بني مربراته بكل دقة وعلمية وموضوعية كام سنرى يف األجوبة 

 التالية. 

أن  وقد أقر املالحدة أنفسهم بضحالة االستدالل بمعضلة الرش عىل نفي اإلله، حيث  

و ماكي[،  ]ج.  امللحد  ،  الفيلسوف  الرشه بمشكلة  استدالاًل  املالحدة  أرشس  من  ُيعده  الذي 

 قديًرا  إهلًا   هناك   أنه   يؤمن  ملن  فقط   )مشكلة وانتصاًرا للحلاد، يذكر أنه مشكلة وجود الرش هي  

ة،  كامل   إذا .. بينها  والتوفيق  االعتقادات  من  عدد توضيح   يف  تتمثهل  منطقية   مشكلة وهي  اخلرييه

  مشكلة   تواجهك  لن  فعندها ..  رةالقد  تام  وليس  اخلريية،  كامل  ريغ   اهلل  إنه   للقول  مستعًدا  كنت
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  (1)(الرش

عن   املالحدة  عجز  عن  عرب  الذي  سنايدر[  هاورد  ]دانيال  الفيلسوف  ذكر  ومثله 

االستدالل بمعضلة الرش عىل نفي وجود اهلل، فقال: )إنه مشكلة الرش هي مشكلٌة للملحد، أو  

ا إذا   ة. أمه مات املشكلة واستنتاجاهتا مقنعة، وكانت أسباب قناعته بوجود اهلل هشه ملن وجد مقده

ة صلبة، فإنه وجود الرش  كان للمؤمن بال   (2)(مشكلة  ليسربه حجه

وهبذا اإللزام اجلديل رد )أنتوين فلو( بعد تراجعه عن إحلاده عىل هذه املعضلة بقوله:  

)من املؤكد أنهه ال بده من مواجهة وجود الرش واألمل، ولكن، فلسفًيا، ُيعترب هذا املوضوع منفصاًل  

الط وجود  فمن  اهلل،  وجود  عن  السؤال  ربام عن  إجيادها..  أصل  إىل  نصل  نحن  نفسها  بيعة 

للطبيعة عيوب، ولكن ذلك ال يدله البتهة إن كان هلا مصدر هنائي أم ال.. وبالتايل فوجود اهلل ال  

  (3)(يرتبط بوجود الرش السائغ أو غري السائغ

أقر يف يف كتابه ]وهم اإلله[ إن  بل   بإمكانية اإلجابة عىل هذه    ]ريتشارد دوكنز[ نفسه 

يًضا أ  لدَيم   الدينية   امليول   أصحاب  احلقيقة،   يف ):  املعضلة بمثل هذا اجلواب، حيث قال ساخرا

عدم متييز مزمن بني احلقيقة واألمر الذي يرغبون أن يكون هو احلقيقة، بالنسبة للمؤمن بنوع 

لرش. يكفي أن تفرتض وجود  من الذكاء الكوين اخلارق، من السهل جًدا التغلهب عىل مشكلة ا

أو إذا مل يعجبك ذلك،    القديم،   العهد  صفحات  من  صفحة   كله   يف   املتفَشه   ذاك  ، مثل إله قذر

ِه الشيطان، وانسب الرش الذي يف العامل إىل ِصاعه الكوين   اخرتع إهلًا رشيًرا مستقاًل بذاته، وسمه

 

  (1   ) J. L. Mackie, “Evil and Omnipotence,” in Mind 64, no. 254 (1955): 200, 201 ..  

  (2   ) Daniel Howard-Snyder, “Introduction,” in Daniel Howard-Snyder, ed. The Evidential Argument from Evil 

(Bloomington: Indiana University Press, 1996), p.xi.. 

  (3  ) Antony Flew, There is a God, p. 156 ..  
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ًرا؛ افرتض وجو ، وإن شئت هناك حله أكثر تطوه د إله له اهتاممات أعظم من أن  مع اإلله اخلريه

يأبه لكروب اإلنسان، أو إهلًا ليس سلبًيا أمام اآلالم التي تصيب البرش، لكنهه يراها ثمنًا ال بده 

من  كثري  للنواميس.  وخاضع  منظهم  كون  يف  البرشيهة  اإلرادة  ة  حريه نعمة  مقابل  يدفع  أن 

  (1) (الالهوتيني يعمدون إىل تبنهي مثل هذه التعقلنات

ا ذكره دوكينز ساخرا تعبري حقيقي عن أن املالحدة أنفسهم جيدون مشكلة يف هذه  وم

املعضلة، وعدم قدرهتا عىل حل املشكلة من أساسها، ذلك أن وجود الرش ال ينفي وجود اهلل،  

وإنام يدعو إىل البحث عن سببه.. وملاذا مجع الصانع العظيم الذي أبدع كل هذا الكون يف كونه 

رش، واللذة واألمل.. وهذا التساؤل يدعو إىل التأمل العقِل، والبحث يف األديان،  بني اخلري وال

 ال الترسع بنفي اإلله. 

التي   الفلسفية  واملدارس  الرؤى  من  الكثري  نشأت  اإللزامي،  اجلواب  هذا  عىل  وبناء 

حاولت أن تفرسها وفق رؤية كونية شاملة.. فاملدارس الرشقية أو الغربية التي تبنت ]وحدة 

الوجود[ بمفهومها الفلسفي، راحت تفرس الرش بام يتناسب مع هذه الرؤية، باعتبار الوجود  

واحدا، فال صانع وال مصنوع، وبذلك تنتفي املشكلة عندهم أصال.. أما املدارس أو األديان 

الثنوية، فراحت تثبت وجود الرش، وتنسبه إىل إله غري إله اخلري.. وهكذا راحت كل مدرسة  

   لة بطريقتها اخلاصة.حتل املشك

وبناء عىل ذلك ذلك أيضا ظهرت بعض املدارس التي تتبنى تصورا عن اهلل ينفي كامل  

علمه وقدرته، وتصور أن ما حيصل من رشور يف الكون مفروض عليه، وال طاقة له به، ولذلك 

 تسلل الرش إىل عاملنا، وال يملك اهلل له دفًعا. 

بقو هذا  عن  يانس[  ]فيليب  عربه  كـ)أوغسطني(  وقد  القدماء  الثيوديسيني  )إنه  له: 

 

(1  ) Richard Dawkins, The God Delusion (London: Bantam Press, 2006), p. 108. . 



385 

 

كتابات   تذهب  حني  يف  تربيره،  حاولوا  لكنهم  الرش  وجود  تقبلوا  و)كالفن(  و)األكويني( 

املعاِصين إىل قبول إشكالية الرش، ولكن مع مراجعة الفهم التقليدي األلوهي لصورة اخلالق؛  

األواخر الرش، وبعض  مغزى  فهم  يف  اإلشكال  رأوا  حقيقة    فاألوائل  فهم  يف  اإلشكال  رأوا 

  (1)اهلل(

ق عدًدا   وهبذا اجلواب أجاب احلرب اليهودي ]هارولد س. كوشنر[ يف كتابه الذي حقه

(  م 1981) طيبني[، والذي نرشه عام    ألناس   السيئة   األمور   حتدث   عندما كبرًيا من املبيعات ]

ة  كامل اهلل كان وإن وقرر فيه )أنهه  ( قدرته   يف  كاماًل  ليس  أنهه إال  اخلرييه

مدرسة   أجابت  أيضا  اجلواب  و[  Process theism]وهبذا  السلطان  ،  حمدودية  ترى  التي 

يرتك  ثم  اجلانبي،  ها  زره يلفه  الذي  الساعات  بصانع  شبيها  تصوره  وهي  الكون،  يف  اإلهلي 

الساعة تعمل وحدها.. أو هو أشبه ما يكون بإله )أرسطو(، غري أنه إله )أرسطو( ينرصف عن 

الالهوتيني يمعنه  ال الطائفة من  إله هذه  اهتاممه، يف حني أنه  أن يكون حمله  أدنى من  عامل ألنه 

 عجزه عن أن يفعل فعله الكامل يف العامل. 

الكتاب   يف  نجده  ما  األجوبة،  من  النوع  هذا  أو  النزعة،  هذه  ظهور  عىل  ساعد  ومما 

مث تعاىل،  هلل  والعجز  النقص  صفات  من  الكثري  نسبة  من  التكوين  املقدس  ]ِسفر  يف  ورد  لام 

بُّ   )َفَحِزن  [:6/ 6 َف   األرض،   يِف   اإلنسان  َعِمَل   َأنَّهُ   الرَّ  َقْلبِِه( تعليقا عىل ما ورد بعد  يِف   َوَتَأسَّ

 لناس يف حقبة من التاريخ السحيق. ا  بني والفساد الرشه  انتشار  ذكر

العدل اإلهلي تفسريا  ومن هذا الباب أيضا ما وقع فيه بعض املسلمني أيضا حني فرسوا 

أن  ما يفعله داخل يف سلطانه، ولذلك ال يصح  يفعل ما يشاء، وكل  باعتباره  الظلم  له  جيوز 

ف يف   ا الترصه يطلق عليه ظلام، ذلك أهنم عرفوا الظلم بكونه )ليس بممكن الوجود.. ألنه إمه

 

(1  ) Philip Yancey, Where Is God When It Hurts? (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 1990), pp. 9-10 .  
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 َشء، وليس فوقه آمر(   ملك الغري أو خمالفة اآلمر، وكالمها ممتنع يف حق اهلل؛ إذ هو املالك لكله 

بمفهومه    الكثرية تنص عىل امتناع الظلم عن اهللوهذا غري صحيح، فالنصوص القرآنية  

َمْت َأْيِديُكْم  احلقيقي، وليس بذلك املفهوم الذي ذكره املتكلمون،   كام قال تعاىل:﴿ َذلَِك باَِم َقدَّ

ٍم لِْلَعبِيدِ  :  (، وقال:﴿ َوَما اهللَُّ ُيِريُد ُظْلاًم لِْلِعَباِد﴾ )غافر182عمران: )آل  ﴾  َوَأنَّ اهللََّ َلْيَس بَِظالَّ

لِْلَعبِيدِ 31 ٍم  بَِظالَّ َربَُّك  َوَما  َفَعَلْيَها  َأَساَء  َوَمْن  َفلِنَْفِسِه  َصاحِلًا  َعِمَل  َمْن  وقال:﴿   ،)  ﴾

الن46َّ)فصلت:  َوَلكِنَّ  َشْيئًا  النَّاَس  َيْظلُِم  ال  اهللََّ  إِنَّ  وقال:﴿  َيْظلُِمونَ (،  َأْنُفَسُهْم  ﴾  اَس 

ٍة َوإِْن َتُك َحَسنًَة ُيَضاِعْفَها َوُيْؤِت ِمْن َلُدْنُه َأْجرًا  44)يونس: (، وقال:﴿ إِنَّ اهللََّ ال َيْظلُِم ِمْثَقاَل َذرَّ

ُظْلامً 40)النساء: ﴾  َعظِيامً  خَيَاُف  َفال  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  احِلَاِت  الصَّ ِمَن  َيْعَمْل  َوَمْن  وقال:﴿  َوال  (،   

 (، واهلضم أن ينقص من جزاء حسناته والظلم أن يعاقب بذنوب غريه.  112)طـه:﴾ َهْضامً 

ومثل هذا كثري يف القرآن، وهو مما يدل عىل أن اهلل قادر عىل الظلم ولكن ال يفعله فضال  

  يا )فيام يرويه عن ربه تعاىل:   ه وجودا وكرما وإحسانا إىل عباده، كام ورد يف احلديث عنه  من

 أي أنه تعاىل منع نفسه من ظلم عباده.   (1)عبادي إين حرمت الظلم عىل نفس(

 ـ اجلواب املرتبط بحقيقة الرش:   2

يمكن   وال  املعضلة،  هذه  بحل  اهتمت  التي  املؤلفات  يف  نجدها  كثرية  أجوبة  وهي 

من باب    اعتبارها مجيعا أجوبة حقيقية، ألن فيها ما هو حقيقي، ومعترب، وفيها ما يمكن اعتباره 

 اإللزامات اجلدلية، وليس من باب احلقائق الربهانية القطعية، ومن تلك األجوبة: 

. مواجهة العقل امللحد بطبيعته وحقيقته، وهو أنه عقل عبثي ال يعرف غاية للوجود،  1

ولذلك فإنه من املستغرب أن يطرح مثل هذا السؤال، بل إنه من املستغرب عليه أن يشعر بقيم  

 ، واملعاين املجردة املرتبطة هبا. اخلري والرش

 
 رواه مسلم.  (1) 
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ق   التفوه التي تربر  املادية  الفلسفات  بالكثري من  العقل يؤمن  إضافة إىل ذلك، فإن هذا 

العرقي، والبقاء لألقوى، وهو بذلك يعترب مثل هذه السلوكات رشيرة سلوكات طبيعية، ال  

 يصح له اعتبارها رشا مطلقا.. 

د وهم،  ـ حماولة التنصل من الرش نفسه باعت  2 باره غري موجود، وأن ما نراه منه هو جمره

ر ذهني لَشء غري موجود، أو ـ كام عرب برتراند راسل ـ عن ذلك بقوله: )الرش هو العامل   أو تصوه

الديانة  أتباع  الرؤية  هذه  تبنى  وقد  منها(،  حواسنا  ر  نحره أن  جيب  التي  لألوهام  السفِل 

)مايا(  د  جمره الرش  أن  باعتبارهم  األديان    اهلندوسية،  متصوفة  بعض  قول  وهو  وهم..  أي 

 .(1)املختلفة، بام فيهم اإلسالم نفسه

واحلسيهة،   العقليهة  بالبداهة  منتقضا  باعتباره  اجلواب  هذا  عىل  االعتامد  يمكن  وال 

حل   عن  البحث  يستدعي  وهو   .. رشٌّ نفسه  الرشه  فوهم  املشكلة،  حيل  ال  أنه  إىل  باإلضافة 

 وجواب. 

ب نجد جوابا آخر يعترب الوجود كله رش، وأن اخلري ليس إال وهم..  ويف مقابل هذا اجلوا

يف   الفناء  إال  الرش  ملواجهة  نحتاج  ولذلك  الوجود،  يف  رغبتنا  هو  الرش  سبب  أن  يعترب  وهو 

ما نعيشه يف واقعنا العقِل واحلس من أنواع الفرح   تصادم   دعوى[.. وهي ـ مثل سابقتها ـ  ]النرفانا 

 واخلري والسعادة. 

أجاب هبذا  ـ حماولة التنصل من اإلجابة التفصيليه عن الرش، باعتباره رسا حمضا.. وقد    3

ا  يبدو  ما الصوفية خصوصا عند اعتبارهم أن    بعض فالسفة ليس سوى أرسار   الكون  يف  رشًّ

 

(1   ) Wendy Doniger O’Flaherty, The Origins of Evil in Hindu Mythology )Berkeley: University of California Press, 

1976 ..)  
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..  (1)همها، ولذلك ال جيوز لنا أن نتجرأ عىل وصفها رشاغامضة، سدت عن وعينا املنافذ لف

  نسلهم   أن   علينا   فإنهه  ولذلك   اإلهلي،   اخللق   بأغراض   املطبق  جلهلنا   متعذرٌ ا  بحقيقته  العلم ذلك أن  

 إلهلية اخلارقة. ا باحلكمة  تامة  عامية عىل  ألننا  رشٌّ  بأنهه وجودنا  يف  ما  شيًئا  نصم أن من  أعجز أننا 

وهذا اجلواب مع ما حيمله من كثري من املصداقية ـ كام سنرى ـ إال أنه ال يمكن اعتباره  

مطلقا، ذلك أن القرآن الكريم، وهو املعرب عن حقائق الوجود، أخربنا أنه الرشه حقيقة كونية ال  

ُّ  َأْعَرَض َوَنَأى بِجَ   نسانَوإَِذا َأْنَعْمنَا َعىَل اإْل }يمكن إنكارها، كام قال تعاىل:   ُه الرشَّ انِبِِه َوإَِذا َمسَّ

ُه    نسانَوإَِذا َأْنَعْمنَا َعىَل اإْل }، وقال:  [83]اإلرساء:    {َكاَن َيُئوًسا  َأْعَرَض َوَنَأى بَِجانِبِِه َوإَِذا َمسَّ

 َعِريضٍ 
ٍ
ُّ َفُذو ُدَعاء  [ 51]فصلت:   {الرشَّ

ُّ َوَأْنَت  َوَأيُّوَب إِْذ َناَدى رَ }ومثله حكى عن أيوب عليه السالم قوله:   نَِي الرضُّ ُه َأينِّ َمسَّ بَّ

 ( امِحنَِي  الرَّ ِمْن 83َأْرَحُم  َرمْحًَة  َمَعُهْم  َوِمْثَلُهْم  َأْهَلُه  َوآَتْينَاُه  بِِه ِمْن رُضٍّ  َما  َفَكَشْفنَا  َلُه  َفاْسَتَجْبنَا   )

 [ 84،  83]األنبياء:   {ِعنِْدَنا َوِذْكَرى لِْلَعابِِدينَ 

القرآن الكريم  يبتِل عباده باآلالم، فقال:    بل أخرب   ِمَن  }أن اهلل تعاىل 
ٍ
ء َوَلنَْبُلَونَُّكْم بََِشْ

 ( ابِِريَن  الصَّ  ِ َوَبرشِّ َوالثََّمَراِت  َواأْلَْنُفِس  اأْلَْمَواِل  ِمَن  َوَنْقٍص  َواجْلُوِع  إَِذا  155اخْلَْوِف  ِذيَن  الَّ  )

 [ 156، 155]البقرة:  {(156إَِلْيِه َراِجُعوَن ) َأَصاَبْتُهْم ُمِصيَبٌة َقاُلوا إِنَّا هللَِِّ َوإِنَّا 

ومع ذلك فإن هذا اجلواب ـ كام سنرى ـ فيه الكثري من املصداقية، فالعقل البرشي يعجز  

يراه من مظاهر، وليس يف هذا دعوة للكسل عن  ما  املخبأة وراء  تفاصيل احلكم  عن معرفة 

 

اف[، وهو اعتبار الكون يشفه عن كله ما  (   1) ويف مقابل هذا املقولة نجد مقولة]الكون الشفه

ه إىل أعيان خمصوصة من احِلكم   ، فكله فعٍل يف الكون مرده التي من املمكن وراءه من خري ورشه

د تفاعالت مادية يتيح لنا   ة(، أو أنه الكون ليس إاله جمره للبرش إدراكها )وهذا قول بعض املؤهله

م معارفنا العلميهة )وهذا قول عامة املالحدة(   العلم معرفتها، وإن عىل مراحل، بتقده
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 البحث، وإنام هو دعوة للتواضع، والكف عن الغرور.. 

 يا ـ األجوبة العلمية احلقيقية: ثان 

اإلسالمية   املقدسة  املصادر  عليه  تنص  ما  بني  اجلمع  من  املنطلقة  األجوبة  وهي 

خصوصا، وما مل حيرف يف كتب الديانات األخرى، وبني ما ينص عليه العقل السليم والفطرة  

 الطاهرة النقية وما دل عليه العلم وخصوصا احلديث منه بعد ذلك. 

تعريف باهلل ـ بحسب ما يدل عليه العقل والنقل ـ وبيان تنزهه عن أنواع  وهي تبدأ بال

اجلامل واجلالل   صفات  بكل  يتصف  كونه  وبيان  واجلور وغريها،  والظلم  والقصور  النقص 

والكامل، لينبني عن كل ذلك تشكل معرفة يف النفس تفيد أن خالقا هبذا الكامل يستحيل أن 

 ته وكامله.. يبدو منه أي َشء يتناقض مع قدوسي

وهو ما يدعونا بعد ذلك إىل البحث يف ضوء هذه املعرفة املقدسة عن حقيقة ما نتومهه   

رشا، وعن حقيقة احلياة التي ارتبط هبا ذلك الرش، وهل هو غاية مقصودة لذاهتا، أم هو حالة  

 عارضة..  

اخلالق   صفات  بحسب  مستحيل  باألصالة،  خملوقا  أو  لذاته،  مقصودا  الرش  وكون 

ظيمة.. وكونه حالة عارضة يدعونا إىل البحث عن أرسارها بحسب ما تنص عليه املصادر  الع

املقدسة،وبحسب ما يدل عليه العقل الذي يثبت وجود اهلل، ويبقى اإلشكال يف وجود الرش،  

وقد ذكرنا يف مقدمة هذا الفصل أن املالحدة أنفسهم يقرون بأنه ال تعارض بني وجود اهلل وبني  

 وإنام التعارض يف وصفه بالرمحة أو القدرة أو العلم مع وجود الرش.   معضلة الرش،

 ـ اجلواب املرتبط بصفات اهلل:   1

تضعنا معضلة الرش بني أمرين تتوهم أننا إن قبلنا أحدمها، نفينا اآلخر، فهي خترينا بأن 

ام، ولكنه يف نفس  نقبل إهلا قاسيا ظاملا ال يبايل بعباده، وبام يصيبهم من آالم، وبني أن نعتربه رحي

 الوقت إما جاهل ال يعرف املعاناة التي يعانوهنا، أو عاجز عن حل ما ينزل هبم..  
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وال تضع يف حساهبا أن هناك احتامالت أخرى، تتناسب مع كون اإلله رحيام، ويف نفس  

األمور  الوقت عاملا وقديرا.. وهذه االحتامالت تنطلق من وصف اهلل باحلكمة، وهي أن توضع  

 يف مواضعها املناسبة هلا، بحسب ما تقتضه أسامء اهلل احلسنى.

ولذلك فإن املعرفة التي تزيل هذه الشبهة من جذورها هي املعرفة التي تتبنى رؤيتني:  

: واعتبار اهلل منزها عن كل ما ال يليق به من صفات ال تتناسب مع عظمته ولطفه  الرؤية التنزَيية 

ورمحته..   وقدرته  التعظيمية وعلمه  واجلامل    والرؤية  احلمد  صفات  كل  هلل  تثبت  والتي 

 واإلحسان والرمحة والفضل. 

وحتى نقرب هذا للقارئ نذكر أنه إذا عرفنا أن طبييا ما منزه عن اجلهل واحلقد والظلم،  

ويف نفس الوقت ممتلئ بكل صفات الرمحة واحلكمة واللطف، نصحنا باستعامل دواء مر، أو  

فإن   قاسية،  بتقدير  محية  إليه  ننظر  وإنام  أو قسوة،  الطبيب بحقد  إىل ذلك  ننظر  هذا ال جيعلنا 

 واحرتام، ألنه مل ينطلق من تلك النصيحة إال من خالل رمحته ولطفه. 

اهلل   رسول  أشار  حني    وقد  املثال  هذا  ولدها،  إىل  وبني  بينها  فرق  قد  امرأة  رأى 

عىل ولدها، فلام وجدته ضمته  تبحث  فجعلت كلام وجدت صبيًا أخذته فألصقته بصدرها وهي  

أترون هذه طارحة ولدها يف النار وهي تقدر عىل أن  ): إليه وألقمته ثدَيا، فقال رسول اهلله  

  (1)فواهللهِ، هللُّ أرحُم بعباده من هذه بولدها()ال يا رسول اهلله(، قال: ) ال تطرحه؟(، قالوا:

أخربنا بأن هذه الرمحة التي وقفتها هذه األم ليست سوى جتل من    بل إن رسول اهلل  

جعل اهلله الرمحة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعني جزءًا وأنزل يف  )قال:فجتليات رمحة اهلل،  

جزءًا واحدًا، فمن ذلك ترتاحم اخلالئق، حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية    األرض

 

 رواه البخاري.  (1)
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  (1) ( أن تصيبه

كثر أسامء اهلل احلسنى يصب يف بحر الرمحة، فتوبة اهلل عىل عباده، وجتاوزه  ولذلك كان أ

مْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوى﴾ )طـه:  عنهم من رمحته هبم، (، ويف  5وقد أخرب القرآن الكريم أن ﴿الرَّ

 ذلك إشارة إىل أن مملكة هذا الكون الواسعة مبنية عىل أساس الرمحة اإلهلية ومنتهية إليها. 

هلل تعاىل يف تلك اآلية الكريمة مل خيرت من أسامئه إال هذا االسم اجلليل الذي جيمع بني  فا 

حكم  ) الداللة عىل منتهى الرمحة وكامهلا والعلمية عىل الذات ليدل عىل هذا املعنى، فإنه إذا قيل:

وإن  شجاعته،  عىل  مؤسسة  امللك  هذا  منجزات  أكرب  ان  عىل  ذلك  دل  الشجاع(  امللك 

 امللك العادل( دل ذلك عىل أن أبرز ما يظهر يف مملكته هو عدله، وهكذا. حكم )قيل:

معنى   قررت  ما  بقدر  االستواء  معنى  تقرر  مل  فهي  الكريمة،  اآلية  من  نفهمه  ما  وهذا 

دقة   مع  فيه  وأوغل  باالستواء  اهتم  التحريف  ولكن  الكون،  حيكم  أساسها  عىل  التي  الرمحة 

كام  لتي هي املقصود األول من البيان يف هذه اآلية، أو  مسلكه، وكاد يعرض عن معنى الرمحة ا

اَمَواِت وَ   ﴿تعاىل: قال   مْحَُن   األرضالَِّذي َخَلَق السَّ اٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش الرَّ َوَما َبْينَُهاَم يِف ِستَِّة َأيَّ

 (  59َفاْسَأْل بِِه َخبِريًا﴾ )الفرقان:

هلل الذي يعني تدبري اهلل لألشياء وبني رمحته تعاىل،  وهلذا يربط القرآن الكريم بني ملك ا

مْحَِن َوَكاَن َيْومًا َعىَل اْلَكافِِريَن َعِسريًا﴾ )الفرقان:  ﴿تعاىل: كام قال    (  26املُْْلُك َيْوَمئٍِذ احْلَقُّ لِلرَّ

ولذلك ورد يف القرآن الكريم اإلخبار عن سعة الرمحة اإلهلية وشموهلا باعتبار الكون  

قال  مؤسسا ع إنشاء وتدبريا،      ﴿ تعاىل:ليها 
ٍ
ء ََشْ ُكلَّ  َوِسَعْت  (،  156)األعراف:  ﴾  َوَرمْحَتِي 

املُْْجِرِمنَي﴾   اْلَقْوِم  َعِن  َبْأُسُه  ُيَردُّ  َوال  َواِسَعٍة  َرمْحٍَة  ُذو  َربُُّكْم  َفُقْل  ُبوَك  َكذَّ َفإِْن  تعاىل:﴿  وقال 

سعة الرمحة اإلهلية وشموهلا لكل َشء، ومل  فاآليتان الكريمتان ِصحيتان يف  ،  (147)األنعام:

 

 رواه البخاري ومسلم.  (1)
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 يرد يف القرآن الكريم اقرتان السعة بَشء من صفات اهلل إال يف صفتي الرمحة والعلم. 

ِذيَن حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن  يف قوله تعاىل  اقرتاهنام بالسعةوقد مجع اهلل تعاىل بينهام، مع   :﴿ الَّ

 ِ ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرهبِّ  َرمْحًَة  َحْوَلُه 
ٍ
ء نَا َوِسْعَت ُكلَّ ََشْ َربَّ لِلَِّذيَن آَمُنوا  بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن  ْم َوُيْؤِمنُوَن 

َبُعوا َسبِيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجْلَِحيِم﴾ )غافر:   (  7َوِعْلاًم َفاْغِفْر لِلَِّذيَن َتاُبوا َواتَّ

وصف اهلل تعاىل بالرمحة  لكن هذا اجلواب قد يعارض بام نراه يف الواقع فكيف يمكن  

 التي ال حدود هلا يف نفس الوقت الذي نرى فيه أنواع اآلالم واملصائب؟

 واجلواب عىل ذلك من وجوه نفصلها يف العناوين التالية: 

 أ ـ خصوصيات الرمحة اإلهلية: 

أحدنا إذا رحم غريه رق  فالرمحة اإلهلية ختتلف يف حقيقتها عن رمحتنا البسيطة، ذلك أن 

القلبه،   أدل عىل  بمشاعر هي  دموعه، وشعر  الكاملضواهنمرت  منها عىل  تعاىل .. وعف  اهلل 

الكبري املتعال الذي ليس كمثله َشء يتعاىل عن النقص، فهو السالم الذي سلم من كل اآلفات،  

بل من كل ما نتومهه كامال، بل نحن ـ لضعفنا وقصورنا ـ ال نعرف من حقائق األسامء إال بعض  

 حقائقها فال حدود هلا.  مظاهرها، أما 

  . .ولذلك تتفق رمحته تعاىل مع ما نفهمه من الرمحة يف بعض األمور، وختتلف يف بعضها 

وتشرتط يف الراحم  ،  فالرمحة يف منطقنا تستدعي مرحوما، وتشرتط يف املرحوم أن يكون حمتاجا 

 ـ مع فإن قرص   أن يفيض عنايته عىل املرحوم بام يسد حاجاته، قاصدا بذلك العناية باملرحوم، 

فإن عجز اكتفت منه بام يظهر عليه من أمارات الرقة وعالماهتا، فتكون  القدرةـ  مل تعتربه رحيام،  

 رمحة قاِصة ال يصيب املرحوم منها إال امتنانه ملن رمحه. 

وتتفق الرمحة اإلهلية مع هذه املعاين مجيعا إال يف املعنى األخري، والذي ال يعترب رشطا يف  

العجز والنقص  الرمحة، بل دليل  املعنى مظهر من ،  هو  اإلهلية عىل هذا  الرمحة  احتواء  وعدم 

مظاهر كامهلا، ألن الرحيم الذي يفيض عنايته بسبب ما اعرتاه من الرقة، هو يف حقيقته يعالج 



393 

 

إليه   للتوسل  املرحوم  باملرحوم، ولذلك جتده يضطر  الذي أصابه ال  بالضعف  ويعتني  رقته، 

 ه. بفاقته وعجزه لريمح

الغزايل: حاجة  )يقول  قضاء  إىل  فتحركه  الرحيم  تعرتي  مؤملة  رقة  عن  ختلو  ال  الرمحة 

املرحوم والرب سبحانه وتعاىل منزة عنها، فلعلك تظن أن ذلك نقصان يف معنى الرمحة، فاعلم  

أن ذلك كامل وليس بنقصان يف معنى الرمحة، أما أنه ليس بنقصان فمن حيث أن كامل الرمحة  

ا ومهام قضيت حاجة املحتاج بكامهلا مل يكن للمرحوم حظ يف تأمل الراحم وتفجعه،  بكامل ثمرهت

وإنام تأمل الراحم لضعف نفسه ونقصاهنا وال يزيد ضعفها يف غرض املحتاج شيئا بعد أن قضيت  

كامل حاجته، وأما أنه كامل يف معنى الرمحة فهو أن الرحيم عن رقة وتأمل يكاد يقصد بفعله دفع 

ة عن نفسه فيكون قد نظر لنفسه وسعى يف غرض نفسه، وذلك ينقص عن كامل معنى  أمل الرق 

الرمحة بل كامل الرمحة أن يكون نظره إىل املرحوم ألجل املرحوم ال ألجل االسرتاحة من أمل  

  (1) الرقة(

وحتى نبسط هذا املعنى نعود إىل مثال الطبيب اجلراح، فال شك أننا قد نبدو أكثر رمحة  

التأمل حلال املريض، لكن الطبيب الناصح أكثر رمحة منا حني حيرمه من بعض ما يشتهيه،  ورقة يف  

ألن نظره بعيد، وغايته أسمى، أما غايتنا فهي حمدودة بالتخلص من ذلك األمل الذي يعرتينا  

 . وهو مصلحة لنا ال للمريض

 ب ـ تعارض الرمحة مع العدل واحلكمة: 

ء حسنى أخرى كالعدل مثال، وحينها تقتيض  فالرمحة قد تتعارض مع مقتضيات أسام

ِحيُم﴾    ﴿تعاىل:قوله  احلكمة اإلهلية تقديم العدل عىل الرمحة، كام يف   َنبِّْئ ِعَباِدي َأينِّ َأَنا اْلَغُفوُر الرَّ

(، ومثل ذلك قوله  50(، وقال بعدها:﴿ َوَأنَّ َعَذاِِّب ُهَو اْلَعَذاُب اأْلَلِيُم﴾ )احلجر:49)احلجر:

 

 . 62املقصد األسنى:  (1)
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 ( 98ْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َشِديُد اْلِعَقاِب َوَأنَّ اهللََّ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ )املائدة:ا ﴿ تعاىل:

اهلل تعاىل هو الرحيم الذي خلق كل َشء، وجعل لكل َشء من احلكم ما يصب يف  ف

بحر الرمحة التي هي منفعة حمضة، ولكن هذه الرمحة قد يعرتضها ما حييلها إىل أمل، وال يكون  

 .نسانض إال من نفس اإلذلك االعرتا 

التي نعيش عليها، فإن اهلل تعاىل جعلها رمحة ِصفة، بكل    األرض هذه  وكمثال عىل ذلك  

الذي استغل ما وهب من عقل، وما عرف من قوانني، جعله يمزج  نسانما فيها، لكن فعل اإل

 هذه الرمحة بأنواع الكدر والتلوث واآلالم، بحيث قد تتحول بفعله إىل آالم حمضة. 

َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلبَْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َبْعَض    ﴿ تعاىل:ولذلك قال 

 (، فقد نسب اهلل تعاىل الفساد إىل كسب الناس. 41الَِّذي َعِمُلوا َلَعلَُّهْم َيْرِجُعوَن﴾ )الروم: 

(، وأخرب عن املجرم الذي  12اَد ﴾ )الفجر:وأخرب عن الكفرة أهنم:﴿ َأْكَثُروا فِيَها اْلَفَس 

يِف   َسَعى  َتَوىلَّ  إَِذا  اْلَفَساَد﴾    األرض ﴿  حُيِبُّ  ال  َواهللَُّ  َوالنَّْسَل  احْلَْرَث  َوَُيْلَِك  فِيَها  لُِيْفِسَد 

 (  205)البقرة: 

من مشاق هو نتيجة حتمية للذنوب، عىل   األرضوهلذا أخرب تعاىل أن كل ما حيصل يف  

يقت ما  رتبت  حسب  كام  املعصية،  املشقة عىل  رتبت  التي  اإلهلية،  اإلهلي واحلكمة  العدل  ضيه 

قال   الطاعة،  ِمَن   ﴿تعاىل:الراحة عىل  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهْم  َلَفَتْحنَا  َقْوا  َواتَّ آَمُنوا  اْلُقَرى  َأْهَل  َأنَّ  َوَلْو 

 وَ 
ِ
اَمء ُبوا َفَأَخْذَناُهْم باَِم َكانُ  األرض السَّ  ( 96وا َيْكِسُبوَن ﴾ )ألعراف: َوَلكِْن َكذَّ

ْرَنا َعنُْهْم َسيَِّئاهِتِْم   َقْوا َلَكفَّ وقال تعاىل عن أهل الكتاب:﴿ َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلكَِتاِب آَمُنوا َواتَّ

ُ َوأَلَْدَخْلنَاُهْم َجنَّاِت النَِّعيِم َوَلْو أَ  ْنِجيَل َوَما ُأْنِزَل إِ هنَّ ِْم أَلََكُلوا  ْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواأْلِ َلْيِهْم ِمْن َرهبِّ

ٌة ُمْقَتِصَدٌة َوَكثرٌِي ِمنُْهْم َساَء َما َيْعَمُلوَن﴾ )املائدة:  ِت َأْرُجلِِهْم ِمنُْهْم ُأمَّ ـ    65ِمْن َفْوِقِهْم َوِمْن حَتْ

دَيم عن األنبياء، عىل ما هي عليه من غري حتريف  ي(، أي لو أهنم عملوا بام يف الكتب التي بأ66
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،  تبديل وال تغيري، لقادهم ذلك إىل اتباع احلق والعمل بمقتىض ما بعث اهلله به حممدًا    وال

 فإن كتبهم ناطقة بتصديقه واألمر باتباعه حتاًم ال حمالة. 

آدم   إليه سقوط  أشار  ما  اجلنة، حيث كان جيد كل َشء يف غاية اجلامل    وهو  من 

( َوَأنََّك 118 َلَك َأالَّ جَتُوَع فِيَها َواَل َتْعَرى ) واملتعة واليرس، حيث خوطب من احلق تعاىل:﴿ إِنَّ 

 (﴾ )طه( 119اَل َتْظَمُأ فِيَها َواَل َتْضَحى )

ليلبس   الرخاء  لباس  اللذة، أصابه شؤمها فسقط عنه  بعد رشب كأس  مبارشة  ولكنه 

وَ  َسْوآهُتُاَم  هَلاَُم  َفَبَدْت  ِمنَْها  َفَأَكال  تعاىل:﴿  قال  والعناء،  التعب  ِمْن لباس  َعَليِهاَم  خَيِْصَفاِن  َطِفَقا 

ُه َفَغَوى﴾ )طـه:  ( 121َوَرِق اجْلَنَِّة َوَعىَص آَدُم َربَّ

اْلَفَساَد﴾ )الفجر فِيَها  َأْكَثُروا  بأنه:﴿ َصبَّ  ﴾  (  12:  وأخرب تعاىل عن جزائه للذين:﴿ 

 ( 13: َعَلْيِهْم َربَُّك َسْوَط َعَذاٍب﴾ )الفجر

ة إىل الفساد الذي حصل يف الرب والبحر واجلو بفعل  وهذه النصوص تشري إشارة ِصحي

معايص املدنية احلديثة، التي أرادت أن توفر الرتف لثلة قليلة متتص أمواهلا عىل حساب صحة  

 ومجاهلا وصالحيتها للحياة. األرض

هو السبب فيام حصل لألرض من مصائب، وما حصل ألهلها    نسانوكام كان كسب اإل

  نساننتيجة لذلك من بالء ختربنا النصوص أن كل املعايص صغرت أو كربت هي احلائل بني اإل

 والرمحة الرصفة، أو هي املزيج املؤمل الذي يكدر الرمحة، ويظهرها بمظهر العقوبة واألمل. 

املقربني من محلة العرش، ومن حوله:﴿ َوِقِهُم  ولذلك قال تعاىل خمربا عن مقالة املالئكة  

يَِّئاِت َيْوَمئٍِذ َفَقْد َرمِحَْتُه َوَذلَِك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾ )غافر:  يَِّئاِت َوَمْن َتِق السَّ  ( 9السَّ

األمر   النازلة مع ذلك  الرمحة  يكدر صفو  ما  لكل خمالفة رشعية من اآلالم  وهلذا كان 

َوَأِن اْحُكْم َبْينَُهْم باَِم َأْنَزَل اهللَُّ َوال َتتَّبِْع َأْهَواَءُهْم    ﴿شريا إىل هذا املعنى:الترشيعي، قال تعاىل م

اهللَُّ  ُيِريُد  َأنَّاَم  َفاْعَلْم  ْوا  َتَولَّ َفإِْن  إَِلْيَك  اهللَُّ  َأْنَزَل  َما  َبْعِض  َعْن  َيْفتُِنوَك  َأْن  ُيِصيبَُهْم    َواْحَذْرُهْم  َأْن 
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 ( 49وهِبِْم َوإِنَّ َكثِريًا ِمَن النَّاِس َلَفاِسُقوَن﴾ )املائدة: بَِبْعِض ُذنُ 

ورس ذلك هو أن التكاليف الرشعية هي نفسها رمحة، فلذلك كان جمرد خمالفتها أملا قد  

احلساس يف حينه، وقد يغفل عنه إىل أن ترتاكم اآلالم، فيهتز ميزان الرمحة يف    نسانيشعر به اإل

 نفسه. 

نفسه يف مواضع العطب، فإنه يف حينها قد يغفل    نسانه وضع اإل فاملعصية بذلك تشب 

عن جراحه حلرارة ما هو فيه من معصية، فإذا ما انطفأت تلك احلرارة يف نفسه عادت اآلالم  

 لتشعره بجروحه الكثرية. 

َيَزاُل   ولذلك فإن املصائب تتواىل بتوايل الكفر، وتنمو بنمو املعصية، قال تعاىل:﴿ َوال 

ِذينَ   ال خُيْلُِف  َكَفُروا ُتِصيُبُهْم باَِم َصنَُعوا َقاِرَعٌة َأْو حَتُلُّ َقِريبًا ِمْن َداِرِهْم َحتَّى َيْأيِتَ َوْعُد اهللَِّ إِنَّ اهللََّ   الَّ

 ( 31: املِْيَعاَد﴾ )الرعد

وهلذا أخرب تعاىل أن املؤمنني املستقرين يف طاعة اهلل ال يرون إال الرمحة اخلالصة، والتي  

تيه عنها بسبب الغفلة الغافلون، وهلذا قال تعاىل آمرا املؤمنني بأن خياطبوا املنافقني قائلني:﴿  قد ي

بَُّص بُِكْم َأْن ُيِصيَبُكُم اهللَُّ بَِعَذاٍب مِ  ْن ِعنِْدِه َأْو  ُقْل َهْل َتَربَُّصوَن بِنَا إِالَّ إِْحَدى احْلُْسنََينْيِ َوَنْحُن َنرَتَ

بَّ  بُِّصوَن﴾ )التوبة: بَِأْيِدينَا َفرَتَ  (،  52ُصوا إِنَّا َمَعُكْم ُمرَتَ

ولكن رمحة اهلل مع ذلك قد تعفو عن بعض الذنوب، فتمحوها، أو جتعل من ذلك البالء  

تعاىل:  قال  هلا،  َكثرٍِي﴾    ﴿كفارة  َعْن  َوَيْعُفو  َأْيِديُكْم  َكَسَبْت  َفباَِم  ُمِصيَبٍة  ِمْن  َأَصاَبُكْم  َوَما 

تع30)الشورى:  ٍة (، وقال  َدابَّ ِمْن  َظْهِرَها  َعىَل  َتَرَك  َما  َكَسُبوا  باَِم  النَّاَس  اهللَُّ  ُيَؤاِخُذ  َوَلْو  اىل:﴿ 

ًى َفإَِذا َجاَء َأَجُلُهْم َفإِنَّ اهللََّ َكاَن بِِعَباِدِه َبِصريًا﴾ )فاطر: ُرُهْم إِىَل َأَجٍل ُمَسمه  ( 45َوَلكِْن ُيَؤخِّ

رية عن آثار املعايص املتمكنة من النفوس، لينبهنا  والقرآن الكريم يرضب لنا األمثلة الكث 

إىل أن الرش الذي كانت تنطوي عليه تلك النفوس هو الرس الواقف وراء ما حاق هبا من عذاب،  

فلهذا كانت تلك العقوبات ـ والتي هي يف حقيقتها نوع من التطهري كام سنرى ـ متناسبة مع 
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 جرائمهم: 

ْلنَاُهْم بَِجنََّتْيِهْم  فاهلل تعاىل قال عن أهل سبأ:﴿ فَ   َأْعَرُضوا َفَأْرَسْلنَا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعِرِم َوَبدَّ

 ِمْن ِسْدٍر َقلِيٍل﴾ )سـبأ: 
ٍ
ء  ( 16َجنََّتنْيِ َذَوايَتْ ُأُكٍل مَخٍْط َوَأْثٍل َوََشْ

النبي   أمر  َفُقْل    وهلذا  َأْعَرُضوا  َفإِْن  تعاىل:﴿  قال  املصري،  هذا  مثل  قومه  حيذر  أن 

 ( 13ْنَذْرُتُكْم َصاِعَقًة ِمْثَل َصاِعَقِة َعاٍد َوَثُموَد﴾ )فصلت:أَ 

 ج ـ صفات اهلل أعظم من أن تنحرص يف ثالث: 

املعضلة هو قيامها عىل )أنه وجود   التي تقوم عليها هذه  للشبهة  كام رأينا عند عرضنا 

حياول امللحد الرشه يتعارض مع وجود اإلله ذي الصفات الثالث، القدرة والعلم والرمحة، و

من خالل حرص الصفات اإلهلية يف هذه الثالث أن يقيم دعواه يف التعارض الذي يمنع وجود  

ل   صه تتوه اإلله، مستغنًيا بذلك عن النظرة الكليهة التي ال هتمل من صفات الربه شيًئا، والتي 

 بأفقها الواسع إىل إدراك التآلف الوجودي بني وجود اهلل الكامل ووجود الرش(  

ذا ما خيالف التصورات اإلسالمية وما مل حيرف من األديان عن اهلل تعاىل، فاهلل تعاىل  وه

ر اإلسالمي هو مالك امللك الذي له الكون كلهه، وهو صاحب الكربياء بعظمته التي   يف التصوه

ال تدانى وسلطانه الذي ال يضاهى، وهو بمنطق العدل واحلق، حتهى بمعايرينا األرضية، له أن  

  ملكه ما شاء. يفعل يف

  أوسع   العادل   املالك  حقوق   إنه   نقول  وإنهام وذلك ال يعني الظلم كام ذكرنا، فاهلل منزه عنه،  

ململوك، وبذلك ا  سلطان  من  أعظم  العادل   املالك  وسلطان  العدل،  ميزان  يف  اململوك  حقوق  من

ه اخللق ألمر، ويضعهم يف اختبار،   ويعاقبهم عىل العصيان،  تتهسع اآلفاق يف فهم أنه هلل أن يوجه

فليسوا هم مهاًل يف الدنيا، وإنهام خلقوا ألمر، ووضعوا عىل األرض لغاية، وواجبهم الطاعة،  

وذلك عند النظر يف العدل اإلهلي يوجب أال يكون للنسان أن يستأثر باحلكم، وال أن يكون 

 .  مركز الكون، فحقيقة العدل أن يكون هلل أعظم حقه
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القيم   ابن  وضح  فقال:  وقد  املعضلة،  هذه  عىل  إجابته    بخلق   تتم  إنام  )احلكمة عند 

  واخلفيف   واخلبيث،  والطيب  والسفل،   والعلو   والنهار،  كالليل  واملتقابالت،   املتضادات

والدواء، فخلق   والربد  واملر،  واحللو   والثقيل، والداء  واللذة، واحلياة واملوت،  ، واألمل  واحلره

ة الباهرة، وحمل ظهور القدرة القاهرة، واملشيئة النافذة،  هذه املتقابالت هو حمل ظهور احلكم

الصفات   تلك  ملقتضيات  تعطيل  املتضادات  هذه  خلق  تعطيل  فتوهم  التام.  الكامل  وامللك 

وأحكامها وآثارها، وذلك عني املحال. فإنه لكل صفة من الصفات العليا حكاًم ومقتضيات  

ها، لكن ظهور آثارها وأحكامها من كامهلا، فال وأثًرا هو مظهر كامهلا، وإن كانت كاملة يف نفس

جيوز تعطيله، فإن صفة القادر تستدعي مقدوًرا وصفة اخلالق تستدعي خملوًقا، وصفة الوهاب  

آثارها  تستدعي  الرؤوف  العفو  املذل  املعز  املؤخر  املقدم  النافع  الضار  املانع  املعطي  الرازق 

ا املعفو عنه مل  وأحكامها. فلو عطلت تلك الصفات عن املخلوق  املرحوم  له  املغفور  ملرزوق 

يظهر كامهلا، وكانت معطلة عن مقتضياهتا وموجباهتا. فلو كان اخللق كلهم مطيعون عابدون 

حامدون لتعطل أثر كثري من الصفات العىل واألسامء احلسنى. وكيف كان يظهر أثر صفة العفو  

عدل واحلكمة التي تنزل األشياء منازهلا  واملغفرة والصفح والتجاوز واالنتقام والعز والقهر وال

وتضعها مواضعها؟ فلو كان اخللق كلهم أمة واحدة لفاتت احلكم واآليات والعرب والغايات  

املحمودة يف خلقهم عىل هذا الوجه، وفات كامل امللك والترصف، فإن امللك إذا اقترص ترصفه  

فيرتكه عجًزا، أو جاهال بام يف    عىل مقدور واحد من مقدوراته فإما أن يكون عاجزا عن غريه

وأحكم   العاملني  وأعلم  القادرين  أقدر  وأما  جهاًل..  فيرتكه  املصلحة  من  غريه  يف  ترصفه 

احلاكمني فترصفه يف مملكته ال يقف عىل مقدور واحد، ألن ذلك نقص يف ملكه. فالكامل كل  

و واإلكرام  والعقاب  والثواب  والرفع  واخلفض  واملنع  العطاء  يف  واإلعزاز الكامل  اإلهانة 

واإلذالل والتقديم والتأخري والرض والنفع، وختصيص هذا عىل هذا، وإيثار هذا عىل هذا. ولو  

فعل هذا كله بنوع واحد متامثل األفراد لكان ذلك منافًيا حلكمته. وحكمته تأباه كل اإلباء، فإنه  
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ي بني خمتلفني. وقد عاب عىل من يفع ل ذلك، وأنكر عىل من ال يفرق بني متامثلني، وال يسوه

يكرهون،   ما  العبيد  له  جيعل  فكيف  ذلك.  يفعل  من  عىل  عيبه  من  مملوء  والقرآن  إليه.  نسبه 

ويرضبون له مثل السوء وقد فطر اهلل عباده عىل إنكار ذلك من بعضهم عىل بعض وطعنهم عىل 

ابه ألنه  من يفعله، وكيف يعيب الرب سبحانه من عباده شيئا ويتصف به، وهو سبحانه إنام ع

نقص فهو أوىل أن يتنزه عنه. وإذا كان ال بد من ظهور آثار األسامء والصفات وال يمكن ظهور  

آثارها إال يف املتقابالت واملتضادات مل يكن يف احلكمة بد من إجيادها، إذ لو فقدت لتعطلت  

  (1)األحكام بتلك الصفات وهو حمال(

وهبذه العقيدة التي تتوافق مع العقل والنقل، والتي جتعل هلل ـ باعتباره صاحب الكامل  

بحسب ما تقتضيه حكمته ورمحته وأسامؤه احلسنى تنتفي    إدارة مملكتهاملطلق ـ كامل احلق يف  

 الكثري من الطروحات اإلحلادية املرتبطة هبذا اجلانب. 

بالقول بأن الرش حقيقة نسبيهة، وأنه ما يبدو  ذلك أن الكثري من املالحدة عندما يواجهون  

  الربه   خيلق  مل  ملاذارًشا من وجه، هو خري من وجه أو وجوه أخرى، يردون عىل ذلك بقوهلم: ) 

 عجزه؟(  عىل  دلياًل  ذلك  أليس أصاًل،  رش  دون من عاملا 

وهنا ينتقل املخالف من شبهة تعارض الرش واحلكمة، بعد أن عجز عن الرد، إىل شبهة  

إن كان امللحد منصًفا ـ أن يسلهم بعدم وجود تعارض بني  ـ  تعارض الرش والقدرة.. واألصل  

الرش واحلكمة. ثم يفتح الباب لشبهة جديدة، وهي: تعارض الرش والقدرة، ومِلَ مَلْ خيلق اهلل عاملا 

 ال رش؟ آخر ب

 ـ اجلواب املرتبط بحقيقة الرش:   2

دوره   للتفصيل  كان  ولذلك  وهيئته،  ومصدره  الرش  نوع  بحسب  كثرية  أجوبة  وهي 

 

 . 440- 439القيم، شفاء العليل، ص ابن(  1)
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املالحدة،   يطرحها  التي  الكربى  الرشور  عىل  هنا  وسنقترص  ذلك..  عىل  اإلجابة  يف  الكبري 

با  اجلانب،  اهتمت هبذا  التي  الكثرية  الدراسات  ما ذكرته  إىل  ونجيب عنها، بحسب  إلضافة 

معارفنا القطعية التي ذكرها اهلل تعاىل يف القرآن الكريم، ونحب أن نبني أن الكثري منها متداخل  

 يصعب متييز بعضه عن بعض، فالقضايا متشابكة، ولذلك قد خيتلط بعضها ببعض. 

 أ ـ حقيقة الرش وعالقته بالوجود: 

سالمية وغريها يف اإلجابة  وهذا من التساؤالت املهمة جدا، والتي اختلفت املدارس اإل 

عنها، فهل الرش الذي نراه مقصود باألصالة، أم أنه عارض.. أو بعبارة أخرى: هل هو حقيقة  

أكثر   بعبارة  أو  بكيان؟..  لنفسه  يستقله  ال  انتزاعي  عرض  هو  أم  استقاليل،  وجود  هلا  ذاتية 

ف من الظروف ووجه من تبسيًطا: هل يوجد ما يمكن أن نقول إنهه رش بذاته، ال أنهه رش يف ظر 

 األوجه؟ 

حقيقة   الرشه  أنه  ترى  رؤية  رؤيتني:  بني  ترتاوح  اإلشكال  هذا  عىل  واإلجابات 

 موضوعيهة.. وأخرى ترى أن الرشه ليس إاله غياًبا للخري. 

و  أ  التشييء   مغالطة   أي   املنطقية؛  املغالطات  أنواع   من  نوًعا أما الرؤية األوىل، فليست إال  

ا ذوات متحيهزة أو أحداث واقعيهة.. فليس  التجسيم؛ إذ يتمه الت دة عىل أهنه عامل مع األشياء املجره

، وإنهام هو أثر لفعل أو حال ما، إذ ال وجود لرش مطلق، ولذلك  الرشه يف واقع الناس مادة حُتسه

، علينا أن نعترب الرشه صفة ال ذاًتا، وأنه ال ُيعامل معاملة   . وبصورة أدقه فهو أمر نسبيه أو جزئيه

 .(1)السم إاله إذا كان يف صيغة التجريدا

أي   إمكانية تصور وجود عاملٍ رشير من كله وجه..  التساؤل عن  إىل  يدعونا  ما  وهذا 

 

  (1   ) ohn Gordon Stackhouse, Can God be trusted?: faith and the challenge of evil (New York: Oxford University Press, 

1998), 30. . 
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وجوٌد كله ما فيه رش ال خيالطه خري يف مبناه أو مآله.. واجلواب عىل هذا ما ذكره ]جون جوردون 

ر ذلك، ومل أشهد أيه و أو  ستاكهاوس[ بقوله: )ال يمكنني تصوه العلم  العامل يف  صف لذلك 

  (1) الفلسفة أو األدب(

  )غريوبناء عىل هذا، فإن الرشه ليس سوى حال وصفي، أو بعبارة ]كورنليوس بلنتنجا[:  

  (2)(الَشء عليه يكون أن  جيب ما 

من أشياء الوجود    َشء  يف  فساد  عارض  إاله   ليس  واقعًيا   الرشه   والدليل عىل هذا هو أنه 

التي هي يف أصل وجودها سليمة من العيب، كاجلرح يف اليد، والصدأ يف احلديد، فلوال اليد،  

انتقال عن أصل السالمة، ولوال مادة احلديد   أنهه  وأصل سالمتها، ما كان اجلرح، وما عرفنا 

هبا، ما كان الصدأ، وما علمنا أنه الصدأ فساد يف هذ ا املعدن، فاجلرح كرشه  وأصل براءهتا ممها خيره

ال يقوم بنفسه وإنهام حيتاج إىل يِد، ومل نعرف نحن أنه أذى يصيب اليد حتى علمنا قبل ذلك أنه  

 األصل يف اليد املعافاة والسالمة منه، وكذلك أمر احلديد وكله رشه يف عاملنا. 

الرشه  فإن  ذاتيهة..    وبذلك،  ـ )ليس حقيقة  املسلمني  يذكر علامء  ـ كام  فليس يف  املحض 

وجودنا ما يمكن أن ُيقال إنهه رش خالص، فليس هناك رش يف الدنيا إاله وهو خري من وجه أو  

أوجه أخرى.. فاملرض مثاًل، مؤذ للجسد من جهة، وخمَترٌب للصرب وشاحذ للهمة وربام حتى  

  (3) للنسان( نفع  منها  خيلو  ال  عادة،  املكروهة األمور  وهكذا..  مقو للمناعة من جهة أخرى

  وإال .  َعَدم   عىل   إال  يرتتب   مل   )الرش وبعد أن ذكر بعض التقسيامت املرتبطة بالرش، قال:  

الوجودية ليست رشوًرا   وجوده  حيث   من  فاملوجود ال يكون رًشا وال سبًبا للرش.. فاألمور 

 

 . 50املرجع السابق، ص (  1)

(2  ) Cornelius Plantinga Jr., Not the Way It’s Supposed to Be: A Breviary of Sin (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995. . 
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 بالذات بل بالعرض من حيث إهنا تتضمن عدم أمور رضورية أو نافعة(

  غري  يف   التأثري  هذا   وضع   وهو   إضايفه   نسبي   )الرشه :  أخرى، فقال  بعبارةثم وضح ذلك  

بالنسبة إىل  وأ  الفاعل،   إىل   بالنسبة   وهذا..  غريه  إىل  الالئق  املحل  عن  به   والعدول   موضعه  ا  مه

املفعول فهو رش إضايفه أيًضا، وهو ما حصل له من التأمله وفاَته من احلياة، وقد يكون ذلك خرًيا  

ة الفاعل وقبول املحل كامل، ولكنه  له من جهة أخرى، وخري لغريه. وكذلك الوطء، فإنه قوه

ن وال يليق. وهكذا حركة اللسان الرش يف العدول به عن املحل الذي يليق به إىل حمله ال حيس

وحركات اجلوارح كلها جارية عىل هذا املجرى. فظهر أنه دخول الرش يف األمور الوجودية إنام 

ا من حيث وجودها وذواهتا رش(    (1) هو بالنسبة واإلضافة ال أهنه

د وهم، أو إنه أمر ال حقيقة له، فتلك دعوى غري صحيحة،   وهذا ال يعني أن الرش جمره

د نِتاج أنطولوجي َعريض خللق كائنات حمدودةوإنام فوجوده تابع  ،  (2)( قصدنا هو أنه الرش )جمره

لوجود كون غري متصف بالكامل، وليس هو أصٌل لذاته، وحمدوديته يف منعه الَشء من بلوغ  

 مرتبة الكامل أو االستواء والصالح.

أنه ليس ذاًتا موضوعيهة وإنهام  وبناء عىل هذا ال يصح اعتبار الرش من فعل اخلالق، ذلك  

صفات   من  صفة  هو  وإنهام  سبحانه،  اهلل  إىل  الرش  نسبة  تصحه  ال  ولذلك  انتزاعيهة،  صفة  هو 

 خملوقاته. 

وقد ُيعرتض عىل هذا بأنه الرش نتاج عن خملوقات اهلل، وبذلك فهو يعود إىل اهلل خالق  

ل اهلل اخلالق مبارشة، وفعل خملوق  هذه املخلوقات، واجلواب عىل ذلك هو أنه هناك فرًقا بني فع

 اخلالق؛ فإنه اهلل ال يريد لعباده إاله اخلري لكنه العوارض قد تنحرف بذلك اخللق لتحوله رشا. 

 

 . 365املرجع السابق، ص (  1)

(2  ) Adam Swenson, Privation theories of pain, Int J Philos Relig (2009) 913:66 .  
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ومن األمثلة عىل ذلك أن اهلل خلق لعباده اإلرادة احلرة، والتي جتعلهم قد خيتارون غري  

ادهتم، واهلل سبحانه خلق إمكانية  ما رضيه هلم، فالرش الذي حيصل هلم بسبب ذلك هو نتاج إر

 وجود الرشه ال الرشه ذاته.  

قد فعل    كان  عنه،   املنهيه   القبيح   فعل   إذا   )والعبد قال ابن القيم معربا عن هذا املعنى:  

لذلك. وهذا اجلعل منه عدل وحكمة   فاعاًل  الذي جعله  الرش والسوء، والرب سبحانه هو 

الَشء   وضع  قد  اجلعل  هبذا  فهو سبحانه  قبيح.  خرٌي، واملفعول رش  فاعاًل  فَجْعُله  وصواب؛ 

موضعه ملا له يف ذلك من احلكمة البالغة التي حيمد عليها. فهو خري وحكمة ومصلحة وإن كان 

من العبد عيًبا ونقًصا ورًشا. وهذا أمر معقول يف الشاهد، فإنه الصانع اخلبري إذا أخذ    وقوعه 

اخلشبة العوجاء واحلجر املكسور واللبنة الناقصة فوضع ذلك يف موضع يليق به ويناسبه كان 

ذلك منه عداًل وصواًبا يمدح به. وإن كان يف املحل عوج ونقص وعيب يذم به املحل. ومن 

فه  وضع اخلبائ السه الالئق هبا، كان ذلك حكمة وعداًل وصواًبا، وإنام  ث يف موضعها وحملها 

  (1) (والظلم أن يضعها يف غري موضعها 

ومن األمثلة عىل ذلك أن اهلل تعاىل خيلق خلًقا غري عاقل يفعل الرش، لكنهه رش من وجه  

بثهها اهلل يف األرض، وهي    ال من كل األوجه؛ فالزالزل والرباكني مثاًل هي نتاج لقوانني فيزيائية 

ليست رًشا يف ذاهتا، أواًل ألنه الزالزل والرباكني قد تقع يف منطقة ليس فيها إنسان وال حيوان،  

فال يترضر منها أحد، وثانًيا، ألنه هذه الزالزل والرباكني من أسباب هتيئة األرض للعيش، فهي  

الكثري وخترج  األرض،  باطن  يف  املخزونة  الطاقة  عن  سطح تنفهس  إىل  املعدنية  الثروات  من   

األرض ليستفيد منها اإلنسان، وغري ذلك مما نعلم ومما ال نعلم. فاآلثار السلبيهة هلذه الظواهر  

الكونيهة هي نتاج هلذا املخلوق يف ظروف معيهنة غري دائمة، فالرش وجه هلا وليس فعاًل هلل، وإن 

 

 . 361ابن القيم، شفاء العليل، ص(  1)
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هه بعض خلقه حلكمة تربو عىل الرش الناتج  كان اهلل سبحانه يريد من بعض هذه الظواهر ما يكر

 عنها.

وبناء عىل هذا دله الكتاب والسنهة عىل أن الرشه ال يضاف إىل اهلل تعاىل ال وصًفا وال فعاًل،  

ى باسمه بوجه من الوجوه، وإنهام يدخل يف مفعوالته بطريق العموم.   وال يتسمه

 هذا الباب ـ فإنه ليس رشا  حتى إبليس نفسه ـ وهو من اإلشكاالت التي يستشكل هبا يف

حمضا، بل إن النظر يف قصته كام وردت يف القرآن الكريم تبني أنه اهلل تعاىل مل خيلق إبليس ليضله  

الناس، وإنهام ُخلق كام خلق البرش للعبادة، غري أنهه اختار أن يتكربه عىل أمر اهلل بالسجود آلدم،  

 وريض لنفسه طريق الضاللة واإلضالل. 

إىل ذلك، فإن لوجود إبليس، عىل ضالله، حكٌم جليلة يصعب استقصاؤها،  باإلضافة  

 :  (1) أشار ابن القيم إىل بعضها بذكره

اهلل  1 عدو  بمجاهدة  العبودية  مراتب  وأوليائه  اهلل  لرسل  يكمل  إبليس  وجود  أنه   .

واإلجلاء إليه  وحزبه، وخمالفته ومراغمته يف اهلل، وإغاظته وإغاظة أوليائه، واالستعاذة به منه،  

أن يعيذهم من رشه وكيده، فيرتتب هلم عىل ذلك من املصالح الدنيوية واألخروية ما مل حيصل  

 بدونه، ومعلوم أن املوقوف عىل الَشء ال حيصل بدونه. 

ما شاهدوه،  2 إبليس  من حال  ما شاهدوا  بعد  ذنبهم  من  واملؤمنني  املالئكة  . خوف 

 نزلة اإلبليسية، يكون أقوى، وأتم. وسقوطه من املرتبة التكريمية إىل امل

. جعل سبحانه إبليس عربة ملن خالف أمره، وتكربه عن طاعته، وأِصه عىل معصيته،  3

كام جعل ذنب أِّب البرش عربة ملن ارتكب هنيه، أو عىص أمره ثم تاب وندم ورجع إىل ربه. فابتىل 

 ذنبه، وهذا األب عربة  أبوي اجلن واإلنس بالذنب، وجعل هذا األب عربة ملن أِص وأقام عىل 
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 ملن تاب ورجع إىل ربه. 

. حال إبليس حمك امتحن اهلل به خلقه ليتبني به خبيثهم من طيبهم، كام جعل أنبياءه  4

ورسله حمًكا لذلك التمييز، فأرسله اىل املكلفني وفيهم الطيب واخلبيث، فانضاف الطيب اىل  

البالغة حكمته  واقتضت  اخلبيث..  اىل  واخلبيث  فإذا    الطيب،  االمتحان،  دار  يف  خلطهم  أن 

صاروا إىل دار القرار، يميز بينهم. وجعل هلؤالء داًرا عىل حدة وهلؤالء داًرا عىل حدة، حكمة  

 بالغة وقدرة قاهرة. 

. ليظهر اهلل كامل قدرته يف خلق مثل جربيل واملالئكة وإبليس والشياطني، وذلك من  5

ق األضداد كالسامء واألرض، والضياء والظالم،  أعظم آيات قدرته ومشيئته وسلطانه فهو خال

 واجلنة والنار، واملاء والنار، واحلر والربد، والطيب واخلبيث. 

ه، فإنه الضده إنام َيظهر حسنه بضده، فلوال  6 . خلُق أحد الضدين من كامل حسن ضده

 القبيح مل ُتعرف فضيلة اجلميل، ولوال الفقر مل يعرف قدر الغنى. 

 جوهه: ب ـ مصدر الرش وو 

فالكثري من الرشور التي نراها يف العامل مصدرها اإلنسان نفسه، واحلرية التي وهبت له،  

َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس لُِيِذيَقُهْم َبْعَض الَِّذي َعِمُلوا  } كام قال تعاىل: 

 [ 41]الروم:   {َلَعلَُّهْم َيْرِجُعونَ 

ناء عىل هذا فإن العامل الذي يريد امللحد من اهلل أن يصنعه بديال عن عن هذا العامل عامل  وب

غري كامل عىل احلقيقة، ألنه عامل فقد فيه اإلنسان أهم خصيصة، وهي حرية اإلرادة، فهو عامل  

كها الرياح أين شاءت وأنهى شاءت.   جربي ال يعدو فيه قدر اإلنسان ريشة حتره

ٌة  وقد علهق ]ج. أس  . ويل[ عىل قول امللحد الشهري ]هكسِل[ بأنه لو َعَرضت عليه قوه

ل إىل كيان أشبه بالساعة؛ فسيوافق عىل هذا  عظمى منحَة أاله يفعل إاله احلق، عىل رشط أن يتحوه

ة فعل الصواب، بقوله:   ة الوحيدة التي هلا قيمة، هي حريه   الساعة   حريهة   )إنه العرض ألنه احلريه
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ى  أن   عن   يكون  ما   أبعد  هي ة،  تسمه ا   حريه ميكانيكية مطلقة.. وافرتاض هكسِل يلغي    رضورة  إهنه

النتيجة التي أرادها؛ ألنه َيدر الَشء الصميمي يف الشخصيهة البرشية، فالكائن غري القادر عىل 

أن يفعل اخلطأ غري قادر أيًضا عىل أن يفعل الصواب، إنهه ليس برًشا البتهة وإنهام هو آلة ميكانيكيهة  

تتعلهم الرضوخ من آالمها، وإنهام هو روبوت مثل  احل ة قادرة عىل أن  ركة. إنهه ليس روًحا حره

  (1)(اإلشارة الضوئية عند مفرتق الطرق

ة   وبناء عىل هذا يعترب الفيلسوف األمريكي ]ألفن بلنتنجا[ من أبرز املدافعني عن حجه

ة يف  اإلرادة له حكيم ورحيم؛ فهو يرى أنه مَلكة  يف عامل أنشأه إ  الرش  المنطقية  دعوى  نقض  احلره

ر معقول لنفي عدم تساوق وجود اإلله الكامل مع وجود الرش؛   ة اإلرادة عند اإلنسان )مربه حريه

ة.. فالرش هنا رضيبة   فإنه الرش األخالقي هو نتيحة ملامرسة اإلنسان الفعل النابع من إرادته احلره

ة؛   احلره اإلرادة  لنعمة  ومرضيهة  ومنطقيهة  أنهه  الزمة  اهلل  عدل  عىل  االعرتاض  ينتقض  وبذلك 

ث عن كائن حر يملك إرادة االختيأر   يسمح للرش بالوجود.. إنهه ال معنى عقاًل وواقًعا أن نتحده

ة املحضة، ثم هو ال يفعل إاله اخلري(   (2)ضمن الطبيعة البرشيه

يقول:   أبعد من ذلك، حني  إىل  أحياًنا، ال    )إن حقيقة ويذهب  تزله  ة  أنه خملوقات حره

حتسب ضد وجود قدرة اهلل الكليهة وال ضد خرييهته؛ ألنهه ليس باإلمكان أن ُيمنع وقوع الرش  

  أنهه  ملخصها   حمضة،   عقليهة  استحالة  أمام   إنهنا   أي (،  األخالقي إاله بمنع إمكانية اخلري األخالقي

ة   إرادة  وجود   بني   اجلمع  عقاًل   يمتنع  تها ضم  تفعل  حره   تفعل  أن  عن   اإلرادة  هذه   وعجز   ، ن حريه

له   اإلنسان،   حريهة   إلغاء   يعني   الرش  هذا   منع   أنه   كام.  الرش.   غري ه   كائن  إىل   وحتوه   مريد،  غري  موجه

 . اختيارًيا  فعاًل  ليس  ألنهه  خرًيا؛  الصواب، امليكانيكي فعله تسمية منع  إىل  يؤول  ما   وهو

 

   (1  ) J. S. Whale, The Problem of Evil (London: SCM Press, 1954), pp. 33 -34 .  

(2  ) Alvin Plantinga, God, Freedom, and Evil (Grand Rapids: Eerdmans, 1977 .  
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قال: )إنهه كلهام كانت االختيارات أمام  ومثله ذهب الفيلسوف ]مايكل برتسون[ حني  

اإلنسان أوسع، وكانت إرادته قادرة عىل انتقاء أحدها، كلهام كان اإلنسان أقدر عىل خري أكرب  

ورش أبلغ، وكلهام ُضيهق عىل اإلنسان يف إرادة الفعل عنده؛ كلهام تقلهصت قدرته عىل فعل كله من 

  (1)اخلري والرش(

عضهم هذه األفكار بالصياغة التالية: )خلق اهلل سبحانه كله  وبناء عىل هذا كله صاغ ب

ة سبب إلمكانيهة   ة + اإلرادة احلره أمر حسٍن + من األشياء احلسنة التي خلقها اهلل، اإلرادة احلره

) ا من املمكن أن يفعل الرشه ً   (2)وقوع الرشه = إذن، املخلوق الذي خلقه اهلل َخريِّ

]هوبرت   املعادلة  هذه  عن  بقوله:  وعرب    الرشه   بوجود   السامح  أنه   )يبدو بوكس[ 

  جعل   قد  اهلل  أنه   بام..  امتحانٌ   اإلنسان،  حياة أنه   ُيعرتف  عندما   للتفسري  قابل أمر  هو  األخالقي،

نال عاقبة فعله، فإنه تلك النعمة ينبغي أن متنح له كجزاء جلهده، فليس هناك إذن مفر  ي  اإلنسان

إمكانية   للنسان  يكون  أن  اهلزيمة،  من  إلمكانية  ضني  معره نكون  عندما  فقط  اخلطأ..  اختيار 

  (3)(نكون مستحقني جلزاء النرص

 ج ـ حقيقة احلياة وعالقتها بالرش:  

ينطلق املالحدة من تصورات مادية حمدودة عن حقيقة احلياة، وكوهنا حمصورة فيام نراه  

يطلقون عليه ]معضلة   بام  نعيشه من زمان حمدود، ولذلك يشعرون  من مظاهر وصور، وما 

 

(1   )  Michael Peterson, “The Problem of Evil: The Case against God’s Existence,” in Michael L Peterson; et al., Reason and 

Religious Belief: an introduction to the philosophy of religion (New York: Oxford University Press, 1998), pp. 126 -

271 .  

(2  )  Norman L Geisler, If God, Why Evil?, p. 29 .  

  (3  ) Hubert S. Box, The Problem of Evil (London: The Faith Press, 1934), p. 56 .  
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عن  يتصوروهنا  التي  املعطيات  عىل  بناء  الشعور  ذلك  يف  احلق  وهلم  حقيقيا..  شعورا  الرش[ 

 احلياة..  

أن يطرح تلك املعضلة من يتصور أن اهلل تعاىل خلق اإلنسان ليعيش سنوات    فليس غريبا 

بألوان من   السنوات املحدودة  يبتليه يف تلك  الزمن، ثم  معدودة، ال تساوي شيئا يف حساب 

 البالء تضيق هبا نفسه، وكل الفضاء املحيط به..  

ح هناك  وأن  احلقيقية،  احلياة  هي  ليست  احلياة  هذه  أن  علم  إن  أكرب  لكنه  أخرى،  ياة 

وأوسع، وأنه يف حال نجاح اإلنسان يف االختبارات التي ابتِل هبا، سينال السعادة املطلقة التي  

ال يعرتيه فيها أي أمل أو رش أو مصيبة، فإنه لن يطرح هذه املشكلة أصال، بل لن ختطر عىل باله،  

  كام روي عن رسول اهلل   بل إنه يستهني بكل ما يراه من آالم طمعا يف السعادة التي تنتظره،

) أنه   أن جلودهم كانت  قال:  لو  الثواب  البالء  أهل  يعطى  القيامة حني  يوم  العافية  يود أهل 

  (1)قرضت يف الدنيا باملقاريض(

![ ـ يذكر جتربته  املوت بعد  وماذاعرب بعضهم عن هذا املعنى،فكتب ـ حتت عنوان ]وقد 

نفسه، وهو جالس يف بيته بني أهله وأطفاله يأكل طعاًما الشخصية، فيقول: )أن يسأل اإلنسان 

لذيًذا أو يشاهد برناجمًا مسلًيا، أو يستلقي مرتاًحا عىل رسيره الدافئ، أو يتبادل احلوار الشيق 

مع أصدقائه يف ناد أو مقهى.. ومن حوهلم تتمخض حركة احلياة الدائمة عن األمل والبالدة  

ل نفسه، وهو يلتفت فجأة يف أعامق الظالم، اىل قرب جديد،  واملتعة والنسيان.. ليس كمن يسأ

  (2)وحيد، نبت قبل دقائق يف قلب الصحراء، وغادره أقرب أصدقائه وأشد حمبيه(

ثم راح يطرح تأمالته يف ذلك قائال: )ترى.. لو أن دينًا من السامء مل ينزل.. ودخل يف  

 

 ( عن جابر وقال هذا حديث غريب. 2403الرتمذي كتاب الزهد رقم )  (1)

 . 295- 291م، ص 1982(  عامد الدين خليل، آفاق قرآنية،بريوت: دار الكتب العلمية،  2)
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عدميني، من أنه ال حياة بعد هذه احلياة،  عقول الناس، عىل مدار التاريخ، خرافة امللحدين وال

ال بعًثا وال حساًبا وال جزاًء.. وأن هناية اإلنسان املطلقة جتيء عندما يسكت قلبه عن اخلفقان 

ويوارى الرتاب، لكي ما يلبث أن يأكله الدود ويتحول بعد قليل إىل تراب يستعده الستقبال  

نقطاع.. إن أيه مسلم ال يستطيع بفطرته  احلفنات اجلديدة من الرتاب الذي ال يكف عن اال

باالختناق،   حيس  ره  تصوه بمجرد  إنه  كهذا،  عدمًيا  موقًفا  يتصور  أن  وإيامنه  ويقينه  وبداهته 

ق   ويستنفر كل طاقاته النفسية للخالص من املأزق واستنشاق اهلواء الصايف النقي.. إنه ال يفره

 اس عدمي قاتم يمر بخاطره يف املقربة( أبًدا بني كابوس ال يرحم يدمهه يف املنام وبني إحس

ثم ذكر اآلثار اإلجيابية لذلك الشعور املؤمل، فقال: )وأكثر من هذا، فإن املسلم يستمد  

من موقف الفراق هذا ثقة أكرب بعقيدته التي منحته األمل الكبري بالبعث والنشور واحلساب،  

حسب إىل دار أخرى غري هذه الدار  وبدينه الذي علهمه دائاًم أن املوت ليس سوى نقلة، نقلة ف

وإىل حياة أخرى غري هذه احلياة.. ويتملكه إحساس عميق بالرثاء واالحتقار لكل أولئك الذين 

سعوا إىل تزييف احلياة وبرتها باعتقادهم أن اإلنسان حييا مرة واحد فحسب ثم يأكله الدود  

ه الرتاب، وال َشء وراء ذلك.. وما أكثر الذين ذهبوا إ  ىل املقابر لتشييع صديق أو قريب،  ويلفه

احلفرة  امليت بني جدران  املوت وبمشهد حرص  بنازلة  وإذا  يقينًا،  إيامًنا وال  يملكون  وهم ال 

األربع، وإهالة الرتاب عليه، حترك أفئدهتم امليتة، وهتز عقوهلم الكسولة، وتغسل عن نفوسهم  

أشد إيامًنا وأعمق يقينًا.. وفرق وأي  فيغادرون املكان وهم .. الصدئة ما علق هبا من رين وغبار

فرق بني إنسان مؤمن يرجع من املقربة وهو حيمل أماًل كبرًيا وبني إنسان ملحد خينقه املشهد 

 املحزن ويزيده كآبة وضياًعا(

ثم ذكر الدور الذي يقوم به اإليامن للتخفيف من اآلالم الناجتة عن ذلك املشهد املؤمل  

: )ثم ماذا عن العدل النهائي املطلق! لقد اغتيل أربعة من األبرياء..  وغريه، فراح يتساءل قائال

  نفسه   اإلنسان  قيمة  وما ..  وما قيمة احلياة..  وليس بمستبعد أن يفلت القتلة من طائلة القصاص
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املضمونة لتحققه    األحيان األداة  معظم  يف   يملك  ال   أريض  عدل   عىل   معلًقا   هكذا  مصريه  ترك  لو

 ونفاذه؟!(

كلتا   يف  اجلواب  يمنحنا  القيهم  الدين  ذلك  اإلسالم،  )إن  بقوله:  أسئلته  عن  أجاب  ثم 

  اللتزامه،   األكرب  الدافع  وحده  ذلك  يف  لكان  اجلواب  هذا  الدين سوىاحلالتني.. ولو مل يكن  

قه،   ومعايشته،    تنقطع،  لن   أهنا   يامن اإل  يعلمنا  التي  حياتنا  من حلظة   آخر  حتى  به والتشبث   وتعشه

 ( الفوىض  أو  العبث أو  بالصدفة حقوقها  من  حق ولن تزول، ولن يضيع 

بوا بأنفسكم   ثم راح خياطب قراءه يطلب منهم أن يعيدوا جتربة ما حصل له، فقال: )جره

ليس يف بيوتكم ونواديكم.. ولكن يف املقابر..حلظة مواراة جثة صديق   .. اختربوا صدقه  .ذلك.

التف قريب..  يف  أو  منقطعة  مهملة..  وحيدة..  املكان..  مغادرتكم  من  دقائق  بعد  إليها  توا 

 الصحراء.. أمن املمكن أن تكون هذه هي هناية اإلنسان؟!(

وما ذكره هذا الباحث يف جتربته الشخصية اإليامنية شهد به املالحدة أنفسهم، وخاصة  

  االعرتاف باحلقيقة.. عندما ارتفعت عنهم كل تلك الكربياء التي كانت حتول بينهم وبني

فهذا زعيم فالسفة العبثية، وأحد رؤوس اإلحلاد يف القرن العرشين ]جون بول سارتر[،  

ة  أو   للصدفة،   نتاج   أنني  أشعر  ال   أنا يقول عىل فراش املوت: )    شخص  وإنام  الكون،   يف   غبار   ذره

ز، وجوده،  متوقهع ر. وجمهه   (1)أن يضعه هنا(قدر إال خالق عىل  ي  ال  كائن باختصار، . ومتصوَّ

نتيجة عدم   اإلنسان  التي تعرتي  الكربى  أسباب اآلالم  ولذلك كان اإلحلاد سببا من 

  يف   )إن  وجوده ألي وسيلة من وسائل املواساة والعزاء، أو كام عرب عىل ذلك النوريس بقوله:

  بدرجة   ومشكالت   صعوبة[  اإلحلاد]  ويف   الوجوب،   بدرجة  ويرًسا   سهولة   الوحدانية 

  (2)(تناعاالم

 
(1)  Thomas Molnor, National Review, 11 June 1982, p. 677..  

 .النوريس، شعاعات، الشعاع الثاين(  2)
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 د ـ رضورة وجود الرش واملقدار املسموح به: 

له وجوه متعددة، فهو رش وأمل من وجه، وخري   عند مناظرة املالحد، وتبيني أن الرش 

 ونفع من جهة أخرى، يطرح تساؤل جديد عن رس ذلك.. وملاذا مل خيلق اهلل عاملًا أقله رًشا؟ 

يستدعي إجابتنا عىل تساؤالت كثرية،  واجلواب عن ذلك هو أن االعرتاض عىل هذا  

منها التساؤل عن امتالكنا القدرة عىل حتديد احلد األدنى من الرش املقبول.. وهل نحن نعرتض  

عىل الرش الزائد، أم عىل كله صورة قصوى موجودة للرش؟.. وهل اإلزعاج املالزم لألمل الناتج 

 عن الرش، بال حكمة؟

نا إىل أننا واقعون حتت أرس عجز معريف عن حتديد  واإلجابة عىل هذه التساؤالت توصل

 عن   )التساؤلاحلد األدنى املطلوب من الرش يف عاملنا؛ أو كام قال الفيلسوف ]فان إنواجن[:  

 احلد  هو  ما :  يقول   سؤال   بطرح  أشبه   هو   اهلل   خطة  مع  املتوافق  به  املسموح  العظيم  الرش  عدد

توافق مع  ي  بام  عرش  التاسع  القرن  يف  إنجلرتا  يف  لتنز   أن  املمكن  من  التي  املطر  حبات  من  األدنى

  عامل  يف  املطر  كحبهات الرش  وقائع ، ف (طبيعة أنه إنجلرتا كانت بلًدا خصًبا يف القرن التاسع عرش؟

 . منها   املطلوب حرص  عن  البرشية احلكمة  تعجز واسع،

بقضيهة   إشكالية منطقيهًة حول االعرتاض  لِتل[  ]بروس  الفيلسوف    )الرش ومثله طرح 

(، و   ال   الذي  املنكر ة التي تتوافق مع حكمة الربه :  يف  اإلشكال  هذا  يتمثهليليق باحلياة البرشيه

 (اإلهلية  الرمحة منطق  مع يتعارض فهو  ولذلك شديد؛ أنهه اإلنسان يعتقد   الذي الرش  تعريف)

]بروس لِتل[ لبيان ذلك أن نرمز للرشه بحرف )أ(، فتكون درجات األمل  وقد افرتض  

)أ+  التايل:  الشكل  عىل  و)أ+ 1تصاعدًيا  و)أ+ 2(  .  أشده   األمل  كان  الرقم   َعُظم  وكلهام  ..(3( 

ره  رشه   أقىص  أنه   ولنفرتض   إلغاء  يتمه   أن   اإلنسان  يطلب   ولذلك(.  5+ أ )  هو   اإلنسان  يتصوه

ل   وهنا   ،( 5+ أ)  وعندها   اإلنسان،  حياة  يف   الرشه   من  املستوى   هذا  مثل   حدوث   ملنع  الربه   يتدخه

ك ألنهه يراه يف ذهنه أقىص أمل  4+أ )  األمل  أقىص   سيكون (.. ويف هذه احلال سيعرتض نفس املشكه
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)أ+  األمل  سقف  يكون  ثم  زواله..  تقتيض  اإلهلية  احلكمة  أنه  ويرى  ر،  ويعرتض  3متصوه  ،)

ة أخرى عىل سقف ا ك مره ه العاطفي يراه أكرب منغهص عىل سعادته.. وهكذا املشكه ألمل، ألنه حسه

 الذي  باألمل  نفسه  ضاقت  من  اعرتاضِ   ومآل![..  ]رشيستمره االعرتاض حتهى ال يبقى هناك  

  الوجود   خطهة   ليغريه   اجلزاء،   جنهة   إىل   [االمتحان  دنيا ]  من  يرفعه   أن  الربه   إلزام   هو   وجوده   ينغهص

د  اإلنساين،   طلبت   خرًيا  منحت   كلهام  والتي   تشبع،  ال  التي   الطامعة  اإلنسانيهة  النفس  جلاجة  ملجره

 طلبت حطه غريه عنها.  رش  عنها  ُرفع وكلهام املزيد، 

أما ]س. إس. لويس[، فقد تساءل عام يريده املعرتض يف دخيلة نفسه، ثم أجاب بقوله:  

حب أن نفعله: ماذا َيم، طاملا )الذي يمكن أن يرضينا حًقا ]كبرش[ هو إله يقول عىل أيه َشء ن

أنتم راضون وقانعون؟.. إننا يف احلقيقة ال نريد أًبا يف السامء قدر ما نريد جًدا يف السامء، شيًخا 

، وخطته ألجل الكون هي  (حيب أن يرى الشباب يستمتعون)عجوًزا حمسنًا، هو كام يقولون  

إنه اإلنسان حني  (..  اجلميع بوقت طيبببساطة أن ُيقال فعلًيا يف هناية كله يوم: )لقد استمتع  

يضجه من كله أمل وتعب ومسؤولية، هو يبحث يف احلقيقة عن إله يوفهر له ملعًبا يمرح فيه، وَمِعينًا 

 أو ]يٍد مصفقة![(  [للهذات التي ال ترتوي، ثم ينال بركة اإلله ورضاه! إنه يبحث عن ]خادم 

 بنية اإلنسان املاديهة يكشف يوًما بعد  باإلضافة إىل هذه األجوبة، فإن النظر العلمي يف

د   زوه قد  سبحانه  وأنهه  القليل،  أقله  إاله  اإلنسان  حياة  يف  األمل  من  يرتك  مل  سبحانه  اهلل  أنه  يوم 

اإلنسان بموانع بيولوجيهة كثرية تقيه األمل، وكثري منها، بل كلهها مثرية للدهشة عند التدبهر، ولو  

لت حياة ا  إلنسان إىل جحيم متواصل.  أنه بعضها ختلهف؛ لتحوه

يبدو مؤملا ورشا،   ما يكشفه مرض ]دوار احلركة[، والذي قد  ومن األمثلة عىل ذلك 

آلية   ه حدوث  سبب   لنا   ترشح  التي  الفرضيات   أشهر لكن   أنه    سموم   ضد  للجسم   دفاعية   تذكر 

املوجودة يف الدماغ بتحفيز عملية التقيؤ عند اكتشاف هذه   املنخفضة  الباحة  تقوم، حيث  عصبية

 السموم. 
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ة للقول إنه اهلل سبحانه قد   وهكذا، فإن النظر التدبهري يف اجلهاز العصبي للنسان حجه

رفع الكثري من األذى الذي تقتضيه السنن الكونيهة لو جرت بعفويهة ضمن قوانينها الرتيبة، ذلك 

دا اتهصال  شبكة  يمثهل  حساس،  أنه  جهاز  وهو  به،  املحيطة  البيئة  مع  التواؤم  عىل  تعينه  خلية 

ولذلك جعل اهلل أهم عناِصه وأكثرها حساسيهة داخل اجلمجمة، حممية هبذه العظام الصلبة،  

وداخل العمود الفقري حلاميتها من الصدمات.. وهو فوق ذلك كله آلة صممت ليكون من 

  الذي حييط به. أهم وظائفها محاية اإلنسان من أذى العامل

وقد دلت الكشوفات العلمية املرتبطة هبذا اجلهاز عىل قدرته عىل إسكات صوت األمل  

الصارخ عند احلاجة؛ ذلك أن اجلهاز العصبي الطريف قد يرسل رسالة األمل إىل النخاع الشوكي  

بتحريف   يقوم  الدماغ  كأمل مزعج، لكنه  لتفسريها  الدماغ  إىل  يوجهها  الرسالة حتى ال  الذي 

، وهو ما يظهر يف أرض املعركة أو عند أهل الرياضات الروحية.  ل إىل مفهوم أمليه  تتحوه

ومن وسائل الرمحة اإلهلية املخففة لألمل، والتي تدل عىل علم اهلل بأملنا، ويف نفس الوقت  

الناقلة للشارات بني األعصاب، وهي موجو دة يف  علمه بكيفية ختفيفه، مادة ]اإلندروفني[ 

مع  أساًسا  تتعامل  وهي  اخلارجية،  للمؤثرات  تبًعا  فرزها  ويتمه  البدن،  يف  موضع  من  أكثر 

باملتعة   نحس  وجعلنا  األمل  حبس  هو  ودورها  الدماغ..  يف  املوجودة  اخلاليا  يف  املستقبالت 

 .  املمتعة األمور من كافًيا  نصيًبا  أخذنا  أنهنا  إشعارنا بأنواعها.. باإلضافة إىل 

فمع  ؤل املنجر عن هذا، وهو تلك اآلالم الشديدة التي ال تطاق، وال ختفف،  أما التسا 

  نشعر   التي  اآلالم  منباملائة   1 غري يمثهل ال( ـ براند) الطبيب  يقول  كامـ    إقرارنا بوجودها إال أنه

 ثر من سبيل. بأك عالجها  املمكن فمن  األخرى اآلالم أما  هبا،

الفيلسوف ]سونربن[ إىل أنه اهلل الشديد عىل اإلنسان  وقد ذكر   برمحته قد خفهف األمل 

ل؛ يفقد  بوجهني عظيمني.. أحدمها: أن األمل إذا وصل إىل درجة تفوق طاقة اإلنسان عىل التحمه

اإلنسان وعيه، ويذهب معه شعوره باألمل.. والثاين: أن املوت ينهي آالم اإلنسان، خاصة إذا  
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ل   األمراض واألوجاع.. وبذلك يكون املوت  أصاب اإلنسان اهلرم، وضعفت مناعته عن حتمه

 نفسه ـ والذي قد نتصوره رشا حمضا ـ رمحة إهلية. 

ومن األجهزة التي أودعها اهلل فينا لتقوم بدورها يف ختفيف اآلالم عنا ما أودعه يف اجلهاز  

اعتباره   يمكن  الذي  سوى  والتنسيق  التنظيم   شديد ا  جيشاملناعي  دور  من  له  ليس    محاية ، 

يكتفي    والفريوسات  البكرتيا   مثل  القادمني  األعداء   هجامت   من  أجسامنا  ال  وهو  وغريها، 

لرده   زاًدا  تكون  حتهى  األجسام  هذه  عن  دقيقة  معلومات  بتخزين  يقوم  وإنام  فقط،  باملواجهة 

ة أخرى.   صولتها إذا عادت مره

تكوين مناعة  وقد ذكر الطبيب اإلنجليزي ]إدوارد ِجنهر[ مكتشف التلقيح الذي يراد به  

 مندهًشا  لست  )أنا طارئة للبدن من أمراض خمصوصة، هذا املعنى بإعجاب إيامين شديد قائال: 

رين  الذي  اخلري  ألجل  هلل  ممتنني  غري  أهنم  أعجب  وإنام  يل،   ممتنني  ليسوا  الناس  أنه    لتبليغه   كأداة  سخه

 ( !البرش  من  لرفقائي

ف املختلفة،  الطبيعية  الظواهر  إىل  نظرنا  لو  كل  وهكذا  تكتنف  اإلهلية  الرمحة  نجد  إننا 

مظهر، لتخفف من اآلالم التي قد يتسبب فيها، فالنيازك التي تصيب األرض بصفة مستمرة  

ا كافية وحدها أن تنهي حياتنا  منذ زمن بعيد مل تؤثهر يف الوجود البرشي عىل األرض، رغم أهنه

هتا،  يف حلظة واحدة لو نزلت يف املناطق اآلهلة بالسكان، ودون أن   خيفف الغالف اجلوي من قوه

حجاًم ورسعة.. وهكذا الزالزل، والتي خيربنا العلم أنه اجلزء األعظم منها يقع يف البحر، فال  

 يصيب اإلنسان منها َشء. 

 هـ ـ سبب عدم كون الرش الرضوري ومهيا: 

وهو تساؤل وجيه، وقد قرره بعضهم بقوله: إذا كان يف الرش رضورة تفيد اإلنسان يف  

  الرشية شخصيهته وهتذيبها وحتقيق كامل اإلنسانيهة فيها؛ فلَِم مل خيلق اهلل عاملا يكون فيه هذا  تنم

 مع  ويعيش  منه،   علم   دون   التجربة  بآالت   مرتبًطا   مثاًل،  اإلنسان،  يكون  بأن  وذلك  مؤذ؛  غري
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  أذى،   يناله   أن  دون   عاملنا،   يف   نعيشها   التي   واملعايشات   واالختبار  التجربة   حاالت   اآلالت  هذه

د  هنا   الرش ألنه   برجمي يف هذه اآلالت؟  وهم جمره

من   الرش  هذا  حتويل  )إنه  بقوله:  اإلشكال  هذا  عىل  ]سنايدر[  الفيلسوف  أجاب  وقد 

ي لنا شخصيتنا يف ذاهتا، لكنهه سيفقد العامل   د إحياء آيله مربمج، قد ينمه وجود موضوعي إىل جمره

 أحد أحًدا، ولن ُيعان أحد من أحد.. ولن يتعاطف أحد  خرًيا كثرًيا.. ففي ذلك احلني، لن ُيعني 

مع أحد، ولن يُتعاطف مع أحد.. ولن يغفر أحد ألحد، ولن ُيغفر ألحد من أحد.. وحينها 

ض أحد من أحد..   ض أحد أحًدا، ولن ُيعوَّ سيختفي التعاطف والتآلف بني الناس.. فلن يعوه

د أحد أحًدا ألنه يسعى هلدف نب د أحد لذلك.. ولن َيب  ولن يعجب أو يمجه يل، ولن ُيمجَّ

أحد من ماله أو وقته أو موهبته شيًئا للمحتاجني، ولن ُيوهب أحد شيًئا من ذلك.. باختصار،  

هم حتى ال نشعر بوخز األمل؛ فإنه   د توه لتنميهة شخصيتنا جمره  هذه   يف  عاملنا إذا أضحت جتربتنا 

 يقي مع الغري( تهصال حقا كله  من ُخْلًوا  جًدا،  ضيًقا  سيكون  احلال

ثم ختم هبذه النتيجة التي عرب عنها بقوله: )يبدو إذن أنهه إذا أراد اهلل أن ينشئ فينا القدرة  

عىل تطوير ذواتنا وجتربتها وتأكيدها يف سياق إنشاء البرش عالقات يف ما بينهم، فال بد أن َيسمح 

 ( بالرش

حت خفيًفا  ليهنًا  هينًا  الرش  يف  يكون  الذي  العامل  أن  بوكزه  ذلك  يشعر  ال  اإلنسان  إنه  ى 

ووخزه، وال يؤثهر يف فعله، هو عامل ليس بإمكان أحد فيه أن يؤذي أحًدا؛ عامل ليس فيه إلرادة  

ل فيه ذواتنا ذاهتا إىل وهم.. وطلب    يف  ومهيه  رش أحد أو عمله أثر حقيقي، وجود ومهي، تتحوه

 ومهيهة.   وحياة  ومهي،   لعاملٍ   طلٌب   احلقيقة  يف  هو   األرضيهة،   املواصفات  حيمل   الذي  اإلنسان  حياة

 و ـ دور األمل يف التوجيه والرتبية وتطوير قدرات اإلنسان: 

فالرش، أو األمل الذي يشعر به اإلنسان عند كل حادثة له دور كبري يف ترقيته وتطويره  

سانيته  وجعله أكثر إنسانية ورمحة، وبذلك يكون األمل آلة من آالت السري باإلنسان للتحقق بإن
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 يف مستوياهتا الرفيعة. 

يسعى   العلم  يزال  ال  الذي  د  املعقه العصبي  اجلهاز  أن  نذكر  األمر،  هذا  نقرب  وحتى 

د حدث عبثي ناتج عن ضغط   لكشف طبيعته وخريطته، يدل عىل أنه إحساسنا باألمل ليس جمره

مه، أو جيري يف  من الداخل أو اخلارج، وإنهام هو جرس إنذار ينبهه اإلنسان إىل أمر يدبه عىل حل

 دمه.  

فضغطة الصدر قد تكون إنذاًرا مسبًقا بجلطة، ووجع السن عالمة عىل نخر السوس،  

السكر..   الرتفاع  تنبيه  املفاصل    املرض   يد   إطالق   يعني   اآلالم   هذه   عن   واستغناؤنا وارختاء 

 ريوسات أنهى شاءت. الف  خترتقه أجسادنا  مليدان وإفساٌح   ندري، أن  دون بداخلنا  تعبث 

من األمثلة التي يذكرها العلامء يف هذا الباب لتقريب هذا املعنى: أنه فقدان األصابع و

بسبب مرض اجلذام ال يعود إىل األثر املبارش هلذا املرض عىل األطراف، وإنهام ألنه املريض يفقد  

ن اإلحساس يف هذه املناطق مما يسمح لألمراض بأن جتد هلا جمااًل للتأثري السلبي دون إزعاج م 

 املنظومة العصبيهة التي تزرع األمل لتحصد املعاجلة العاجلة. 

ولذلك فإن األمل أحيانا كثرية يكون هو السبب يف حفظنا وترقيتنا وتربيتنا، وقد حيتاج  

ل، ذلك أن  أحيانا كثرية ـ ليؤدي هذا الدور املهم ـ أن يكون فوق قدرتنا االعتياديهة عىل التحمه

لكثري   واالستصغار  نا اإلمهال  َيزه ال  بسيط  أمل  إىل  ُتركنا  ولو  فينا،  طبٌع  األبدان  عوارض  من 

 ويزعجنا، لغفلنا عن كثري من فواتك األمراض التي تثخن يف البدن وتزهق الروح.  

ولذلك ـ أيضا ـ حيتاج األمل حتى يؤدي دوره يف حفظنا وترقيتنا أن يكون خارًجا عن  

ة األكل، هو رسالة جادة من سيطرتنا.. ذلك أن األمل الذي ينغهص علينا نوم  نا أو يفسد علينا لذه

البدن إىل وعينا حتهى ال نرتاخى يف األخذ بأسباب العالج، ولو أننا استطعنا أن نكف هذا األمل  

بضغطة زر كام ُيَكفُّ صوت جرس املنبهه، ملا متكن األمل من أداء دوره فينا.. فنفوسنا أبلد من أن 

 اإلنسان عند هجمة املرض. ُتسلم إىل نظام مرتف يف إدالل  
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األمر    كتابه ]ِهبة األمل[ هذا املعنى، فقال: )لقد احتاجوقد ذكر الدكتور ]بول براند[ يف  

البحث جلمع كامل الصورة َيستعمل األمل جمموعة واسعة من نربات    ..إىل سنوات كثرية من 

املحاورة. َيمس إلينا يف املراحل األوىل: نشعر يف الالوعي بعدم ارتياح بسيط أو حاجة لتغيري  

ث إلينا األمل بصوت   الوضعيات عىل الفراش أو تعديل لطريقة اخلطو عند الركض. ثم يتحده

ح الرجل   أعىل عند تنامي اخلطر: تزداد حساسية اليد بعد فرتة من كنس أوراق الشجر، أو تتقره

يف احلذاء اجلديد. ويرصخ األمل عندما يصبح اخلطر عظياًم: ُيلزم املرء أن يعرج أو حتى يتوقف  

 ( متاًما عن اجلري

ال  واألمل بدور  يقوم  الناصحاحل  طبيببذلك  ج   الالذي    رفيق، ال  كيم    الوجع   إىل   يتدره

 نتباه والتفاعل الواعي مع األذى الداهم للبدن. اال إىل أشده   احلاجة تكون  عندما  إاله  األحده 

وقد ذكر هذا الطبيب جتربته كجراح مع مرىض اجلذام ببيان كيف يؤول فقدان املرىض  

للحساس إىل أن تتلف أطرافهم بالبرت، وربهام يصابون بالعمى لغياب احلافز الفيزيولوجي ألن 

 جهاز  يوجد  ال،  البرشي   اجلسم  عجائب  من  عجيبة  هو  الالإرادي  العني   )َطْرُف يرمشوا، فقال:  

 ( العني سطح  عىل  الذي ذاك من حساسية  أكثر  لألمل استشعار

وهكذا ذكر قيمة السعال ودور اآلالم التي تعترينا خالله، فقال: )يكمن اخلطر للنسان  

لتسعل   ُتستثار  بالدغدغة ال  البتة  تشعر  التي ال  احلنجرة  باألمل، يف كل َشء..  يشعر  الذي ال 

االلتهاب  وخت بمرض  مهدد  أبًدا  يسعل  فإنه من ال  ولذلك  احلنجرة،  إىل  الرئة  من  البلغم  رج 

 (الرئوي

ويعرض خالصة جتربته مع األمل وموقعه يف حياة اإلنسان، فيقول: )لقد تعلهمت أن أميهز  

هه مهامه يف احلياة،   بصورة جوهرية بني أمرين: الشخص الذي ال يشعر باألمل هو إنسان توجه

ه ذاتًيا.. هذا الذي ال يشعر   ا الشخص الذي يتمتع بنظام سليم الستشعار لألمل، فهو ُمَوجَّ أمه

باألمل من املمكن أن َيعرف بعالمة ما أنه فعاًل ما هو مؤٍذ، ولكنه إذا أراد ـ حقيقة ـ أن يأيت به،  
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ا الذي يستشعر األمل، فإنه سيمتنع عن الفعل ألج ل خوفه من األمل  فإنه سيفعل ذلك ال حمالة. أمه

مهام كانت رغبته يف أن يأيت بالفعل عظيمة، ألنهه يعلم يف أعامق نفسه أنه حفظ نفسه أجله من 

 أيه َشء يريد أن يفعله( 

تعرتي   التي  واآلالم  التنبيهات  أن  ذلك  الروح،  عامل  يقال يف  اجلسد  عامل  يف  يقال  وما 

ة روحه ليعيش عامله احلقيقي الذي أراده اهلل  اإلنسان بسببها هلا دور كبري يف تنبيهه وتربيته وترقي

 له، ال عامله املزيف الذي أراده لنفسه. 

  املقابلة   إىل   )لنرجع وقد ذكر العقاد يف معرض إجابته عىل معضلة الرش هذا املعنى، فقال:  

قصد أو جديًرا بحكمة اهلل.. فإن بال  وافًيا   املعرتضون  أولئك   يتخيله  الذى   وبني  العامل   هذا  بني

ر فقد صدقوا وأصابوا، وإن كان العامل الذى نحن فيه هو األقرب إىل    كان هو أقرب إىل التصوه

هذا  عاملنا  من  أجدر  أنهه  املعرتضون  يتخيهل  الذى  العامل  فام  االعرتاض..  سقط  فقد  ر  التصوه

 بحكمة اهلل وقصد املدبهر املريد؟(

فيه، وال آباء وال أبناء،    ثم أجاب عىل هذا السؤال بقوله: )هو عامل ال نقص فيه فال نمو

وال تفاوت ىف السن والتهيؤ واالستعداد، وال تقابل ىف اجلنس بني الذكور واإلناث، بل جيل  

واحد خالد عىل املدى ال يموت وال يتطلهب الغذاء والدواء.. عامل ال نقَص فيه فال حدود فيه،  

جد األلوف ومئات األلوف  وكيف ُيوجد الناس بال حدود بني واحد منهم وأخيه؟ بل ملاذا ُيو

لالختالف..   فيها  حمل  وال  وأحد،  أحد  بني  فيها  فرق  ال  واحدة    االختالف   كان   إذ نسخة 

.. إذن خُيلق إنسان واحد حُيقق معنى اإلنسانية كلهها هناك؟ ووجودها  هنا  صفة نقص يستدعي

مستمتع بكل    آخر   إله   إذن   فذلك  .. واليكون فيه نقٌص وال تعدد وال تكون له بداية وال هناية

صفات الكامل والدوام!.. عاملهم املتخيل هو عامل ال حرمان فيه. فال ينتظر فيه احلي شيًئا جييء  

به الغد وال يشتاق اليوم إىل جمهول.. بل ماذا نقول؟ أنقول الغد واليوم؟ ومن أين يأيت الغد 

ع ىف الرتاكيب واحلركات؟ إنام يأت ى اليوم والغد من تغاير  واليوم ىف عامل ال تغاير فيه وال تنوه
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الكواكب باحلركة والضخامة والدوران، فإذا بطل التغاير والرتكيب فال شمس وال أرض وال  

اغتباط   وال  ملحذور  اتهقاء  وال  فيه،  اجتهاد  وال  فيه  أمل  ال  عامل  هو  أعوام..  وال  أيام  وال  قمر 

ال رهبة وال اتصال بني  بمنشود.. هو عامل ال أمل فيه وال حمبة وال حنان وال صرب وال جزع و

خملوق وخملوق، ألن االتصال تكملة وال حاجة إىل التكملة بأرباب الكامل.. هو عامل ال ظلم  

فيه، فال فضيلة وال رذيلة، ألنه الفاضل هو اإلنسان الذي يعمل اخلري ولو شقي به ويتجنب  

فأ أواًل  أعامله  عىل  العاجل  اجلزاء  فإذا ضمن  مثواه.  لُه  ولو طاَب  عىل الرش  له  فال فضل  واًل 

أبًدا بالثواب فذلك  أبًدا بالعقاب وأخيار جيزون  الرشير. وإذا وجد العامل وفيه أرشار جيزون 

ظلٌم أكرب من هذا الُظلم الذي يأباه املنكرون للقصد والتدبري.. هو عاملٌ ال فرق فيه بني األبد 

ته أن جتمع حكمة اآلباد، وأن األبيد واللحظة العابرة، ألنك تريد يف كل حلظة عابرة من حلظا 

الزمن وال   لبقية  انتظار  الذي ال تعرف هناية طرفيه، فال  الكون  تكون مقاصدها هي مقاصد 

ِه لوًنا آخر من ألوان  ُموجب لالنتظار، ولن حييا املخلوق املحدود بغري انتظار إاله كانت يف حسه

  (1) الفناء(

وهكذا عربه الفيلسوف ]أوغسط ُأوت[ يف كتابه عن ]مشكلة األمل[ عن موقع األمل من  

د اهلل   كان  )إذااحلياة العدميهة التي صنعها عقل امللحد، فقال:    َشء  كله   كان  إذا   عابٍث،  اسمٍ   جمره

  كانت   إن  نتساءل  أن  فلنا   وهم،  هو  أفضل  وجود   يف  أمل  كله   كان  إذا  باملوت،  لنا   بالنسبة  ينتهي

ث  نحن.  نعيشها   أن   تستحق  احلياة لشؤون   عن  نتحده مستمر  ازدهار  يف  ونرغب  ر،  التطوه

اإلنسان، وتكيهًفا كاماًل بني امللكات اإلنسانيهة وطبيعة العامل اخلارجي، ولكن هل هلذه اآلمال  

املوعو  ثمراهتا  قت، فهل  لو حتقه ض اآلالم احلارضة؟ وحتهى  تعوه أن  املضلهة،  دة  البعيدة، وربهام 

  (2) تدوم أكثر من حلظة؟(

 

 . 227- 225كتاب يف نشأة العقيدة اإلهلية، بريوت: املكتبة العرصية، د.ت.، ص العقاد، اهلل، (  1)

 (2 ) A. Ott. Le problème du mal (Paris: Fischbacher, 1888), pp. 5 -6 .  
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 ز ـ اآلفات الطبيعية وعالقتها بالعدل والرمحة اإلهلية: 

أو ما يعرب عنه بـ ]مشكلة الرش املادي[، وهي تنقسم إىل نوعني: آفات للنسان فيها يد،  

له عليها سلطان، ليس  البيئة وإهالك احلرث.. وأخرى  تلويث  والرباكني    مثل  الزالزل  مثل 

 واملجاعات.

وسيقترص حديثنا يف هذا الوجه عن اآلفات الطبيعيهة التي ليس للنسان فيها يد؛ ذلك  

 أنا قد تعرصنا لغريها يف الوجه السابق.

النوع من   املودعة يف ضمن هذا  الكثري من احلكم  إىل  املقدسة  النصوص  وقد أشارت 

لينزل كل واحد منهم ـ  اهلل تعاىل جعل بحكمته هذه الدار حمال الختبار عباده،  اآلفات منها أن  

يف النشأة اآلخرة ـ املحل الذي ينسجم مع طبيعته، وتربزه أهليته، فلذلك كانت هذه الدار هي  

لَِيِميَز اهللَُّ  }، كام قال تعاىل:  دار التمييز التي يتميز فيها املحسن من املفسد، والرايض من الساخط

ُكَمُه مَجِيعًا َفَيْجَعَلُه يِف َجَهنََّم ُأوَلئَِك ُهُم  اخْلَبِيَث ِمَن الطَّيِِّب َوجَيَْعَل اخْلَبِيَث بَ  ْعَضُه َعىَل َبْعٍض َفرَيْ

وَن﴾ )ألنفال: َيْعَلمِ   ﴿ ، وقال:( 37اخْلَارِسُ َأْن َتْدُخُلوا اجْلَنََّة َوملََّا  ِذيَن َجاَهُدوا   َأْم َحِسْبُتْم  اهللَُّ الَّ

ابِِرينَ   ( 142آل عمران: ﴾ ) ِمنُْكْم َوَيْعَلَم الصَّ

جمع بـني  يزورونه، فمجاعة  عليه  دخل  وقد أشار بعض الصاحلني إىل هذا املعنى حني  

قال: من أنتم؟ فقالوا: حمبوك، فأقبل عليهم يرميهم باحلجارة فتهاربوا فقال:  ثم  يديه حجارة،  

 إن صدقتم فاصربوا عىل بالئي. ، ما بالكم ادعيتم حمبتي

، رأيت كأين قد  فالنيا  : ) نبهني فقال يل، فا بعض الصاحلني : كنت نائام عند  آخر  قالو

وقفت بني يدي اهلل تعاىل فقال يل: خلقت اخللق فكلهم ادعى حمبتي، وخلقت الدنيا فهرب مني  

تسعة أعشارهم، وبقي معي العرش، وخلقت اجلنة فهرب مني تسعة اعشار العرش، وبقي معي  

اعشا  تسعة  مني  فهرب  البالء،  من  ذرة  عليهم  فسلطت  العرش،  فقلت  عرش  العرش،  عرش  ر 

للباقني: معي، ال الدنيا اردتم، وال اجلنة اخذتم وال من النار هربتم، فامذا تريدون، قالوا: انك 
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اجلبال   له  تقوم  ما ال  انفاسكم  بعدد  البالء  نريد، فقلت هلم: فاين مسلط عليكم من  ما  تعلم 

 فهؤالء عبادي حقا(  الروايس اتصربون؟ قالوا: اذا كنت انت املبتِل لنا، فافعل ما شئت 

الناس ما داموا يف عافية مستورون، فإذا نزل هبم بالء صاروا إىل حقائقهم؛  وقال آخر: )

 فصار املؤمن إىل إيامنه، وصار املنافق إىل نفاقه( 

ومتييز اخللق  املواقف املختلفة من أنواع البالء،  عن  القرآن الكريم  وبناء عىل هذا خيربنا  

أما األول، وهو الناجح ال خيرب تعاىل عن صنفني من الناس:  وف مثففي موقف اخل عىل أساسها،  

ِذيَن َقاَل هَلُُم النَّاُس    ﴿ تعاىل: يف االختبار، فيذكر وقوفه كالطود األشمه أمام كل املخاوف، قال   الَّ

اهللَُّ َحْسُبنَا  َوَقاُلوا  إِياَمنًا  َفَزاَدُهْم  َفاْخَشْوُهْم  َلُكْم  مَجَُعوا  َقْد  النَّاَس  اْلَوكِيُل إِنَّ  َونِْعَم    ( آل  ﴾ 

َفرَتَى   ﴿ تعاىل يف شأهنم: وأما غريهم من اجلبناء الساقطني يف االختبار فقد قال  ..  ( 173عمران: 

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض ُيَساِرُعوَن فِيِهْم َيُقوُلوَن َنْخَشى َأْن ُتِصيَبنَا َدائَِرةٌ   ( 52:املائدة﴾ )الَّ

َقاَل َرُجالِن    ﴿ تعاىل: ني يف االختبار بأنه من املنعم عليهم، قال  وقد أخرب تعاىل عن الناجح 

ِذيَن خَيَاُفوَن َأْنَعَم اهللَُّ َعَليِهاَم اْدُخُلوا َعَلْيِهُم اْلَباَب َفإَِذا َدَخْلُتُموُه َفإِنَُّكْم َغالِبُ  وَن َوَعىَل اهللَِّ  ِمَن الَّ

ُمْؤِمننِيَ  ُكنُْتْم  إِْن  ُلوا  )َفَتَوكَّ قالوا:23دة:املائ﴾  الذين  اجلبناء  الساقطني  مقابلة  َيا    ﴿ (، وهذا يف 

﴾  ا َداِخُلونَ ُموَسى إِنَّ فِيَها َقْومًا َجبَّاِريَن َوإِنَّا َلْن َنْدُخَلَها َحتَّى خَيُْرُجوا ِمنَْها َفإِْن خَيُْرُجوا ِمنَْها َفإِنَّ 

تبجح:22املائدة:) َندْ   ﴿(، وقالوا بكل  َلْن  إِنَّا  ُموَسى  َأْنَت  َيا  َفاْذَهْب  فِيَها  َداُموا  َما  َأَبدًا  ُخَلَها 

 ( 24: املائدة﴾ )َوَربَُّك َفَقاتاِل إِنَّا َهاُهنَا َقاِعُدونَ 

وهكذا يف كل املواقف، نجد املؤمنني الصادقني الناجحني فيام أنعم به عليهم من البالء،  

َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد اهللََّ    ﴿ شأهنم:ونجد الراسبني الساقطني يف االمتحان الذين قال تعاىل يف  

ْنَيا وَ  اآْلِخَرَة  َعىَل َحْرٍف َفإِْن َأَصاَبُه َخرْيٌ اْطَمَأنَّ بِِه َوإِْن َأَصاَبْتُه فِْتنٌَة اْنَقَلَب َعىَل َوْجِهِه َخرِسَ الدُّ

اُن املُْبِنيُ   (  11احلج:﴾ )َذلَِك ُهَو اخْلرُْسَ

يف احلقيقة وإنام يعبد أهواءه التي قد تتفق أحيانا مع ما يأمر به  فهذا اخلارس ال يعبد اهلل  
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 اهلل، فيتوهم اخللق أنه يعبد اهلل، فلذلك يبتىل بام يظهر حقيقته، ويكشف عن رسيرته. 

بعد هذا البيان القرآين الذي ليس بعده بيان، نذكر بعض ما أشار إليه العلامء يف معرض  

املرتبطة هبذا أستاذ األخالق يف جامعة  ردهم عىل اإلشكاالت  ]إيونج[،  ما عرب عنه  ، ومنها 

ا )كامربدج بقوله:     تتسنهى   فكيف  الرش،  حمصول  بغري  تأيت  الة خريات  ثمه   أنه   واقعة  حلقيقة  وإهنه

  وكيف   والعرقلة؟   األمل   صورة   يف  ولو   الرش   بغري  ثمه   ومن   والعوائق   املغريات   بغري  مثاًل   الفضيلة 

  مل ما   نعرفها   التي   حاالته  أرفع  يف احلب   يوجد  وكيف   خطر؟  و أ  مشقة  أو   أمل   بغري  شجاعة   توجد 

  فضيلة  عىل   نحصل  كي  نغلبه  رش  من  بده   ال حية،  والتض  واإلشفاق  للعطف   داعية  هنالك  يكن

  الكائنات   أنه   نتخيهل  كالتي  والفضيلة  احلب   من  أخرى  رضوب  هناك  كان  وربهام  عليه،  الغلبة

 صحه   إذا ـ  ولكنهها   الرشور،   من  رش  عىل   تنطوي  وال   هبا   متصفة   اإلنسان  طوق   عىل   تعلو  التي   العليا 

دت أنواع الفضائل كان ذلك أفضل وأمجل(  وكلهام وفضيلتنا، حبهنا  غري آخر  نوعـ ختيهلنا    (1)تعده

  حمًضا   اخلري  كان  أو  اخللق،  هلك  ِصًفا   الرشه   كان  لووقال اجلاحظ معربا عن هذا املعنى: )

  ذهب   ومتى  احلكمة،  عدم   يكون  الفكرة   عدم  ومع  الفكرة،  أسباب  وتقطهعت   املحنة  سقطت

باب   يعرف  وال  علم،  يكن  ومل  وتعلهم،  وتوقهف  تثبهت  للعامل  يكن  ومل  التمييز،  ذهب  التخيري 

، وال دفع مرضة، وال اجتالب منفعة، وال صرب عىل مكروه وال شكر عىل حمبوب، وال   التبنيه

تفاضل يف بيان، وال تنافس يف درجة، وبطلت فرحة الظهفر وعزه الغلبة، ومل يكن عىل ظهرها 

اليقني، وشاكه جيد نقص احلرية  حمقه جي برد  الباطل، وموقن جيد  ة  ذله د عزه احلق، ومبطل جيد 

بها األطامع..     يشتهيه   ما   عىل   األمر  كان   ولووكرب الوجوم؛ ومل تكن للنفوس آمال ومل تتشعه

  ولتعطهلت   إليه،   يدعو   وما   عليه،   يشحذ  وما   النهظر   لبطل   األمور،   بعواقب   واجلاهل   الغرير

 

 . 11/453(  عباس العقاد، عقائد املفكرين، املجموعة الكاملة ملؤلفات العقاد، 1)
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  (1)يها، والعقول من ثامرها، ولعدمت األشياء حظوظها وحقوقها(انمع من األرواح

وقال النوريس: )قال أهل العقول واخلربة: إنام تعرف األشياء بأضدادها، فلوال جتربة  

احلاجة ملا كان يف الكسب لذة، ولوال جتربة العجز ملا كان يف القدرة لذة، ولوال العلهة لكانت  

اهلل أن جيعل جتربة املعاناة وآالمها سبًبا ملعرفة اخلري ونعيمه، ليعرف  العافية بال لذة. وقد أراد  

العبد فضل اهلل عليه، وليتذوق بلسان التجربة عذوبة النعمة فال يزهد يف قدرها، ويدرك أنه  

  (2) َيفُضل بقية اخللق بام حظي به من خري(

أيام حياته بقوله: )اعتقدت  وقد خلص الطبيب الدكتور ]براند[ جتربته مع األمل يف آخر  

يف فرتة من فرتات العمر أنه األمل هو نقيض السعادة. وكنت أرسم رساًم توضيحًيا للحياة، وهو  

ة اليرسى  عبارة عن رسم بياين ذي قمة عىل كله جانب، ومكان منخفض يف الوسط. متثهل القمه

ة اليمنى السعادة واالب  تهاج، وبني القمتني توجد احلياة خربات األمل واحلزن املؤمل، ومتثهل القمه

ه بحزم نحو السعادة وأبتعد عن األمل.   العادية اهلادئة. وأعتقد أن هديف من ذلك هو أن أوجه

اليوم، فسوف   البياين  الرسم  فلو رسمت مثل هذا  بطريقة خمتلفة،  األمور  أرى  ولكنني اآلن 

ة واحدة يف املنتصف، وما حوهلا سهول. هذه القمة ه ي احلياة التي يلتقي فيها األمل  تكون فيه قمه

   (3) والرسور، والسهول املحيطة هبا هي النوم والالمباالة أو املوت(

  ببساطة   اهلل  ألغى   )إذاويعرب الفيلسوف األمريكي ]فان إنواجن[ عن هذا املعنى، فيقول:  

  حلة ملصا   الذاتية   خطهته   ذلك   فسيفسد  اخلوارق؛   من   تتناهى   ال   بسلسلة   العامل   هذا  غوائل   كله 

 

 . 135-134/ 1ه(ـ،  1424الكتب العلمية، اجلاحظ، احليوان )بريوت: دار (  1)

 . 321النوريس، اللمعات، ص  (  2)

(3  ) See John Hick, Evil and the God of love, New York, Harper & Row, 1966. . 
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   (1) عل ذلك؛ فسنكون يف حال رىض بقدرنا ولن نرى داعًيا للتعاون معه(ف  لو  إنهه.  معه  اإلنسان

وتذكر بعض الدراسات العلمية أنه أجري استفتاء ملجموعة من كبار السن يف لندن،  

ه إليهم:   :  منهم باملائة    60  جواب   وكان  (،حياتك؟  يف  فرتة  أسعد  هي  ما )وكان السؤال املوجه

ل املباين    ليلة  كله   ففي   ،(!احلرب  )فرتة رات عىل املدينة، وحتوه تلقي الطائرات أطناًنا من املتفجه

تلك  من  اكتسبوا  فقد  وحنني؛  باشتياق  الوقت  هذا  الضحايا  ر  يتذكه واآلن  إىل حطام،  اهلائلة 

 .(2) التجربة صفات الشجاعة والتآزر والتضحية، وعرفوا معاين التآخي والتعاون 

مقالة صدرت يف جملة علمية عن حياة ثالثامئة قائد ممن كان هلم تأثري بالغ عىل حركة  ويف  

أيتام   إما  أيتاًما،  كانوا  أهنم  وهو  واحد،  أمر  يف  يشرتكون  كلهم  أهنم  البحث  كشف  التاريخ، 

بسبب وفاة الوالدين أو بسبب حدوث انفصال بينهام، أو أيتام عاطفًيا بسبب حرمان قاس يف  

 .(3)طفولتهم

 

(1   )  Peter van Inwagen, The Problem of Evil (Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 2006), 

p. 88.. . 

 . 68فيليب يانس، أين اهلل يف وقت األمل، ص(  2)

 ..175املصدر السابق، ص  (  3)
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   واإلشكاالت الدينية   اإلحلاد.. 

ربام تكون اإلشكاالت الكثرية التي يطرحها املالحدة حول الدين هي السبب األكرب يف  

كل ما نراه من مظاهر اإلحلاد، ذلك أن أكثر  املدارس اإلحلادية وفلسفاهتا نشأت يف ظل الرصاع 

السلطات الزمنية املستبدة، أو  مع رجال الدين، وخصوصا املسيحية منه، باعتبارها وقفت مع  

هي نفسها باالستبداد، ومثل ذلك تبنيها لبعض املعارف والعلوم التي مل تثبت علميا،  قامت  

وكل أصناف اجلهل عىل متابعيهم، أو    ، وبذلك أصبح رجال الدين يفرضون اخلرافة والشعوذة

وحيرموهنم من اجلنان يتهموهنم يف حال رفض ذلك بالزندقة واهلرطقة والبدعة، أو يكفروهنم،  

 التي يعدون هبا متابعيهم. 

التطرف  يف  استثمرت  التي  اجلديدة  اإلحلادية  املدارس  تلك  ذلك  واإلرهاب    ومثل 

التي مارسها املتطرفون من املسلمني، وانطلقوا فيها من منتجات تارخيية أو   وإدارة التوحش 

 تراثية يزعمون أهنا متثل اإلسالم. 

امل  يُ وكان األصل يف هؤالء  عملون عقوهلم أن يفرقوا بني الدين  الحدة، إن كانوا حقا 

واهلل.. فاهلل هو خالق الكون الذي دلت عليه كل األدلة العقلية، بل الذي دلت عليه الفطرة 

 نفسها.. أما األديان، ففيها ما يقبله العقل، وفيها ما يرفضه. 

قلية علمية، واملوقف من  ولذلك كان اخليار السليم التفريق بني اإليامن باهلل كقضية ع 

األديان كواقع موجود، وهذا الواقع يستدعي البحث والتحري للوصول إىل الدين احلقيقي  

 الذي تثبته األدلة والرباهني العقلية والعلمية. 

احلركات   تلك  عىل  سائدا  كان  الذي  هو  الثوري  الطابع  ألن  حيدث  مل  ذلك  لكن 

ثوريـ  كام هو معروفـ  ينحو جهة االستئصال  والشخصيات التي واجهت األديان، والطابع ال

 واإللغاء، ال جهة الرتيث والبحث والتحقيق والتفريق بني ما يقبله العقل وما يرفضه. 
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بيان   الفصل  هذا  يف  نحاول  هذا  عىل  حول  وبناء  املالحدة  يطرحها  التي  اإلشكاالت 

 رفض منها. األديان، ومتييز املقبول منها من املرفوض، ومنهج نقد ما يمكن أن ي 

املحمدي   اإلسالم  يعتمد  الذي  املناظر  هو  الناجح  املناظر  أن  إىل  هنا  ننبه  أن  ونحب 

األصيل الذي يعتمد بالدرجة األوىل عىل مصادر الدين املقدسة، وأوهلا القرآن الكريم، باعتباره 

وقعت  احلكم األكرب عند التنازع، أما الذي يقدس الرتاث والتاريخ، ويدافع عن األخطاء التي  

فيهام؛ فإنه يستحيل عليه أن ينترص عىل هؤالء املالحدة، ذلك أن يف الرتاث الديني والتاريخ  

الدين،   عىل  عبئا  تصري  ال  حتى  منها  يتخلصوا  أن  املتدينني  عىل  كان  كثرية  أخطاء  به  املرتبط 

 وحجابا بني اخللق ورهبم. 

اجلانب رأينا أهنا تنحرص  وبناء عىل استقراء اإلشكاالت التي يطرحها املالحدة يف هذا  

 يف أربع جمامع كربى: 

وهل هو الوحي اإلهلي، أم هي اخلياالت    :اإلشكاالت املرتبطة بمصدر الدين:  أوهلا 

النفسية، وغريها.. ويف حال كونه وحيا إهليا، هل هناك براهني تدل عليه، أم أنه خيلو من تلك 

 الرباهني؟ 

: وهو التاريخ الذي كان للدين فيه عالقة إما  ن ثانيها: اإلشكاالت املرتبطة بتاريخ األديا 

 مبارشة باحلكم الديني، أو كان فيه عالقة لرجال الدين برجال السياسة. 

: وهي احلقائق الغيبية العقدية التي جاءت  ثالثا ـ اإلشكاالت املرتبطة باحلقائق الدينية 

 األديان لتقريرها ومدى حظها من العقالنية والعلمية. 

اإلشك  ـ  الدينية رابعا  بالقيم  املرتبطة  التي  االت  واألخالقية  السلوكية  املعاين  وهي   :

 جاءت األديان للدعوة إليها، وحظها من القبول والرفض. 

من   تارخيه  يف  حصل  ما  بكل  الدين  عالقة  وعدم  الثاين،  اإلشكال  إىل  أرشنا  أننا  وبام 

 انحرافات يف الفصل اخلاص باإلحلاد والتنوير االجتامعي. 
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ىل اإلشكال الثالث يف الفصول األوىل من الكتاب، تلك التي تقرر مدى علمية  وأرشنا إ

 وعقالنية احلقائق الغيبية التي جاء هبا الدين. 

 وأرشنا إىل اإلشكال الرابع عند حديثنا عن القيم األخالقية والتحرر النفس. 

،  درها فسنكتفي هنا باإلشكال األسايس األكرب، والذي عليه تنبني األديان، وهو مص

نتاج   ا وهل هي رسائل إهلية أعلن اهلل هبا عن نفسه من باب رعايته بخلقه ولطفه هبم، أم أهن

 حاالت نفسية وبيئة اجتامعية. 

ونحب أن ننبه هنا إىل أننا سنخصص جزءا خاصا يف التدريب عىل املناظرة يف إثبات  

   ، وسنطرح كل هذه اإلشكاالت بطريقة أكثر تفصيال ودقة. نبوة رسول اهلل 

هذا، فسنتناول يف هذا الفصل مبحثني: أوهلام حول رؤية املالحدة ملصدر الدين،  بناء عىل  

 ره.وثانيهام حول رؤية املؤمنني ملصد

 أوال ـ الرؤية اإلحلادية ملصدر الدين: 

بناء عىل مادية النظرة اإلحلادية للكون واحلياة، فإن التفسري الطبيعي ملصدر الدين عند  

املؤثرة فيه أو يف حياته    النفسية واالجتامعية واالقتصادية والعوامل  كل املالحدة هو اإلنسان،  

 . أو املجتمع الذي يعيش فيه

التي اعتمد عليها املالحدة يف    أهم تلك النظرياتهنا  وسنحاول أن نلخص باختصار  

، ونعقب عليها تفسري نشأة الدين، مثلام فعلنا يف النظريات املرتبطة بتفسري نشأة الكون واحلياة

التي تعتمد ع جعفر  العالمة  ، معتمدين يف ذلك عىل ما كتبه  ليها بام يبني هتافتها، واملغالطات 

]  اهلادي القيم  كتابه  الكونيف  خالق  املختلفِة    :اهلل  والنظريهات  للمناهج  حديثة  علميهٌة  دراسٌة 

الكوِن ومسألِة اخلالِق  النظريات طرحا علميا مبسطا،  (1)[حوَل نشأِة  ، فهو كتاب طرح هذه 

 
اهلل خالق الكون: دراسٌة علميهٌة حديثة للمناهج والنظريهات املختلفِة حوَل نشأِة الكوِن ومسألِة اخلالِق ، جعفر اهلادي،     (1) 

 ، فام بعدها. 18، ص 1382ق. =  1424م، ارشاف جعفر السبحاين، قم: موسسه االمام الصادق عليه السال
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 انتقادات، بطريقة مبسطة واضحة. وذكر كل ما يرتبط هبا من 

   :نظرية اخلوف من احلوادث الطبيعية ـ    1

عىل   تعتمد  وهي  اجلدد،  املالحدة  لدى  كثريا  معتمدة  نظرة  التديهن  وهي  نشأة  تفسري 

[ معربا عن ويل ديورانت]قال  كام  ،  وتعليل ظهور االعتقاد بوجود اهلل بني البرش بعامل نفس

هات اآلهلة وخصوصًا اخلوف من املوت  [ لو كريشس]ل  )اخلوف ـ كام قا :  هذا االجتاه ل ُأمه ،  ـ أوه

الشيخوخة   طريق  عن  املنيهة  جاءهتا  وقلهام  األخطار  بمئات  حماطة  البدائية  احلياة  كانت  فقد 

فقبل أن تدبه الشيخوخة يف األجسام بزمن طويل كانت كثرة الناس تقيض بعامل  ،  الطبيعية 

العنيف االعتداء  بمرض،  من عوامل  فتكاً   أو  هبا  يفتك  اإلنسان ،  غريب  يصدق  مل  هنا  ومن 

للطبيعة  اخلارقة  الكائنات  فعل  إىل  وعزاه  طبيعية  ظاهرة  املوت  أنه  ة ،  البدائي  عده وتعاونت 

الدينية العقيدة  خلق  عىل  املوت،  عوامل  من  اخلوف  يسبب  ،  فمنها  ملا  الدهشة  كذلك  ومنها 

ومنها األمل يف  ،  ليس يف مقدور اإلنسان فهمها احلوادث التي تأيت مصادفة أو االحداث الهتي  

   (1)(اآلهلـة والشكـر علـى مـا يصيـب اإلنسـان مـن حـظ سعيـد معونة

ع يف هذه النظرية ورده نشوء العقيدة إىل ثالثة أسباب    [، برتراند راسل]ثم جاء   وتوسه

د حياة كالرعد والربق والزالزل والسيو،  اخلوف من القوى الطبيعية القاهرة)  :هي ل الهتي هتده

،  األرضار الهتي تلحق به من أبناء جنسه يف ميادين القتال و.  .بل وتقيض عليها أحياناً ،  اإلنسان

اخلوف احلاصل له بعد اإلقدام عىل بعض األعامل اجلنسية عند و   .. أو حاالت اهلجوم والغزو

اجلنسية الغريزة  وهيجان  الشهوة  ممها ،  فورة  االستيحاش  من  ذلك  يتبع  ممها   وما  والندم  فعل 

   ( ارتكب

التي جعلت  ـ هي  ـ يف نظر راسل  يلوذ إىل )قوة عليا( اخرتعها    اإلنسان  فهذه األُمور 

 .  ويرتاح يف كنفها ، ليسكن إىل محايتها 

 
 .. 100ـ  99/  1قصة احلضارة:   (1) 
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ذكره   النظرية وما  هذه  يف  أساسية  إشكاالت  ثالثة  عىل  تقريرها    ،يوقفنا  يف  قيل  وما 

 :  وتربيرها 

  أنه هناك علاًل طبيعية روحية الغفلة عن  اتهفقوا عىل  : هو أن أصحاب هذه النظرية  أوهلا 

وجود قوة عليا عندما ، هي التي دعت العقول والفطر إىل إثبات  أو منطقية وعقلية،  كالفطرة

هذه العلل الهتي تكشف عن أنه لالعتقاد جذورًا واقعية يف النفس  و ،  يواجه هذا النظام البديع

 .  سانيهني غري عامل اخلوف من احلوادث الطبيعية املرعبةوالعقل اإلن

نه جمال نحت التعليالت الفرضية خيتص بالعادات واحلاالت الهتي ال  والعقل يدل عىل أ

،  كالتشاؤم لرؤية الغراب أو سامع نعيبه، يوجد هلا جذور واقعية يف النفس أو العقل اإلنسانيهني

الرقم   التقاليد والعادات اخلرافية السائدة يف بعض  وغري ذل،  13أو االعتقاد بنحوسة  ك من 

 .  األُمم والشعوب عىل اختالف مسالكها وعقائدها 

ا ما كان له جذور واقعية يف النفس اإلنسانية بأن كان له علهة طبيعية أو سبب منطقي  ،  وأمه

بل  ،  يةال يكون موضعًا للفرضيات املنحوتة والتعليالت االحتامل إنه  ف، يف فطرة اإلنسان وعقله 

،  يكون جتاهل تلك العلهة الواقعية الطبيعية والسبب املنطقي ظلاًم فضيعًا بحق العلم والفلسفة 

هذه أصحاب  ارتكبه  ما  ومؤيدوها   وهو  )فطرية    ، النظرية  أوجتاهلوا  رفضوا  عندما  وذلك 

  وعمدوا إىل ،  أو )الرابطة العقلية بني مشاهدة النظام واالعتقاد بوجود منظم للكون((  التديهن

 .  اخرتاع هذه النظرية وتفسري نشوء العقيدة هبا 

يقيناً :  ثانيا  يفيد  دليل  أيُّ  يدعمها  ال  ذهنية  فرضيات  التعليالت  هذه  ويوجب  ،  إنه 

حلل  ،  اطمئناناً  من  عليها  ألبسوا  مهام  علمية  قيمة  أيه  هلا  ليس  فرضيات  كذلك  تبقى  وهي 

فهل يمكن للعقل أن يقتنع بَشء ال    . .وأفاضوا عليها من األصباغ واأللوان الزاهية،  األلفاظ

 .  وال يؤيهده برهان ، يدعمه دليل

وال ينطلقون  ، وألجل ذلك ال يتهفق أمثال هؤالء املحلهلني يف حتليلهم عىل أساس واحد
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بل حيلهل كل واحد منهم هذه الظاهرة حسب مزاجه ومتأثرًا بام يتعاطاه من ،  من منطلق واحد

النفس يسنده إىل عامل نفس،  العلوم ويتبهناه من أفكار والعامل االجتامعي يسنده إىل  ،  فالعامل 

ورابع ينحت له فروضًا جنسية تشمئز  ،  وثالث يسنده إىل أسباب اقتصادية ،  عوامل اجتامعية 

 .  وهكذا ، منها الطباع السليمة

كبار العباقرة    من الظلم الفاحش أن ينسب اعتقاد الشخصيات العظيمة منأنه    :  ثالثا 

الطبيعةوأساط الذين برعوا يف إجلام  العلم والفكر  وكبح مجاحها ،  وتسخري بعض قواها ،  ني 

أفيصح أن ننسب  ؛  إىل عامل اخلوف من احلوادث الطبيعية املرعبة ،  ودرء أخطارها عن البرش

والفاراِّب وابن سينا ،  وغريهم من كبار الفالسفة االغريق، اعتقاد سقراط وإفالطون وأرسطو

اهل وابن  الرشق والرازي  عاملقة  من  وغريهم  حيان  بن  وجابر  الطويس  الدين  ونصري  ،  يثم 

الغرب رجاالت  من  وغريهم  وباستور  ونيوتن  وديكارت  من ،  وغاليلو  اخلوف  عامل  إىل 

 ؟  ورجال علم واستدالل، وهم أهل عقل وفهم ، احلوادث الطبيعية

العلام هؤالء  اعتقاد  غرار  عىل  ـ  البدائي  اإلنسان  اعتقاد  يكون  ال  عىل  فلم  مبنيهًا  ـ  ء 

 .  وناشئًا من فطرته النقية، االستدالل العقِل املتناسب مع مداركه

عون ـ أحيانًا لتربير هذه النظرية بام تبعثه العقائد الدينية يف النفس من   ثم إنه املادهيني يتذره

 .  وبام يكون هلا من أثر يف طرد الوحشة والقلق واالضطراب عن اإلنسان، السكون والطمأنينة 

بال  ختفهف ـ  ،  إنه العقائد الدينية واإليامن باهلل القادر احلكيم العادل الرحيم:  واجلواب هو

م اخرتعوا فكرة وجود  ،  وتبعث عىل الطمأنينة والسكون،  ـ من القلق  شك إاله انه هذا ال يعني أهنه

ق هلم مثل هذه احلالة  . ( الطبيعيةفهناك فرق بني )دوافع( نشأة العقيدة وبني )آثارها ، اهلل لتحقه

روا أنه طلب الطمأنينة   وقد خلط أصحاب هذه النظرية بني الدوافع واآلثار حيث تصوه

الهذي دفع بالبرش إىل اخرتاع وافتعال فكرة )القوة العليا( ليكتسبوا يف ظلهها هذه  واألمن هو 

املرتتهبة عىل العقيدة المن نهام هو من اآلثار  إشاكلها    نه حصول الطمأنينة وما أيف حني  ،  احلالة
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إجيادها  نفسه،  دوافع  وسكنت  عزيمته  قويت  باهلل  آمن  املطلقة،  فمن  بقدرته  ربطها    ، ألنهه 

ره إوحصول هذه األُمور   نهام يكون بعد االعتقاد بوجود ذلك الفاعل القادر ال باعثًا عىل تصوه

 .  واخرتاعه

بادته واخلضوع له جاء نتيجة خوف اإلنسان  إنه ادهعاء املادهيني بأنه االعتقاد باهلل وع:  رابعا 

مالزمة عقلية أو عادية  ال  إذ  ،  من احلوادث الطبيعية الرهيبة ليس مبنيهًا عىل أيه أساس صحيح

نهه البده من وجود مالزمة عقلية أو عرفية بني  إف،  )اخلوف( )واخرتاع فكرة اإلله( يف الذهن  بني

مة( ر املو  )املقده مة موجبًا لالنتقال إىل النتيجة)النتيجة( حتهى يكون تصوه ة    ،قده وليس هاهنا أيه

ر خالق للكون قادر  ،  مالزمة من هذا النمط بني اخلوف من احلوادث الطبيعية املرعبة وبني تصوه

 .  عىل دفع الباليا 

وال تالزم بني  ،  فإنه فكرة )اخلالق اإلله( ليست هي نفس اخلوف من احلوادث املرعبة 

فكيف ـ واحلال هذه ـ يمكن ،  ساين من تلك احلوادث وهذه الفكرةوجود اخلوف يف الذهن اإلن

 ؟!  أن تستنتج فكرة اإلله اخلالق من حالة اخلوف

أل مالزمة  وذلك  نوع  بينهام  يكون  أن  إاله  ق  يتحقه النفسيهني ال  األمرين  بني  التداعي  نه 

يف العصور    عيش الذي يواحلال انهه ال وجود ملثل هذه املالزمة لدى اإلنسان  ،  عقلية أو عرفية 

 .  الهذي يسند املادهيون اعتقاده باإلله اخلالق إىل خوفه من احلوادث الطبيعية الرهيبة، األُوىل

فلو مل تكن فكرة اخلالق اإلله أمرًا قد فطر عليه اإلنسان وحقيقة يميل إليها يف أعامق قلبه  

وإدراكه،  وضمريه عقله  يف  مركوزًا  وجوده  برهان  يكن  مل  )حالة  ،  أو  يف  ينتقل  أن  الستحال 

وهذا بخالف ما إذا كانت فكرة ،  اخلوف من احلوادث الطبيعية املخيفة( إىل فكرة اخلالق اإلله

فانه هذا يكون وسيلة لالنتقال ـ  ،  اخلالق اإلله أمرًا ارتكازيًا للنسان أو ثابتًا بالربهان يف ذهنه 

 .  له القادر عىل دفع الرش عنهعند مواجهة احلوادث املخيفة ـ إىل وجود اخلالق اال

 : ـ نظرية اجلهل بالعلل الطبيعية   2
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اإلنسان   وتنص هذه النظرية التي تلقى أيضا رواجا كبريا لدى املالحدة اجلدد عىل أن

الهتي حتيط  ،  البدائي عندما واجه احلوادث الطبيعية كالزالزل والسيول والكسوف واخلسوف

واعتربه العلهة الوحيدة لكله    ، به ومل يعرف عللها الطبيعية الواقعية جلأ جلهله إىل اخرتاع فاعل هلا 

يقف عىل السبب    واستطاع من خالل اكتشافاته وحتليالته أن،  وكلهام تكامل فكرياً ،  َشء مبارشة

سنادها إوختىله عن  ،  أسند كل ظاهرة إىل عاملها الطبيعي احلقيقي،  الطبيعي املادي لكل حادثة 

الوحيدة(  )القوة  تلك  احلوادث  ،  إىل  بأسباب  اجلهل  وليد  اهلل  بوجود  االعتقاد  كان  وهكذا 

 .  الكونية الطبيعية 

تنص عليه هذه النظرية،  [ عىل ما إله الفجوات ]أو    [ إله الفراغات]ُأطلق مصطلح وقد 

 .يف القرن التاسع عرش  [هينري دروموندوكان أول من أطلقه ]

[ قال  ديورانت وقد  النظرية ويل  هذه  عن  معربا  خلق  ):  [  عىل  عوامل  ة  عده تعاونت 

أو األحداث الهتي ليس يف  ،  منها الدهشة ملا يسبب احلوادث الهتي تأيت مصادفة،  العقيدة الدينية

  (1)(مقدور اإلنسان فهمها 

إنه العلم وإن وقف عىل مجلة من علل احلوادث إاله أنهه  ):  وقال بعض علامء االجتامع

وهذا ،  وال زالت تعاين من اإلهبام والغموض،  الزالت هناك حوادث مل تقع يف إطار هذا العلم

   ( هو الهذي سبب نشوء العقيدة الدينية

ألنه )العلم( عندهم يسند األُمور  ،  والدينبتنايف العلم  املالحدة ينادون  ومن هنا نجد  

بينام يسند  ،  ويكشف عن العالقات املادية بني الظواهر الطبيعية ومناشئها ،  إىل عللها الطبيعية

 .  )الدين( كله تلك الظواهر واحلوادث إىل علهة واحدة يقيمها مكان مجيع العلل الواقعية

م العلوم ونجاحها  والسنن  ،  يف كشف املوضوعات الطبيعية   وهلذا أيضًا ذهبوا إىل أنه تقده

وتراجعه إىل زاوية  ،  ويوجب انحسار االعتقاد باخلالق،  احلاكمة يف الكون يزعزع مكانة الدين 

 
 . 100/  1قصة احلضارة:   (1) 
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 .  النسيان

 : ومن االنتقادات املوجهة هلذه النظرية 

نهام يصحه يف األُمور  إنه افتعال مثل هذه الفروض واالحتامالت  ـ ما ذكرناه سابقا من أ  أوال 

ا عندما يكون للعادة أو  ، عادات التي مل يكن هلا علهة واقعية ـ روحية أومنطقية ـ عند البرشوال أمه

بل  ،  احلالة سبب واضح ـ كام هو احلال يف مسألة االعتقاد باهلل ـ فال جمال ملثل هذه التعليالت 

 .  السوي ويرفضه املنطق ، هي حينئذ تكون رضبا من اخليال الهذي تأباه العقول السليمة

اختالف  :  ثانياً  عىل  ومنطقهم  اإلهليهني  باعتقاد  جهل صاحبه  عن  ينمه  التحليل  هذا  انه 

فإنه االعتقاد بخالق للكون باعتباره العلهة العليا ـ عند اإلهليهني ـ ال يعني  ؛  مسالكهم ومشارهبم 

الطبيعية  العلل  معاليلها ،  جتاهل  وبني  بينها  املادية  الروابط  انكش،  وإنكار  العلل  ليكون  اف 

 .  والروابط يف ضوء العلم سببًا لتزعزع االعتقاد بوجود اهلل وانحساره

وأيه ظلم أشد  ،  واجلفاء  وعني الظلم،  ونسبة هذا اإلمر إىل اإلهليهني حمض كذب وافرتاء

فانه االعتقاد ،  بل وما هم بريئون منه ،  من أن ننسب إىل طائفة كربى من البرش ما ال يقولون به 

م يعتقدون بأنه النظام العِله السببي  أبل هو بمعنى  ،  ندهم ـ بمعنى إنكار العللباهلل ليس ـ ع هنه

وهو مسبب  ، وينتهي إىل مبدأ أعىل هو علهة العلل، يرجع يف مآله إىل قوة عليا ،  السائد يف الكون

 . وهو موجد ذلك النظام العِله ، األسباب

ة بسيطة وُأخرى معقدة تنظم  وشاهد مافيه من أنظم، فاإلنسان إذا أطله عىل هذا الكون

الطبيعة  بانتظام،  ظواهر  عبثية جرته هذه ،  وتسري عىل وفقها مجيع احلوادث  أو  ودون فوىض 

الفاحصة  العظيم،  النظرة  الكون  هذا  وراء  خالقة  منظمة  مدبهرة  بقوة  االعتقاد  ونظامه  ،  إىل 

 .  وأرسى فيه السنن، هو الهذي أوجد الكون ،  البديع

واإليامن بالعلل  ،  لق القادر املدبهر وليد االعتقاد بالنظام السببي العِله فاالعتقاد بذلك اخلا 

م أصحاب هذه الفرضية من املاديهني موا به  ،  الطبيعية ال إنكارها وجتاهلها كام زعم أوتوهه واهته
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 .  اإلهليهني 

ُأخرى وعند  :  وبعبارة  احلوادث  بعلل  العلم  عدم  عند  اهلل  وجود  يثبت  ال  اإلهلي  انه 

واألُمور الواضحة  ،  بل يعتقد به عندما يقف عىل النظم الكونية السائدة،  والغوامض  املبهامت

النظام،  السياق التنسيق ،  البيهنة  من  يشاهده  ما  هو  بوجوده  واإليامن  اإلذعان  إىل  فطريقه 

 .  ال ما قد يصادفه من الفوىض والعشوائية، والرتابط والنظام،  واالنسجام

،  بدراسة الطبيعة املهتم بعامل األحياء كلهام ازداد علاًم بأرسار الكوناملشتغل ولذلك نرى 

اخلالق لتلك ،  املوجد لتلك القوانني ،  ووعيًا وإدراكًا لقوانينه ازداد إيامنًا ويقينًا بوجود اخلالق

م العلم واإلدراك واالكتشاف خيدم هذا، السنن االعتقاد ال أنهه َيدده أو يزعزعه ألنهه كان  فتقده

 .   يزال الطريق املنطقي إىل هذا اإليامنوال

وهو الهذي مل  ،  وهلذا فليس اإلهلي هو من يبحث عن وجود اإلله فيام جيهل علله وأسبابه

ل اهلي وإىل اآلن ـ يستدله عىل وجود اخلالق املدبهر باألنظمة السائدة يف الكون من  يزل ـ منذ أوه

وجود اهلل ويعتقد به بام جيهل فيه األسباب والعلل  فكيف يعزى إليه أنهه يثبت  ،  دقيقها إىل جليلها 

 ؟  الطبيعية من الظواهر الكونية

ويكفي ملعرفة هذه احلقيقة والتأكد منها الرجوع إىل منطق اإلهليهني واستدالهلم منذ أقدم  

،  فهذا سقراط يستدله يف حماورته مع اريستوديم بالنظام عىل وجود اخلالق،  العصور إىل اآلن

أال ترى )يا اريستوديم( أنه من دالئل التدبري واحلكمة أن متتهع ):  سقراطيها قول  فمام جاء ف

وأن ،  العني ـ وهي ضعيفة ـ بجفون تنفتح وتنغلق عند احلاجة وتنطبق عند النهوم طول الليل

وأن متنح هلا تلك احلواجب  ،  توهب تلك العني غرباالً من أهداب لتقيها فعل الرياح الثائرة

وأن تصنع األُذن عىل صورة ال تكلُّ عن ،  عنها غوائل العرق املتساقط من الرأسكميزاب يمنع  

،  وأن تعطى مجيع احليوانات أسنانًا أمامية لقطع األغذية ،  سامع األصوات وال يعتاض احلس هبا 

وأن يكون الفم الهذي تدخل منه احليوانات األغذية الصاحلة هلا إىل  ،  وأرضاسًا جانبية لسحقها 
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أترى نفسك بازاء كل هذه األعامل الهتي تدله  .  . ضوعًا قريبًا من العينني واملناخريأجوافها مو

دًا بني عزوها إىل الصدفة واالتهفاق،  عىل تدبري وحكمة  وبني اسنادها للحكمة  ،  ال تزال مرتده

 ( ؟ والعلم

]أ أنه هنال) :  [ ريستوديمفأجابه  نا عىل  الكائنات احلية يدله أقله نظر يف  ك  ال واإلله فانه 

هلا    (1)(ذات عامل رحيم خلقها وعده

الكريم  بل   القرآن  جماالت  إن  شتهى  يف  السائدة  بالنظم  سبحانه  وجوده  عىل  يستدله 

 َأْم ُهُم اخْلَالُِقوَن )  ﴿ : فاهلل تعاىل يقول ، الطبيعة
ٍ
ء اَمَواِت  35َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ ََشْ ( َأْم َخَلُقوا السَّ

َوِمْن آَياتِِه َأْن َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ    ﴿ ، ويقول:  [36،  35]الطور:    ﴾َواأْلَْرَض َبْل اَل ُيوِقنُوَن  

وَن ) ِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا إَِلْيَها َوَجَعَل  ( َوِمْن آَياتِ 20إَِذا َأْنُتْم َبرَشٌ َتنَْترِشُ

ُروَن ) ًة َوَرمْحًَة إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ اَمَواِت َواأْلَْرِض  21َبْينَُكْم َمَودَّ ( َوِمْن آَياتِِه َخْلُق السَّ

ْيِل َوالنََّهاِر  22نُِكْم إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لِْلَعاملنَِِي ) َواْختاَِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوا ( َوِمْن آَياتِِه َمنَاُمُكْم بِاللَّ

 ( َيْسَمُعوَن  لَِقْوٍم  آَلَياٍت  َذلَِك  يِف  إِنَّ  َفْضلِِه  ِمْن  َخْوًفا 23َواْبتَِغاُؤُكْم  َق  اْلرَبْ ُيِريُكُم  آَياتِِه  َوِمْن   )

ُل مِ   َماًء َفيُْحيِي بِِه اأْلَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا إِنَّ يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن ) َوَطَمًعا َوُينَزِّ
ِ
اَمء (  24َن السَّ

   [24  -  20]الروم:   ﴾

كثري  اآليات  فهذه   وغريها  يوقف  الكريمة  الهذي  ـ  الكون  يف  السائد  النظام  جعلت 

وليست )اآلية(  ،  ىل وجود منظم هلذا الكوناإلنسان عىل االنسجام والرتابط والنظام ـ دلياًل ع

يف هذه اآليات إاله بمعنى )العالمة( فهي عالمات عىل دخالة الشعور والعقل يف ابتداع هذا 

 .  النظام

وهذا  ،  بقانون العلهية  ونيعتقدكانوا البرش  كون  نه هذه الفرضية تقوم عىل أساس  أ:  ثالثاً 

علل الواقعية للظواهر الطبيعية آل به هذا االعتقاد إىل  يعني أنه اإلنسان البدائي ملها كان جيهل ال

 
 . 164ـ  163: اإلسالم وعرص العلم لفريد وجديانظر:   (1) 
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جيهلها  كان  الهتي  الطبيعية  العلل  حمل  وإحالهلا  الكون(  )خالق  فكرة  يريض  ،  اخرتاع  حتهى 

فلوكان البرش البدائي مدركًا ـ هبذه املنزلة ـ  ،  وجدانه الهذي يلحُّ عليه بنسبة كله ظاهرة إىل علهة

ناشئًا عن إذعانه بأنه النظام الرائع السائد يف الكون  ،  اعتقاده باهلل  ن لقانون العلهية فلَِم ال يكو

ة  ،  وانسجام بعضه مع بعض، الهذي ال ينفك عن تأثري بعض أجزائه يف بعض قد وجد بفعل قوه

 .  وعارفة بالسنن والقوانني الكونية الالزمة ، عاملة

ا مل حيرف منها، فسيجدوهنا  ـ أهنم لو نظروا يف املصادر املقدسة لألديان، وخاصة مل  رابعا 

حيارب اجلهل أشده كيف  أنه القرآن الكريم  تدعو إىل البحث للتعرف عىل حقائق األشياء، ويروا  

َواَل َتْقُف َما َليَْس َلَك بِِه  ﴿، كام قال تعاىل:  ويمنع أتباعه من االعتقاد بَشء بدون علم  ،املحاربة

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئواًل   [ 36]اإلرساء:   ﴾ ِعْلٌم إِنَّ السَّ

،  يستدله عىل وجوده سبحانه بالنظام السائد يف الطبيعة والكونإنه يضيف إىل ذلك، فبل  

واس الطبيعة  يف  النظر  املؤمنني  من  يقول ويطلب  إذ  قوانينها  وفهم  أرسارها  َأَفاَل    ﴿ :  تجالء 

بِِل َكْيَف ُخلَِقْت )  َكْيَف ُرفَِعْت )17َينُْظُروَن إىَِل اإْلِ
ِ
اَمء َباِل َكْيَف ُنِصَبْت  18( َوإِىَل السَّ ( َوإِىَل اجْلِ

 [ 20  -  17]الغاشية:   ﴾ ( َوإِىَل اأْلَْرِض َكْيَف ُسطَِحْت 19)

فيقول:   الكون،  يف  وتفكرهم  املؤمنني  عن  َواأْلَْرِض  ﴿وخيرب  اَمَواِت  السَّ َخْلِق  يِف  إِنَّ 

ِري يِف اْلَبْحِر باَِم َينَْفُع النَّاَس َوَما َأْنَزَل اهللَُّ   تِي جَتْ ْيِل َوالنََّهاِر َواْلُفْلِك الَّ  ِمْن  َواْختاَِلِف اللَّ
ِ
اَمء ِمَن السَّ

 َفَأْحَيا بِِه اأْلَ 
ٍ
ِر َبنْيَ  َماء َحاِب املَُْسخَّ َياِح َوالسَّ يِف الرِّ ٍة َوَترْصِ ْرَض َبْعَد َمْوهِتَا َوَبثَّ فِيَها ِمْن ُكلِّ َدابَّ

 َواأْلَْرِض آَلَياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ 
ِ
اَمء    164]البقرة:   ﴾السَّ

  فكيف جيوز ألصحاب هذه النظرية ـ واحلال هذه ـ أن يفرتوا عىل أصحاب الرساالت 

الطبيعية بالعلل  جهلهم  بسبب  إاله  تكن  مل  سبحانه  اهلل  إىل  دعوهتم  بأنه  واألسباب  ،  اإلهلية 

 .  الواقعية للظواهر الكونية

ح بأنه العلامء هم الذين خيشون اهلل دون غريهمالكريم القرآن  بل إن     ﴿ :  إذ يقول،  يرصه
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اخلشية واخلوف  ، فاآلية الكريمة تصف العلامء ب[ 28]فاطر:  ﴾إِنَّاَم خَيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلاَمُء  

ألنهه حالة تسيطر  ،  فإنه اجلبن أمر مذموم ،  ال اجلبن الهذي هو يف مقابل الشجاعة  ، منه سبحانه

أو الظلمة املوجودة ،  عىل اإلنسان ألجل جتنهبه لأُلمور املرعبة غري الواقعية كاخلوف من الغول 

 .  حقيقة يف قبو مع العلم بعدم وجود ما خييف

الصدور   متأل  الهتي  اإلهلية  بالعظمة  اإلنسان  إحساس  عن  عبارة  فهي  اخلشية  ا  وأمه

 .  وجليل فعله، والنفوس مهابة عند مشاهدة عظيم خلقه 

ه وختيهله،  ووعيه   ، وهذا األمر مسبهب عن علم اإلنسان بالعظمة اإلهلية ال جهله ،  ال تومهه

ا اخلوف منه سبحانه اإلنسان العاقل خياف يف قرارة نفسه أن ال يقوم بام عليه  فألجل أنه  ،  وأمه

 .  من وظائف العبودية جتاه ذلك الرب العظيم

واالعتقاد  أنه  ـ    خامسا    سبيله  يف  واإليثار  له  واخلضوع  وعبادته  اإلله  فكرة  كانت  لو 

  باملسؤولية جتاهه من والئد اجلهل البرشي باألسباب الطبيعية واخلوف من احلوادث الكونية 

من   ، املرعبة دواعيها  انتفاء  رغم  احلارضة  املجتمعات  يف  حتهى  قائمة  الفكرة  هذه  نجد  فلامذا 

وال خوف بسبب  ،  حيث الجهل بسبب ما اكتشفته العلوم من العلل الطبيعية،  اجلهل واخلوف 

نه من جتنب أرضارها وأخطارها ، تغلب اإلنسان احلديث عىل أكثر حوادث الطبيعة  .ومتكه

س فام الهذي يفرسه  واإلحساس  ،  بني املجتمعات احلارضة (   بقاء فكرة )اإلله املعبود املقده

يلحق كله ذلك من االعتقادات واملامرسات  ،  باملسؤولية جتاهه والسعي لتحصيل رضاه وما 

 ؟  العملية الدينية وقد زال اجلهل واخلوف

رهانًا ساطعًا عىل  بو أليس بقاء هذا األمر ـ مع زوال ما قيل عن علهته ـ يعده دلياًل واضحاً 

فكرة )اإلله املعبود( هو الهذي دفع   وراء نشأة،  غري عامل اجلهل واخلوف،  أنه هناك عاماًل آخر

 ؟  الذهن اإلنساين إىل االلتزام هبذه الفكرة واملعتقد إىل اليوم

قيل وكبحوا  :  ولو  الطبيعة  عىل  تغلهبوا  العرص  هذا  يف  رين  واملفكه العلامء  انه  صحيح 
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واخلوفوعرف،  مجاحها  اجلهل  من  روا  وحتره وعللها  أرسارها  )اإلله  ،  وا  فكرة  ورثوا  ولكنههم 

 .  ومل يستطيعوا التخلهص منها والتحرر من رواسبها ،  املعبود( من آبائهم وأسالفهم

نقولإف رين:  نهنا  واملفكه العلامء  هؤالء  بمثل  ازدراء  إاله  هذا  لشأهنم،  وهل  ،  واحتقار 

،  وقوة التحليل الهتي تأبى التقليد األعمى، ورشادة العقل، كروجتاهل ملا هم عليه من سداد الف

 .  وترفض التبعية اجلاهلة

وبني ما  ،  مل يميهزوا بني الدافع للعقيدة  ه الفرضية والتي قبلها أصحاب هات  أنـ    سادسا 

)ما يرتتب عليها من و   فال يمكن أن تكون )الدوافع( لَشء ،  يف القيمة،  يرتتهب عىل ذلك الدافع

بينام تكون ،  فقد يكون الدافع نحو الَشء أمرًا تافهًا القيمة له ،  اآلثار والنتائج( ذات قيمة واحدة

 .  النتائج والقضايا احلاصلة من ذلك الدافع ذات قيمة عالية جدًا كام يف املقام

ومن املعلوم  ،  فعالقة اإلنسان بالثروة والشهرة هي الهتي تدفع إىل االكتشاف واالخرتاع

 .  ولكنه األثر الناتج عنه ذو قيمة عالية، دافع هنا أمر رخيص أنه ال

واحلال انه احلرب ـ كام نعلم ـ دافع  ،  كام أنه احلرب وراء أكثر االكتشافات واالخرتاعات 

الت العلمية والصناعية ذا قيمة عالية، رخيص  .  بينام يكون ما ينشأ عىل أثرها من التحوه

بني والتفريق  الفرز  من  البده  تفسري  ،  )اآلثار( و  )الدافع(  وهلذا  يف  بينهام  اخللط  وعدم 

 .  ظاهرة من الظواهر 

باهلل  ـ    سابعا  االعتقاد  )انه  وهو  أنفسهم  عند  من  أمرًا  افرتضوا  قد  املحلهلني  هؤالء  أنه 

وبعد أن اعتربوا ذلك أمرًا مسلهاًم ال نقاش فيه عمدوا إىل البحث  ،  اعتقاد بأمر موهوم وباطل(

عىأواحلال  ،  األمر الباطل املوهوم فنحتوا ما نحتواعن أسباب نشوء هذا   إذ  ،  نه هذا نفس املده

لو مل يكن نفس االعتقاد بوجود اهلل أمرًا باطاًل ـ يف نظرهم ـ بل كان ممها يدعمه الدليل الصحيح 

ى عن فإن  ،  لتفسري نشوئه  والربهان الواضح ملا نحتوا هذه الفرضيات  اإلنسان العاقل ال يتحره

ألنه هذا االعتقاد هبذه املعادلة يستند ،  مثالً   4=    2× 2:  تقاد باملعادلة احلسابية التاليةأسباب االع
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 .  ونحت علل وفرضيات، فال جمال فيه الختالق أسباب، إىل أمر واقعي

العلمية،  ـ    ثامنا  احلقيقة  من  هروب  جمرد  واعتربوه  اإليامن،  احتقروا  الذين  هؤالء  أن 

، وهو إله ال دليل عليه إال اهلوى،  فراغاتالإله  راحوا يكذبون عىل أنفسهم بإله جديد بدل  

[ تسميته  يمكن  السننيوالذي  يف  ماليني  العبارة  هذه  يستخدمون  فهم  املعضالت  كل  يف  [، 

)نحتاج فقط إىل ماليني السنني  جهون هبا، حيث نسمع قوهلم دائام:  التي يواالعلمية الصعبة  

 ليخرج نظام حيه ذكي من عبثية عشوائية غبية(  

)حتولت اخلاليا البسيطة إىل خملوقات معقدة بعدماليني السنني وليس بشكل    وقوهلم: 

 مبارش كام تظنون( 

السنني   وقوهلم:  ماليني  وبعد  جًدا  بسيط  كان  التناسِل  )اجلهاز  كامل    )  جهاز  أصبح 

 الوظائف( 

 بل استغرق ذلك ماليني السنني(  .) )الديناصورات مل تتحول إىل طيور فجأة. وقوهلم: 

[ التي يفرون هبا من اهلل، ال تعني ماليني من  ماليني السنني ]املشكلة العويصة هو أنه  و

رج يف األخري كونا يف  ة، والتي خت العشوائية والعبثي السنني املنتظمة وإنام تعني ماليني من السنني  

 . منتهى الدقة واإلحكام 

. وكلام زاد  .املزيد من الوقت  كلام منحناها  أنه العشوائية تزداد فوضويتها وعبثيتها    مع

 الوقت ابتعدت العشوائية عن النظام واجتهت إىل اخلراب والفوىض أكثر. وليس العكس! 

 ـ نظرية العامل االقتصادي:   3

كله  هو السبب يف ظهور الدين، ومثله    عامل اقتصاديأن الوهي النظرية التي تنص عىل  

وثقافة وفن  وفلسفة  علم  من  املجتمع  يف  دينية ،  ما  وسنن  وتقاليد  الدينية  ،  وآداب  فاألفكار 

ردة فعل لألوضاع االقتصادية السائدة يف    والفلسفة امليتافيزيقية ـ حسب حتليلهم ـ ليست إاله 

 .  الظواهر االجتامعية املذكورة من غري فرق بني ظاهرة وُأخرىمتامًا مثل بقية ، املجتمع
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الدين واملفاهيم الدينيهة كانت آلة طيهعة بيد    ونص بعض أصحاب هذه النظرية عىل أن

املستَغلِّني ثورة  والعامل،  املستِغلِّني إلمخاد  الفالهحني  آخرون عىل  من  بلسم  ، ونص  الدين  أنه 

وا املحرومون  إليه  يلجأ  كان  آالمهم مسكن  من  للتخفيف  أنفسهم  وتربير  ،  ملضطهدون 

 .  وعجزهم عن إصالحها ، أوضاعهم

أنه كله ما يف املجتمع البرشي  وأصحاب هذه النظرية هم الشيوعيون الذين ذهبوا إىل  

والبنية التحتية عبارة عن الوضع االقتصادي وتطور وسائل  ،  وبنية فوقية،  ينقسم إىل بنية حتتية 

وتكاملها  االقتصاديةوم،  اإلنتاج  العالقات  من  ـ  بتبعها  ـ  ينشأ  عن ،  ا  عبارة  الفوقية  والبنية 

فكل هذه األُمور  ،  األفكار االجتامعية والسياسية والثقافية واألدب والفن والدين والفلسفة

تتبع يف شكلها ونوعيتها الوضع االقتصادي ونوعيهة العالقات االقتصادية النامجة بدورها عن 

 .  وتكاملها تطور وسائل اإلنتاج 

  )ينبغي البحث عن منبع األفكار االجتامعية :  معربا عن ذلك  قال )كونستانيتوف(وقد  

  (1)والسيـاسيـة واحلقوقية والدينية يف االقتصاد قبل كل َشء(

االجتامعية الظواهر  مجيع  لتعليل  املاركسيهون  اخرتعه  الهذي  األصل  هو  وبذلك  ،  هذا 

ل متبوع والثاين تابع.  وغري أصيل ،  أصيل:  نوعنيأرادوا تقسيم األشياء إىل   يتغري بتغريه  ،  واألوه

ل ره، األوه  .  ويتكامل بتكامله وتطوه

والعالقات   للظروف  تابعة  ا  اهنه فزعموا  الدينية  العقيدة  ظاهرة  وا  فرسه وهكذا 

 .  املتدهورةوانه املفاهيم الدينية ليست سوى ردة فعل لألوضاع االقتصادية ، االقتصادية 

نه أصحاب الرق واالقطاعيهني والرأسامليهني يف عهود )الرق واالقطاع  إوألجل ذلك ف

والرأساملية( كلهام خشوا ثورة العبيد والفالحني والعامل يف وجه املستِغلِّني هلم بسبب ما يالقونه  

الضغوط املحر،  من  بني  جوها  وروه والروحية  الدينية  باملفاهيم  ل  التوسه إىل  ومني  عمدوا 

 
 .4دور األفكار التقدمية يف تطوير املجتمع:   (1) 
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غضبهم من  والتخفيف  ختديرهم  هبدف  الناقمني  االنتفاضة  ،  والكادحني  عن  وِصفهم 

وهبدف تكريس خضوعهم واستسالمهم إلرادة األسياد واالقطاعيهني والرأسامليهني  ،  والثورة

وبأنه التذرع به يستعقب أجرًا عظياًم يف اليوم  ،  وكان من ذلك الدعوة إىل الصرب ،  واستغالهلم

 .  م باجلنة ونعيمها املقيم ووعده، اآلخر

)وما القوانني والقواعد  : وهذا التحليل املفتعل هو الهذي قصده ماركس وانجلز بقوهلام

 (1) واألديان بالنسبة إىل العامل إاله أوهام برجوازية تسترت خلفها مصالح برجوازية(،  األخالقية

   : ومن االنتقادات املوجهة هلذه النظرية

الدين ومفاهيمه  معلومات هذاـ أن    أوال  املادهيني عن  ،  وجذوره وأفكاره،  الفريق من 

أو ما وجدوه يف املجتمع من غث وسمني منسوب إىل  ، يرجع إىل انطباعاهتم عن سلوك آبائهم

الدين ،  الدين حقيقة  متثهل  ال  رات  والتصوه واملواقف  الترصفات  هذه  من  الكثري  أنه  وال شك 

الصايف،  الناصعة ا،  وجوهره  ما فقد طرأ عىل  الدينية من التشويه واملسخ واالعوجاج  ألُمور 

 .  غيهب تلك النصاعة والصفاء خلف غيوم من اإلهبام واالنحراف 

الدينأن  ولو   لدراسة  األصيلة  الدينية  املنابع  اعتمدوا  املادهيني  سرية  ،  هؤالء  وجعلوا 

عىل   حلكمهم  مالكًا  واالنحرافات  الشوائب  من  النقي  وسلوكهم  املخلصني  العقيدة قادته 

هذا إن كانوا غري متأثرين بأفكار مسبقة وغري مندفعني  ،  واألفكار الدينية لقضوا بغري ما قضوا 

 .  بنيهات مبيهتة

الدينية من اآلثار  أن:  ثانياً  البنهاءة يف حياة    هؤالء تغافلوا عامه للدين والعقيدة  اإلجيابية 

م والرق، اإلنسان ا من أهم عوامل التحرك والتقده  . ي والصعود ال اجلمود والركودوكيف أهنه

م العلميفالعقيدة الدينية هي التي تساهم يف   املتديهن يسند وجود العامل  ، ذلك أن  التقده

ومن الطبيعي أن تكون    .. واملادي يسنده إىل التصادف األعمى،  إىل فعل قوة عليا عاملة قادرة

 
 .52النظام الشيوعي:   (1) 
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ال دون  واألنظمة  السنن  اكتشاف  عىل  الباعثة  هي  األُوىل  عىل أل،  ثانيةالعقيدة  العامل  إقبال  نه 

وهو ال  ،  اكتشاف الروابط والنواميس الكونية فرع علمه بوجود سنن قطعية عىل سبيل اإلمجال 

وهذا ممها ال يتوفهر  ،  حيصل إاله مع العلم بأنه الكون من صنع اخلالق العامل القادر املدبهر احلكيم

 .  تعني الفوىض والالنظامإذ الصدفة  ،  عند من يقول بوجود الكون عن طريق الصدفة

األخالق و دعامة  ذلك    الدين  اإلحلاد،  باهلل سبحانهأبخالف  اإلنسان  اعتقاد  وانهه  ،  نه 

وهدف لغاية  احلياة،  خلقه  هناية  ليس  املوت  قوياً   ؛وانه  رادعًا  اإلنسان  يف  عن ،  يولهد  يردعه 

وتوجب نموه  ،  اًل أخالقيةكام أنهه يولهد فيه مث،  االنسياق وراء شهواته الرخيصة وأهوائه ونزواته

ة يف كيانه فال يرتكب كل ما متليه عليه مصاحله الشخصية كام هو دأب املادهي  ،  السجايا اخلريه

 .  غري املؤمن باهلل

راً ولذلك   أو قنبلة سامة  ،  فإنه العامل الكيمياوي إذا اقرتح عليه بأن يصنع سالحًا مدمه

بخالف العامل املادهي الهذي ،  الطلب إذا كان مؤمنًا باهللال ينفذ هذا  ،  فتهاكة لقاء عرض مادي مغر 

 .ال يعتقد برقابة إهلية وال بجنة وال نار

اإلنسان الهذي يعتقد بأنه وراء هذا الكون  ، ذلك أن  الدين عامل التحرك واالستمراريةو

تقاده هذا نه اعإوجه إليه واستعان به فإذا ت،  درء املصائب عنهو  قوة عليا قادرة عىل دفع الشدائد

م ألنهه يرى نفسه معتمدًا عىل تلك ،  يساعده عىل االستمرارية واالستقامة بل والتحرك والتقده

وتأييدها  بنرصها  وآماًل  وثيق،  القوة  ركن  إىل  يركن  الهذي ال  املادي  انه ،  بخالف  يعني  وهذا 

 .  وأشده ما حيتاج إليه اإلنسان هي احلوافز، الدين أكرب حمفهز

الهذي  من أكرب الدوافع عىل االلتزام بالقوانني؛  الدين    ن  وفوق ذلك كله، فإ فاإلنسان 

بل ويضبط خطرات  ،  ويعتقد بأنهه حييص عليه حركاته وسكناته ،  يرى نفسه يف حمرض اهلل سبحانه 

خاصة إذا عرف بأنه تطبيقه  ،  لن يرتكب أيهة خمالفة قانونية،  ونوايا ضمريه،  قلبه وأوهام فكره 

ده عليه يستتبع العقاب    للقانون يستتبع الثواب  األُخروي اجلزيل واألجر اإلهلي اجلميل ومتره



443 

 

القانون بألف حيلة وحيلة،  اإلليم  يتحايل عىل  الهذي  املادي  وال يرتدع عن خمالفته  ،  بخالف 

ة نظارة ورقابة،  والتملهص منه كلهام سنحت له الفرصة  وال  ،  وال خيشى عقاباً ،  ألنهه ال يؤمن بأيه

 .  يرجو ثواباً 

  ؛ غري ذلك من اآلثار الفردية واالجتامعية البنهاءة الهتي ال غنى للفرد واملجتمع عنها   إىل

ر وأنهه ُأفيون وأنهه يوجب الركود واجلمود  ؟!  فكيف يصف املاركسيهون الدين بأنهه خمده

حياة  أ:  ثالثاً  من  األُوىل  العصور  يف  نشأهتا  يف  هو  انهام  العقيدة  نشوء  علهة  يف  البحث  نه 

يرتبط باألدوار  الشيوعيون ومن يقول هبذه النظرية  يف حني انه ما يذكره ، ىل األرضاإلنسان ع

نه ما  إف،  أي قبل أن توجد ظاهرة الرق واالقطاع والرأساملية،  املتأخرة جدًا عن تلك العصور

فتعليل العقيدة ،  يذكرونه يرجع إىل عصور األغارقة أو ما جرى يف ُأوروبا يف القرون الوسطى 

رة عن احلياة البرشية األُوىل جداً  د مفضوح،  خطأ فضيع،  الدينية هبذه الظواهر املتأخه إذ  ،  أو تعمه

،  ما الهذي يفرس نشوء العقيدة الدينية ووجودها يف العهود األُوىل من حياة اإلنسان عىل األرض 

   وقبل وجود هذه الظواهر )أي الرق واالقطاع والرأساملية(

الظوأ:  رابعاً  تقسيم  فوقية نه  وُأخرى  حتتية  بنية  إىل  االجتامعية  الثقافة  ،  اهر  أنه  ر  وتصوه

االقتصاد( من شأنه  )أي  التحتية  للبنية  التابعة  الفوقية  البنية  من  كلهها  والدين  والعلم  والفن 

،  وكله حتليالهتم وآرائهم،  إبطال كله نظرات املاركسيهني يف جمال الفلسفة والتاريخ واالقتصاد

التي اخرتعها ماركس تستلزم أن يكون جمموع مناهجها يف املجاالت املختلفة    نه هذه القاعدةإف

،  نابعة من احلالة االقتصادية وما كانت عليه وسائل اإلنتاج يوم أطلق ماركس وانجلز نظريتهام 

ت وسائل اإلنتاج وتغريه الوضع االقتصادي انتهى دور املناهج املاركسية  ،  وعىل ذلك فلو تغريه

ا املجاالت  املناهج،  ملختلفةيف  تلك  تضادد  ُأخرى  مناهج  تتخذ  أن  ات  ،  فالبده  ملتغريه تبعًا 

ر وسائل اإلنتاج، االقتصاد  .  والعالقات االقتصادية، وتطوه

املاركسيون يقوله  ما  فنفس  ذلك  الشعوب:  أي ،  وعىل  ُأفيون  عامل  أو،  )الدين  نهه 
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ال ،  الركود( الهتي كانت تسود  التي أطلق فيها ماركس  هو من نتائج األوضاع االقتصادية  بيئة 

ر الوضع االقتصادي،  كلمته هذه ت النظرية،  فحيث تطوه إىل نظرية    وتغريه إىل وضع آخر تغريه

هي  ،  ُأخرى النتيجة  تكون  أن  يمكن  للعملأفربهام  الدين حمفز  ة ،  نه  لأُلمه من ،  وحمرك  وعامل 

م  وخاصة هذه ،  ه بنفسهوهذا يعني انه ماركس قىض عىل مجيع أفكار،  عوامل املقاومة والتقده

 .  النظرية حول الدين

أطرافها أ:  خامساً  وتشعهب  عها  وتنوه سعتها  عىل  االجتامعية  الظواهر  هذه  تعليل  نه 

والفن واآلداب( بعامل اقتصادي أشبه ما يكون بتعليل  ،  والدين والثقافة،  )كالعلم والفلسفة

 .  ضواحي تلك املدينة باهنيار سقف خشبي يف إحدى ، زلزال هائل دمر مدينة عظمى 

أنه  أصحيح   إاله  االجتامعية  الفكر والظواهر  ًا يف جماالت  هامه دورًا  يلعب  االقتصاد  نه 

فليس االقتصاد هو القوة  ،  االقتصاد ليس هو العامل الوحيد الهذي له مثل هذا الدور والتأثري

،  نع تاريخ الناسوليست وسائل اإلنتاج هي القوة الكربى الهتي تص، الوحيدة املحركة للتاريخ

وتنظمهم للتاريخ،  وتطورهم  ُأخرى  حمركة  عوامل  هناك  الباحثني  بل  كل  هبا  أقر  وقد   ،

 واملفكرين. 

التي جبل عليها اإلنسانفمنها   إنكاره يف نشوء  إف،  الغرائز  نه هلا دورًا مؤثرًا ال يمكن 

االجتامعية الروحيون  ،  احلوادث  أثبت  خاصه أفقد  غرائز  عىل  ينطوى  اإلنسان  كل  نه  تفعل  ة 

واملجتمع احلياة  يف  اخلاص  أثرها  منها  العلم،  واحدة  طلب  غريزة  .  واجلامل،  واجلاه،  مثل 

رات اجتامعية ، وغريها   .  وما يتولد عنها من تطوه

ألن  ،  الظواهر االجتامعيةصناعة  نه هلا أثرًا كبريًا يف  إف  ؛الشخصيات البارزةومنها تأثري  

توجد و ،  وتصنع أحداثاً ،  بل تلعب أدواراً ،  ألوضاعهذه الشخصيات ال تكتفي بالتفرج عىل ا

وتاريخ األُمم بام فيها من صفحات مرشقة خري شاهد عىل أنه هذه الشخصيات قد ،  تغيريات

وانهه لوالهم  ،  وأوجدت الكثري من التحوالت،  أشعلت رشارة الكثري من الثورات االجتامعية 
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رت تلك الثورا ، ملا حدث مثل تلك التحوالت  .  توملا تفجه

رات االجتامعية لدى االمم  ،  فكرة القومية ومنها ال فقد كان هلا أثرها اخلاص يف التطوه

وهلذا عمد ،  فهذا هو هتلر األملاين أشعل احلرب العاملية الثانية بفكرة القومية النازية ،  املختلفة

ل بالقومية  رين يف بعض البالد إىل التوسه ،  مشاعر الناس هبا وإهلاب  ،  وإحياء روحها ،  بعض املفكه

 .  ا للوقوف يف وجه االعداء أو حتقيق النهضة فيه

حملها  يف  املبحوثة  للتاريخ  املحركة  العوامل  من  وغريها  العوامل  هذا  مالحظة    ومع 

وتأثريها البالغ يف الظواهر االجتامعية كيف يصحه للامركسيهني أن يسندوا كل ما يف املجتمع من  

 ؟!  فية وأدبية ودينية إىل عامل اقتصادي فقطمظاهر علمية وفلسفية وفنية وثقا 

لو مل تكن للعقيدة الدينية جذور فطرية أو مل تكن هناك رابطة بني مشاهدة النظام  :  سادساً 

أفكار كثرية ال قيمة علمية هلا، مثل    فلامذا يتفق املستَغلهون مجيعًا عىل ،  واالعتقاد بوجود املنظم

ا تستند إىل رفع بعض الشعوب عىل بعض ،  خاطئة ومرفوضةفكرة  مع كوهنا  فكرة القومية   ،  ألهنه

ُأخرى حساب شعـوب  عىل  خاص  بشعب  اخلدمات  هو  ،  وحرص مجيع  الواجب  انه  واحلال 

 .ِصف اخلدمات لصالح اإلنسانية مجعاء دون متييز وال استثناء 

احلهم  نه املستغلهني للطبقات املحرومة كانوا يستخدمون الدين يف سبيل مصأيعني  وهذا  

فلو مل يكن الديهن والتدين أمرًا فطريًا  ،  وهم يعتمدون عىل واقعية مقبولة لدى املستغلني ذاتياً 

 ؟!  أومل يكن أمرًا منطقيًا لدَيم فلامذا مل يرفضوا هذه اآللة الهتي تستخدم ضدهم ،  عند املحرومني 

من يميز بني ما هو    أمل يكن بني مجاهري الطبقات الفالحية والعاملية طوال القرون املتامدية 

 ؟!  يف مصلحتهم وما هو ضد مصلحتهم

النظرية نثق هبذه  األمر جيعلنا ال  الدينية  ،  إنه هذا  للعقيدة  بأنه  نذعن  أن  إىل  يدفعنا  بل 

 .  غري ما ذكره املاركسيون ، جذورًا وخلفيات أعمق يف كيان اإلنسان وحياته

وأصحاب الثروة واملكنة  ،  املرفههةنه ما ذكروه يستلزم أن ال يوجد بني الطبقات إ:  سابعاً 
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متديهن املنافع ،  أيه  وجلب  الثورات  إلمخاد  تستخدم  وسيلة  سوى  ليس  الدين  بأنه  ،  لعلمهم 

نهنا نجد طول التاريخ أصحاب ثروة وقفوا أعامرهم وثرواهتم يف سبيل حتقيق األهداف  أواحلال  

واملظلوم والظامل  والفقري  الغني  صار  بحيث  سة  املقده واملضَهد و  ،الدينية  هذه ،  املضطِهد  يف 

سواء األغنياء  أأي  ،  الظاهرة  بني  بل  فقط  واملحرومني  الفقراء  بني  ليس  متديهنني  نجد  نهنا 

وهذا يعني أنه قضية اإليامن باهلل ليست ناشئة من عوامل اقتصادية كام ،  وأصحاب الثروة أيضاً 

 .  الفكر السليم ومسألة عقلية يقود إليها ، بل هي قضية روحية فطرية ، ذكروا

حال الطبقات املحرومة    نهه كلهام انتعشأستشهدوا به لتربير نظريتهم )وهو  نه ما اأ:  ثامناً 

راجت العقيدة الدينية( جهل من هؤالء  ،  وكلهام تردهت،  اقتصاديًا انحرست العقيدة عن حياهتم 

 .  املحلهلني بمجريات التاريخ

  ، ة كيف ازدهرت احلالة االقتصادية العامةنجد يف احلضارة اليونانية واإلسالمي   ذلك أننا 

نت جنبًا إىل جنب مع ازدهار العقيدة الدينية  وكان ملعرفة اهلل واإليامن به دور بارز ومكانة ،  وحتسه

 .  كربى يف هذه املدنيات واحلضارات

الكربى احلضارات  هذه  تاريخ  راجع  من  كله  عليها  يقف  حقيقة  من  ،  وهذه  هي  بل 

 .  نحتاج معه إىل ذكر الشواهد والنامذجالثبوت واجلالء ما ال 

الهتي  أ:  تاسعاً  والفرتات  املجاالت  بعض  يف  وانحسارها  الدينية  العقيدة  أمر  تدهور  نه 

نشط فيها االقتصاد العام وانترش الرفاه ال يعود إىل ما ذكروه من النسبة التعاكسية بني )انتعاش  

ة( بحيث يكون انتعاش احلالة االقتصادية  )انحسار العقيدة الدينيو  احلالة االقتصادية العامة( 

وتردهَيا سببًا لرواج العقيدة ، العامة للكادحني سببًا يف اإلعراض عن العقيدة واملفاهيم الدينية

بل يعود إىل أنه طغيان غريزة من الغرائز من شأنه أن يغطي عىل اجلوانب األُخرى يف  ،  الدينية 

بل يعمه غريزة حب اجلاه واجلنس  ،  ب املال والثروةوهذا ال خيتص بغريزة ح،  احلياة اإلنسانية

فإذا زادت االستفادة من غريزة معيهنة كام لو متادى املرء يف غريزة حب  ،  وغري ذلك من الغرائز
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بل وحتهى ما اعتقده من أفكار ثبتت لديه  ، املال ومجعه أو اجلنس نس سائر ما عنده من الغرائز

ة القاطعة كالدين وماشاكل ذ  .  لك باألدله

َشء:  عارشاً  مصاحلهم  سبيل  يف  الدينية  للعقيدة  املستِغلهني  استخدام  والدوافع  ،  انه 

ل،  املوجدة للعقيدة الدينية َشء آخر وما قاله املاركسيون ،  والبحث انهام هو يف الثاين دون األوه

ل دون الثاين وقد   ، فالعقيدة حقيقة موجودة يف طبيعة اإلنسان وخمتمرة بفطرته،  يرجع إىل األوه

،  كام يف الطب وأشباهه ، وهذا واقع يف أشياء ُأخرى أيضاً ، استغلهها بعض األشخاص ملصلحته

ألنه بعض األشخاص أو  ،  انه الطب قضيهة خمرتعة ال واقع هلا وال رضورة:  فال يصحه أن يقال 

 .  واستجرار املنافع من ورائها ، بعض األطباء استخدم الطب الستدرار األرباح

عرب   كام  ذلك أو  ديورانت]  عن  بقوله ويل  لكن  :  [  خلقًا  الدين  خيلق  مل  الكاهن  )إنه 

فلم تنشأ ،  استخدمه ألغراضه فقط كام يستخدم السيايس ما للنسان من دوافع فطرية وعادات

العقيدة الدينية من تلفيقات وأالعيب كهنوتية انهام نشأت عن فطرة اإلنسان بام فيها من تساؤل  

  (1) ال ينقطع(

بام ذكره املاركسيون من أنه الدين كان يستخدم كوسيلة    نا جدال لو سلهم:  حادي عرش 

الفقراء  أيدي إنه ذلك  إف،  ملصلحة األثرياء وإضعاف  الهتي طالتها  بالنسبة للمذاهب  نهام يصحه 

االستعامر،  التحريف  أوجدها  الهتي  كافة ،  أو  عىل  احلكم  هذا  لتعميم  دلياًل  ذلك  يصلح  وال 

 .  الرشائع

ة وواضحة لألنبياء السابقني ضد  يف  نجد  حيث أننا   القرآن الكريم يزخر بترصحيات هامه

نه دعواهتم كانت ملجأ للمحرومني واملظلومني وسبياًل إىل كرس  أ جد أيضًا كيف نو، املستِغلهني 

 .  وإعادة احلقوق إىل أصحاهبا ، شوكة الظاملني ودحر املستِغلهني 

إِنَّ فِْرَعْوَن  ﴿قوله تعاىل: عليه السالم عند ذكر اهلدف من إرسال موسى حيث نجد فيه 

 
 . 177/  1قصة احلضارة:   (1) 
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ْم إِنَُّه َعاَل يِف اأْلَْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا َيْستَْضِعُف َطائَِفًة ِمنُْهْم ُيَذبُِّح َأْبنَاَءُهْم َوَيْسَتْحيِي نَِساَءهُ 

ِذيَن اْسُتْضعِ 4َكاَن ِمَن املُْْفِسِديَن ) ًة َوَنْجَعَلُهُم  ( َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعىَل الَّ ُفوا يِف اأْلَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ

 [ 5،  4]القصص:   ﴾اْلَواِرثنِيَ 

:  موسى)عليه السالم( عىل فرعون استعباده لبني إرسائيل إذ يقولونجد فيه احتجاج  

ائِيَل ﴿    [22]الشعراء:   ﴾ َوتِْلَك نِْعَمٌة مَتُنَُّها َعَِلَّ َأْن َعبَّْدَت َبنِي إرِْسَ

وهكذا نجد األنبياء عليهم الصالة والسالم يتبعهم بسطاء الناس وفقراءهم، كام قال  

َبَعَك اأْلَْرَذُلوَن  ﴿ تعاىل:   يات التي تفيد  وغريها من اآل،  [111]الشعراء:    ﴾ َقاُلوا َأُنْؤِمُن َلَك َواتَّ

والظاملنيأ واملستكربين  الطغاة  ضد  هة  موجه كانت  اإلهلية  الدعوات  املعتدين  ،  نه  وضد 

 .  وهلذا كان املحرومون يبادرون إىل تأييدها قبل أيه مجاعة ُأخرى، واملستغلني 

حيثه أتباعه عىل اإلعداد العسكري ملواجهة أعدائهم من الذين  الكريم  نجد القرآن    كام

العادلةال ترضيهم ت يقول  ،  عاليم اإلسالم  َوِمْن ﴿:  تعاىلإذ  ٍة  ُقوَّ ِمْن  اْسَتَطْعُتْم  َما  هَلُْم  وا  َوَأِعدُّ

ُكمْ   [ 60]األنفال:   ﴾ ِرَباِط اخْلَْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللَِّ َوَعُدوَّ

  َيْمَحُق اهللَُّ ﴿:  كام هاجم املرابني الذين يستغلون حاجة الناس ويمتصون جهودهم بقوله

اٍر َأثِيمٍ  َدَقاِت َواهللَُّ اَل حُيِبُّ ُكلَّ َكفَّ َبا َوُيْرِِّب الصَّ ِذيَن آَمُنوا    ﴿ ، وقوله:  [ 276]البقرة:    ﴾ الرِّ َا الَّ َياَأَيُّ

ُمْؤِمننَِي )  َبا إِْن ُكنُْتْم  َما َبِقَي ِمَن الرِّ َوَذُروا  ُقوا اهللََّ  َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا بِحَ 278اتَّ مَلْ  ْرٍب ِمَن اهللَِّ  ( َفإِْن 

 [ 279،  278]البقرة:   ﴾ َوَرُسولِِه َوإِْن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَوالُِكْم اَل َتْظلُِموَن َواَل ُتْظَلُموَن 

َة َواَل ُينِْفُقوهَنَا يِف َسبِيِل  ﴿:  وندد بكانزي الثروة إذ قال َهَب َواْلِفضَّ ِذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ َوالَّ

 ْ َفَبرشِّ )اهللَِّ  َألِيٍم  بَِعَذاٍب  َوُجنُوهُبُْم  34ُهْم  ِجَباُهُهْم  هِبَا  َفُتْكَوى  َجَهنََّم  َناِر  يِف  َعَلْيَها  حُيَْمى  َيْوَم   )

   [ 35،  34]التوبة:    ﴾َوُظُهوُرُهْم َهَذا َما َكنَْزُتْم أِلَْنُفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنُْتْم َتْكنُِزوَن  

والهتي تدله عىل أنه    ،عن االستغالل واالستعبادالكريمة التي تنهى  وغريها من اآليات  

دعوات األنبياء وجهودهم ركزت اهتاممًا كبريًا عىل استنقاذ حقوق املحرومني وختليصهم من  



449 

 

ة يف بعض احلاالت   .  احلرمان وحتهى باستعامل القوه

ط:  ثاين عرش  آلة  كانت  ا  بأهنه الدينية  العقيدة  تعليل  إىل  ذهبوا  الذين  املاركسيهني  يهعة  انه 

لعلههم قصدوا بعض املفاهيم اخللقية يف الدين الهتي ربهام ،  إلمخاد ثورة املستضعفني والكادحني

 :  تقع وسيلة بأيدي أصحاب الثروة إلمخاد نائرة العامل والفالحني املحرومني املضطهدين مثل

 .  أ ـ القضاء والقدر بمعنى االستسالم واخلنوع

 .  واخلضوع للعدوب ـ الصرب بمعنى السكوت 

 .  ج ـ الزهد بمعنى الرغبة عن الدنيا وترك الفعاليات 

 .  د ـ التوكل بمعنى ترك األخذ باألسباب الطبيعية 

،  نه تفسري هذه املفاهيم بام ذكروه ينمه عن جهلهم بمعانيها احلقيقية أو تعاميهم عنها أغري  

للتحرك واالنطالق  املعاين ما جيعلها خري وسيلة  هلا من  ال اخلمود  ،  والثورة واالنعتاق  ،فانه 

 .  واخلضوع والعبودية كام زعموا ، والركود 

   : نظرية استمرار احلالة الطفولية ـ    4

كان طفاًل كان حيس  عندما  اإلنسان  وتنص عىل أن  )فرويد(  وهي النظرية التي جاء هبا  

وعجزه  بسبب ضعفه  به  املحيطة  األخطار  جتاه  احلامية  إىل  الشديدة  هذه ،  باحلاجة  جيد  فكان 

ه ق األب جلأ إليه،  احلامية عند ُأمه جتاه األخطار الكربى    وملها أحسه بعجز أبيه أيضاً   ، وملها أدرك تفوه

وهكذا نشأت عنده ،  مىض يبحث عن قوة أكرب أقدر عىل محايته جتاه احلوادث حتهى حيلهه حمله أبيه 

 .  فكرة اإلله 

يعلق بضمري الطفل من احلاجة يف   ن بعض ما من ختلهص اليوم  إاملجتمع وهي ترى أن و

اللجوء إىل األُم أو األب حيث إنهه قد بلغ مرتبة كبرية من البلوغ العقِل والفكري إاله أنه اعتقاده  

باهلل استمر الستمرار احلالة الطفولية الهتي كانت تعلق بضمري املجتمعات الغابرة الهتي كانت  

 .  من حيث العقل والفهم بمنزلة الطفل
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اال  النظرية ومن  التي وجهت هلذه  التي    نتقادات  السابقة  االنتقادات  لبعض  باإلضافة 

 يمكن أن يستفاد منها هنا: 

الً  لة من ذلك الدافع :  أوه انه صاحب هذا التحليل خلط بني )الدافع( والنتيجة املتحصه

الطفولية  نهنا فرضنا صحة هذا التحليل وارتضينا ما يقول من أنه احلالة  أفلو  ،  من حيث القيمة

اذ العقيدة الدينية ولكن ذلك ال يقلهل من أمهية العقيدة الدينية  ،  هي الهتي دفعت البرش إىل اخته

تافهاً  أمرًا  إليها  الدافع  ليسا سواء وال  ،  وإن كان  إليه  يندفع  الدافع وما  أنه  قلنا من  ملا  وذلك 

كام لو  ،  إلنسان إىل أمر ذي بالولكنهه يدفع ا،  فربهام يكون الدافع أمرًا تافهاً ،  متحدين يف القيمة 

أو دفعت غريزة طلب اجلاه أو الشهرة أو الثروة إىل  ،  دفعت احلرب إىل اخرتاع أجهزة مفيدة

 .  ابتداع مكتشفات نافعة

بل ممها  ،  أنه هذه النظرية وسابقاهتا من قبيل التحليل القائم عىل أمر غري ثابت أبداً :  ثانياً 

وملها كانت العقيدة ،  نية أمر موهوم ال علهة له من فطرة أو عقل وهو أنه العقيدة الدي،  ثبت خالفه

ق أصحاب هذه النظريات ويغربون وحياولون ان ينحتوا لنشوء  ،  عندهم أمرًا موهومًا أخذ يرشه

وهم يرون بأنه نشوء العقيدة الدينية من قبيل االعتقاد بنحوسة العدد  ،  هذا األمر املوهوم علهة

 .  كل ذلك  وما شا ، ونعيب الغراب ، 13

ولكن وصف )العقيدة الدينية( بذلك وجعلها يف عداد األوهام واخلرافات من أسوأ  

وهلذا ال جمال لنحت  ،  وُأخرى منطقية ،  نه للعقيدة الدينية علهة فطرية إف،  املواقف جتاه احلقائق

 .  الفرضيات لتفسري وجودها ونشوئها والسامح للخيال بابتداع التربيرات والعلل

ين  أنه :  ثالثاً  ألنه الظاهر منه هو أنه صاحبه يعيد عقائد الناس  ،  هذا التحليل سيف ذو حده

فلو صحه ذلك فلامذا  ،  إىل العقد الروحية الهتي تعلق بالنفس اإلنسانية يف فرتات من عمر اإلنسان

،  ال تصحه هذه النظرية بالنسبة إىل نفس هذه العقيدة التي اختارها املحلهل جتاه الدين ومفاهيمه

فلامذا ال يكون إحلاد هذا املحلهل  ،  العقيدة الدينية ترجع يف ابتدائها إىل عقدة روحية ذكر أن    حيث 
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)وهو فرويد( وخصومته مع اهلل سبحانه راجع إىل عقدة روحية ُأصيب هبا يف فرتة معيهنة من 

 ؟!  فرتات عمره

قد   املحلهلني  من  واحد  كل  أنه  يف  يشك  ال  التحليالت  هذه  أمثال  يف  إىل  والناظر  نظر 

 .  ومعيارًا لتقييمه ، العقيدة السائدة يف عرصه وبيئته فجعلها مقياسًا لتحليله

يميهزوا   حتهى  الساموية  والعقائد  بالرشائع  وإملام  خربة  ذوي  املحلهلون  ُأولئك  يكن  ومل 

ف عن غريه والصحيح عن السقيم   .  كام عرفت، املحره

الغابرو كذا يف العرص احلارض يعتقدون باهلل  انه هناك شخصيات بارزة يف التاريخ  :  رابعاً 

وغري ذلك من الصفات العليا ال لكونه  ،  ويعبدونه لكونه املثل األعىل للكامل واجلامل،  سبحانه

 .  وتوفري احلامية الالزمة هلم، يقوم مقام األب يف إزالة اخلوف عنهم

 : نظرية توارث العقيدة   ـ   5

العقيدة الدينية  بكون  دينية يف احلياة البرشية  وجود العقيدة الوهي النظرية التي تفرس  

وهبذا  ،  ورثته األجيال الالحقة من األجيال السابقة حتهى وصلت إىل عرصنا احلارض   ا فكري  ا أمر

م اهتدوا إىل حتليل سليم يف هذا املجال ، أراح أصحاب هذه النظرية أنفسهم  .  وظنهوا بأهنه

 :  ومن االنتقادات التي وجهت هلذه النظرية 

تفيده:  الً أوه  ما  غاية  انتقال  ،  انه  علهة  أنه  هو  ـ  تها  عىل فرض صحه ـ  النظرية  هذه  وتثبته 

  ( وتواجدها يف مجيع العصور هو )التوارث الفكري،  العقيدة من األجيال السابقة إىل الالحقة 

الدينية  فام ذكروه يعلهل وجود العقيدة  ،  تفسري )نشوء العقيدة الدينية( أساساً بوهو أمر ال يرتبط  

 .  ال نشوء العقيدة ابتداءً ، يف األجيال املتالحقة

نه رسيان العقيدة الدينية وسيادهتا يف مجيع األجيال يكشف عن أنه العقيدة الدينية  أ:  ثانياً 

فهي متامًا مثل األكل  ،  من األُمور املالزمة للروح والفكر البرشي بحيث ال يعقل انفكاكها عنهام

ن الفعاليات واحلاجات اجلسدية الهتي ال تفارق البرش وال تنفك والرشب وامللبس وغريها م
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 .  عنهم

ومثل هذا احلضور الدائم للعقيدة الدينية يف الفكر البرشي واحلياة العقلية اإلنسانية منذ  

إذ ال يمكن أن يكون  ،  العرص احلجري وإىل عرص الفضاء هذا يكشف عن واقعية هذا األمر

 .  مل لوال كونه كذلكلَشء ما مثل ذلك احلضور الشا 

 ثانيا ـ الرؤية اإليامنية ملصدر الدين: 

عىل خالف النظرة اإلحلادية التي اضطربت يف تفسري رس نشوء األديان وانتشارها، نرى  

الرؤية الدينية واضحة يف هذا املجال، ومتفق عليها يف أكثر األديان، وهي كوهنا نتيجة لتواصل  

بحقيقة الكون الذي يعيشون فيه، وحقيقة الوظائف التي تناط  اهلل مع عباده هلدايتهم وتعريفهم  

هبم يف هذه النشأة، مع تعريفهم بحقائق الوجود ومصريهم، وكل األسئلة التي تسأهلا عقوهلم  

 وفطرهم، ومل يستطيعوا اإلجابة عنها. 

 ولالستدالل هلذا املصدر جانبان:

جمرد  عقِل  النبوة  جانب  إمكانية  إثباب  منه  يراد  هذا  :  خلق  الذي  اهلل  وأن  ووجوهبا، 

ستحيل أن يرتك خلقه من دون هداية، ويبحث هذا الكون ووفر فيه كل أصناف احلاجات ي 

 البحث عن مطلق النبوة، من دون ختصيص بنبيٍّ دون نبي.  عادة فيام يسمى بالنبوة العامة، أي 

ا باألدلة العقلية  : يراد منه إثبات وجود النبوة واقعا، واالستدالل هلواقعي عقِل جانب 

املثبتة لذلك، مع وضع الضوابط املميزة للنبوة الكاذبة من النبوة الصادقة، ويبحث هذا عادة 

 .حممد  نبي خاص، كنبوة اخلاصة، أي إثبات نبوة فيام يسمى ال 

وسنتحدث هنا باختصار بعض ما ذكره املتكلمون يف هذه األنواع من االستدالالت مع  

ا سلسلة كاملة، وهي سلسلة ]حقائق ورقائق[ التي وضعنا فيها الرباهني  العلم أننا خصصنا هل

املختلفة إلثبات النبوة، والرد عىل الشبهات املختلفة املرتبطة هبا، وذلك يف قالب روائي حواري 
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 . (1)  مبسط

جعفر  العالمة الكبري الشيخ  ما كتبه  وقد اعتمدنا بالدرجة األوىل يف هذا املبحث عىل  

يف  ، فهو كتاب طرح  (2) [االهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقليف كتابه القيم ]  السبحاين 

تبسيطها  إىل  باإلضافة  طريقة،  بأحسن  املتكلمون  قررها  التي  األدلة  أصناف  الثالث  جزئه 

 قع، وبالقرآن الكريم، كعادته يف مجيع مؤلفاته القيمة. وربطها بالوا

 : العامة   ـ األدلة العقلية   1

وهي األدلة التي استعملها املتكلمون يف مواجهة منكري النبوة، وخصوصا من املؤمنني  

الذين يطلق عليهم ]الربوبيون   أو أولئك  الربوبية،    (3)منهم باهلل،  الفلسفة  يتبنون  [، والذين 

التعرف عليه  يمكن  ، وأنه  ؤمن بوجود خالق عظيم خلق الكوني  مذهب فكري ال دينيوهي  

 . باستخدام العقل ومراقبة العامل الطبيعي وحده دون احلاجة إىل أي دين

 

وسنتحدث عنها بتفصيل يف كتاب خاص مثل هذا الكتاب، يعلم كيفية مناظرة منكري    (1) 

 النبوة، ويرد عىل مجيع الشبهات املرتبطة هبا.. 

بقلم:  ،  الشيخ جعفر السبحاين، تأليف:  االهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل انظر:     (2) 

العامِل  مكي  حممد  حسن  ال،  الشيخ  عليه  الصادق  االمام  السابعة  ،  سالممؤسسة  الطبعة: 

1388 . 

برزت الربوبية يف القرن السابع عرش والقرن الثامن عرش خصوصًا خالل عرص التنوير، ال     (3) 

سيام يف ما يعرف اآلن باململكة املتحدة وفرنسا والواليات املتحدة وأيرلندا. معظمهم الربوبيون 

املسيحية بسبب عدة قضايا مثرية للجدل  يف ذلك الوقت كانوا قد ولدوا مسيحيني ولكن تركوا  

ووجدوا أهنم ال يمكنهم اإليامن بالثالوث أوإلوهية سيد املسيح أو املعجزات ثم انترشوا يف  

 . 441ص    ،إيريل كرينز، املسيحية عرب العصور، انظر: العامل
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الربوبي و اإلنسانية  نيمعظم  الشؤون  يف  اإلهلي  التدخل  فكرة  رفض  إىل  يميلون   

املسيحية واليهودية واإلسالم وباقي الديانات التي  ، ولذلك ال يؤمنون بت والوحي كاملعجزا

فكرة أن االله كشف نفسه للنسانية عن طريق ، بل يرفضون  تستند عىل املعجزات والوحي 

 كتب مقدسة.  

لديه خطة هلذا    [املهندس العظيم الذي بنى الكون ]أو    [اإلله ]أن اهلل أو  وهم يذكرون  

ري سواء بتدخل اهلل يف شؤون احلياة البرشية أو من خالل تعليق القوانني الطبيعية  الكون ال تغي

 للكون.  

تفسريات صادرة عن البرش  ولذلك يتفق الربوبيون مع املالحدة يف كون األديان جمرد  

 بدال من مصادر موثوقة. 

نحن فيه،    والرد عىل هؤالء يستدعي بحوثا كثرية ذكرها املتكلمون ال عالقة كبرية هلا بام

 ألن غرضنا من هذا الكتاب هو الرد عىل اإلحلاد، الذي هو إنكار وجود اهلل. 

ولكنا مع ذلك سنخترص ما ذكره املتكلمون هنا، باعتباره أيضا من األدلة عىل وجود  

 اهلل، فمن أعظم أدلة وجود اهلل إعالن اهلل عن نفسه عن طريق أنبيائه وكتبه املقدسة. 

ا ملتكلمني ردوا عىل كل تلك الشبهات ايل يثريها الربوبيون حول  وبناء عىل هذا، فإن 

الرسول إما أن يأيت بام يوافق العقول أو بام خيالفها. فإن ادعاؤهم أن )احلاجة إىل النبي، ومنها  

بام خيالف العقول، وجب رده    جاء بام يوافق العقول، مل يكن إليه حاجة، وال فائدة فيه. وإن جاء

ا أن يكون معقوالً،  )أخرى:  بعبارة    و (، أقوله إنه الهذي يأيت به الرسول ال خيلو من أحد أمرين: إمه

ا أن ال يكون معقوالً. فإن كان معقوالً، فقد كفانا العقل التام بإدراكه والوصول إليه، فأي .  وإمه

حاجة لنا إىل الرسول. وإن مل يكن معقوالً، فال يكون مقبوالً. إذ قبول ماليس بمعقول، خروٌج 

 ( ن حد اإِلنسانية ودخوٌل يف حريم البهيميةع

حرص ما يأيت به الرسول بموافق العقول وخمالفها، حرص غري  عىل هذا هو أن   واجلواب 
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امليسورة لهذلك أن هنالك    ،حاِص بالطاقات  العقل  إليه  إتياهنم بام ال يصل  ثالثًا وهو  ،  شقًا 

ره قاِص عن نيل الكثري من ف  . املسائلعقل اإلنسان وتفكه

عىل أن اهلل تعاىل  قد دل  العقل ومن الشبهات التي ذكرها الربوبيون أيضا ادعاؤهم أن )

العقلية عىل أن  الدالئل  االه بام تدل عليه عقوهلم، وقد دلهت  يتعبهد اخللق  حكيم، واحلكيم ال 

يف آيات خلقه    للعامل صانعًا عاملًا قادرًا حكياًم، وأنه أنعم عىل عباده نعاًم توجب الشكر. فننظر 

بعقولنا، ونشكره بآالئه علينا. وإذا عرفناه وشكرنا له، إستوجبنا ثوابه. وإذا أنكرناه وكفرنا به،  

 ( إستوجبنا عقابه. فام بالنا نهتبع برشًا مثلنا؟

كثريًا من الناس  عىل هذا هو ـ باإلضافة إىل ما ذكر يف رد الشبهة األوىل ـ هو أن    واجلواب 

بني نوع شكر هلل سبحانه. فألجل ذلك   ،شكرال يعرفون كيفية ال فربام يتصورون أن عبادة املقرَّ

ب. صنام واألترى عبدة األ  وثان يعتقدون أن عبادهتم للمخلوق شيئًا موجبًا للتقره

مر بالشكر والنهي عن كفران النعمة، غفلة  ختصيص برامج األنبياء باألباإلضافة إىل أن  

الساميةأعن   أهنم  هدافهم  ذلك  وال  ءجا ،  واالجتامعية،  الفردية  حياهتم  يف  البرش  إلسعاد  وا 

 وإنام ألهداف أخرى أكرب بكثري. ختتص رسالتهم باألوراد واألذكار، 

عىل أن للعامل صانعًا  دل  العقل  ومن الشبهات التي ذكرها الربوبيون أيضا ادعاؤهم أن )

أصحاب الرشائع بمستقبحات    وقد وردت   ، حكياًم، واحلكيم ال يتعبده اخللق بام َيْقُبح يف عقوهلم

من حيث العقول، كالتوجه إىل بيت خمصوص يف العبادة، والطواف حوله، والسعي، ورمي  

. وكذلك ذبح احليوان، وحتريم ما يكون غذاًء   اجلامر، واإِلحرام، والتلبية، وتقبيل احلجر األصمه

 ( نسان، وحتليل ما ُينقص من بنيتهلل

هذا الدليل  عىل هذا هو ـ باإلضافة إىل ما ذكر يف رد الشبهات السابقة ـ هو أن  واجلواب 

زعم هذا املنكر أن ما جاء يف رشيعة  فإن  ولذلك    ،مبني عىل اجلهل بمصالح األحكام ومفاسدها 

ولكن الدارس لفلسفة   ،اإلسالم من حج بيت اهلل احلرام بآدابه الكثرية، أمر عىل خالف العقل 
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 .  عظيم املصالح واملنافع الهتي يتضمنها، واملجال ال يسمح باستقصائها احلج، يقف عىل 

رمز الوحدة بني املسلمني يف مجيع أقطار املعمورة، ولو تعددت  ـ مثالـ     فالتوجه إىل البيت 

القطر   بينهم يف  اإِلنشقاق  فيهم ووقع  الفوىض  لسادت  العبادية،  مراسمهم  أداء  وجهاهتم يف 

 ألقطار.الواحد فضاًل عن سائر ا

وهكذا احلال يف بقية املراسم العبادية، والواجبات واملنهيات الرشعية. وقد كشف العلم  

احلديث عن الفوائد العظيمة الهتي تشتمل عليها بعض الواجبات الرشعية كالصوم. واملضار  

 الكبرية الهتي تشتمل عليها بعض املنهيات الرشعية كأكل حلم اخلنزير ورشب اخلمر وغريمها.

هذا،  بن عىل  يفإن  اء  التي  حاجاته  َشء  لكل  وفرت  التي  اإلهلية  عليها،  العناية  عتمد 

تُ  التي  الكامليات  الكثري من  إىل ذلك  احلياةوأضافت  معيشَته وتكامَله يف  ل عليه  ، تقتيض  سهِّ

هل يمكن خلالق اإلنسان توفري هذا النوع من اهلداية، بل هو أوىل من الكثري من الكامليات.. ف

..  دخيل يف تكامله الروحي واملعنوي؟أن يسَهل له كل طرق التكامل الظاهرية، ثم يرتك ما هو  

اخلطوط يف   دور  وزان  اإلنسان، ولو عىل  تكامل  يف  األنبياء  دور  ينكر  أن  ألحد  يمكن  وهل 

هزة امُلَؤثِّرة يف  أو يصح من اخلالق احلكيم أن َيب له تلك األج..  بواطن األنامل عىل األقل؟ 

 كامالته املادية، ويرتك ما هو مؤثر يف تكامل روحه وفكره؟. 

احلاجة إىل هذا )بعث النبي( يف أن يبقى نوع  ابن سينا، فقال: )هذا الربهان    وقد أشار إىل

احلاجبني،   وعىل  األشفار  عىل  الشعر  نبات  إىل  احلاجة  من  أشده  وجوده،  ل  ويتحصَّ اإلنسان 

القدمني، وأشياء ُأخرى من املنافع الهتي ال رضورة إليها يف البقاء... فال    وتقصري األمخص من

ها   ( 1) (جيوز أن تكون العناية األُوىل تقيض تلك املنافع، وال تقيض هذه الهتي هي ُأسُّ
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إليه بقوله:    وأشار  املتأهلني  الكامالت،  )صدر  ومنشأ  اخلريات  منبع  سبحانه  ذاته  إن 

أقىص ما يتصور يف حقه من اخلري والكامل، والزينة واجلامل، سواء  فيصدر منه كل ما يصدر عىل  

الشعر عىل  العقل للنسان والنبي لأُلمة. وغري رضوري، كإنبات  له، كوجود  أكان رضوريًا 

 (1)(األشفار واحلاجبني، وتقصري األمخص من القدمني 

لف، وكا )بقوله:  هلذا  استدل القايض عبد اجلبار  و ن غرضه بذلك  إنه تعاىل كلهف املكه

تعريضه إىل درجة الثواب، وعلم أن يف مقدوره ما لو فعل به الختار عنده الواجب، واجتنب  

القبيح، فال بد من أن يفعل به ذلك الفعل وإال عاد بالنقض عىل غرضه، وصار احلال فيه كاحلال  

نه ال جييبه،  يف أحدنا إذا أراد من بعض أصدقائه أن جييبه إىل طعام قد أختذه، وعلم من حاله أ

إال إذا بعث إليه بعض أعزته من ولد أو غريه، فإنه جيب عليه أن يبعث، حتى إذا مل يفعل عاد  

 ( 2)(بالنقض عىل غرضه. وكذلك ها هنا 

املقداد:   الفاضل  أن  )وقال  علم  فإذا  للمعصية،  وكاره  للطاعة  مريد  تعاىل  أنه  بيَّنها  إنا 

املعصية، أو ال يكون أقرب إىل ذلك إال عند فعل يفعله به،  املكلف ال خيتار الطاعة، أو ال يرتك 

وذلك الفعل ليس فيه مشقة وال غضاضة، فإنه جيب يف حكمته أن يفعله، إذا لو مل يفعله لكشف  

ذلك: إما عدم إرادته لذلك الفعل، وهو باطل ملا تقدم، أو عن نقض غرضه، إذا كان مريدًا له،  

وجيري ذلك يف الشاهد جمرى من أراد حضور  .  قضًا لغرضه. لكن ثبت كونه مريدًا له فيكون نا 

شخص إىل وليمة، وعرف أو غلب عىل ظنه أن ذلك الشخص ال حيرض إال مع فعل يفعله، من  

إرسال رسول أو نوع أدب أو بشاشة أو غري ذلك من األفعال، وال غضاضة عليه يف فعل ذلك 

، ألنه نقص، والنقص عليه تعاىل حمال،  ونقض الغرض باطل.  فمتى مل يفعل ُعده ناقضًا لغرضه.

 

 ، طبعة طهران. 103املبدأ واملعاد، لصدر املتأهلني، ص  (1) 
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 ( 1) (وألن العقالء يعدونه َسَفهًا وهو ينايف احلكمة

أَيا الناس، إن اهلل تبارك وتعاىل ملا خلق  )قال:  ف  ،اإلمام عِل أشار إليه قبل ذلك كله  و

بَأن  إال  كذلك  يكونوا  مل  أهنم  فعلم  وأخالق رشيفة،  رفيعة  آداب  عىل  يكونوا  أن  أراد  خلقه 

واألمر والنهي ال جيتمعان إال    ،فهم ماهلم وما عليهم، والتعريف ال يكون إال باألمر والنهييعره 

بالوعد والوعيد، والوعد ال يكون إال بالرتغيب، والوعيد ال يكون إال بالرتهيب، والرتغيب  

 ( 2)(ال يكون إال بام تشتهيه أنفسهم وتلذه أعينهم، والرتهيب ال يكون إال بضد ذلك.. 

ىل هذا؛ فإن هناك ثالث حاجات أساسية ال يمكن حتقيقها من دون تواصل اهلل  بناء ع

 تعاىل مع خلقه عرب أنبيائه، وهي:

 حقائق الوجود: إىل معرفة  احلاجة  أ ـ  

ما أحرزه ضئيل جدًا أمام  إال أن  العلوم  الكثري من  اإلنسان رغم التقدم الهذي أحرزه يف  ف

ماليني البرش    هذا املجال أننا نجدوممها يوضح قصور العلم البرشي يف    ،أرسار الكون العظيم 

استهالك  إسارة  يف  العامل  أوقعوا  حد  إىل  الطبيعية،  والعلوم  الصناعات  يف  راق  مستوى  عىل 

 مصنوعاهتم، ومع ذلك فهم يف الدرجة السفىل يف املعارف االهلية.  

اً  ربه حادثة  لكل  جعلوا  أن  اليابان  يف  احلد  بلغ  باسم  وقد  ربًا  هناك  أن  حتى  رب  )، 

البنات الذين تأخروا يف الزواج، ليؤم(الزواج إليه  باهلند ، ون هلم األزواج املناسبني ، يتوسل 

   (البقر )يقدسون  مئات املاليني 

فإذا كان هذا هو حال املعارف اإلهلية يف عرص الفضاء والذرة، وبعد ما جاءت الرسل  

 لوال اهلداية اإلهلية عن طريق الرسل؟ ترتى هلداية البرش، فام هو حاهلا 

 

 . 278ـ   277ارشاد الطالبني، ص   ( 1) 
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التفكري   طريق  عن  عليه  وتعرفوا  احلق  عرفوا  التاريخ  يف  نوابغ  هناك  والتعقل،  نعم، 

لكنهم ُأناس استثنائيون، ال يعدون معيارًا يف البحث، وال ميزانًا   ،كسقراط وأفالطون وأرسطو 

عىل   ، عىل مقدرة اآلخرين عليه يف نفي لزوم البعثة، وكوهنم عارفني بالتوحيد، ال يكون دليالً 

التعاليم   أنه من املحتمل جدًا أن يكون وقوفهم عىل هذه املعارف يف ظل ما وصل اليهم من 

 الساموية عن طريق رسله سبحانه وأنبيائه. 

 إىل معرفة سنن الكون ونواميسه ونظامه: اجة  احل ب ـ  

بحقائق   البرش  تعريف  عىل  األنبياء  دور  يقترص  الكربى  ال  أهدافهم  من  بل  الوجود، 

تعريفهم بالسنن والنواميس والقوانني التي يسري الكون عىل أساسها، والتي ال يمكن للعقل  

 املجرد أن يصل إليها بدون سند إهلي. 

املجتمع اإلنساين ـ مع ما بلغه من الغرور العلمي ـ مل يقف بعد عىل ألفباء األقتصاد.  ف

إىل  احلديث  العامل  انقسم  الرأساملية    فقد  نظام  يف  البرشية  سعادة  أن  تزعم  واحدة  طائفتني: 

ر الطاقات. واألخرى  واإلقتصاد احلر املطلق، وانه هو العامل الوحيد لرفاه املجتمعات وتفجه

سلب   يف  كلها  فالسعادة  غايًة،  والشيوعي  بدًء  االشرتاكي  النظام  يف  البرش  سعادة  أنه  عي  تده

 ضها إىل الدولة احلاكمة. امللكية عن أدوات اإلنتاج وتفوي

فلو كان اإلنسان قادرًا بحق عىل تشخيص املصالح واملفاسد، وما ينفعه وما يرضه، ملا  

 حصل هذا اإلختالف، الهذي انجر إىل انقسام خطري بني دول العامل. 

وكام أن اإلنسان مل يصل إىل النظام االقتصادي النافع له، فهو كذلك مل يصل إىل وفاق  

 الق وقد تعددت املناهج األخالقية يف العرص األخري إىل حد التضاد فيام بينها. يف جمال األخ

الشيوعية تدعي لنفسها منهجًا أخالقيًا من ُأصوله أن اإلنسان  وكمثال عىل ذلك نرى  

ما كان  العامل، وكل  العامل يف  لبناء ِصح حكومة  بالتضحية بكل َشء  إال  يكون شيوعيًا  ال 

فهو   املنحى  هذا  يف  إعيصبه  ذلك  كان  وإن  الفاضلة،  األخالق  ورسقة  من  وتدمريًا  دامًا، 
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إن الشيوعي هو من يتحمل كل التضحيات ويلجأ ): عن ذلك بقولهلينني  ، كام عرب  واختالساً 

اإِلحتاديات   يف  قدم  وموطيء  موضعًا،  لنفسه  ليجد  املرشوعة،  غري  واألفعال  احليل  انواع  إىل 

 ( 1) (التجارية

فإذا كان هذا حال اإلنسان يف معرفة املسائل االبتدائية يف االقتصاد واألخالق، فام ظنك  

بحاله يف املسائل املبنية عىل ُأسس تلك العلوم. أفبعد هذا اجلهل املطبق يصح لنا أن نقول إن 

 ؟ سلوك طريق احلياةاالنسان غني عن الوحي يف 

م هلم حياهتم، ويكشف هلم عن القوانني  وبناء عىل هذا، فإن البرش حيتاجون إىل من ينظ

من  واهلدف  خلقهم،  غاية  بموجبها  حيققون  والتي  واحلياة،  الكون  عليها  يسري  التي  والنظم 

 إجيادهم. 

 التزكية: اهلداية و إىل  احلاجة  ج ـ  

تتوازن حياة اإلنسان إال إذا عاش عىل مقتىض متطلبات الفطرة  ال  ال تكتمل وذلك أنه  

ل العيش عىل خالف هذه املتقضيات يؤدي باحلياة البرشية إىل اهلالك،  ومتوخيات الغرائز، ب

القوى  واهنيار  اإلرهاق  إال  عاقبته  تكون  لن  املاء،  تيار  يف عكس  كالسابح  إال  هذا  مثل  وما 

 فيتوقف عن السباحة ويبتلعه املاء. 

مجلة   الفطرية  ومن  أوائل  األمور  يف  تتفجر  والهتي  اإلنسان،  وجود  يف  وغ  بلالاملودعة 

نزجار عن األمور السيئة، وألجل  سنة، واالمعرفُة اهلل سبحانه، وامليل إىل األمور احلوالتمييز  

قبيحًا،   االمانة  رده  َيُعدُّ  ـ  االنحراف  وعوامل  األهواء  تأثري  حتت  يقع  مل  ـ  إنسانًا  الترى  ذلك 

، وهكذا الكثري من واخليانة هبا كرامة، كام ال يعد العمل بالعهد أمرًا سيئًا، ونقضه أمرًا حسناً 

وكل ذلك ممها يلمسه اإلنسان   . األمور كامليل إىل العفة والعدالة واإلنزجار عن الدناسة واخليانة.
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 يف حياته ويعايشه يف وجدانه، وقد كشف عنه العلم احلديث وأيهده. 

قد خترج عن فطريتها، وحتتاج إىل هتذيب  قوام احلياة ـ    ا الغرائز ـ وإن كان هب   لكن هذه

الثلوج املرتاكمة عىل قمم اجلبال إنام يمكن اإلنتفاع هبا إذا كان هناك وتزكية وتربية، مثلها مثل 

جداول وقنوات متتد من رأس كله جبل إىل السهول املحيطة به، فتسيل فيها مياه الثلوج الذائبة  

كيف كان، جارفًا يف طريقه االحجار والصخور،    بالتدريج. ويف غري تلك الصورة يسيل املاء 

ر كلَّ َشء أمامه.   وربام أنقلب إىل سيل جارف يدمه

قوى   ذواهتا  يف  حتمل  األرض،  عىل  املنثورة  البذور  أو  املغروسة،  الِفَضل  وكذلك 

ر تلك الطاقات حيتاج إىل من يتعهدها حراسًة وسقايًة وعنايًة عىل  واستعدادات، إال أنَّ تفجُّ

 املأنوس، وعندها تصري الِفصل أشجارًا مثمرة، والبذور سنابل ذهبية.  النحو 

والبذور  ف املغروسة  والفصل  اجلبال،  عىل  املرتاكمة  الثلوج  من  اإلستفادة  كانت  إذا 

ة، حتى تصب يف جمراها الصحيح، وَتْرُشَد عىل  املنثورة عىل األرض، متوقفًا عىل هداية خاصه

يف   األمر  فكذلك  الطبيعي،  وجود  هنجها  يف  الكامنة  البرشية  والغرائز  اإلنسانية  السجايا 

اإلنسان، فإهنا لن تعود عليه بالنفع والصالح إال يف ظل هداية متنعها من اإلفراط والتفريط،  

ها يف ما هو صالح البدن والروح.   وتسريه

  امليل إىل عوامل الغيبية، فان هلا جذورًا يف عمق وجود اإلنسان، وكمثال عىل ذلك غريزة  

العوامل، شغوفًا بحب االطالع عليها،  تلك  إىل  انسان من صباه إىل كهولته ميهاالً  يزل كل  ومل 

اهلداية والتوجيه اإلهلي، يسفه باإلنسان إىل  ،  واخلضوع هلا  مل يقع يف إطار  إذا  امليل  لكن هذا 

 احلضيض، ويصنع منه عابدًا للحجر واخلشب والعجاموات، خاضعًا للشمس والقمر والنار.

إهلا  ل بأرسه  للعامل  وَأنه  التوحيد،  بمظهر  تتجىل  إهلية،  هداية  ظل  حتت  كانت  إذا  كنها 

 واحدًا أحدًا عاملًا، قادرًا، حميطًا بكل َشء، جامعًا لكل صفات الكامل واجلامل. 

امليول الطبيعية، كامليل إىل الزواج والتسلط عىل املناصب والتكاثر يف  وهكذا احلال مع  
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اإلنسان إىل حيوان ضار، مدمر لكل  لتحول  ،  من غري هتذيب هذه الغرائز  لو تركت  فاألموال،  

 ستبداد باملناصب.َشء بغية حتصيل املال واال

كيفية   إىل  صاحبها  وُترشد  جمارَيا  حتدد  هبداية  ميوهلا  لت  وعده مجاحها،  كبح  لو  وأما 

بني  اإلستفادة منها، لصار موجودًا عاقاًل متكاماًل سعيدًا يف حياته، متآلفًا وم  تآزرًا مع سائر 

 نوعه، لبناء املجتمع الصالح. 

عىل   املقدمتني وبناء  إىل  هاتني  البرشية  املهمة  احتاجت  هبذه  يقوم  فمن  مع  ؛  العقل، 

الطريق أمام اإلنسان، ويأخذ بيده يف املزالهت واملزالق، إال أنه قاِص عن   ءاإلعرتاف بأنه ييض 

ثوراهنا  وكبح  املتفجرة  الغرائز  ك  ،مصارعة  وميوله  فإن  غرائزه  أن  نفسه  من  يعلم  إِنسان  لَّ 

الشهوية إذا تفجرت، مل ترتك للعقل ضياًء وال للفكر نورًا، بل كان مثل العقل حينذاك مثل  

ه عن الرؤية وُتَعْرِقل   اإلنسان املبرص إذا وقع يف مهب الرياح والزوابع الرملية، فإهنا َتُكفُّ َبرَصَ

 مسريُه. 

ينفك   ال  احلاالت،  تلك  الذرائع  ويف  وإجياد  عمله،  لتربير  صاحبه  خداع  عن  العقل 

العواطف   يف  الثوران  ذلك  خال عن  عادي  موقف  يف  اإلنسان  هذا  لوكان  بحيث  الرتكابه، 

والغرائز ملا اعتنى بَش من تلك التسويالت، ولذلك ال جتد جمرمًا يقوم بجناية إاله وهو يلقي  

 لنفسه األعذار والتربيرات حني إقدامه عليها. 

لتفاته إىل خطورة وقبح ما يقوم  ااإلنسان يف تلك احلاالت ـ عىل فرض  يستهني  وكيثرًا ما  

ام يرتتب عليه من الذم واللوم والعقاب، قضاًء لَوطره منه، وإشباعًا لشهوته ممها يناله من ببه ـ  

 اللذائذ املادية. 

النفوس   يف هتذيب  أنه هلم دورًا  فمع  واإلجتامع،  األخالق  رجاالت  إىل  وأما  ودفعها 

الكامل، وكبح مجاح غرائزها عىل اإلمجال، إال َأنه عملهم ال خيلو عن نقائص ربام َتْذَهُب بأعامهلم  

 أدراج الرياح. 
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أما أوالً، فألنَّ رشط الرتبية، الوقوف عىل رموز اخللقة، والتعرف عىل خصوصيات من  

سان، ال لقلة عملهم  ترجى تربيته. وليس هلذه الشخصيات، العلم املحيط بخصوصيات اإلن

وضيق َأفكارهم، بل لعظمة اإلنسان يف روحه ومعنوياته، وغرائزه وفطرياته، وهو أشبه ببحر  

كبري ال يرى ساحله، وال يضاء حميطه. وقد خفيت كثري من جوانب حياته ورموز وجوده، حتى  

ب بـ   ( املوجود املجهول )لقُّ

ق ضالة هذه املعرفة، تزايُد الفساد وارتف اع نسبته يف أقطار العامل عرب نفس املناهج  وُيصدِّ

وهبا تلك الشخصيات املرموقة يف عامل الرتبية.   الرتبوية الهتي تصه

أْن يكون املرِّب إنسانًا كاماًل وموجودًا   لتأثري الرتبية،  ثانيًا، َفألن احلجر األساس  وأما 

 ا النفوس. مثاليًا، يتمتع بسمو األخالق وامللكات، فيجذب هبا القلوب، ويشد إليه

هم،   صِّ ومن املعلوم أن واضعي املناهج الرتبوية يف العامل، وإن كانوا خرباء يف جمال ختصُّ

م فاقدون هلذا الرشط األساسإال   يوصون ببسط العدل، ومحاية املستضعف، وترك  ، فهم  أهنه

 ومع ذلك هم مرتكبون هلا، واقعون فيها.  ، اخلمر والقامر

مراعيًا للدين متمسكًا بأهدابه، ولكن الفضل حيئنذ ال يعود  وال يشذ عنهم إال من كان  

 إليه بل إىل صاحب الرشيعة الهذي َسنَّ تلك الربامج واملناهج.

وأما ثالثًا، فألن املناهج الرتبوية ال تؤيت ثامرها إال إذا كانت منتسبة إىل اخلالق سبحانه،  

املجتمع الر يف  د  والتجسه اإلجراء  يمنحها ضامن  هذا  الثواب  فإنه  إىل  التشويق  تباطهابعوامل 

والتحذير من العقاب، وإال فلن تعدو جمموعة نصائح شخصية أو مدرسية، ما أرسع ما تتهاوى 

 أمام رضبات معاول الشهوة الثائرة. 

وجمموع ما ذكرناه يدلنا عىل أن مهمة هداية الغرائز والفطريات، الهتي تصنع من اإلنسان  

ه وإعالنه، ال تتم إال بيد موجودًا عارفًا بالنُُّظام،   مؤمنًا باملناهج، جمريًا هلا يف ليله وهناره، ورسه

ها بدوافع الطاعة من   رسل مبعوثني من جانب خالق البرش، بمناهج كاملة أنزهلا إليهم، وحفه
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رات من العقاب.   املغريات بالثواب واملحذه

 : اخلاصة   العقلية   ـ األدلة   2

احلاجة   ظهرت  فقد  سبق؛  ما  عىل  فيهم  بناء  تتوفر  الذين  املصاديق  عن  البحث  إىل 

يقبل ادعاءات اآلخرين اخلصائص الكافية للقيام هبذا الدور، وطبعا فإن أي إنسان ال يمكنه أن  

من قبل دعوى املدعي بال بيهنة وبرهان،  ) :  ، وإال خالف فطرته، كام قال ابن سينا بال دليل يثبتها 

 (فقد خرج عن الفطرة اإلنسانية

ذه ظهرت احلاجة إىل وضع ضوابط حتمي هذه الوظيفة اخلطرية التي يتوقف  وبناء عىل ه

عليها فهم كل حقائق الوجود وأنظمته وقوانينه وقيمه، ثم تطبيقها عىل مجيع من يدعي النبوة،  

 لتمييز الصادق من الكاذب، واملحق من املبطل. 

طرقا علمية للتحقيق،  والفرق بني املؤمنني يف هذا وبني غريهم، هو أن املؤمنني التمسوا  

يوافق عليها العقل والفطرة، بينام راح املالحد والربوبيون حيكمون حكام عاما عىل كل مدعي  

 النبوة بناء عىل أخطاء وجدوها، وهذا خالف ما يقتضيه املنهج العلمي. 

 ومن الضوابط التي وضعها العلامء إلثبات صحة النبوة: 

 ادعاء النبوة: أ ـ  

ا  يكون  أن  يكفي  واسطة  فال  نعتربه  حتى  الناس  عيون  يف  عظيام  أو  مشهورا  لشخص 

هداية من اهلل لعباده، بل جيب أن يقرتن ذلك بادعائه هلذه الوساطة، لننظر بعدها يف إمكانية  

 توفره عىل رشوط هذه الوساطة. 

وهذا الضابط خيرج أكثر من عرفتهم البرشية من شخصيات عظيمة مشهورة، قد يتوهم  

 عريف اخللق بحقائق الوجود، أو هدايتهم إىل سننه ونواميسه. أن هلا دورا يف ت

  فالسفة الكامء ووكل احل  ،يوش اجلقادة  ، وكل  بابرةاجللوك  فيخرج هبذا الضابط كل امل

به من عند  ما جاءوا  أن  يذكروا  النبوة، ومل  يدعو  مل  الشعراء واألدباء، ذلك أهنم مجيعا  وكل 
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 .(1) اهلل

 باملعجزة: اإلتيان  ب ـ  

وهو من الضوابط التي اتفقت عليها الفطر، ودل عليها العقل، وأثبتها القرآن الكريم،  

ز  ورد فيه النصوص الكثرية الدالة عىل أن من  فقد   معايري وضوابط متييز النبي عن املتنبي جَتهه

عي باإلعجاز، وإتيانه بخوارق العادة، متحديًا هبا غريه عىل وجه اليقدر أحد عىل   مقاومته،  املده

 حتى نوابغ البرش. 

ة، قوبل بجواب قومه:   الم ـ النبوه َما َأْنَت إاِلَّ  ﴿ وألجل ذلك ملها ادهعى صالح ـ عليه السَّ

اِدِقنَي  الم ـ ، فأجاهبم [ 154]الشعراء:   ﴾ َبرَشٌ ِمْثُلنَا َفْأِت بِآَيٍة إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ   صالح ـ عليه السَّ

َقاَل  ﴿عقول ملا أجاهبم، فقد قال تعاىل تعقيبا عىل اآلية السابقة: لطلبهم، ولو كان طلبهم غري م 

( َمْعُلوٍم  َيْوٍم  ُب  رِشْ َوَلُكْم  ٌب  رِشْ هَلَا  َناَقٌة  َيْوٍم  155َهِذِه  َعَذاُب  َفَيْأُخَذُكْم   
ٍ
بُِسوء وَها  مَتَسُّ َواَل   )

 [ 156،  155]الشعراء:   ﴾ َعظِيمٍ 

أن   الكريم  القرآن  ذكر  خيربون  عليهنبياء  األوهكذا  السالم  بتجهيزهم  م  الناس 

  عليه السالم   باملعجزات عند طرحهم دعوى النبوة، قبل أن يطلبها الناس منهم، كام قال موسى 

َحِقيٌق َعىَل َأْن اَل َأُقوَل َعىَل اهللَِّ إِالَّ احْلَقَّ َقْد ِجْئُتُكْم بَِبيِّنٍَة ِمْن َربُِّكْم َفَأْرِسْل َمِعَي  ﴿ :  فرعونخماطبًا  

ائِيَل   [ 105]األعراف:   ﴾ َبنِي إرِْسَ

وقد ورد يف القرآن الكريم أن فرعون طالب بالبينة، وهو دليل عىل أن الفطر والعقول  

اِدِقنيَ   ﴿ :  تقتيض ذلك، قال تعاىل ]األعراف:    ﴾ َقاَل إِْن ُكنَْت ِجْئَت بِآَيٍة َفْأِت هِبَا إِْن ُكنَْت ِمَن الصَّ

106 ] 

الم ـ وهكذا أخرب اهلل تعاىل عن   أنه جاء باملعجزات الدالة عىل صدقه،    املسيح ـ عليه السَّ

 

 . )الرسالة املحمدية( للسيد سليامن الندوي انظر   (1) 
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ائِيَل َأينِّ َقْد ِجْئُتُكْم بِآ﴿تعاىل:  قال   إِىَل َبنِي إرِْسَ َلُكْم ِمَن الطِّنِي  َوَرُسواًل  َأْخُلُق  َيٍة ِمْن َربُِّكْم َأينِّ 

املَْوْ  َوُأْحِي  َواأْلَْبَرَص  اأْلَْكَمَه  َوُأْبِرُئ  اهللَِّ  بِإِْذِن  ا  َفَيُكوُن َطرْيً فِيِه  َفَأْنُفُخ  الطَّرْيِ  اهللَِّ  َكَهْيَئِة  بِإِْذِن  َتى 

ِخُرونَ  ]آل عمران:    ﴾ يِف ُبُيوتُِكْم إِنَّ يِف َذلَِك آَلَيًة َلُكْم إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننِيَ   َوُأَنبُِّئُكْم باَِم َتْأُكُلوَن َوَما َتدَّ

49  ] 

أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، مع  ):  ـ كام عرفها املتكلمون ـ  املعجزة  واملراد من  

 .(1) ( عدم املعارضة

، فاملعجزة ال  وليس خارقًا للعقل  ، خارق للعادةفاملعجزة ـ حسب هذا التعريف ـ أمر  

وانقسام  تضاد   علهة،  املعلول بال  النقيضني وارتفاعهام، ووجود  ، كاجتامع  الباته العقل  حكم 

، وإنام هي  العقل باستحالتها وامتناع حتققها هذه أمور حيكم ، ألن الثالثة إىل عددين صحيحني 

ل العادية،  خارقة  العادية أي  لقواعد  واألجهزة  األدوات  حسب  حماالً  تعده  ا  واملجاري أهنه  ،

 . الطبيعية 

أنه حركة جسم من مكان إىل مكان  عليه من  جرت العادة  وكمثال تقريبي عىل هذا ما  

ولكن مل تعرف    ،آخر تتحقق يف إطار عوامل وأسباب طبيعية بدائية أو وسائل صناعية متحرضة

العادة أبدًا حركة جسم كبري من مكان إىل مكان آخر بعيد عنه، يف فرتة زمانية ال تزيد عىل طرفة  

ولكن هذا غري ممتنع عقاًل، إذ ال يمتنع أن تكون هناك أسباب    ،العني، بال تلك الوسائط العادية

 أخرى لتحريك هذا اجلسم الكبري، مل يقف عليها العلم بعد. 

األمث أومن  هذا  عىل  لذاته  لة  ممكن  أمر  والَعَمى،  ل  كالسِّ الصعبة  األمراض  معاجلة  نه 

عىل  الوقوف  عن  البرش  علم  لقصور  السالفة،  القرون  يف  عادة  حماالً  أمرًا  كان  ولكنه  عقاًل، 

 

ف املحقق الطويس اإلعجاز بقوله: »هو ثبوت ما ليس بمعتاد، أو نفي ما هو معتاد،    (  1)  وقد عره

 هـ(   1353، طبعة صيدا ـ  218مع خرق العادة ومطابقة الدعوى«، )كشف املراد ص  
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ومع تقدم العلم تذلهلت    ، األجهزة واألدوية الهتي تعيد الصحة إىل املسلول، والبرص إىل األعمى

القيام باملعاجلة عن  الصعاب أمام مع طريق اجلة هذه األمراض، فصار بإمكان الطبيب املاهر 

ل  ،  األدوية والعمليات اجلراحية  ويف املقابل هناك طريقة أخرى للعالج، وهي الدعاء والتوسه

 . إىل اخلالق تعاىل

ة  والعالج ـ بكال الطريقتني ـ يشرتك يف كونه أمرًا ممكنًا عقاًل، غري أنهه خيتلف يف الطريق 

األوىل عن الثانية، بالطريق والسبب، فالطبيب املاهر يصل إىل غايته باألجهزة العادية، فال يعد 

عمله معجزة وال كرامة، والنبي ـ كاملسيح وغريه ـ يصل إىل نفس تلك الغاية عن طريق غري  

 عادي، فيسمى معجزة. 

للعادة يف األوىل دون  فالعمل يف كلتا الصورتني غري خارق ألحكام العقل، إاله أنهه موافق  

لعادة  ل  ة خارقبكوهنا  تميز  ، ويقاس عىل هذا كل معجزات األنبياء عليهم السالم التي تالثانية

 لعقل.  ل  ةخارق غري 

ارتباط   هو  التعريف  يف  الثاين  بالدعوىوالقيد  يعترب  اإلعجاز  مل  بذلك  يرتبط  مل  فإذا   ،

ذا الضابط الكرامات واخلوارق التي  صاحبه نبيا، كام ذكرنا ذلك يف الضابط األول، وخيرج هب

 أجراها اهلل عىل لسان أوليائه أو غريهم. 

التعريف هو   الثاين يف  مقابلتهوالقيد  الناس عن  يتحقق بعجز  إىل  ، وهو  الناس  دعوة 

 عجز الناس كلهم عن اإلتيان بمثله. ، واملقابلة واملعارضة، وطلب القيام بمثله

التعريف بل ويرتتب عىل هذا أنه ما يقوُم به    ، (التحدي )فظ  وإىل كال األمرين أشري يف 

كباُر االطباء واملخرتعني من األمور املعجبة، خارٌج عن إطار اإلعجاز، النتفاء األمرين فيهام.  

أيضًا،   ُيَعده معجزًا النتفائهام  املدهشة، ال  واملرتاضون من األعامل  السحرة  به  يقوُم  ما  أنه  كام 

 رتاض الثاين بمثل ما قام به املرتاض األول، بل بأعظم منه. خصوصًا األمر الثاين، لقيام امل 

ي معجزة، وإن  ، أن يكون عمله مطابقًا لدعواهوالقيد الرابع  فلو خالف ما ادهعاه ما سمه
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اب عندما ادهعى أنهه نبي، وآية نبوته    ،كان أمرًا خارقًا للعادة وذلك كام حصل مع مسيلمة الكذه

أَمرَّ يده عىل رؤوس صبيان ، وفتفل فغار مجيع مائها اء، يكثر ماؤها:  أنهه إذا تفل يف بئر قليلة امل

 .(1) بني حنيفة، وحنهكهم، فأصاب القرع كله صبيٍّ َمَسَح عىل رأسه، وَلَثَغ ُكلُّ صبيٍّ َحنََّكهُ 

املعجزة   اعتبار  هبذا  املرتبطة  الشبهات  أن  إقناعي  دليال ومن  منه  الغرض  عامة  ا  يريض 

عيالناس   .  ، ال كونه دليال عقليا منطقيا وسوادهم وجيلب اعتقادهم بصدق دعوى املده

ويستدله هؤالء عىل مقالتهم، بأنه الدليل الربهاين يتوقف عىل وجود رابطة منطقية بني  

َعي والدليل، وتلك الرابطة غري موجودة يف  إذ كيف يكون خرق العادة وعجز  هذا املحل، املهدَّ

عي يف كونه نبيهًا وحاماًل لرشيعة إهلية الناس عن املقابلة،   إذ لو صحه ذلك  ،دلياًل عىل صدق املده

املسائل   يف  مقاله  صدق  عىل  دليٌل  بديعة،  جراحية  بعملية  الطبيب  قيام  إنه  يقال:  أن  لصحه 

الرابطة   انتفاء  املعلوم،  ومن  واالجتامعية.  السياسية  ختطيطاته  صدق  أو  والفلكية.  النجومية 

 املنطقية بينها. 

 : ومن االنتقادات التي يمكن توجيهها هلذه الشبهة 

صاحب الشبهة نصل إىل الداللة  األمور التالية، الهتي يسلمها  ـ أننا عندما نالحظ    أوال

 :  العقلية املنطقية للمعجزة، وهي

 أنه اخلالق عادٌل ال جيور، وحكيٌم ال يفعل ما يناقض احلكمة. . 1

 الناس، وال يرىض بضاللتهم وكفرهم. أنهه سبحانه يريد هداية . 2

نقية مل  صاحب سرية  أنه املعجزة إنهام تعده سندًا لصدق دعوى النبوة إذا كان حاملها  .  3

دها َشء من األعامل املشينةُيَس  أن تكون رشيعته مطابقة للعقل، وموافقة للفطرة. أو عىل   ، و وِّ

 األقل، ال يرى فيها ما خيالف العقل والفطرة. 

 

 . 507، ص  2الحظ تفصيل هذه الوقائع يف تاريخ الطربي، ج   ( 1) 
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، ومثله  الرشط األول، بأن كانت سوابقه سيئة، لكفى ذلك يف تنفر الناس عنه   نتفىافلو  

َتَقبَّلها أصحاب العقول   الثاين، بأن كانت رشيعته خمالفة للعقل والفطرة، ملا  انتفى الرشط  لو 

 السليمة. 

ا لو توفهر الرشطان فيه، فتتطاول إليه األعناق، وتنقاد له القلوب، ولرشعه العقول،   أمه

عي، صادقة، فإعطاؤه ،  ون ما يقول، ويطيعون ما أمرفيسلهم وهنا نقول: لو كانت دعوة هذا املده

 القدرة عىل اإلتيان بالعجائب واخلوارق، مطابق للحكمة اإلهلية. 

ا لو كانت دعواه كاذبة، فإعطاؤه تلك القدرة، وتسخري عامل التكوين له، يف تلك   وأمه

صل الثاين املتقدم أعني أنهه تعاىل يريد هداية  الظروف، عىل خالف احلكمة، وعىل خالف األ

الناس، وال يرىض بإضالهلم، وذلك ألنهه تعاىل يعلم أنه الظروف ُتوِجُد يف الناس خضوعًا هلذا  

ًا عن اهلداية،   إغراًء بالضاللة، وصده إقداره عىل االعجاز، مع كونه كاذبًا،  الشخص، فيكون 

 وينايف إرادته، فأي داللة منطقية أوضح من ذلك؟.   واهلل تعاىل حكيم ال يفعل ما يناقض غرضه 

يف  هذا  املنطقي،    ولتقرير  القياس  جيعل  نقالب  ال  واحلكيُم  حكيم،  سبحانه  إنهه  قول: 

رًا للكاذب، فاهلل سبحانه ال جيعل الكون وال بعضه مسخرًا للكاذب.   الكون وال بعَضه ُمَسخَّ

ر للكون، ف عي ُمَسخِّ  ينتج أنهه ليس بكاذب بل صادق. ولكن املفروض أنه هذا املده

عىل نفسه معاقبة النبي وإهالكه إذا كذب  أوجب  أنهه سبحانه  الكريم إىل  القرآن  وقد أشار  

َل َعَلْينَا َبْعَض اأْلََقاِويِل )   ﴿ :  تعاىلعىل اهلل تعاىل، قال   (  45( أَلََخْذَنا ِمنُْه بِاْلَيِمنِي ) 44َوَلْو َتَقوَّ

 [  47  -  44]احلاقة:   ﴾ ( َفاَم ِمنُْكْم ِمْن َأَحٍد َعنُْه َحاِجِزيَن  46ْلَوتنَِي )ُثمَّ َلَقَطْعنَا ِمنُْه ا

املراد من اآلية الكريمة أنه حممدًا الهذي  ):  ـ معلقا عىل اآلية الكريمة ـ   قال املحقق اخلوئي

بعض   علينا  ل  َيَتَقوَّ أن  يمكن  ال  لتصديقه،  املعجزة  وأظهرنا  ته،  نبوه صنع أثبتنا  ولو  األقاويل 

ذلك، ألخذنا منه باليمني، ولقطعنا منه الوتني، فإنه سكوتنا عن هذه األقاويل، إمضاٌء منها هلا،  

وإدخال للباطل يف رشيعة اهلدى، فيجب علينا حفظ الرشيعة يف مرحلة البقاء، كام وجب علينا 
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 .(1)(يف مرحلة احلدوث 

اإلتأن  ـ    ثانيا  بني  املنطقية  الرابطة  إىل  َنْفي  حيتاج  أمر  الدعوى،  وصدق  باملعجزة  يان 

 . وصحيح عىل وجه آخر   ،التحليل، فهو باطل عىل وجه 

ألوسط يف القياس، دليٌل عىل صدق  ا إن كان املراد من قلب العصا ثعبانًا ـ مثاًل ـ أنهه كف

عيه النبي من أنهه سبحانه واحٌد عاملٌ قادٌر، ليس كمثله َشء.. فال ريب يف عدم صحته. إذ   ما يده

ة هذه األصول بالترصف يف الكونال يمكن اإلستدالل عىل ص  . حه

بلطائف   َقَرهَنا  بل  الربهنة،  عن  جمردًة  اإلسالم  أصول  القرآن  يطرح  مل  ذلك  وألجل 

َفَيْستِدلُّ يف الربهنة عىل وجوده ،  الدالئل واإلشارات، يقف عليها كلُّ متدبهر يف الذكر احلكيم 

اَمَواِت َواأْلَْرضِ َأيِف اهللَِّ   ﴿ سبحانه بقوله:   ويف الربهنة عىل ،  [  10]إبراهيم:    ﴾ َشكٌّ َفاطِِر السَّ

بقوله:   املدبهر،  َلَفَسَدَتا   ﴿ وحدة  اهللَُّ  إاِلَّ  آهِلٌَة  فِيِهاَم  َكاَن  عىل ،  [22]األنبياء:    ﴾ َلْو  الربهنة  ويف 

َُذوا ِمْن ُدونِِه آهِلًَة اَل  ﴿إبطال ُألوهيِة األصنام، بقوله:   خَيُْلُقوَن َشْيًئا َوُهْم خُيَْلُقوَن َواَل َيْملُِكوَن  َواختَّ

ُنُشوًرا   َواَل  َحَياًة  َواَل  َمْوًتا  َيْملُِكوَن  َواَل  َنْفًعا  َواَل  ا  ويف إبطال  ،  [ 3]الفرقان:    ﴾أِلَْنُفِسِهْم رَضًّ

يَقٌة  َما املَِْسيُح اْبُن َمْرَيَم إِالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت مِ ﴿ُألوهية املسيح، بقوله:   ُه ِصدِّ ُسُل َوُأمُّ ْن َقْبلِِه الرُّ

ُ هَلُُم اآْلَياِت ُثمَّ اْنُظْر َأنَّى ُيْؤَفُكوَن   ، وغريها [75]املائدة:    ﴾ َكاَنا َيْأُكاَلِن الطََّعاَم اْنُظْر َكْيَف ُنَبنيِّ

 من اآليات الكريمة. 

م قادرون عىل خرق عادة أخرى    وإْن كان امُلراُد أنه خرق العادة امللموسة دليٌل عىل أهنه

وهي اإلتصال بعامل الوحي وكون إدراكات النبي خارجة عن إطار اإلدراكات    ،غري ملموسة

 . فهو صحيح، العادية املتعارفة

الم ـ كانوا يواجهون يف تبليغ رساالهتم إشكالني عظيمني  ذلك أن   األنبياء ـ عليهم السَّ

 

 هـ ـ بريوت.   1401، الطبعة الثامنة،  36البيان يف تفسري القرآن، ص   ( 1) 
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 يف أعني الناس:  

م كانوا يتخيهلون أنه النبي املرسل من عامل الغيب، جيب أن يكون من جنس  : أ أوهلام  هنه

وا  َقالُ ﴿ حيكي عنهم هذا االعرتاض:    ، كام قال تعاىلاملالئكة، وال يصحه أن يكون إنسانًا مثلهم

وَنا َعامَّ َكاَن َيْعُبُد آَباُؤَنا َفْأُتوَنا بُِسْلَطاٍن ُمبِ  ]إبراهيم:    ﴾نيٍ إِْن َأْنُتْم إِالَّ َبرَشٌ ِمْثُلنَا ُتِريُدوَن َأْن َتُصدُّ

10 ] 

وكان األنبياء جييبون سؤاهلم بأنه املامثلة أساس التبليغ، والوحدة النوعية غري مانعة منه،  

يتفضل فرد م أن  مُ إلمكان  الفاضل  فيكون  النوع،  ذاك  فرد من  نوع عىل  ْرساًل، واملفضول  ن 

َقاَلْت هَلُْم ُرُسُلُهْم إِْن َنْحُن إِالَّ َبرَشٌ ِمْثُلُكْم  ﴿  :اجلوابحيكي عنهم هذا    ، كام قال تعاىل ُمْرَساًل إليه

أَ  َلنَا  َكاَن  َوَما  ِعَباِدِه  ِمْن  َيَشاُء  َيُمنُّ َعىَل َمْن  بِإِْذِن اهللَِّ َوَعىَل اهللَِّ  َوَلكِنَّ اهللََّ  إِالَّ  بُِسْلَطاٍن  َنْأتَِيُكْم  ْن 

ِل املُْْؤِمنُونَ   [  11]إبراهيم:   ﴾ َفْلَيَتَوكَّ

أوثانيهام  واملعارف  :  األصول  يتلقون  م  أهنه عون  َيدَّ كانوا  ـ  الم  السَّ عليهم  ـ  اإلنبياء  نه 

ك خاص يوجد فيهم وال يوجد  واألحكام والفروع من اهلل سبحانه عن طريق الوحي، وهو إدرا

يف غريهم، وليس من قبيل اإلدراكات العادية الهتي جيدها كل إنسان يف صميم ذاته من طريق  

بالعقل ر واإلستدالل  بالعني، والسمع باألُذن، والتفكه ادهعاء اإلدراك   ، وبذلك، فإناإلبصار 

للعادة،   خارق  أمر  إدعاُء  الوحي،  طريق  اإلنسانيةألن  عن  إطار   اإلدراكات  عن  خترج  ال 

 . احلسيهات واخلياليات والعقليات

تدعو أقوامهم إىل طلب شاهد يثبت هلم القدرة عىل خرق العادة،  وهذه الدعوى كانت 

عون،  ييامثل ما  حتى   م،  ه ستدله بخرق عادة مرئية، عىل وجود نظريها يف باطن وجودي حتى  و ده

 م.  ه وصميم حقيقت

، حتى  املعجزاتبياء يفعلون اخلوارق، ويأتون ب، كان االنالطلبومن منطلق إجابة هذا  

يدللوا بذلك عىل متكنهم من خرق العادة مطلقًا، سواء أكانت مرئية ـ كقلب العصا إىل الثعبان،  
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، أو  وتسبيح احلىص ـ أو غري مرئية ـ كاإلدراك غري املشابه للدراكات العادية، الهذي هو الوحي 

 وسة، عىل غري امللموسة منها. كانوا يستدلون بخرق العادة امللمأهنم 

 النبوءات والبشارات: ج ـ  

إذا ثبتت نبوة نبي بدالئل مفيدة  وهي من األدلة املعتمدة، التي يقر هبا  العقل، ذلك أنه  

للعلم بنبوته، ثم نصه هذا النبي عىل نبوة نبي الحق يأيت من بعده، كان ذلك حجة قطعية عىل 

 داللتها عن املعجزة. نبوة الالحق، ال تقل يف 

ذلك ألنه النبي األول، إذا ثبتت نبوته، ثبت كونه معصومًا عن اخلطأ والزلل، ال يكذب  

وال يسهو، فإذا قال ـ واحلال هذه ـ: سيأيت بعدي نبي اسمه كذا، وأوصافه كذا وكذا، ثم ادهعى  

ة بعده شخص حيمل عني تلك األوصاف والسامت، حيصل القطع بنبوته.   النبوه

وكون    وال قطعي،  طريق  من  واصاًل  التنصيص  كون  بعد  اإلستدالل  يكون  أن  بده 

األمارات والسامت واضحة، منطبقة متام اإلنطباق عىل النبي الالحق، وإال يكون الدليل عقياًم 

 غري منتج. 

َوإِْذ َقاَل ِعيَسى  ﴿:  قال تعاىلكام    ومن هذا الباب تنصيص املسيح عىل نبوة النبي اخلاتم  

ً اْبُن مَ  ًقا ملَِا َبنْيَ َيَديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمَبرشِّ ائِيَل إِينِّ َرُسوُل اهللَِّ إَِلْيُكْم ُمَصدِّ ا بَِرُسوٍل َيْأيِت  ْرَيَم َياَبنِي إرِْسَ

 [  6]الصف:   ﴾ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأمْحَُد 

[، وفيه  د  وقد ذكرت التفاصيل الكثرية املرتبطة هبذا يف كتاِّب ]أنبياء يبرشون بمحم

، النصوص الكثرية الواردة يف الكتاب املقدس، والتي تذكر األوصاف الدقيقة لرسول اهلل  

تعاىل:   تنطبق إال عليه، كام عرب عن ذلك قوله  َيْعِرُفوَنُه َكاَم ﴿والتي ال  اْلكَِتاَب  آَتْينَاُهُم  الَِّذيَن 

بناًء عىل رجوع  [  146]البقرة:    ﴾ْكُتُموَن احْلَقَّ َوُهْم َيْعَلُمونَ َيْعِرُفوَن َأْبنَاَءُهْم َوإِنَّ َفِريًقا ِمنُْهْم َليَ 

 الضمري إىل النبي، املعلوم من القرائن، ال إىل الكتاب. 

التَّْوَراِة    ﴿   :وقال يِف  ِعنَْدُهْم  َمْكُتوًبا  جَيُِدوَنُه  الَِّذي  يَّ  اأْلُمِّ النَّبِيَّ  ُسوَل  الرَّ َيتَّبُِعوَن  ِذيَن  الَّ
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ْنجِ  اخْلََبا َواإْلِ َعَلْيِهُم  ُم  َوحُيَرِّ يَِّباِت  الطَّ هَلُُم  َوحُيِلُّ  املُْنَْكِر  َعِن  َوَينَْهاُهْم  بِاملَْْعُروِف  َيْأُمُرُهْم  ئَِث  يِل 

َواتَّ  وُه  َوَنرَصُ ُروُه  بِِه َوَعزَّ ِذيَن آَمُنوا  َفالَّ َعَلْيِهْم  َكاَنْت  تِي  الَّ َواأْلَْغاَلَل  ُهْم  ِْصَ
إِ َعنُْهْم  بَُعوا  َوَيَضُع 

 [  157]األعراف:    ﴾النُّوَر الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحونَ 

يف حياته وبعد مماته، لرصاحة      وقد آمن كثري من اليهود والنصارى بنبوة النبي اخلاتم 

 التباشري الواردة يف العهدين.  

من األدلة احلسية ليس   ونرى أن هذا النوع من األدلة له من القوة بحيث يمكن اعتباره

حسية   أدلة  يطلبون  الذين  ألولئك  خاصة  أيضا،  اهلل  وجود  عىل  وإنام  فقط،  النبي  نبوة  عىل 

 واضحة ودقيقة. 

موجودة، وفيها    ذلك أن تبشري كتب قديمة ال تزال خمطوطاهتا القديمة قبل رسول اهلل  

 ن التغايض عنه. نصوص ِصحية واضحة بالتبشري به والدعوة إىل اتباعه، دليل ال يمك

حيتجه عىل اليهود والنصارى، بأنهه قد ُبرشِّ به يف العهدين، وأنه    ولذلك كان رسول اهلل  

ـ   ا برسالته، وأنه أهل الكتاب لو رجعوا إىل كتبهم ـ حتى بعد التحريف  الكليم واملسيح برشَّ

فهم عىل أبنائهم.   فوا عليه، كتعره  لوجدوا بشائره فيها، وتعره

ذه الكلامت، ومل يكن هناك أيه رده من األحبار والرهبان يف مقابله، بل غاية  كان حيتجه هب

 جواهبم كان السكوت وإخفاء الكتب، وعدم نرشها بني أتباعهم. 

غري صادقـ  والعياذ باهللـ  يف هذا االدهعاء، لثارت ثورهتم عليه، وملألوا    ولو كان النبي  

ة، يكشف    األجواء والطوامري بنقده وردهه، غري أنه ِصاحة النبي   وصموده أمام علامئهم بشده

 عن اهنزام العدو أمام ذلك االدهعاء.

إنجيل يوحنا يف  ومن تلك البشارات التي ال تزال موجودة يف كتبهم احلالية، ما ورد يف  

نصوصها من اإلنجيل    وهذه  . صحاحات: الرابع عرش، واخلامس عرش، والسادس عرش.اإل

 احلايل املرتجم إىل اللغة العربية:  
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آخر    1 يًا  ُمَعزِّ فيعطيكم  أطلب من األب  وأنا  فاحفظوا وصاياي،  كنتم حتبونني  )إِنه  ـ 

 .(1)ليمكث معكم إىل األبد(

ي، الرو  2 ا املُعزِّ ح القدس الهذي سريسله األب باسمي، فهو يعلهمكم كل َشء،  ـ )وأمه

ركم بكل ما ُقلُته لكم(  .(2) ويذكه

ي الهذي سأرسله أنا إليكم من األب روح احلق الهذي من عند األب    3 ـ )َومتى جاَء املَُعزِّ

 .(3)ينبثق، فهو يشهد يل وتشهدون أنتم أيضًا ألنهكم معي من االبتداء(

ي،  ـ لكني أقول لكم    4 احلق، إنهه خري لكم أن أنطلق ألنهه إن مل أنطلق ال يأتيكم املَُعزِّ

يَّة وعىل بِرٍّ وعىل دينونة( 
ُت العامل عىل َخطِ  . (4) ولكن إنه ذهبت ُأرسله إليكم ومتى جاء ذاك ُيَبكِّ

من    5 يتكلم  إىل مجيع احلق، ألنهه ال  يرشدكم  ذاك، روح احلق، فهو  ا متى جاء  ـ )وأمه

 .(5)ما َيْسَمع، يتكلهم به، وخيربكم بُأمور آتية(  نفسه، بل كل

الم كان يتكلم العربية، وكان  معرفة كون  جه االستدالل يتوقف عىل  وو املسيح عليه السَّ

ه أيضًا كانت عربانية،   وقد ذكر  يعظ تالميذه هبذا اللسان، ألنه ُولِد وَشبه بني ظهرانيهم، وُأمُّ

خني أنه األناجيل الث مجيع   ا إنجيل  امُلَؤرِّ ل يومها باللغة اليونانية، وأمه الثة غري متى، كتبت من أوه

ل إنشائه.  متى فكان عربيًا من أوه

كاتب   اليونانية،  إىل  نقله  وإنهام  أوالً،  العربية  باللغة  َبرشَّ  بام  َبرشَّ  فاملسيُح  هذا،  وعىل 

وكان عليه التحفهظ عىل لفظ املسيح يف مورد امُلَبرشَّ به، ألنه القاعدة   (يوحنا ) اإلنجيل الرابع  

ها األَصِل، ال ترمجة معناها. ول مل    (يوحنا )كن  الصحيحة، عدم تغيري األعالم، واإلتيان بنصِّ

 
 ، ط دار الكتاب املقدس. 16و 15.إنجيل يوحنا، األصحاح الرابع عرش: اجلملتان (1) 

 الكتاب املقدس. ، ط دار 26.إنجيل يوحنا، األصحاح الرابع عرش: اجلملة (2) 

 ، ط دار الكتاب املقدس. 26.إنجيل يوحنا، األصحاح اخلامس عرش: اجلملة (3) 

 ، ط دار الكتاب املقدس. 8و 7.إنجيل يوحنا، األصحاح السادس عرش: اجلملتان (4) 

 ، ط دار الكتاب املقدس. 13.إنجيل يوحنا، األصحاح السادس عرش: اجلملة (5) 
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املسيح، ويف ِغبه   به  تكلهم  الهذي  لفظه األصِل  اليونانية، فضاع  إىل  يراع هذا األصل، وترمجه 

 ذلك حصل اإلختالف يف املراد منه. 

ا اللفظ اليوناين الهذي وضعه الكاتب   مكان اللفظ العربي، فهو مردد بني    ( يوحنا )وأمه

ي وامُلَسِلِّ واملُعني والوكيل، أو    (1)(باراْقلِيطوس)كونه    ( 2)( بِِريْقلِيطوس)الهذي هو بمعنى املَُعزِّ

والتلفظ   الكتابة  يف  الكلمتني  تقارب  وألجل  أمحد.  يرادف  الهذي  املحمود،  بمعنى  هو  الهذي 

األول،   عىل  ون  يرصه يوحنا،  إنجيل  ومرتمجوا  وا  وُمَفرسِّ به.  امُلبرَشَّ  يف  الرتدد  حصل  والسامع، 

ي )ل ذلك ترمجوه إىل العربية بـوألج ، وإىل اللغات األُخرى بام يعادله ويرادفه، وادهعوا  (املعزه

 . اليوم اخلمسني بعد فقدان املسيح أنه املراد منه هو روح القدس، وأنهه نزل عىل احلواريني يف 

الرسول األعظم، ال روح   به هو  امُلَبرشَّ  أنه  الضوء عىل  تلقي  قرائن  فهناك  ومع ذلك، 

 . ومنها دس، الق

ـ إنه املسيح بدأ خطابه إىل تالميذه بقوله: )إِن كنتم حتبونني، فاحفظوا وصاياي، وأنا    1

وهذا اخلطاب يناسب أن ،  آخر، ليمكث معكم إىل األبد(  (معزياً ) أطلب من األب فيعطيكم  

ة منهم عن اقتفاء أثره    يكون امُلَبرشَّ به نبيًا، ألنه املسيح حيتمل ـ يف هذا الكالم أن يتخلهف عده

ودينه، ولذلك أثار عواطفهم يف هذا املجال لئال يتخلهفوا. ولو كان املراد منه روح القدس ملا 

احتاج إىل تلك املقدمة، ألنه تأثريه يف القلوب تأثري تكويني ال يمكن ألحد التخلهف عنه، وال  

و ببيانه  يؤثر  فإنهه  النبي  تأثري  بخالف  وهذا   ، شكٌّ معه  القلوب  يف  القلوب  يبقى  يف  كالمه 

 واألرواح، وهو خيتلف حسب اختالف طبائع املخاطبني واستعدادهم. 

أن   قبل  اآلن  لكم  )وقلت  وقال:  خطاباته  بعض  يف  به  إيامهنم  عىل  أِصه  ذلك  وألجل 

 
 . Paracletosوباألفرنجية هكذا . llAPAKAHTOE.يف اليونانية هكذا: (1) 

 . Pericletosوباألفرنجية هكذا.  llEPIKAHOTE.يف اليونانية هكذا (2) 
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 .(1) يكون، حتى متى كان تؤمنون( 

لقدس  ، وهذا ال يناسب كون املبرش به نظري روح ا(آخر ) ـ إنهه وصف امُلبرَشَّ به بلفظ    2

م جييئون واحدًا بعد اآلخر، يف فرتة بعد  لعدم تعدده، وانحصاره يف واحد، بخالف األنبياء فإهنه

 فرتة.

ـ إنهه ينعت ذلك املبرش به بقوله: )لَِيْمُكَث معكم إىل األبد( وهذا يناسب نبوة النبي    3

 اخلاتم الهتي ال ُتنْسخ. 

ا   4 ي الروح القدس)ـ إنهه يقول: )وَأمه ذي سريسله األب باسمي، فهو يعلمكم  اله  ( املعزه

ركم بكل ما قلته لكم( وهذه اجلملة تناسب أن يكون املبرش به نبيهًا يأيت بعد فرتة  كل َشء، ويذكه

من رسالة النبي السابق بعد أن تصري الرشيعة السابقة عىل وشك االضمحالل واالندثار. فيأيت  

ر باملنسه ويزيل الصدأ عن ال  دين. النبي الالحق، يذكه

َفْقد   يومًا من  بعد مخسني  احلواريني  نزل عىل  فقد  القدس  املراد هو روح  لو كان  ا  وأمه

. أفيظن أنه احلواريني نسوا يف هذه املدة  (2)املسيح، حسب ما ينصه عليه كتاب أعامل الرسل

 اليسرية معامل املسيح وتعاليمه حتى يكون النازل هو املوعود به؟!

ب  5 املبرش  املسيح  تناسب أن يكون  ـ ويصف  العبارة  ه، بقوله: )فهو يشهد يل(. وهذه 

أمره   وقد  السالفة،  والكتب  السابقة  للرشائع  قًا  مصدِّ ُبِعَث  حيث  اخلاتم  النبي  هو  به  املبرش 

ملَِ  ًقا  ُمَصدِّ ْلنَا  َنزَّ باَِم  آِمُنوا  ُأوُتوا اْلكَِتاَب  ِذيَن  الَّ َا  َأَيُّ )َيا  ا سبحانه أن خياطب أهل الكتاب بقوله: 

ه وابنها،  (3) َمَعُكْم( ه ُأمَّ ، وغري ذلك. ومن املعلوم أنه الرسول األكرم شهد برسالة املسيح، وَنزَّ

عن كل عيب وشني، ورده كلَّ ما ُألصق هبام من جهلة اليهود من التهم التافهة. وهذا بخالف ما 

 
 ، ط دار الكتاب املقدس. 29.إنجيل يوحنا، األصحاح الرابع عرش: اجلملة (1) 

 قدس. ، ط دار الكتاب امل4ـ  1. واألصحاح الثاين: اجلمالت 5.أعامل الرسل، األصحاح األول: اجلملة (2) 

 .47.سورة النساء: اآلية (3) 
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وديُنه  لشهادته،  حاجة  أي  يومذاك  للمسيح  يكن  مل  إذ  القدس،  بروح  ُفرسِّ  َبْعُد   إذا  ورشيعُته 

اِن طريهان.   غضه

، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم(.  ( املعزي)ـ إنهه يقول: )ألنهه إن مل انطلق، ال يأتيكم    6

وهذا يناسب أن يكون امُلَبرشه به نبيًا، حيث علهق جميئه بذهابه، ألنهه جاء برشيعة عاملية، وال تصحه 

 سيادة رشيعتني خمتلفتني عىل ُأمة واحدة. 

امُلَبرشَّ به هو روح القدس، ملا كان هلذا التعليق معنى، ألنه روح القدس حسب    ولو كان

 .(1)ترصيح إنجيَِلْ متى ولوقا، نزل عىل احلواريني عندما بعثهم املسيح للتبشري والتبليغ

، وعىل دينونة...(. وهذا    7 ت العامل عىل َخطِيَّة، وعىل بِره ـ ويقول: )ومتى جاء ذاك ُيبكه

أن   عىل يؤيهد  الدار  يوم  يف  نزل  فهو  القدس،  روح  هو  املراد  كان  لو  إذ  نبيهًا،  به  امُلبرشَّ  يكون 

اه. ومل يوبخ  احلواريني حسب زعمهم، فام َوبَّخ اليهود الذين مل يؤمنوا به أصاًل، لعدم رؤيتهم إيه

م كانوا مؤمنني به.  احلواريني، ألهنه

إىل مجيع احلق، ألنهه ال يتكلم من    ـ ويقول: )ومتى جاء ذاك، روح احلق، فهو يرشدكم   8

 نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، وخيربكم بُأمور آتية(. 

بام   إاله  نبيهًا خامتًا، صاحب رشيعة متكاملة، ال يتكلم  امُلَبرشَّ به  يتناسب مع كون  وهذا 

 ـ.   يوحى إليه، وهذه كلهها صفات الرسول األكرم حممد ـ 

ي )ىل أنه املراد من  فجميع هذه القرائن تشهد بوضوح ع امُلَبرشه به، هو النبي األكرم    (املعزِّ

قون من املسلمني يف تفسري   ال روح القدس، ولو أمعنت النظر يف سائر القرائن الهتي ذكرها املحقه

 هذا اللفظ، لعالت القرائن.  

هي موجودة يف العهدين،  و، وهي كثرية جدا،  البشاراتهذا جمرد نموذج لواحدة من  

 
اجلملة  (1)  العارش،  لوقا: األصحاح  فام بعدها. وإنجيل  األُوىل  اجلملة  العارش،  إنجيل متى: األصحاح  ، 11.الحظ 

 وفيها: )ولكن إعلموا هذا: إنهه قد اقرتب منكم ملكوت اهلل(. 



478 

 

 الكثري منها مع أدلتها والشواهد املثبتة هلا يف كتاب ]أنبياء يبرشون بمحمد[  وقد ذكرنا 

 : القرائن والشواهد د ـ  

معَتَمٌد عليه  و  ، يف املحاكموهي من األدلة املعتمدة، التي يقر هبا  العقل، وهي مستعملة  

املحامون يف    ا القضاة يف إصدار أحكامهم، ويستند إليه  ا يف َحله الدعاوى والنزاعات، يسلكه

 . إبراء موكليهم خاصة يف املحاكم الهتي تفتقد إىل القضاء عىل األيامن والَبيهنات

عي، أو  وهذا الدليل يستدعي   مجع كله القرائن والشواهد الهتي يمكن أن تؤيهد دعوى املده

ها إىل بعضها حتى   .صحة دعواه أو إنكارهحيصل القطع بإنكار املنكر، وضمه

والتي يشهد هلا كل َشء، كام    وقد اعتمد العلامء هذه القرائن يف إثبات نبوة رسول اهلل  

 ذكرنا التفاصيل الكثرية املرتبطة بذلك يف سلسلة ]حقائق ورقائق[

ومن تلك القرائن املعتمدة، والتي يدل التحقيق فيها عىل صدق النبي من عدمه دارسة  

فإن كان   النبوة وحتليلها،  النبوة صادقًا  شخصية مدعي  عي  بروحيات كاملية  يتحىل  ،  أمينا مده

عالية، وأخالق إنسانية فاضلة، غري منكب عىل الدنيا وزخرفها، وال طالب للرئاسة والزعامة،  

. فإن  حياته منقصة، ودناسة، بل عرف بكل خلق كريم، واشتهر بالنزاهة والطهارة. مل ير له يف

صدقه يف  ذلك ما يزيد يف حظ التأكد من  هذه الصفات تدله عىل صفائه يف روحه وباطنه، وكل  

 دعواه. 

، ال يعرف  ومنها ما يتعلق بالبيئة التي ظهر فيها مدعي النبوة؛ فإن ظهر   يٍّ يف جمتمع ُأمِّ

بعيدالكتابة ن،    ا،  والتمده احلضارة  مظاهر  جاء  عن  ونبذ  رشيعة  بثم  التعلهم  إىل  الدعوَة  ِمُل  حَتْ

ع القوانني اال  قتصادية بل حتمل يف تعاليمها نظام الدولة والتقنني  جتامعية، واال األميهة، وترشه

السياسية  والروابط  فيها، ومع والقضاء  التي عاش  البيئة  متناقضا مع  ذلك  .. ويكون يف كل 

 عارف والنظم التي تؤمن هبا.. كل ذلك يرجح دعواه بل يؤكدها.امل

ب يتعلق  ما  الدعوةومنها  هبا؛    مضمون  جاء  حيملها،  التي  الهتي  العقيدة  كانت  فإذا 
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وكانت   وأفعاله،  وصفاته  الكون  خالق  يف  تبحث  معارف  اعتناقها،  إىل  يدعو  الهتي  واملعارف 

باملُُثل   التحِله  العملية مرشدًة إىل  الرذائل  دعوته  األخالقية، والفضائل اإلنسانية، وناهيًة عن 

دعوته   اتصال  عىل  قرائن  هذه  كانت  واملجوِن  والفسِق  املنحرفة  الشهوات  وركوِب  النفسية 

 بخالق الكون، ومبدء اخلري واجلامل. 

ال يبتغي صاحبها شيئًا من األعراض املادية، واملناصب  عىل دعوته، فإن كان  ثباته  ومنها  

، أكد ذلك يف طريق دعوته، وتضحيته بنفسه وأعزه أقربائه يف ذاك السبيل وكان ثابتا  الدنيوية،  

 كونه صادقا يف دعواه، فام كان له أن يضحي بكل َشء يف سبيل ال َشء. 

اعتامده يف دعوته عىل أساليب إنسانية، موافقة  ومنها منهجه يف تبليغ دعوته؛ فإذا كان  

عيه  . عىل إهلية دعواه. للفطرة والطهارة، فإنه لذلك دالالت  ا لو اعتمد يف نرش وتبليغ ما يده وأمه

عىل وسائل إجرامية، وأساليب وحشية غري إنسانية، كان هذا دلياًل عىل كون دعواه شخصية  

 حمضة، ال صلة هلا بالعامل الربوِّب. 

عي وبطانته إذا آمنوا به، واتهبعوه،  نفسيات املؤمنني بومنها دراسة   ا  ذلك أنه أقرباء املده

دعوته، وبلغوا فيها مراتب عالية من التقوى والورع، كان هذا دالًّ عىل صدق املدعي يف ظاهره 

 وباطنه، وعدم التوائه وكذبه، ألنه الباطل ال يمكن أن خيفى عن األقرباء والبطانة. 

ومنها أمور أخرى كثرية، كالثامر التي أنتجتها دعوته، والعلوم التي خرج هبا للناس،  

تتوافق بمعارف عرصه، ونقلها مع   وهل  تأثر  أم ال.. وهل  التالية  العصول  به  مع ما جاءت 

 خطئها أم ال.. كل ذلك قرائن يمكن من خالهلا التعرف عىل صدق الدعوى. 

عيها، كانت    مجيعا وغريها هذه القرائن  و عي النبوة، ودعواه الهتي يده إذا اجتمعت يف مده

ا  دلياًل قاطعًا عىل صدقه، فإنه كله واحدة م ن القرائن، وإن كانت قاِصة عن إفادة اليقني، إاله أهنه

 بمجموعها تفيده. 

عندما كتب  ذلك أنه  قيرص الروم،  ولعل أول من استعمل هذا األسلوب يف مجع القرائن  
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رسالة يدعوه فيها إىل اعتناق دينه الهذي أتى به، أخذ ـ بعد استالمه الرسالة ـ    إليه الرسول  

الرس  الدعوى، فأمر  يتأمهل يف عبارات  الكتابة، حتى وقع يف نفسه احتامل صدق  ول، وكيفية 

عىل  ومطهلع  قرب،  عن  الرسول  يعرف  ن  عمه والبحث  الشام  يف  بالتجول  حاشيته  من  مجاعة 

ة كانوا معه يف جتارة إىل الشام،   أخالقه وروحياته، فانتهى البحث إىل العثور عىل أِّب سفيان وعده

جل؟) سأهلم قائال:  فراح يفأحرضوا إىل جملس قيرص،     - الذي يزعم   أيهكم أقرب نسبا هلذا الره

بوا أصحابه، فاجعلوهم خلف   ؟ فقال أبو سفيان: أنا أقرهبم نسبا، فقال: ادنوه مني، وقره أنه نبيه

بوه، قال   ظهره ثم قال لرتمجانه: قل هلم: إين سائل هذا الرجل عن هذا الرجل فإن كذبني فكذه

أن يؤثر عنهي الكذب لكذبت عليه ثم كان أول ما سألني عنه أن قال:  أبو سفيان: فو اهلل، لوال 

أحد قبله؟ قلت:    كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم 

ال، قال: فهل كان من آبائه ملك قلت: ال، قال: فأرشاف النهاس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت:  

صون؟ قلت: بل يزيدون، قال: فهل يرتده أحد منكم سخطة  بل ضعفاؤهم، قال: أيزيدون أم ينق

قال؟   ما  يقول  أن  قبل  بالكذب  تتههمونه  كنتم  قال: فهل  فيه؟ قلت: ال،  أن يدخل  بعد  لدينه 

ة ال ندري ما هو فاعل فيها قال: فام  قلت: ال، قال: فهل يغدر قلت: ال، ونحن اآلن معه يف مده

كلمة، قال: فهل قاتلتموه قلت: نعم، قال: فكيف كان كلهمني كلمة أدخل فيها شيئا غري هذه ال

قلت:   يأمركم؟  ماذا  قال:  منه،  وننال  منا  ينال  سجال  وبينه  بيننا  احلرب  قلت:  إياه؟  قتالكم 

الة  يقول: اعبدوا اهلل وحده، وال ترشكوا به شيئا، واتركوا ما كان يعبد آباؤكم، ويأمرنا بالصه

لة دق والعفاف، والصه كاة والصه  ( والزه

إليها، النتائج التي وصل  فقال لرتمجانه:    وبعد أن انتهى من أسئلته وحتقيق راح يذكر 

قل له: سألتك عن نسبه، فذكرت أنهه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث يف نسب قومها، )

وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول قبله؟ فذكرت أن ال، فقلت: لو كان أحد قال هذا 

ى بقول قيل قبله، وسألتك: هل من آبائه من ملك؟ فذكرت أن القول قبله لقلت: رجل   تأسه
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كنتم   هل  وسألتك:  آبائه،  ملك  يطلب  رجل  قلت:  ملك،  من  آبائه  من  كان  فلو  قلت:  ال، 

تتههمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن ال، فقد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب عىل 

ا أرشاف  وسألتك:  اهلل،  عىل  ويكذب  أنه  النهاس،  فذكرت  ضعفاؤهم؟  أم  يتبعونه  لناس 

م يزيدون،   سل، وسألتك: أيزيدون أم ينقصون؟ فذكرت أهنه ضعفاءهم اتهبعوه، وهم أتباع الره

وسألتك:   ، يتمه حتهى  اإليامن  أمر  فيه؟    وكذلك  يدخل  أن  بعد  لدينه  منكم سخطة  أحد  أيرتد 

هل يغدر؟ فذكرت أن فذكرت أن ال، وكذلك اإليامن حني ختلط بشاشته القلوب، وسألتك:  

سل ال يغدرون وسألتك: بم يأمركم؟ فذكرت أنهه يأمركم أن تعبدوا اهلل، وال   ال، وكذلك الره

والعفاف   دق  والصه والزكاة  بالصالة  ويأمركم  األوثان،  عبادة  عن  وينهاكم  به شيئا،  ترشكوا 

ا، فسيملك موضع قدميه هاتني، وقد كنت أعلم أنه   خارج، ومل  والصلة، فإن كان ما تقول حقه

مت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه  (1)  (أكن أظنهه منكم، فلو أعلم أين أخلص إليه لتجشه

 
 (.353/ 11سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد )  (1) 
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 املصادر واملراجع 

 . القرآن الكريم 

 كتب احلديث والسنة. 

 وهي كثرية جدا، منها: أوال ـ الكتب:  

األوىل  .1 الطبعة  حزم،  ابن  دار  الِقنَّوجي،  خان  صديق  حممد  الطيب  أبو  العلوم،    أبجد 

 م.   2002  ـ هـ 1423

 . اإلسالم بني الرشق والغرب، عِل عزت بيجوفيتش  .2

 . حممد الغزايل ،اإلسالم يف وجه الزحف األمحر .3

االسالم يتحدى مدخل علمي اىل االيامن، وحيد الدين خان، تعريب: ظفر االسالم   .4

 خان، مكتبة الرسالة. 

 .  لغزايل ، أبو حامد ااالقتصاد يف االعتقاد .5

د  .6 براهني  عليه  .أقوى  وعلق  مجعه  الدين،  منكري  مغالطات  تفنيد  يف  لينكس  جون 

 . أمحد حسن.م

دين لكشِف خرافات الطبيعيني، أبو الفداء ابن مسعود .7  .  آلة املوحِّ

 . رمسيس عوض. د ، اإلحلاد يف الغرب .8

 . اإلحلاد ووجود اهلل، أمحد حممد حسن وأمحد دعدوش  .9

شيخ جعفر السبحاين، بقلم:  االهليات عىل هدى الكتاب والسنة والعقل، تأليف: ال  . 10

الطبعة:   السالم،  عليه  الصادق  االمام  مؤسسة  العامِل،  مكي  حممد  حسن  الشيخ 

 . 1388السابعة 

 . يوسف كرم ، تاريخ الفلسفة احلديثة . 11
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 . حممد عزت نرص اهلل ،هتافت الفكر االشرتاكي . 12

 . الدكتور عبداللطيف الفرفور ،هتافت الفكر اجلديل  . 13

 . مص بولس عطية بسليوس دراسات يف علم الالهوت، الق  . 14

 . حلمي القمص يعقوب . أ  ، رحلة يف قلب اإلحلاد . 15

 . جابر محزة فراج ، يقيني عىل كتاب نقد الفكر الدينيالرد ال . 16

 الرد عىل امللحدين العرب: د. هيثم طلعت عِل رسور، دط، دت.  . 17

ر كونًا بال مصمم، ريتشارد   . 18 دوكينز،:  صانع الساعات األعمى، ملاذا ُتظِهر أدلة التطوه

 ( 1996)نيويورك: نورتون،  

 . ، التوجيريالصواعق الشديدة عىل اتباع اهليئة اجلديدة . 19

 . العقيدة اإلسالمية يف مواجهة التيارات اإلحلادية، فرج اهلل عبد الباري . 20

التأسيس، ميشال، مسالن . 21 األديان مسامهة يف  الطبعة    ، علم  ترمجة: عزالدين عناية، 

 ، ومنشورات كلمة. األوىل، املركز الثقايف العرِّب

م . 22 روبرت  اجلديد،  منظوره  يف  كامل  و   أغروس.العلم  ترمجة  ستانسيو،  ن.  جورج 

 ( 134خااليِل، طبع سلسلة عامل املعرفة، ورقمه يف السلسلة )

فمن خلق اهلل؟: نقد الشبهة اإلحلادية ]إذا كان لكل َشء خالق، فمن خلق اهلل؟[ يف   . 23

الكوسمولوجي  والنقد  الفلسفي  التحقيق  تكوين  ضوء  مركز  عامري،  سامي  د.   ،

 .2016للدراسات واألبحاث، 
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 . ويليام جيمس ديوَرانت، قصة احلضارة . 27
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حتقيق:   . 28 ترمجة،  فرويد،  سيغموند  احلضارة،  يف  الطليعة  قلق  دار  طرابيَش،  جورج 

 للطباعة والنرش. 

نشأِة   . 29 حوَل  املختلفِة  والنظريهات  للمناهج  حديثة  علميهٌة  دراسٌة  الكون:  خالق  اهلل 
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 . املسلمون حتت السيطرة الشيوعية، حممود شاكر . 32
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 . إحسان حقي. تعريب د(  بينيغسن

مشكلة الرش ووجود اهلل: الرد عىل أبرز شبهات املالحدة، د. سامي عامري، ونرش   . 34

 . 2016مركز تكوين للدراسات واألبحاث، عام 

 . مجيل صليبا  ، املعجم الفلسفي . 35

 . رمسيس عوض. ومعاِصون، د ملحدوث حمدثون  . 36

العرِّب . 37 اإلنتشار  مؤسسة  عوض،  رمسيس  د.  ومعاِصون،  حمدثون    ، ُملحدون 

1998 . 

 . عِل سامي النشار ،مناهج البحث عند مفكري اإلسالم . 38

 . حسن بن حممد األسمري ، الفلسفي املعاِص من النص الرشعي موقف االجتاه . 39

امليداينمؤلفات   . 40 الرمحن  عبد  ومنها  الشيخ  ا :  مع  العظم ِصاع  حتى  ،  ملالحدة 

 . كواشف زيوف و
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املسريي  مؤلفات . 41 الوهاب  ومنها  د.عبد  اليهودية،:  اجلزئية  و  املوسوعة  العلامنية 

 . العلامنية الشاملة 

مؤلفات د. نور الدين أبو حلية، وخاصة سلسلة ]اإلحلاد والدجل[، وسلسلة ]حقائق   . 42

 ورقائق[ 

عباس حممود . 43 ومنها:  لعقادا   مؤلفات  والشعوب أفيون  :  القرن  ،  يف  املفكرين  عقائد 

 . العرشين

 مؤلفات حممد قطب حول العلامنية واملذاهب الفكرية املعاِصة.  . 44

ر: ومنها  هارون حييى مؤلفات   . 45 احتضار منظومة الدجال الدارويني،  ، وخديعة التطوُّ

من القديم،  و اروينية يف الزه  . وغريها الده

اذبية بني أمريكا وأوروبا تنبأ هبا قبل  نبوءة أينشتاين تتأكد.. رصد متزامن ملوجات اجل . 46

 عام، هاف بوست عرِّب، رويرتز.  100أكثر من  

 . ، عامنويل كانط( املشهور بنقد العقل املحض)نقد العقل اخلالص النظري  . 47

 .الشيخ حممد حسن آل ياسني ، هوامش عىل كتاب نقد الفكر الديني . 48

 . وجود اهلل وصور اإلحلاد، القس أنجيلوس جرجس  . 49

 دوكنز، ترمجة بسام البغدادي، دط، دت. وهم اإلله،  . 50

 املقاالت: 

عدت إىل اإلسالم بعد اغرتاب ستني  ..  آخر حوار مع الدكتور عبدالرمحن بدوي، نعم .1

 . صالح حسن رشيد، جملة احلرس الوطني: عامًا، أجرى احلوار

 . مشكلة مبدأ العامل نموذجًا، لعمرو بسيوين .. األسس الال عقلية للحلاد  .2

 . مشكلة معنى احلياة نموذًجا،عمرو بسيوين .. عملية للحلاداألسس الال  .3

 . 2017مارس  13:  جملة ذوات  ،حممد املزوغي. د ، اإلحلاد املحض .4
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ـ   .5 اإلجيابية والسلبية يف نقد الفكر الديني، كامل يوسف احلاج ـ جملة الفكر اإلسالمي 

 . العدد الرابع

مركز  :  الدكتور الطيب بوعزة، حاورهمع  [  مع اإلحلاد من منظور فلسفي]حوار بعنوان   .6

 . 2012/ 19/ 7:  نامء للبحوث والدراسات، بتاريخ

كتاب   .7 من  الرابع  والفصل  األعمى،  الساعات  صانع  كتاب  عىل  اإلله]الرد  [  وهم 

 . لدكتور فؤاد دمشقيا ،لريتشارد دوكنز 

ة،  ترمجة، مينة جالل، جملة مدارات فلسفي  مارتن هايدغر،  رسالة يف النزعة اإلنسانية، .8

 .2001العدد السادس، صيف 

 . رد عىل سام هاريس يف كتابه هناية اإليامن: سام هاريس واإلحلاد واإليامن .9

ستيفن   . 10 امللحد  الفيزياء  العلامء    هاوكنجعامل  نظر  يف  اخليالية  اإلحلادية  وأفكاره 

واألكوان املتعددة واجلاذبية اخلالقة ـ إعداد فريق الباحثون    Mواملتخصصني ـ النظرية  

 املسلمون.  

موقع   . 11 كعواس،  محيد  للكون،  خالق  وجود  نفيه  جيدد  شهري  بريطاين  فيزيائي  عامل 

 هسربيس. 

 . قصة إحلاد وحكاية ملحد، موقع صيد الفوائد، وغريها ..  عبداهلل القصيمي  . 12

 . 2013- 8- 13:  لة الثورة، بتاريخالقوة التي حتمي العامل، جم..الفراغ الكوين  . 13

 . 2012جملة العلوم عدد يوليو   ،الكون املتعدد  . 14

موقع   . 15 منها؟،  امللحدين  تاريخ  خيلو  وهل  للحروب؟  حقيقي  مسبب  الدين  هل 

 . السوري اجلديد

 . هل يمكن للله أن يكون رشيًرا؟ حممود ماهر . 16

للعلم . 17 اآلخر  واملنط  : الوجه  والعقل  العلم  ميزان  يف  دوكينز  والنفس  ريتشارد  ق 
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 . موقع الباحثون املسلمون، نرش واألخالق

 املواقع: 

وهي كثرية متفرقة، وخاصة املواقع واملنتديات اإلحلادية، باإلضافة ملا ينرش عىل شبكات  

 التواصل االجتامعي، والتي ال يمكن توثيقها أو ضبطها، فاملقال الواحد نجده يف حمال متعددة. 
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