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 (. ٠١إبراهيم: ) ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ٹ ٹ    *

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ٹ ٹ    *

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   

 (.٧١٢البقرة: ) ھ  ھ  ھ  

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ٹ ٹ   *

ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب               ىئ  ی  ی      ی

ڀ  ڀ    ٱ  ٻ            ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ     پ خب   مب   

طه: )  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ    ٹ

٠٢-٠٢١1.) 

ې ې ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ٹ ٹ   *

ەئ    وئ وئ ۇئۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ    ىئ      ىئ 

 (. ١1احلج: ) ىئ

ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱڱ گ گ گ  گ ٹ ٹ   *

 (. ٠١األنبياء: ) ڱ ڱ  ں ں 

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇ ٹ ٹ  *

 ک ڑ ڑ ژ ڈژ ڎ ڈ ڎ

 . (١١العنكبوت: ) گ گ ک  کک
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  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤٹ ٹ   *

 . (٥1 - ٥٣الطور: ) چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ

ڤ  ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ   ٹ ٹ* 

 ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چچ ڇ  ڇ    ڇ

 (. ٢٢الروم: )

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ھ  ھٹ ٹ   *

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

 (.٠١٣)األعراف:   ۅ  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ    ٹ ٹ   *

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  

 .)٠٢١)األعراف:   ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 ڀڀ ڀ    پ پ پپ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ ٹ ٹ   *

  ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ    ٺ  ٺ ٺ  ڀ

 . (٥١فاطر: ) ڤ

 ڻ ڻ ڻ  ںں ڱ ڱ  ڱ ڱٹ ٹ  *

  .(٢٥لقامن: )ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ



 7 

 ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ ٹ   *

 ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ  ڃ

 گ گ گ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 ڻ ڻ ڻ  ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ        ڳ ڳ ڳ گ

 . (٠٢١-٠٢1آل عمران: ) ہ ہ ۀ  ڻۀ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ٹ ٹ  *

 ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ    ڀ ڀ      پ پ

 ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 . (٥٥ -٥٢لتوبة: )ا  ڦ

چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ٹ ٹ   *

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ 

ڳ ڳ  ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ   

 (. ٠1الرعد: )  ڻۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ

ھھ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ   ٹ ٹ  *

العنكبوت: ) ھ  ھ  ے  ے     ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

٢١.) 
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 م  
 م   يْن د  ــــــــــــــــــــلح  ال   ق  ــــــــــــــــنط 

 رْ ك  ـــــــت  بْ ٌق م  ــــــــــــنط 

 الكــــن ع  م  
 
ء  رْ ــــــــــالبق   ون  ر  ق   أو  (٠) الْب ـوا

 رْ ـوا يا ب ش  ؤ  ز  واهْ  وْل ـــــــــــــــــــق  ا ع  ي ي  ر  خ  فاْس 
 

حتى  لوال واجب محاية املسلمني من تضليالت املضلني،

، استحق النظر فيهت أفكار امللحدين تالسخفاء والتافهني، ملا كان

 . اوال االلتفات إليه

إن اليهود الذين وضعوا أو دعموا ما أسموه بالنظريات 

، اوهبتان   احقائق علمية زور   املناقضة للدين، وزعموا أهنا

د التقدم العلمي املعارص، أرادوا أن ووأدخلوها ضمن حش

جوهم من صفوف أمتهم خر  خيدعوا هبا أجيال املثقفني لي  

يدمرون هبم كل املواريث اإلنسانية  اويستخدموهم جنود  

 . والتعاليم الربانية

ون سائرون يف طريق ل  أال فليعلم هذه احلقيقة شباب مضل  

 . اإلحلاد، أو واصلون إىل غايته، أو متطلعون إىل السري فيه

                                                           

ا ليس بن باح (١) ا ممدود  : لوى أنفه ثم صاح صياح   .عَوى الكلب 
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 ک  گ   گ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ٹ ٹ 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ڍڌ  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

)البقرة:   ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

٢٣١.) 

السنة السادسة  تالميذلعلم القال  ىف مدرسة ابتدائية,

: « أتروننى؟»االبتدائية:  , « فإذن أنا موجود », قال: « نعم» . قالوا

فاللوح إذن » , قال: « نعم» . قالوا: « أترون اللوح؟»  ثم قال:

:  ,«أترون اهلل؟ » , ثم قال: « موجود فاهلل إذن » , قال: « ال» قالوا

ن عقل أتروْ » اء؛ وقال: . فوقف أحد الطالب األذكي« غري موجود

 !!فعقل األستاذ إذن غري موجود» . قال: « ال» قالوا:  ,«؟ األستاذ

» . 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ٹ ٹ 

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

 ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  

 (.٠٢٣األنعام: )
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 :  جاد احلق عىل جاد احلققال الشيخ   *

ر إذ   د  ت  رْ اْل   ل  تْ ق   وب  ج   و  ىل  ع   مْ ال  اإلْس  ه  قْ ف  ب   م  لْ الع   ل  أهْ  ع  ْج  أ »  ا أص 

 در  ر  ىل  ع  
 ح  لْ ل  ؛ م  ال  اإلْس  ن  ع   ه  ت 

 خ  ب  الْ  اه  و  ر  ي ذ  الر  يف  الّشر   يث  د 
و أب  و   ي  ار 

»  :د  او  د  
  «. وهَ ل َت َاقَ ف ََهَ ين َدَ َل َدَ ب ََنَ مَ 

ْ  ج  ور ز  ت   نْ إ   م  ال  ْس اإْل   نْ ع   در ت  رْ اْل    أنر ىل  ع   ك  ل  ذ  ك   م  لْ ع  الْ  ل  أهْ  ق  ف  اتر و  
 ل 

 ي  
 ب   ه  د  قْ ع   ع  ق  ي  و   ه  ج  و  ز  ت   ح  ص 

ءً و   س  اًل اط   م  ل  ْس  م  ىل  ع   د  ق  ع   ا
 ْس م   رْي  غ   وْ أ   ة 

 م  ل 
 ؛ة 

ْ  ر  ق   ي  ال   ه  نر أل    ْ  رٌ د  هْ م   ه  م  د   نر أل   , و  اج  و   الزر ىل  ا ع  عً ش   ا عً ش 
ْ ذ  إ 

 ل  إ   دْ ع  ي  و   ْب ت  ي   ا ل 

ر ت  ي  و   م  ال  ْس اإْل     أْ ب 
 .(٠) « ه  يْ ل  إ   در ت  ى ارْ ذ  ال   ين  الد   ن  م 

 

ي        نين ـــإنني أدري وأدري بيق  وِّ  وطنين  ت  ـــــأنني س 
ٍ
 من ماء

 ـــضغم  
ٍ
لَِّقتن يف الر          مهنين  ٌة من نطفٍة  ماء م  يفخ   نٍّ َمكنين ـك   حن

بنين ــــــــاحل أ  نب    أمنين  ادق  الوعد  ـعن رسوٍل ص          قِّ وقرآٌن م 

ه  تنزي كمٌة بالغةٌ           املنين ــــــل  ربِّ العـإن   لون كنَت تدري؟ ،ح 

 (٢) تدري لسَت 

 

                                                           

 .(8/٧222) ،فتاوى دار اإلفتاء املرصية   (١)

, (الطالسمقصيدة )عىل  لشاعر السلم فتحي حممد سليمل)إنني أدري يف نقض لست أدري(. ة قصيد   (٧)

 .مايض يليا أيإل
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َد لِل   َمن ه   إ ن  احلن ر 
ف  َتغن ين ه  َوَنسن

َتع  ه  َوَنسن َمد  وذ  ب الِل   ،َنحن نن ش    َوَنع 
نن م 

نَا َوم  س  ور  َأننف 

ََمل نَا  َأعن
ه  الِل  ،َسيَِّئات  ل  َله   َمنن ََيند 

ض  َى َله   ،َفاَل م 
ل لن َفاَل َهاد  َهد  َأنن الَ إ َلَه إ ال   ،َوَمنن ي ضن َوَأشن

يَك َله   الِل  َده  الَ َش  ه   ،َوحن ول  ه  َوَرس  ا َعبند  د  َم  َهد  َأن  ُم  . َوَأشن

: )آل عمران  ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ . (١0٧

 ہ ۀ. (١: )النساءڦ ڤ   ڤ ڤ ڤ ٹٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ

ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 . (٢١- ٢0: )األحزاب. ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

د   ا َبعن َتاب  الِل  ،َأم 
يث  ك  َد  َ احلن ن  َخرين

َ  ،َفإ  ي  هَ ـالن  َوَخرين ي  هَ  دن ٍد  دن َم   َوَش   ،ُم 

َا نَدَثاُت   ُم 
ور  َعةٌ  ،األ م  نَدَثٍة ب دن ل  ُم  َعٍة َضاَلَلةٌ  ،َوك  ل  ب دن ل  َضاَلَلةٍ  ،َوك   . الن ار  يف  َوك 

لوال واجب محاية املسلمني من تضليالت املضلني، حتى السخفاء والتافهني، ملا 

 . ا، وال االلتفات إليهاستحق النظر فيهن تت أفكار امللحديكان

ون كثريون بوسائل خمتلفةفقد  ى ملحاربة اإلسالم متصد  فتحط موا  ،تصد 

ت عىل حقيقته الثابتة املتينة نظرياُتم وجدلياُتم وأقواهلم املزخرفة وتكشفت  ،وتكّس 

 ،الف لهبنوره تزييفاُتم وأكاذيبهم وأباطيلهم وظل اإلسالم بحقه ونوره يتحدى كل خم

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱٹ ٹ  .ويطحن كل ُمارب ،ويرصع كل مصارع

 ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ    ڀ ڀ      پ پ پ پ

  ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

 . (٥٥ -٥٢لتوبة: )ا

أنه من غري املستحسن إثارة معارك جدلية مع امللحدين من  وقد يرى البعض

 ،آرائهم بني أبناء املسلمنيحتى ال تعطيهم هذه املعارك فرصة لنرش  ،أعداء اإلسالم
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وترديد أفكارهم  ،وحتى ال تكسبهم هذه املعارك دعاية يستغلوهنا لنرش أسَمئهم

 ذي يمألا أمام سلطان احلق الذاتي   اوبإمهاهلم يتساقطون تساقط   ،وآرائهم الباطلة

 . وتطوَيم احلقائق طي وفاة اهلالكني ،هموينساهم الزمان كَم نيس أسالفَ  ،لوجودا

املالحدة الذين كشف زيف يريدون  ،أهل الغرية عىل اإلسالمبعض  ولكن

بمكتوباُتم ومنشوراُتم التي حاولوا أن  ،تصدوا ملحاربة اإلسالم يف جذوره الكربى

 اأنه قد أصبح واجب  ذلك ب واوبرر ،والنقد احلر اجلريء ،يضعوا هلا هالة البحث العلمي

ئع فتياننا وفتياتنا قد أثرت يف نفوسهم باعتبار أن طائفة من طال ،متحتَم   اإسالمي  

 . وأفكارهم بعض أباطيل هؤالء املالحدة وسفسطاُتم ومغالطاُتم

يوم الدين، ولن  انكره غد  ي  ستطيع أن ياليوم لن  امللحدنكره يإن احلق الذي 

ل عقابه، وعندئٍذ لن تستطيع  اشيئ   هحده إذا أراد الِل أن ينزل بجيستطيع أن ي من معج 

من  هية العاملية، وال اليهودية العاملية، ولن يستطيع مالحدة الدنيا أن ينقذوالشيوع

 . عذاب الِل 

، هوقوت همغرور متمتع بصحت امللحد وهوبه  ناإن عذاب الِل لشديد، ولئن استه

 ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ     ٹ ٿ ٿٹ ٹ يشء منه،  هس  ستهني به يوم يمَ يفلن 

  ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

 ک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ  ڇ

 . (٠١ -1)الفجر:    ک

أن جيحده جاحدوه، أو ينكره منكروه، فالِل حق وبيده  الن يرض احلق شيئ   

ولكن إنكار احلق تبارك وتعاىل يرض املنكر . مقاليد كل يشء، وهو عىل كل يشء قدير

فهو بجحوده وإنكاره واستكباره وحده، وجحوده تبارك وتعاىل يرض اجلاحد وحده، 

 . خيّس نفسه وسعادته، ويقذف هبَم إىل العذاب األليم
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  أهيا امللحدون:

 ڃچ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ٹ    اسمعوا قول الِل

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

 ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ        ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک   ک ڑ

 . (٠٢١-٠٢1آل عمران: ) ہ ہ ۀ  ڻۀ ڻ ڻ ڻ  ں

َغينب   َ الن
، َعاِل  ض  َرن  َواألن

ََمَوات  َر الس 
اف يَل، َفاط  َ ْسن

يَكائ يَل َوإ  ائ يَل َوم  َ م  َرب  َجربن الل ه 

 َ نن احلن
ت ل َف ف يه  م  َا اخن

َنا مل  د  وَن، اهن ف 
َتل  يََم َكان وا ف يه  خَين

َباد َك ف  َ ع  م  َبنين ، َأننَت ََتنك 
َهاَدة  قِّ َوالش 

يمٍ ب إ   َتق  سن اٍط م  َ
ي َمنن َتَشاء  إ ىل رص 

َك؛ إ ن َك َُتند 
ن   . ذن

 شحاتة حممد صقر

sakrmhma@yahoo. com 
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ڎ  ڎ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ٹ ٹ

العنكبوت: ) ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک کک  ک گ گ

١١ .)  

ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃڃ ٹ ٹ و

 . (٥1 - ٥٣الطور: )ڃ ڃ چ

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٱ    ٹ ٹ و

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  

 .)٠٢١)األعراف:   ڦ  

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پپ پ پ    ڀ ڀڀ ڀ  ٺ ٺ   ٹ ٹ و

 (. ٥١فاطر: ) ٺ    ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ   ٹ ڤ  ڤ

ڱ ڱ  ڱ ڱ ںں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ ہ ہ ہ ٹ ٹ و 

 (. ٢٥لقامن: )ہ ھ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڃچ چ چ چ  ٹ ٹو

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک   

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ        ڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں  ڻ 

 (. ٠٢١-٠٢1آل عمران: ) ڻ ڻ ڻۀ  ۀ ہ ہ

گ گ گ  گ ڳ  ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ  ں ٹ ٹ و

 (. ٠١األنبياء: ) ں 
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ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ      ڀ ڀ    ڀ    ٹ ٹ و

ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ

 (. ٥٥ -٥٢لتوبة: )ا  ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ

 (. ٠١إبراهيم: ) ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ ۆۈ   ٹ ٹ و

ې ې ې ې  ى ى ائ ائ ەئ ەئ    وئ وئ ٹ ٹ و

 (. ١1احلج: ) ۇئۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ ۈئ   ېئ ېئ ېئ    ىئ      ىئ ىئ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے  ے     ٹ ٹ 

 (.٢١لعنكبوت: ا) ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  

 ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ  ڄٹ ٹ و

 (. ٠٠األنعام: )

ڤ  ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ ٹ ٹ و

 (. ٢٢الروم: ) چ چ  چچ ڇ  ڇ    ڇ

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ و

 (.٠١٣)األعراف:   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎٹ ٹ و 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ          ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇۇ  ۆ              ۆ  ۈ  

ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ    

ق: )  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ائ  ەئەئ  وئ  وئ      ۇئ    ۇئ  ۆئ

1 - ٠٣.) 
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چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ٹ ٹ و

ژ  ڑ ڑ کک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ  ڳ ڳڱ ڱ ڱ ڱ 

 (. ٠1الرعد: )  ں ں ڻ   ڻ ڻ   ڻۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ ھ ھ ھ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ڱڱ ڱ  ں ں ڻ ڻ ٹ ٹ و

 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ    ہ ہ ہ  ھھ ھ ھ ے ے   ۓۓ  ڭ  ڭ ڭ

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

ې ې  ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ  ۈئ ېئ 

  ېئ ېئ    ىئ ىئ ىئ  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

 . (٢٥ -٠١العنكبوت: )

ڄ ڄ   ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چچ چ چ ڇ ڇ ٹ ٹ و

ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ    ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک  گ گ گگ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ   ڱ ں  ں ڻ 

ھھ ے ے   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ہ ہ ھ ھ

ۓۓ ڭ  ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ    ۈ ۈ   ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ ۅۉ ۉ  ې ېې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئ  

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ   ېئېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ ڀڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ    حئ

 (. 1١ -٣١النمل: )  ٿ       ٿ
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اللرْحد   , و 
ة  نْه  اْل   :اإلْ  حْل اد  يف  الل غ 

م  , و 
 
ء ْ َر ن  ال ول ع  د  اْلع  ه   :ْيل و  إ حْل اد  ْب  و  ْد  اْلق  حل 

ه   حل  ْدت  , و  ي ت  ْدت  اْل  أ ْلح  . و 
ط ه  س   و 

ان ب ه  ال  يف   ج 
ق  يف  ْعل الشر , أ ْو  :أ ْي ج  ْلت ه  يف  اللرْحد  ع  ج 

ًْدا. ه  حل  ْلت  ل 
م   ع 

ْص  ل اإلْ  حْل اد  يف  اال  ْست ْعم  ي  او  نْه 
ان  م  ع  ال ح  ب م 

و   :ط  ه  , و  ين   الد 
الطرْعن   :اإلْ  حْل اد  يف 

 . نْه  وج  ع   اْْل ر 
 ف يه  أ و 

واإلحلاد: مذهب فلسفي يقوم عىل فكرة عدمية أساسها إنكار وجود اهلل 

د  بال خالق. وأن املادة أزلية أبدية, وهي  اْلالق  ج  عي اللحدون بأن الكون و  فيد 

 الخلوق يف نفس الوقت. اْلالق و

ته األول أزلية, واعتبار تغرياته قد متت بالصادفة, أو  واعتبار الكون أو ماد 

نينها, واعتبار ظاهرة احلياة وما تستتبع من شعور وفكر حتى  بمقتىض طبيعة املادة وقوا

تها عند اإلنسان, من أثر التطور الذايت يف املادة.   قم 

من دول العال تعاين من نزعة إحلادية جسدهتا ومما ال شك فيه أن كثرًيا 

 الشيوعية النهارة والعلامنية الخادعة. 

إنكار وجود اهلل سبحانه, اْلالق البارئ, الصور, تعال اهلل عام  يقولون  -٠

 علًوا كبرًيا. 

وال د صدفة وسينتهي كام بدأ ج  إن الكون واإلنسان واحليوان والنبات و   -٢

 توجد حياة بعد الوت. 

 إن املادة أزلية أبدية وهي اْلالق والخلوق يف نفس الوقت.  -٥

 النظرة الغائية للكون والفاهيم األخالقية تعيق تقدم العلم. -١

 ألن تلك العجزات ال يقبلها العلم, كام يزعمون.  ؛إنكار معجزات األنبياء -٣
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ون معجزات الطفرة الوحيدة التي ومن العجب أن اللحدين املاديني يقبل 

 تقول هبا الداروينية وال سند هلا إال اهلوس واْليال. 

عدم االعرتاف بالفاهيم األخالقية وال باحلق والعدل وال باألهداف  -1

 السامية, وال بالروح واجلامل. 

ينظر الالحدة للتاريخ باعتباره صورة للجرائم واحلامقة وخيبة األمل -٢

 ني شيًئا. وقصته ال تع

العرفة الدينية, يف رأي الالحدة, ختتلف اختالًفا جذريًّا وكليًّا عن العرفة  -١

 بمعناها العقيل أو العلمي!! 

اإلنسان مادة تنطبق عليه قوانني الطبيعة التي اكتشفتها العلوم كام تنطبق  -١

 عىل غريه من األشياء املادية. 

يست األفكار هي التي حتدد احلاجات هي التي حتدد األفكار, ول-٠١

 احلاجات. 

نظريات ماركس يف االقتصاد والتفسري املادي للتاريخ ونظرية فرويد يف  -٠٠

علم النفس ونظرية دارون يف أصل األنواع ونظرية دوركهايم يف علم االجتامع من أهم 

الت أسس اإلحلاد يف العال. وجيع هذه النظريات هي مما أثبت العلامء أهنا حدس وخيا

 وأوهام شخصية وال صلة هلا بالعلم. 

 نشأ اإلحلاد احلديث مع العقالنية والشيوعية والوجودية. 

وقد نّش اليهود اإلحلاد يف األرض, مستغلني محاقات الكنيسة وحماربتها للعلم, 

فرويدية, وهبذه فجاءوا بثورة العلم ضد الكنيسة, وبالثورة الفرنسية والداروينية وال

ى اإلحلاد يف الغرب, واهلدف الّشير لليهودية شر ف  الدعوات اهلدامة للدين واألخالق ت  

 العالية هو إزالة كل دين عىل األرض ليبقى اليهود وحدهم أصحاب الدين!!
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 لعال. انتّش اإلحلاد أواًل يف أوروبا, وانتقل بعد ذلك إل أمريكا وبقاع من ا

ما كان يعرف باالحتاد السوفيتي قبل اهنياره  وعندما حكمت الشيوعية يف

 وتفككه, فرضت اإلحلاد فرًضا عىل شعوبه. وأنشأت له مدارس وجعيات. 

وحاولت الشيوعية نّشه يف شتى أنحاء العال عن طريق أحزاهبا. وإن سقوط 

 إذن اهلل تعال. ب -الشيوعية يف الوقت احلارض ينبئ عن قرب سقوط اإلحلاد 

 

ع بّشي, أو  ل 1- يكن اإلحلاد يف التاريخ اإلنساين ظاهرة بارزة, ذات جتم 

اًم   بمنظامت ودول, والكفر السائد قد كان كفر الّشك باهلل.  مذهًبا مدع 

اذة من هواة ظاهرة فردية شاذة, وربام اجتمع عليه فئات قليلة ش إنام كان اإلحلاد

والعدوان, والفسق والفجور والطغيان, وربام كان نزعة متأل ه متسلط  اإلجرام, والظلم

 الرب اْلالق ليجعل نفسه ًهلًإ, فيعبده الناس من دون اهلل.  من البّش, جيحد

اإلحلادية التي ظهرت يف التاريخ البّشي, وعند بعض  ومعظم النزعات

د, إنام كانت عرًضا طارًئا ات,  األفرا عىل نفوسهم وأفكارهم, ونزغات غري مستقر 

ب ْت هذه  ظهرت يف بعض مراحل حياهتم, وألسباب وا هبا, ثم  خ   مر 
نفسي ة أو اجتامعية 

 نرياهنا.  النزعات والنزغات, ثم  انطفأت

 وكثري من هؤالء صحا من سكراته ورعوناته, وعاد إل حظرية اإليامن. 

عات إنسانيةول يصبح اإلحلاد ظاهرة وبائ2-   ثقيلة ية يف كتل بّشية وجتم 

 وخطرية, إال بعد أن خطط اليهود لنّش اإلحلاد يف الناس, وجلعله مذهًبا, وإقامة

 منظامت ودول كبرية تدين به, وتكون  مناًخا طبيعًيا يف أيدي شياطينهم, الذي حيتلون

 ا أوتوا من مكرمن هذه النظامت والدول مراكز القيادة والتوجيه, ثم  عملوا بكل م

وخبث ودهاء وقوة ومال, لتحقيق هذا اهلدف, الذي زعموه ممهًدا إلقامة دولتهم 

 الكبى, التي حيل مون بأن حتكم العال كله. 
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جيب علينا أن » : برتوكوالت شياطني صهيون جاء يف البوتوكول الرابع, من

كاهنا عمليات حسابية, األميني, وأن نضع م " ننزع فكرة اهلل ذاهتا من عقول "اجلوييم

 . « ورغبات مادية

واحلركة الصهيونية أرادت نّش اإلحلاد يف األرض فنّشت العلامنية إلفساد أمم 

األرض باإلحلاد واملادية الفرطة واالنسالخ من كل الضوابط التّشيعية واألخالقية 

 العال. كي هتدم هذه األمم نفسها بنفسها, وعندما خيلو اجلو لليهود يستطيعون حكم 

نّش اليهود نظريات ماركس يف االقتصاد والتفسري املادي للتاريخ ونظريات 

ن يف أصل األنواع ونظريات دور كايم يف علم و  د يف علم النفس ونظرية دارْ وي  فر  

س اإلحلاد يف العال.   االجتامع, وكل هذه النظريات من أس 

, نشأْت العديد  من ال
ة  ومع ظهور   بوادر   اإلحلاد  دارس   والذاهب  الفكري 

, ومن  خ  مبادئه  هتا, وترس  , وتستلهم  منه  ماد 
ب  يف مصب  اإلحلاد  , والتي تص 

واالجتامعي ة 

ة, العلامني ة أشهر   تلك  الذاهب  والدارس: , والوضعيةة, والشيوعي  , والوجودي 

 .والدارويني ة

, وكذلك   كر  ًء ما كان  منها  وهناك  العديد  من الدارس   غري  ما ذ  , سوا النظري ات 

, ودعْت  علميًّا بحًتا, أو اجتامعيًّا, أث رْت أو تأثرْت باإلحلاد , وقامت برتسيخ   مفاهيمه 

 .  إليه 

كلام انحرف الناس عن عبادة رهبم, ونسوا إرشاد رسلهم, وحاولوا أن جيعلوا 

فيه رس إهلي خاص, فيقدسونه, ومتر دا, يعتقدون فيه, أوال أن سر ا يف األرض م  اهلل رمزً 

األيام وهم يزدادون مغاالة يف تقدس هذه الخلوقات, حتى ينسب إليها األعامل 

 .اْلارقة وجتعل شيكا اهلل يف التقديس والعبادة

 .وقد تزداد اجلهالة فتتخذ هذه األصنام آلهة من دون اهلل فيعبدوهنا
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عبادة الفراعنة والعجول  ة كام حدث لنا التاريخ كثري منها:وقد تزداد اجلهال

واألبقار والنجوم واألحجار والبحار والرعد والشمس والقمر والطر وغري ذلك من 

 الولد والزوجة.  الظاهر الطبيعية وكذلك اليهود والنصارى نسبوا إل اهلل 

ار؛ وكام أن شئ بدهيى؛ واضح وضوح الشمس يف رابعة النه إن وجود اهلل 

ن الواحد نصف االثنني ال حيتاج إل تعليل؛ وْ وجود الشمس ال حيتاج إل دليل؛ وك  

فكذلك وجود اهلل ولكننا حني نسوق األدلة عىل وجود اهلل فذلك فقط ليزداد الؤمن 

إيامًنا والوحد ثباًتا ويقينًا؛ وليكون حجة عىل كل ملحد جاحد أغمض عينه عن هدى 

 .ه وجعل عىل قلبه غشاوةوسد أذني اهلل 

يف إن شعار اإلسالم: )ال إهل إال اهلل( يعنى: إيامن بوجود اهلل ووحدانيته 

؛ فوجود اهلل تعال يقني ال يدانيه الشك؛ وحق ال ربوبيته وأسامئه وصفاته العىلألوهيته 

يعرتيه الريب؛ ذاك أن وجود اهلل هو أعظم حقيقة يف الوجود كله؛ وما كان للوجود أن 

كون لوال وجود مكونه؛ وما كان للخلق أن يكون لوال وجود خالقه؛ فهو من األمور ي

 .البدهية

يزعم الالحدة أن الدين هو خرافة وأساطري ولكنهم يف القابل اعتنقوا الدين 

 هو الوثن األكب:الذي اجلديد 

ي إذا جعنا )الشمس أهذا الوثن األكب هو مموع األوثان السابقة: 

والقمر بخصائصه والبحار بخصائصها واألمطار والبقر والعجول بخصائصها 

 الوثن األكب وهو الطبيعةلخ( نحصل عىل إواألحجار واإلنسان بخصائصه و... و... 

التي حتوي جيع تلك اْلصائص وبالتايل تم جع جيع تلك األوثان يف الوثن الواحد هو 

  وزعم الوثنيني اجلدد أنه اْلالق. )الوثن األكب(

ن )دود( عىل براز اإلنسان أو احليوان, و  شاهد بعض العلامء الطبيعيني تك  

: ها هي ذي حيوانات تتولد من الطبيعة وتكو   ن بكرتيا تأكل الطعام فتفسده, فقالوا

 وحدها وراجت هذه النظرية التي مكنت للوثن اجلديد يف القلوب. 
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ف باطل هذه لكن الباطل يزه ش  ق واحلجة تقام من رب العالني فام لبث أن ك 

النظرية عىل يد العال الفرنيس الشهور )باستري( الذي أثبت أن الدود التكون, والبكرتيا 

الشار إليها ل تتولد ذاتًيا من الطبيعة وإنام من أصول صغرية سابقة ل تتمكن العني من 

 مشاهدهتا. 

كانت الوثنيات القديمة تزعم أن هذه اْلصائص من الطبيعة مثل الشمس 

القمر هو فالن واألصنام هي وساطة تقرهبم من أن و ,من الالئكة ٌك ل  م  يزعمون أهنا ف

فتزعم أن هذه الطبيعة هي كل يشء  - اإلحلاد -  وهلم جر. أما الوثنية احلديثةاإلهل

 لخ وحدها. ... إخالق وهي مصور وهي حمكم وهي النظم وهي   وانتهي األمر فهي

 ا من اآلخر؟؟ا وعلميًّ فمن هو أفضل عقليًّ 

 :إذا تأملت اإلنسان يف نفسه وقارنته مع الطبيعة فإنك ستجد

 الطبيعة ال عقل هلا. اإلنسان عاقل ... 

 ا. الطبيعة ال علم هل.. اإلنسان عال. 

 الطبيعة ال إرادة هلا اإلنسان مريد .... 

 الطبيعة ال سمع هلا.. اإلنسان سميع .. 

 الطبيعة ال برص هلا.. اإلنسان بصري .. 

 الطبيعة ال مشاعر هلا ... إنه صاحب الشاعر. 

 الطبيعة ال إحساس هلا...  إنه صاحب أحاسيس. 

 الطبيعة ال حكم هلا. حيكم األعامل ... 

  طبيعة ال أخالق هلا.. وال. أخالقصاحب. 

 ى من خالقه؟؟فهل يصدق عاقل أن يكون الخلوق أرق  
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عقل أن يكون العقل يف اإلنسان مما ال عقل له, والعلم يف اإلنسان مما ال وهل ي  

والبرص  والسمع يف اإلنسان مما ال سمع له؟ واإلرادة يف اإلنسان مما ال إرادة له؟ علم له؟

شاعر واألحاسيس يف اإلنسان مما ال مشاعر وال إحساس وال يف اإلنسان مما ال برص له؟

 لق له؟واألخالق يف اإلنسان مما ال خ   حكام العمل يف اإلنسان مما ال حكمة له؟إو له؟

 كيف واحلكمة العالية تقول )فاقد يشء ال يعطيه(؟؟

اهلواء والبحر   سخر اهللنجد أن الطبيعة مسخرة لإلنسان ومذللة له. ف

والشمس والقمر والنجوم والرتاب والرياح, واستخدم اإلنسان العادن والنبات 

لخ حتى لوث البيئة وانتّشت األمراض وثقب طبقة إ.. .واحليوانات لنفعته و

 األوزون. 

ن يقهره ويذله ويتحكم فيه الذي خيلق م   -الطبيعة  -فعجًبا هلذا اإلهل احلقري

 اء. وعجًبا للخالق ال يستطيع أن يرد األذى عن نفسه. كيفام يش

ى أن أحد اللوك كان يستمتع بنفاق حاشيته وشعبه, فخرج عليهم يف رو  ي  

االحتفال بذكري تتوجيه, خرج عليهم عارًيا, فأخذت احلاشية متدح اللك وتثني عيل 

راء احلاشية ردد النافقون من الشعب جيل ثيابه وعظيم حيائه ومرهف حسه, ومن و

لكني أري  »: مثل مقاهلم, ولكن طفاًل نظر إيل اللك وتعجب وقال بباءة األطفال

 . «اللك عارًيا !!

 !!اإلحلاد واللحدينكذلك حال 

نه, فيتسارعون  اللحد يعرض عورته الفكريةو ,اإلحلاد عورة فكرية عيل أقرا

ًنا, لكن ببساطة وبعيًدا عن إليه زرافات  ووحداًنا, ويكيلو ن له الثناء أشكااًل وألوا

 «. !!لكني أري اإلحلاد عارًيا» النفاق: 

أخي السلم!! يا من رأيت رماد اإلحلاد فحسبته نوًرا, انزع هذه األردية الكاذبة 

ريه الفاضح.   التي حتول دون رؤية الفكر اإلحلادي وع 
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 :أهيا اللحد

جيوب  الدين ل يطلق لعقلك العنان, ولكن لتأمللقد حث الدين عىل التفكر وا

ولذلك فقد اختزل ؛ ألن اهلل أعلم منك بقصور عقلك ؛يف أي أفق أن ا شاء وكيفام يشاء

 لك بعض اإلجابات لتقف عند حدها وال تتجاوزها!؟

وهناك أمور غيبية أمور أخرى أشد تعقيًدا ال يعلمها اال اهلل  قدرية فهناك أمور

 مؤنة البحث عن اإلجابة يف تلك السائل بأن تكل السؤال وإجابته هلل. وقد كفاك اهلل 

وبالتأكيد فالشيطان حريص كل احلرص عىل الدخول ال روح ابن آدم لغرس 

 الشك والريبة الؤدية ال احلرية والتشتت يف نفس ذلك العبد

أن عقيل وعقلك وعقل كل من عىل الكرة األرضية سيظل   - هداك اهلل -اعلم 

الكثري من األمور. وهذا ليس عيًبا فينا بل هذا هو وعاجًزا عن فهم مكنونات الكثري 

 .جل ما نستطيعه

 :أهيا اللحد

إننا عندما نؤمن باهلل إنام ننسجم مع عقولنا وضامئرنا التي تؤكد وجوده. أما 

ن إنام خيالفون عقوهلم وضامئرهم فإذا كان الؤمفإهنم املاديون عندما يكفرون باهلل 

ن خلق اهلل !!؟؟»  :يتوقف عند السؤال وجيزم عقله بأنه مهام تسلسل يف أسئلة: من «.  م 

لق ٹ  ,الواحد األحد الصمد  وهو اهلل  ,خلق كذا فالبد من وجود خالق ل خي 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٹ 

 (. ١ - ٠اإلخالص: ) ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ن خلق املادة »  :يتوقف عند السؤالأما اللحد فهو عندما  ويكفر باهلل إنام « م 

ن اخرتع السيارة ال جيوز له م  إن الذي ل ير  خيالف عقله وضمريه وكل جزء يف الكون.

 أن ينكر أن هناك شخًصا قد اخرتعها.
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 :أهيا اللحد

هذا هو عقل اإلنسان. خلقه اهلل وأعطاه قدرة حمدودة وطاقه استيعابية ال 

  ل خيلق ليستوعبها. فالعقل يستوعب وجود اهلل ابعدها أن يستوعب أمورً يستطيع 

وأنه اْلالق وأنه الرازق ألنه يرى خملوقات اهلل ويرى أن هذه األشياء البد هلا أن تكون 

 خملوقة فيستدل عىل اْلالق بمخلوقاته. 

 :أهيا اللحد

 ؛ه التعايش فيهاإن هناك مناطق معرفية ال يستطيع خيال اإلنسان وفكره وفضول

 ألن هذا اْليال وهذا الفضول ال يعيشان من غري هتذيب بأسس منطقية عقلية علمية. 

وهذه األسس يصل إليها اإلنسان بسهولة يف عال الشهادة )احلياة الدنيا( أما 

نينها وال نملك األدوات لنتمكن من ذلك.   عال الغيب فال نستطيع التعرف عىل قوا

 ال الشهادة ال يزال عىل قدر كبري من الغيب!!!بل إن بعض جوانب ع

فاجلاذبية مثال ال تزال حتى اليوم لغًزا حمرًيا, واليوم ينقسم علامء الفيزياء عىل 

مذهبني كبريين يف تفسري اجلاذبية وبينهام نقاشات وحوارات يعرفها من يتابعها. وكلام 

 ت وعاد لنقطة الصفر!!!قبته عقباظن أحد العلامء أنه اقرتب من تفسري وجد بعد ع

فها هي اجلهود التي تبذل يف عال الشهادة تتحول إل ألغاز وأحاجي أمام عقول 

فلو بحث العقل عن إجابة فيام وراء  البّش التي ال تقف عند حد وال تعرف موانع!!!

ى!!! دً "العبادة" بخياله وفضوله. فكم من اجلهد سيبذل وكم من التعب سيذهب س  

ال يوجد ما هيذب به خياله وفضوله ليصل إل إجابة ألسئلة أنه  :السبب وبال نتيجة!!!

 تشكل احلياة وحتدد الصري األخروي. 

 :أهيا اللحد

الحسوس واملادي. ففيه الجال يصول فيه وجيول هو الذي إن مال العقل 

 ينمو وفيه هيذب اْليال والفضول ليصل إل إجابات عملية عن أسئلة حقيقية ذات قيمة

البيئة التي ل يتمرن فيها العقل عىل  - أما ما هو غري حمسوس. عال الشهادة - يف عالنا
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 فقد تكفل اهلل  - ا  يستند عليها وال قواعد ثابتة ينطلق منهاالعمل وال يملك أسًس 

ن أعلم هبا من خالقها. ببيان ما نحن بحاجة إليه حسب قدرة عقولنا عىل استيعاهبا. وم  

ٹ ٹ ؛ ة هذه العقول فيام فيه فائدة لنا من علم وعمل وتقنية وفنحتى نوفر طاق

ء:   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ      (.٥1)اإلرسا

 أهيا اللحد أنت يف النهاية عبد شئت أم أبيت!

أنا سيد نفيس بال منازع حٌر يف » عجب أن تقول: األف ومتهل! ال تعجب

أرفض العبودية بكل أطيافها وألواهنا , عسلوكي واعتقادي ال حيدين حد وال يمنعني مان

أنا سيد نفيس رغاًم عن  رفًضا قاطع مهام كان الشعار الذي حتمله وحتت أي بند تبره!

 «. الفطرة والعرف والنطق والعقل والواقع!

  !أما أنا فأعرتف بأين عبد! نعم, مهاًل  »: لكفيقال 

  عد هذا!!!حرية وسيادة ورفعة ب وأي   .عبد هلل وحده. أنا عبد

وكان أرحم , خلقني ورزقني وتعهدين يف صباي, هو سيدي ومليكي وموالي

ر  كم أتّشف بأن أكون عبًدا له معرتًفا بفضله واثًقا بعدله متيقنًا أن أسمى , من أبواي عيل 

 .درجات احلرية والسيادة يف متام اْلضوع له

قة احلرية يف كلام رفضت عبودية غريه زادت إشو كلام انغمست  يف عبوديته ا

 قلبي واعتزازي بنفيس ألين يف النهاية عبد!

ه ر إًدا بام سوا ن عبًدا له وحده وألْكف   .فْْلك 

 نعم أهيا اللحد إن قمة احلرية يف أن تكون عبًدا هلل )وحده(. 

لت  ! سيد نفسك كام قلت وإنْ  أما أنت فلست   لت  وج   ص 

سكة عدل فهدا خٌب يكذبه الواقع ويرفضه السامع إن كان   .فيه بقية عقل وم 

  .« ( بشكل من األشكال....فأنت يف كل حلظة ويف أي حال عبٌد لـ)

 «.ال  » :ال تقل

  .يف اْليال ْق ل  ال حت    ,ْل تأمر  ,رْ ك  ف  , ال تترسع
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 تعبد عقلك حني تبني نتائج حتمية عىل أدلة ظنية! ألست  

 ة!!!تعبد الجازفة حيث تعلق مصريك عىل الالأدري ألست  

تعبد هواك حيث ال ضوابط وال حدود وال معايري لترصفاتك  ألست  

نية! ألست   السلوكية!  تعبد غريزتك حني تنساق وراء شهواتك احليوا

  !تعبد ضعفك وقلة حيلتك حني تيأس من األسباب املادية ألست  

.... طف الصاع ... لقد طف الصاع  مهاًل مهاًل!  !!!ألست   ,ألست ,ألست  

  .تك ول يعد هلا يف العقل مكانفاضت آله

 من الواحد األحد لتعبد ألف إهل  وإهل! -عبًثا  - هترب

  !هذه واهلل من عجائب احلياة

 آلهة باجلملة حسب القاس وبالجان!

 رض مفتوح إل آخر الزمان !الع   ؟من يبيع ؟من يشرتي

ساموات واألرض أما أنا فأعبد ًهلًإ واحًدا علياًم حكياًم رحياًم عاداًل بديع ال

.النان
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املغالطات الفكرية املقرونة ُمشودة بمكتوبات مالحدة القرن العرشين، إن 

َدِّلِّ قارئها بغرور إىل مواقع . ن عة بقناع العلَمنيةبزخرف من القول، واملقَ  فهي َتاول أن ت 

م تنتقل به من تضليل وجه احلق اجلميل، ث الباطل، مغشية برصه وبصريته حتى ال يرى

إىل تضليل، مستخدمة عبارات األمانة العلمية، وغوغائيات كلَمت التقدم الصناعي 

 عن والتكنولوجيا، وم  
ا قطعية عىل مذاهب ومبادئ ال متثل  ة  يَ ط  وجهة نظر معينة  إالأحكام 

 . لفئة من العلَمنيني

التقريرات، وتسري جدلي اُتم ضمن هذا املنهج من املغالطات والغوغائيات و

والعبارات التي تتصن ع اهلدوء واملنطقية، وتستغل كل ثقل التقدم العلمي الذي أحرزه 

إنسان القرن العرشين ألنفسها ومذاهبها، مع أن التقدم العلمي والتكنولوجيا بعيد كل 

، وجحودها اليوم اآلخر، لدى َتري  البعد عن دعم مذاهبها، أو تأييد إحلادها بالِل

 . بصدق، يف كل جماالت التقدم الصحيح احلق، يف العلوم املادية والتكنولوجيااحلقيقة 

م يف بعض عباراُتا نفثات اهلزء والسخرية، وتبجحات التعاظم  وتدس جدلياُت 

بالتقدم العلمي والصناعي، وذكر األسَمء األجنبية املعروفة يف ميادين املعرفة والعلوم 

دون  املادية وسيلة للتأثري عىل الضعفاء املراهقني يف عقوهلم ونفوسهم، الذين ال يصم 

الستهزاء املستهزئني من أهل الباطل، وتستهوَيم مظاهر االستكبار والتعاظم، 

وختدعهم دعاَوى املعرفة والتقدم العلمي احلديث، وتؤثر يف نفوسهم األسَمء املشهورة 

 . يف ميادين العلم

 چ چ ٹقول تتذكر وأمام هذه املغالطات والغوغائيات اجلدلية، 

 . (٦٥الكهف: ) ( ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ  ڇ  ڇ   ڇ ڇ

كلها تعتمد عىل املغالطة الفاحشة الوقحة، أو  أساطني اإلحلاد ن جدلياتإ

تعتمد عىل جتدها املغالطات املقنعة باحليلة واخلداع، ولدى إحصاء هذه املغالطات 

 العنارص التالية:
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إىل بعض أفراد العام ما ليس له من تعميم أمر خاص، واملغالطة هنا تنسب  -١

 . أحكام بغية التضليل

ختصيص أمر عام، واملغالطة هنا تنفي عن بعض أفراد العام ما له من أحكام  -٧

 . بغية التضليل

 . ضم زيادات وإضافات ليست يف األصل -3

 . حذف قيود وشوط الزمة، يؤدي حذفها إىل تغيري احلقيقة -١

 . صوص إلبطال حق أو إحقاق باطلالتالعب يف معاين الن -٦

 . طرح فكرة خمتلفة من أساسها للتضليل هبا -٥

تصي د بعض االجتهادات الضعيفة لبعض العلَمء وجعلها هي اإلسالم، مع  -٢

أهنا اجتهادات منتقدة مردودة من قبل جمتهدين آخرين، أو من قبل مجهور علَمء 

 . املسلمني

بعض الفرق التي تنتسب إىل اإلسالم، التقاط مفاهيم شاذة موجودة عند  -8

سل م هبا عند املسلمني، واإلسالم منها بريء براءة  وإطالقها عىل أهنا مفاهيم إسالمية م 

 . احلق من الباطل

 . نسبة أقوال أو نصوص إىل غري قائليها أو إىل غري رواُتا -2

ا، مع العلم هبا  -١0 كتَمن أقوال صحيحة، وعدم التعرض إليها مطلق 

 . شهرُتاو

 . اإلَيام بأن العلوم املادية ملحدة عىل خالف ما هي عليه يف الواقع -١١

وعىل هذا النمط تسري مغالطاُتم ضمن تالعبات كثرية فيها خيانة للعلم 

 . وللحقيقة

رجو أن ال تنطيل مغالطاُتم وحيلهم وأالعيبهم عىل مثقفي هذه األمة، ن ولكن

وتارخيها، وخيانتهم ألنفسهم إذ باعوا نفوسهم وأن يكتشف اجلميع خيانتهم ألمتهم 

 . ألعداء احلق شياطني اإلنس
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 ڃڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤٹ ٹ 

 . (٥1 - ٥٣الطور: )  چ ڃ ڃ

ب يه   ْن أ  , ع  م 
ْطع  ب رْي  ْبن  م   ْبن  ج 

د  مر ْن حم   :  ع  ْعت  النرب ير  »ق ال 
م  أ  يف   س  ْقر  ي 

:ا ة   اآلي 
ه  ذ  ل غ  ه  , ف ل امر ب 

ب  ب الط ور    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤل ْغر 

الطور: ) ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ

٥٢ - ٥٣),  : ري  » ق ال 
ْلب ي أ ْن ي ط  اد  ق   . )رواه البخاري( « ك 

ري  )
ْلب ي أ ْن ي ط  اد  ق  نته من قارب قلبي الطريان ملا سمع هذه اآلية مما تضمأي ( ك 

 . وكان سامعه هلذه اآلية من جلة ما محله عىل الدخول يف اإلسالم. بليغ احلجة

إن الذي فرض علينا أن نعلم به قد خلق لنا أدوات للعلم التي هبا نتعلم, 

وأوجد لنا مصادر نأخذ منها حقائق العلم, وأدلة اإليامن وبراهينه, وتتمثل تلك 

 :ادر فيام يأيتالص

 : آيات اهلل يف اآلفاق واألنفس -٠

إن آثار صفات اهلل ومعال بديع صنعه مبثوثة يف كل ناحية من نواحي هذا 

الكون, فكل ما يف الكون من خملوقات دليل مشاهد عىل اْلالق الذي خلقه وأحكمه 

لتي تريد وأبدعه. وهذه األدلة والباهني واضحة الداللة ألصحاب العقول واأللباب ا

 .معرفة احلق

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  ٹ  ٹ

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  

ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   ھ  ھ   ھ  

ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  

ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ  ائ  ەئ  
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آل )   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ەئ  وئ

 (.٠١١-٠١٥عمران:

بية:  ن فالًنا من العلامء قد فرغ الليلة من إقامة ألف دليل عىل إ» قيل ألعرا

 . « ألن يف نفسه ألف شبهة» ؛ فقالت: « وجود اهلل تعال

 أما هي فاألمر عندها ال حيتاج إل إثبات. 

الدليل عىل » . قال: « ما الدليل عىل وجود اهلل؟!» : ي ئل اإلمام الشافعس  

فتعطى احلرير؛ وتتناوهلا النحلة فتعطى عساًل؛ ز تأكلها دودة الق ؛وجود اهلل ورقة التوت

لة فتعطى مسًكا؛ وتتناوهلا النع   وتتناوهلا البعري فتعطى  ؛اج فتعطي لبنًاوتتناوهلا الغزا

ع هذا ور فمن الذي ن   ؛ع متعددة من األطعمةمن عصارة ورقة واحدة نتج أنوا  ؛بعرة

 . « !الطعام؟

بأدلة الكون يف اآلفاق واألنفس لن حاوره  وقد استدل اإلمام أبو حنيفة 

دعوين فإين مفكر يف أمر قد أخبت » من الزنادقة عندما سألوه عن وجود هلل, فقال: 

اجر, وليس هبا أحد حيرسها, عنه, ذكروا يل أن سفينة يف البحر موقرة فيها أنواع من الت

وال يسوقها, وهي مع ذلك تذهب وجتيئ, وتسري بنفسها, وخترتق األمواج العظام حتى 

 «. ختلص منها, وتسري حيث شاءت بنفسها من غري أن يسوقها أحد

 : وحيكم!! هذه الوجودات بام فيها » فقال: «. هذا يشء ال يقوله عاقل! » فقالوا

 «., وما اشتملت عليه من األشياء الحكمة ليس هلا صانع؟ من العال العلوي والسفيل

 فبهت القوم, ورجعوا إل احلق, وأسلموا عىل يديه. 

يا سبحان اهلل » ئل بعض األعراب عن الدليل عىل وجود الرب تعال فقال: وس  

! إن البعر ليدل عىل البعري, وإن أثر األقدام ليدل عىل السري, فسامء ذات أبراج, وأرض 

 . « ذات فجاج, وبحار ذات أمواج, أال يدل ذلك عىل وجود اللطيف اْلبري
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 :  معجزات الرسل ورساالهتم -٢

لقد جرت سنة اهلل يف أنبيائه أن يؤيدهم باآليات الواضحة وأن يسوق بني 

أيدهيم ما يلفت األنظار ويستهوي األفئدة, ثم ما يبني معال اليقني, وعناص االستقرار 

, وأهنم أنبياؤه وإن كل ما مأنينة يف النفوس أهنم مرسلون من عند اهلل ودواعي الط

رسله من معجزات خارقة لسنن الكون وقوانني احلياة هي دليل عىل صدق  آتى اهلل 

نبوهتم, وثبوت رسالتهم, وأهنم مرسلون من عند اهلل, ويتلقون عنه, ويأخذون 

وق مقدور البّش, وهي أيًضا خمالفة تعليمهم منه, وأن هذه اآليات والعجزات كانت ف

 لسنن املادة, وخارقة للعادات العروفة. 

وقد تعددت معجزات األنبياء بحسب الظروف واألوضاع التي كان يعيشها 

َ : »كل نبي يف أمته. ق ال  النرب ي   ل ي ه  َع  ن  َآم  ث له  اَم  َم  ي  ع ط 
 
َأ َإ َّل  ٌّ َن ِب  ن ب ي اء 

 
َاأل ن  اَم  م 

، وَالب َش  
 
يَأ َاَّل   ن  اََك  إ ن م  اه َاللَ و  و ح 

 
يًاَأ َو ح  م ََت يت  َت اب ًعاَي و  م  ك َث  ه 

 
َأ ك ون 

 
َأ ن 

 
وَأ ر ج 

 
،َف أ إ َل  

ةَ  ي ام   )رواه البخاري(. « َالق 

ق الرسول, وأنه مرسل من ربه, فتكون مصدًرا من دْ ثبت هذه اآليات ص  وت  

ييًدا لرسله, وتصبح الرسالة التي يأيت هبا مصادر العلم باهلل, التي جاءت من عنده تأ

 . مصدًرا آخر لتعريفنا باهلل وصفاته, وبام غاب عنا من شأنه  رسل اهلل 

 :القواعد العقلية -٥

إن للعقل أدلة قاطعة حيسم هبا ما يعرض عليه من القضايا, ويرد هبا عىل 

وأحكام جلية يقرر هبا  الشبهات الزائفة, ذلك ألن اهلل فطر العقل عىل موازين ومقاييس

احلق, ويدفع هبا الباطل, إن بني أيدينا قواعد عقلية إذا عرفتها وفهمتها, وعرفت 

 .تطبيقاهتا تستطيع أن ترى األدلة عىل اإليامن باهلل يف كل آفاق الكون
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:

 :القاعدة األول: العدم ال ينشئ وجوًدا

ذا أمر متفق عليه بني الناس جيًعا, وال خيالفه إال إن العدم ال يفعل شيًئا, وه

مكابر جاحد, فال يمكن ألي عاقل أن يصدق أن الساعة التي بيدك؛ قد أوجدها العدم, 

 وأنه ال صانع هلا. 

وهذه قاعدة مشرتكة بني جيع العقالء, وما نوقش أحد من اللحدين, ومن 

ول هذه القاعدة إال سل م هبا. بل لو الباحثني, والعلامء الكونيني من غري السلمني ح

رضب طفل عىل حني غرة  فسأل عن الذي رضبه, فقيل له: إن العدم فعل ذلك, ملا 

 ْ ع عليها العقالء حتى األطفال؛ فال بد لكل فعل من فاعل؛ م  صدق. فهذه القاعدة جي 

 ولكل مصنوع من صانع؛ ولكل خملوق من خالق. 

 :فاقد الشئ ال يعطيه

عل من ال يملك القدرة عىل الفعل؟! وهل إذا رأينا قتيال بجانب هل يكون الفا

شجرة قائمة عىل أصوهلا قلنا: أن هذه الشجرة هي التي قتلت القتيل! وهل تأيت الّشطة 

إللقاء القبض عىل هذه الشجرة بتهمة القتل! وهل الفصل هو الذي صنع الناضد 

ل صاحب عقل متدبر: والكرايس؛ ألهنا موجودة بداخله؟! واجلواب واضح لك

فالشجرة ليست القاتل نفسه, والفصل ليس الصانع, والسبب أن الشجرة ال متلك 

القدرة عىل قتل الناس بنفسها, والفصل ال يملك القدرة عىل صنع الناضد والكرايس. 

إذن: ليس الفاعل من ال يملك القدرة عىل الفعل, فاألوثان والطبيعة ال متلكان القدرة 

 عىل اْللق. 

إننا نشاهد يف الكون حكمة بالغة يف حني ال متلك الطبيعة حكمة ما. ونشاهد 

يف الكون تدبرًيا عظياًم معجًزا, وال متلك الطبيعة تدبرًيا ما. ونشاهد يف الكون خبة 

لق كل  فائقة وعلاًم شاماًل, وال متلك الطبيعة علاًم ما. ونشاهد عقواًل مفكرة حكيمة خت 

ة عقاًل أو تدبرًيا. ليس التدبري, واحلكمة, واْلبة, والعلم, واْللق يوم, وال متلك الطبيع



 34 

الحكم, والعقول الفكرة من خلق وثن أو طبيعة. إنام ذلك كله من خلق خالق غري 

 ق اهلل, احلكيم, العليم, القادر, الريد, اْلبري. لْ ن خ  هذه الخلوقات الشاهدة م  

ود اهلل تعال الذي خلقه فالنظام إن الكون الشهود كتاب مفتوح يشهد بوج

ئه وموجوداته, تقر بأنه من صنع مدبر عليم حكيم  الدقيق والدقة الفائقة يف كل أجزا

عظيم قوي متني؛ إن األدلة العقلية تثبت بيقني بأن اهلل تعال موجود وجودا حقيقيا وأنه 

مع العقل وال  تعال الذي خلق هذا الكون بكل ما فيه, وأن القول بخالف ذلك ال يتفق

 مع الفطرة السليمة.

 برهان النظم:: ثانيةالقاعدة ال

أوضح األدلة عىل إثبات اهلل تعال الذي حيكم به العقل هو دليل النظم 

والتدبري. فالكل يرى العال بسامواته وأراضيه , وما بينهام من خملوقاته ورواسيه من 

ة بأحسن النظم , وأتقن تدبري وأحسن الجرة إل النملة. فنرى أجزاءها وجزئياهتا خملوق

صنع , وأبدع تصوير , فيحكم العقل أنه البد هلذا التدبري من مدبر , وهلذا التنظيم من 

 . منظم , وهلذا السري احلكيم من حمكم , وذلك هو اهلل تعال

ه ليس فيه إال حمْ » قول للملحد: ن صانع أو ث)أو حمد   ْث د  هذا العال الذي ترا

وال يستطيع «. نعم » فيقول: «.  هكذاصانع وواإلنسان مصنوع  يارة مثاًل فالسمصنوع( 

هل يوجد يشء » : له قولنف, أبدا أن ينكر هذا ألهنا قاعدة متفق عليها ونحن ننطلق منها

» فتقول: . « ال» فيقول: (. )وهذا الذي يسمونه يف علم العاين التسجيل«. ؟ غري هذا

اْلالق والخلوق  :ثالثة عندناإذن ف«.  ىل تسميته العدمهذا الَء الذي ال يوجد نتفق ع

 . والعدم

فإن قال: «.  ترى من هو الذي خلق اْلالق اْلالق خلق الخلوق فيا» ثم تقول: 

 . قبلمن فقد عكس القاعدة وخالف ما اتفقنا عليه  « خلقه الخلوق» 

عدة التي اتفق فالقا« قبل من خلقه العدم الذي اتفقنا عىل تسميته » وإن قال: 

فال , عليها العقالء أن فاقد الَء ال يعطيه فالعدم ليس له وجود فكيف هيب الوجود
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 وهذه الثالثة هي التي اتفقنا معه عليها. بد أن يقول خلقه خالق أعظم منه

 . فانحرص الكالم معه عىل أن اْلالق هذا قد خلقه خالق أعظم منه

اْلالق خلقه غريه فال بد أن يقول  فهل هذا :فنتسلسل معه يف السؤال فنقول

ا احتاج إل خلقه من غريه فهل يف هذه السلسلة نعم فنقول نحن إل اآلن ل نر إال خملوقً 

 .ننتهي بخالق ال حيتاج إل غريه فهذا هو الطلوب« نعم »  :خالق ال حيتاج فإن قال

إذن نحن مازلنا  » :فنقول له, «ها ق  لْ ال بل كلها حتتاج إل غريها ْل  » وإن قال: 

عىل طلب أن خترج لنا اْلالق الذي اتفقنا معك يف البداية أن هذا العال إما خالق أو 

 . خملوق فأنت إل اآلن إنام ذكرت لنا الخلوق ول تذكر اْلالق التفق معك عىل وجوده

 . هو اهلل  اْلالق التفق معك عىل وجودههذا 

كون هذا السبب واجب الوجود يف إن القول بسبب أول للوجود يقتيض أن ي

ذاته؛ وليس معتمًدا وال حمتاًجا لغريه لكي يوجد. أما أن يكون السبب يف حاجة إل 

 سبب فإن هذا جيعله واحدة من حلقات السببية وال جيعل منه سبًبا أول.

 :ة: الخلوقات تدل عىل بعض صفات اهلللثالقاعدة الثا

جًدا, وهبا نستدل بالصنوع عىل الصانع  إن العالقة بني الصنوع وصانعه وثيقة

وبعض صفاته, فالصنوع أثر مشاهد يدل عىل بعض صفات صانعه. لو تفكرت يف 

السيارة التى تركبها فستعرف بعقلك معرفة قاطعة: أن صانع السيارة لديه حديد, 

وزجاج, وأسالك, ومطاط. وأنه يقدر عىل تشكيل احلديد, والزجاج, واألسالك, 

األشكال الناسبة لصنعها. وأن لديه القدرة عىل تشكيل أجزاء السيارة كام والطاط ب

 تشاهدها بعينك. 

وستعرف بعقلك بعض صفات صانع السيارة وتقرر: أن صانع السيارة خبري 

بصناعته. وأنه حكيم يف عمله. وأنه دقيق يف فعله. وأنه عاقل غري منون. كل هذه 

وصانعه. وهكذا يمكننا أن نعرف بعض صفات  شهادات أساسها العالقة بني الصنوع

 عن طريق النظر إل آثارها الشاهدة يف الخلوقات أمامنا.  ربنا 
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وبالبحث يف الكون عن عالمات احلكمة فسرتى الخلوقات حمكمة بكل أنواع 

اإلحكام: إحكام اتزان, فكل جزء حمكم يف مقاديره, وحمكم مع مقادير سائر األجزاء. 

فكل عضو وجهاز قد أحكم شكله ألداء الوظيفة القدرة له, وأحكم يف  وإحكام شكل,

عمله مع وظائف بقية األعضاء واألجهزة األخرى, فشكل القلب حمكم مع وظيفته, 

وشكل الرئة حمكم مع وظيفتها, وشكل ورق الشجر حمكم يتناسب مع وظيفته. 

اطب عقلك: إن رهبا وسرتى التدبري الحكم, والتقدير التقن يف هذه الخلوقات خي

عليم خبري. وسرتى النعم السداة, التي يتمتع هبا اْللق تقول لعقلك إن رهبا رمحن 

 رحيم. 

وسيناديك عقلك بأن اآلثار الشاهدة الحسوسة لقدرة اهلل وسائر صفات 

أفعاله ال تكون إال ْلالق حي قيوم, هو اهلل سبحانه. وهكذا من تفكر يف خملوقات اهلل 

ة تشاهد فيها آثار بعض الصفات اإلهلية فيؤمن بربه إيامًنا قوًيا ال يتزعزع. وجدها كا  لرآ

بعالقاعدة ال  :امتناع الصدفةة: را

إذا ل نؤمن بوجود اْلالق هلذا الكون العظيم , فالبد وأن نقول: بأن الصدفة ف

ى هي التي أوجدته أو أن الطبيعة هي التي أوجدته. لكن من الواضح أنه ال يقبل حت

عقل الصبيان أن تكون هذه الخلوقات الالمتناهية وجدت بنفسها بالصدفة العمياء أو 

 بالطبيعة الصامء. 

 :برهان االستقصاء: امسةالقاعدة اْل

ًيا, بل كان ن كاًل منا إذا راجع نفسه يدرك ببداهة أنه ل يكن موجوًدا أزلإف

نفحص ونبحث: هل أننا , إذن فليف زمان خاص د  ج  , وقد و  وجوده مسبوًقا بالعدم

والشك أننا ل نخلق  خلقنا أنفسنا؟ أم خلقنا أحد مثلنا؟ أم خلقنا القادر اهلل تعال؟

, والشك أيًضا أن أمثالنا ل خيلقونا لنفس السبب, إذن ال أنفسنا, لعدم قدرتنا عىل ذلك

لق , ألنه القادر عىل خإال أن الذي خلقنا هو اهلل يبقى بعد التفحص واالستقصاء 

 كل يشء. 
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 :برهان احلركةسادسة: القاعدة ال

, ومعلوم أن احلركة حتتاج إل حمرك, ألن نرى العال بجميع ما فيه متحرًكاإنا 

احلركة قوة والقوة ال توجد بغري علة. إذن البد هلذه احلركات والتحوالت والتغريات 

 قدير. ال كيماحلهو اهلل تعال إن الذي حيركها ,  ةقدرو ةحكمب هاركن حيمم

 :برهان القاهريةسابعة: القاعدة ال

إن الطبيعة تنمو عادة نحو البقاء لو ال إرادة من يفرض عليها الفناء. فاالنسان 

شجار التي تنمو ال داعي إل أن يعرض عليها الوت أو الزوال إال بعلة الذي يعيش واأل

رة عىل فناء زيل؟ ذلك الذي له القدالذي يميت ومن الذي يفاعلة قاهرة. فمن 

 . خملوقاته وهو اهلل 
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يبحثون يف األمور  -يف غالبهم  -إن كبار الباحثني يمتازون عن غريهم بأهنم 

بعقل مدرك ونظر ثاقب متجرد. لذا فإن شهاداهتم تعد ذات اعتبار كبري يف األمور التي 

لامء الشهورين يف قضية الوجود يدلون فيها بآرائهم ونحن هنا نذكر أقوال بعض من الع

 واْللق. 

إنه ال يمكن » مكتشف قانون اجلاذبية: إسحاق نيوتن قال عال الرياضيات   -٠

أن تأيت إل حيز الوجود مباهج عال الطبيعة الزاهرة ومنوعاهتا هذه بدون إرادة واجب 

 . « يسع كل يشءالوجود أعني به اإلهل القادر قدرة مطلقة السميع البصري الكتمل الذي 

كلام اتسع نطاق العلم ازدادت » قال هريشل عال الفلك اإلنجليزي:  -٢

الباهني الدامغة القوية عىل وجود خالق أزيل ال حد لقدرته وال هناية. فاجليولوجيون 

وهو  ,والفلكيون والرياضيون والطبيعيون قد تعاونوا وتضامنوا عىل تشييد صح العلم

 . « اهلل وحدهيف الواقع صح عظمة 

 قال وولرت أوسكار لندبرج عال الفسيولوجيا والكيمياء احليوية األمريكي: -٥

م متعة كبى حيصلون عليها كلام هْي أما الشتغلون بالعلوم الذين يرجون اهلل فلد  » 

وصلوا إل كشف جديد يف ميدان من اليادين إذ إن كل كشف جديد يدعم إيامهنم باهلل 

 . « أبصارهم أليادي اهلل يف هذا الكونويزيد إدراكهم و

إن أحًدا ال » يفى فقد قال: إأما العال األمريكي الفسيوجلى أندرو كونواى   -١

يستطيع أن يثبت خطأ الفكرة التي تقول إن اهلل موجود, كام إن أحًدا ال يستطيع أن 

 تعال يثبت صحة الفكرة التي تقول. إن اهلل غري موجود, وقد ينكر منكر وجود اهلل

ولكنه ال يستطيع أن يؤيد إنكاره بدليل. وأحيانا يشك اإلنسان يف وجود يشء من 

األشياء والبد يف هذه احلالة أن يستند شكه إل أساس فكري, ولكنني ل أقرأ ول أسمع 

ا عىل عدم وجوده تعال وقد قرأت وسمعت يف الوقت ذاته ا واحدً  عقليًّ يف حيايت دلياًل 

وجوده, كام لست بنفيس بعض ما يرتكه اإليامن من حالوة يف نفوس  أدله كثرية عىل

 . « الؤمنني وما خيلفه اإلحلاد من مرارة يف نفوس اللحدين
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ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃڃ ٹٹ

 . (٥٢ - ٥٣الطور: )  ڃ ڃ چ

 والغازات ,الغبارو ,النجوم مكون من جتمع هائل من كوين امـــــهي نظ الجرة

. التبادلة وتدور حول مركز مشرتك بقوى اجلذب االتي ترتبط معً  واملادة الظلمة

 1000,000,000,000إل  10,000,000,000 يقدر الفلكيون أن هناك حوايلو

 . (مليار مرة ٠١١١ت إل مليارا ٠١)أي  ا يف الكون النظورمرة تقريبً 

 . سبحان اهلل العظيم 

 ,سنة ضوئية مليار ٠٥إل  ٠١تبعد حوايل حتى اآلن أبعد مرات تم تصويرها و

العّشة ماليني التي ال يتعدى عدد نجومها  ,القزمةترتاوح يف أحجامها بني الجرات 

قة التي إل الجرات العمال ,سنة ضوئية بضعة آالفوتكون مساحتها حوايل  نجم

 . سنة ضوئية نصف مليونوحجمها يصل إل  نجمةمليار  ٠١١١ حتتوي عىل أكثر من

جتمعات  قد حتتوي الجرة الواحدة عىل أنظمة نجمية متعددة عىل شكلو

 ,مموعات شمسية وقد حتتشد مموعة من النجوم لتكون عناقيد نجمية أو ,نجمية

 . وهي عبارة عن سحب غازية كثيفة سدم وقد حتتوي أيضا عىل

الشمسية يف الجرة  واكتشف علامء الفلك أن هنالك الاليني من الجموعات

 ,السحيق الكون وال مال للزحام يف هذا ,الواحدة تتباعد السافات بينها إل حد كبري

ة السلسلة فمثال )مرة تبعد عنا  -التي هي أقرب الجموعات الكبرية إلينا  - (الرأ

 . سنة ضوئية مليون ٢, ٣نحو 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D8%B6%D9%88%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
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ولتقريب  ,ا بحيث تقاس بالسنني الضوئيةالسافات يف الكون شاسعة جدً 

هي وحدة قياس تستخدم و ,ةلسنة الضوئياحجم الجرات جيب أن نعرف معنى 

ة الضوئية وتعرف السن. ا كالسافة بني األرض والنجومللمسافات الكبرية والبعيدة جدً 

رسعة الضوء هي الرسعة القياسية و. عىل أهنا السافة التي يقطعها الضوء يف سنة واحدة

 . أرسع من الضوء القصوى يف الكون بحيث ال يوجد يشء

ن الضوء إوهبذه الرسعة ف ،يةثان  يف ال كيلومرت ألف ٥١١تبلغ رسعة الضوء و

تبلغ السافة التي و. الدقيقة الضوئيةوهذه تسمى  ,مليون كيلومرت يف الدقيقة ٠١يقطع 

أن السنة أي  ,مرت كيلو ١6١1١6١١١6١١١6١١١يقطعها الضوء يف سنة واحدة 

 .مليون مليون( = رتيليون)ال. كيلومرت تريليون ١6١1تبلغ الضوئية الواحدة 

يوجد فيها أكثر من و ,أو )الطريق اللبني( (درب التبانة مرتنا اسمها )مرةو

ر العلامء قطرها بحوايل  ,مائتي مليار من النجوم وحتوي  ,ألف سنة ضوئية ٠١١ويقد 

والتي ينتمي إليها  ,الجموعة الشمسية بام فيها ,التجمعات النجمية الكثري من

كيلومرت  ٥١١تدور فيها برسعة تزيد عن  وتضم أيًضا نجوًما. كوكب األرض كوكبنا

 . يف الثانية

ي حيوي مموعة من الجرات درب التبانة وتقع مرتنا )مرة ( يف نظام م ر 

 ٠١وتشمل الجموعة الحلية التي تشغل فراغ قطره نحو . الحلية الجموعة يسمى

مرة  ٢١و وهي أكب من مرتنا ,والرأة السلسلة مليون سنة ضوئية مرة درب التبانة

 . أخرى أصغر منهام

  ۇئۆئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى

 ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے  ھ  ھ ھ  ھٹ ٹ 

 ائ ائ ى ى     ې ې ې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ   ۈ ۆ ۆ

 . (٠٠ -٠١لقامن:)   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A9
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 من اًم ع  ون   ,وبدائع من بدائع حكمته ,ا من آثار قدرتهآثارً  ,عىل عباده يتلو 

وارتفاعها  ,وكثافتها ,وسعتها ,هام  ظ  السبع عىل ع   ھ  ھفقال:  ,آثار رمحته

وإنام استقرت  ,ْت ي  ئ  ولو كان هلا عمد لر   ,أي: ليس هلا عمد ےے  ھ  ھ. اهلائل

 . بقدرة اهلل  ,واستمسكت

ركزها يف أرجائها  ,أي: جباال عظيمة ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

وملا استقرت  ,ادت األرضفلوال اجلبال الراسيات مل     ۇ  ڭ لئال  ,وأنحائها

 . بساكنيها

 ,من جيع أصناف الدواب ,أي: نّش يف األرض الواسعة ۈٴۇ   ۈ ۆ ۆ ۇ

علم تعال أنه  ,ها يف األرضث  ا ب  ومل   . ومنافعهم ,ولصاحلهم ,لبني آدمرة خر س  التي هي م  

 ې ې   ۉ ۉ ,ماء مباركا  ۅ ۅ ۋفأنزل  ,ال بد هلا من رزق تعيش به

 . وسكن إليه كل حيوان ,فرتعت فيه الدواب النبثة ,نافع مبارك ,النظر      ې ې

ْوق  أرزاق  ,وحيوان ,من جاد ,العال العلوي والسفيل ق  لْ أي: خ   ى وس 

 م   كٌل  ,وحده ال شيك له ائ ائاْللق إليهم 
بذلك حتى أنتم يا معّش  ر  ق 

 . الّشكني

 ,أي: الذين جعلتموهم له شكاء ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ ەئ

فإن كان  ,ورزق كرزقه ,أن يكون هلم خلق كخلقه ,يلزم عىل هذا ,تدعوهنم وتعبدوهنم

 . دعيتم فيهم من استحقاق العبادةليصح ما ا ,هلم يشء من ذلك فأرونيه

 ألن جيع الذكورات ,ا من اْللق هلاوه شيئً ر  درون أن ي  ـــومن العلوم أهنم ال يق

فثبت عجزهم عن إثبات يشء  ,وال ث مر يشء يعلم غريها ,قد أقروا أهنا خلق اهلل وحده

 . هلا تستحق به أن تعبد

 ٹوهلذا  ,ن جهل وضاللبل ع ,عن غري علم وبصرية ,ولكن عبادهتم إياها

ٍّ واضح حيث عبدوا من ال يملك نفعً ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ٹ
يل  ا أي: ج 
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 ًّ وتركوا اإلخالص للخالق الرازق املالك لكل  ,اوال نشورً  ا وال حياةً ا وال موتً وال رض 

 . األمور

 ؟!اجلباْل  ف  خر  ز  ت   ,ااألزهار   ت  ب  وأنْ  ,ااألهنار   ر  وفجر  ,ااألمطار   ن أنزل  م  

هْ  الكون   دع  ن أبْ م   ,الهْ يف ع   العظيم  ذاك   ؟!سوا

ر  ,ن زي ن السامء  م   ْ  ,وأرسل الضياء   ,اء  الفض   ل  وج   ؟الظرالْل  م  س  لري 

هْ  الكون   دع  ن أبْ م   ,الهْ يف ع   ذاك العظيم    ؟!سوا

 ؟الشالرْل  ق  ودفر  ,ا الغدير   ىلر ن ج  وم   ,ا يطري   يف اجلو  أنْ  ,اور  ف  ْص الع   لرم  ع   نْ م  

هْ  الكون   دع  ن أبْ م   ,الهْ يف ع   ذاك العظيم    ؟!سوا

 اجلامْل  ع  وأبد   ,ااإلنسان   لرم  وع   ,ااآلذان   ع  م  وأْس  ,االل سان   ق  ط  ن أنْ م  

هْ  الكون   دع  ن أبْ م   ,الهْ يف ع   ذاك العظيم    ؟!سوا

 رْ وي   ,االصباح   ينّش   نْ م  
االر   ل  س  اط  الب   ْل  مْ وي   ,ي اح   ؟ْل ال  احل  ه ق  زْ ن ر  م   ,اح 

هْ  الكون   دع  ن أبْ م   ,الهْ يف ع   ذاك العظيم    ؟!سوا

 . وال إهل إال اهلل ,وبحمد اهلل ,سبحان اهلل
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)الذاريات:  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ٹ ٹ 

هذا الخلوق اإلنساين هو العجيبة الكبى يف هذه األرض. ولكنه يغفل  (. ٢٠ - ٢١

ره الكامنة يف كيانه, حني يغفل قلبه عن اإليامن وحني حيرم نعمة عن  قيمته, وعن أرسا

ر هذا اجلسد. عجيبة يف تكوينه الروحي:  اليقني. إنه عجيبة يف تكوينه اجلسامين: يف أرسا

ر هذه النفس. وهو عجيبة يف ظاهره وعجيبة يف باطنه. وهو يمثل عناص هذا  يف أرسا

ره وخفاياه:  الكون وأرسا

 ب   األكْ  ى العال   انطو   يك  وف         صغريٌ  مٌ رْ ج   ك  أنر  م  وتزع  

ر تدهش وحتري. تكوين  وحيثام وقف اإلنسان يتأمل عجائب نفسه التقى بأرسا

أعضائه وتوزيعها. وظائفها وطريقة أدائها هلذه الوظائف. عملية اهلضم واالمتصاص. 

عروق. اجلهاز العصبي وتركيبه عملية التنفس واالحرتاق. دورة الدم يف القلب وال

 وإدارته للجسم. الغدد وإفرازها وعالقتها بنمو اجلسد ونشاطه وانتظامه.

تناسق هذه األجهزة كلها وتعاوهنا, وجتاوهبا الكامل الدقيق. وكل عجيبة من 

 هذه تنطوي حتتها عجائب. ويف كل عضو وكل جزء من عضو خارقة حتري األلباب.

ر روحه وطاقاهتا ا لعلومة والجهولة. إدراكه للمدركات وطريقة وأرسا

إدراكها وحفظها وتذكرها. هذه العلومات والصور الختزنة. أين؟ وكيف؟ هذه 

. وذلك يف ى فتجيءدع  ست  انطبعت؟ وأين؟ وكيف ت  الصور والرؤى والشاهد كيف 

بني اجلانب العلوم من هذه القوى. فأما الجهول منها فهو أكب وأكثر. تظهر آثاره 

قات تدل عىل ما وراء الظاهر من الغيب الجهول.  احلني واحلني يف لسات وإشا

ر هذا اجلنس يف توالده وتوارثه. خلية واحدة حتمل كل رصيد اجلنس  ثم أرسا

البّشي من اْلصائص وحتمل معها خصائص األبوين واألجداد القريبني. فأين تكمن 

 هذه اْلصائص يف تلك اْللية الصغرية؟



 44 

هتتدي بذاهتا إل طريقها التارخيي الطويل, فتمثله أدق متثيل, وتنتهي إل  وكيف

إعادة هذا الكائن اإلنساين العجيب؟! وإن وقفة أمام اللحظة التي يبدأ فيها اجلنني 

حياته عىل األرض, وهو ينفصل عن أمه ويعتمد عىل نفسه, ويؤذن لقلبه ورئتيه باحلركة 

 لبدء احلياة. 

ه اللحظة وأمام هذه احلركة لتدهش العقول وحتري األلباب, إن وقفة أمام هذ

وتغمر النفس بفيض من الدهش وفيض من اإليامن, ال يقف له قلب وال يتامسك له 

وجدان! وإن وقفة أخرى أمام اللحظة التي يتحرك فيها لسان الوليد لينطق هبذه 

 احلروف والقاطع والكلامت ثم بالعبارات.

نطق هذا اللسان. وتصويت تلك احلنجرة. إهنا عجيبة. بل أمام النطق ذاته. 

عجيبة تفقد وقعها ألهنا متر بنا كثريا. ولكن الوقوف أمامها حلظة يف تدبر جيدد وقعها. 

 إهنا خارقة. خارقة مذهلة تنبئ عن القدرة التي ال تكون إال هلل.

يض منها وكل جزئية يف حياة هذا الخلوق تقفنا أمام خارقة من اْلوارق, ال ينق

 .ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  العجب 

 ٌ وحده. ومرآة ينعكس من خالهلا هذا الوجود كله  وكل فرد من هذا اجلنس عال 

ا ال يف يف صورة خاصة ال تتكرر أبدا عىل مدار الدهور. وال نظري له بني أبناء جنسه جيعً 

كون كام شكله ومالحمه, وال يف عقله ومداركه, وال يف روحه ومشاعره. وال يف صورة ال

 هي يف حسه وتصوره. 

ففي هذا التحف العجيب الذي يضم ماليني الاليني, كل فرد نموذج خاص, 

وطبعة فريدة ال تتكرر. يمر من خالهلا الوجود كله يف صورة كذلك ال تتكرر. كام ال 

 توجد بصمة أصابع مماثلة لبصمة أصابع أخرى يف هذه األرض يف جيع العصور! 

ڻ  ڻۀ  العيون:  اجلنس البّشي مكشوفة للبرص, تراهوكثري من عجائب ا

ه العيون من عجائبه يشري إل الغيب الكنون. .ۀ  ہ   وهذه العجائب ال  وما ترا

حيرصها كتاب. فالعلوم الكشوف منها حيتاج تفصيله إل ملدات. والجهول منها ما 

نه يلمس القلب هذه يزال أكثر من العلوم, والقرآن ال حيصيها وال حيرصها. ولك
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العروض لْلبصار والبصائر. وليقيض رحلته العجيب اللمسة ليستيقظ هلذا التحف 

عىل هذا الكوكب يف مالحظة وتدبر, ويف متاع رفيع بتأمل هذا اْللق العجيب, الكامن 

 يف ذات نفسه وهو عنه غافل مشغول.

 ة. يقيف األذن مائة ألف خلية سمعية. وتنتهي األعصاب بأهداب دق

ويف األذن ما يشبه شبكية العني وفيها  .دقة وعظمة حتري األلباب

ويف الدماغ جهاز , ثالثون ألف خلية سمعية لنقل أدق األصوات

يقيس التفاضل الزمني لوصول الصوت إل كل من األذنني مًعا وهذا 

التفاضل يقل عن جزء من ألف وستامئة جزء من الثانية وهو يكشف 

 ت.لإلنسان جهة الصو

  ويف شبكية العني عّش طبقات يف أخراها مئة وأربعون مليون مستقبل

للضوء, ما بني خمروط وعصية وخيرج من العني إل الدماغ عصب 

جنا اللون األخرض مثاًل إل  برصي حيوي مئة ألف ليف عصبي. ولو در 

 ثامن مئة ألف درجة الستطاعت العني السليمة أن متيز بني درجتني. 

 كل األشعة يف بؤرة, وال حيصل اإلنسان عىل مثل  عدسة عينيك جتمع

 .ذلك يف أية مادة من جنس واحد كالزجاج مثاًل 

 ماليني شعرة منها  5 اإلنسان يبلغ العدد اإلجايل للشعر يف

سقط منها الشعر بمعدل طبيعي بواقع وي ,يف فروة الرأس ٠١١6١١١

 .ايوميًّ  ٠١١

  ال توجد بصمة أصابع مماثلة لبصمة أصابع أخرى يف هذه األرض يف

 جيع العصور! 

  أكب خلية يف جسم اإلنسان هي البويضة , وأصغر خلية هي احليوان

 النوي.

  عضلة ليخطو خطوة واحدة. ٢١١يستخدم اإلنسان حوايل 

  قية.ر  ة ع  غد   ٢٣١6١١١كل قدم حتتوي عىل 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
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 .الثانة المتلئة يصل حجمها حلجم كرة قدم 

 مخسة  خلية العقل البّشي الواحدة يمكنها ختزين معلومات تساوي

 .Encyclopedia Britannica  الكبىأضعاف ما حتتوية الوسوعة 

  ثواين. ٥-٢متوسط مدة أحالم الفرد 

 ة بكتريية.حتتوي كل قدم عىل حوايل تريليون )مليون مليون( خلي 

 ن حدقة العني )إنسان العني( تتسع, فإعندما تنظر لشخص حتبه ,

 والعكس عندما تنظر لشخص تكرهه.

  ميل يف الساعة ٠١١اجلهاز العصبي ينقل العلومات للمخ برسعة. 

  رائحة خمتلفة ٣١6١١١تذكر ومتييز أنف اإلنسان تستطيع. 

 اإلناث هلم حاسة شم أقوى نتيجة هرمون "األسرتوجني." 

  لون خمتلف. ٠١6١١١6١١١تستطيع العني البّشية إدراك 

 .عظمة الفك هي أقوى عظمة يف جسم اإلنسان 

  جالون. ٠١6١١١حجم ما تنتجه من لعاب طوال حياتك يساوي 

 1ں   ں  ڻ  ڻ       ڻ   من وزن الفرد البالغ عبارة عن ماء  %١

 (.٥١األنبياء: ) ڻۀ  

  حمي العدة من هضم نفسها بفعل أيام لت ٥بطانة العدة تتجدد كل

 عصارهتا اهلاضمة.

  عضلة عند  ٠1تستخدم منها  عضلة , 1٥١حيتوي جسمك عىل حوايل

 عند تقطيب احلاجبني. ١٥, والتبسم

  بليون )ألف مليون( خلية عصبية. ٠١حيتوي حبلك الشوكي عىل 

 حيث تنقبض يف أقل ت العني هي أْسع العضالت استجابةعضال ،

 جزء من الثانية. ١00عىل  ١من 
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  عىل سطح اللسان تسعة آالف نتوء ذوقي لعرفة الطعم احللو

 .واحلامض واملالح والر

  كل حرف ينطقه اللسان يسهم يف تكوينه سبعة عّش عضلة  فكم حركة

 !!!حتركتها عضالت اللسان يف خطبة تستغرق ساعة من الزمن؟

 متصاص وية لالثة آالف وستامئة زغابة معوهناك أيًضا يف األمعاء ثال

مربع  وهذه الزغابات تتجدد كلًيا يف كل ثامن وأربعني  نتيمرتيف كل س

 ساعة. 

  حتت سطح اجللد يوجد حوايل ستة عّش مليون مكيف حلرارة البدن

 يعمل عىل جعل حرارة اجلسم ثابتة وهذه الكيفات هي الغدد العرقية. 

 الل أربعة أشهر. ئة مليار خلية يمكن أن تتجدد كلًيا خيف الكبد ثالثام 

  وظائف الكبد كثرية وخطرية ومدهشة يف اإلنسان بحيث ال يستطيع

 اإلنسان أن يعيش بال كبد أكثر من ثالث ساعات. 

 ئة كيلو مرت يمر فيها اويف الكليتني مليونا وحدة تصفية طوهلا متمعة م

 .الدم يف اليوم مرات كثرية

كل هذه الدقة والتوازن هل يعقل أن تتشكل كل هذا األجهزة واألعضاء وب

وعىل هذا النحو الدهش بدون خالق خيلقها ويدبر أمورها ويسريها وفق نظام دقيق 

 !!!!معني ال حتيد عنه؟

 !!!!أليس هذا النظام العجيب دلياًل ما بعده دليل عىل وجود اهلل تعال؟

ولو كانت الطبيعة قد خلقت هذا الكون كله وما حيويه من نظام متكامل لو 

رب فيه يشء عن عمله ووظيفته األساسية ألدى إل خلل يف هذا النظام التكامل اضط

عي بعض اجلهال فكيف متده بالقوة ليستمر يف هذا كام يدر الطبيعة فلو كانت قد خلقته 

 النظام؟؟؟
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)الذاريات:  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ٹ ٹ 

٢٠ - ٢١ .)  

األمور موجد هذا الكون وهذه عىل أن ك أال يدل !!!أال يدلك هذا عىل اْلالق؟

 !!!؟فهل يمكن للطبيعة أن ختلق هذا؟!! العظيمة هو اهلل تعال؟

الصادفة  يتفكر يف أنأن النصيحة ومن يدعي أن الكون قد تشكل بالصادفة ف

تكون عىل أمور بسيطة كأن تلتقي بصديق لك ل تره منذ سنني بحيث ل متهد هلذا اللقاء 

 قائًيا. وإنام كان تل

فالصدفة هنا تكون معقولة ألن األمر بسيط. وكلام تعقد األمر قلت إمكانية 

الصادفة. هكذا حتى تنعدم يف األمور العقدة جًدا كخلق الكون وما فيه وما عليه من 

 كائنات. 

 :عىل ذلك مثالها هنا و

التي تقوم بطبع الكتب فوجدت صندوًقا مليئًا  بعاإل أحد الط لو ذهبت  

ئية غري الرتبة  فأمسكت هبذا الصندوق وقلبته بطريقة غري مقصودة ب األحرف العشوا

 ووقع ما فيه عىل األرض. 

هنا إن إمكانية أن تصطف احلروف بجانب بعضها لتشكل كلمة مفهومة مكونة 

إن هذا األمر مقبول أما أن تتشكل جلة مفيدة مكونة من , أحرف أو ما يزيد من ثالثة

 ت فإن الصادفة تكون أضعف بكثري. مخس أو ست كلام

ولكن أن يتشكل كتاب قيم يف علم النفس مثاًل يكون ذا أمهية علمية عظيمة 

 يرجع إليه الناس كمرجع هام فإن هذا مستحيل عقاًل ومنطًقا. 

 .س جيب أن تقيس الكون والخلوقاتوعىل هذا األسا
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نكروا وجود اهلل ألهنم ل يدركوه بحواسهم أالقديم وىف احلديث ىف  ان ناًس إ

فيون؛ ومشوشون؛ وغري علميني إل  ورموا الؤمنني بأهنم: وامهون؛ وضالون؛ وخرا

أخر هذه السلسلة الطويلة من السب واهلزء والسخرية واالزدراء التى يوجهها 

 .منوا عن طريق احلواسآالكافرون باهلل إل الؤمنني ألهنم 

يؤمنون باجلاذبية األرضية وهم ال  املادى يكذهبم فهم مثاًل اللحدين  واقعإن 

ويؤمنون  ,أثارها, ويؤمنون بالعقل ول يروه بل رأوا أثاره ايروهنا ول يشاهدوها بل رأو

فواقع أمرهم يدل عىل  ,اأو نيرتونً  ابوجود اإللكرتون والنيرتون ول يشاهدوا إلكرتونً 

هم عليها وهم منها عىل تْ ولكن آثارها هى التى دل  . همل تدركها حواس   أهنم أمنوا بأشياء

من حقائق الوجود يؤمن هبا هؤالء إلحساسهم  ا يقني ال خيالطه شك وهذا يعنى أن كثريً 

 . بآثارها دون رؤيتهم هلا

:

ىف مدرسة  وقع نهإيقال  موقفومن طرائف أجوبة الفطرة عىل مثل هذا االجتاه 

: « أتروننى؟ »علم لطالب السنة السادسة: ال قالحيث  ابتدائية, , قال: « نعم» . قالوا

: « , أترون اللوح؟ فإذن أنا موجود» , ثم « فاللوح إذن موجود» , قال: « نعم» . قالوا

:  ,«أترون اهلل؟ » قال:  . فوقف أحد الطالب « فاهلل إذن غري موجود» , قال: « ال» قالوا

:  ,«؟ ون عقل األستاذأتر» األذكياء؛ وقال:  فعقل األستاذ إذن غري » . قال: « ال» قالوا

 . « موجود

ويبدو أن هذا الوهم الذى يتمسك به كثري من الكافرين قديم قدم الكفر, 

  :وحيدد القرآن أسباب هذا الطلب بأهنا اجلهل, الكب, االنحراف والظلم
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ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  ٹ ٹ اجلهل:  -٠

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  وئ   

 .)٠٠١البقرة: ) ی  

  الكب: -٢

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ   ڀ  ڀٺ  ٺ   ٹ ٹ 

ٱ  ٻ       ٹ ٹ و (.٢٢-٢٠الفرقان )     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 (.٠١النمل: )  ڀ         ڀ  ڀ           ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ

  االنحراف: -٥

ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ    ڑ ٹ ٹ 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

تأمل قول  (.٥٢-٥1غافر: ) ۀ  ہ  ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے

يعرف به اهلل هو الطريق  افليس ما تصوره فرعون طريقً  ۀ  ہ  ہہ    ٹ اهلل

 . الصحيح بل هو الطريق اْلاطئ

 الظلم:  -١

ھ  ھ  ٹ ٹ, ثنا أن اليهود طلبوا هذا الطلب ظلاًم وآية أخرى حتد

البقرة: ) ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ        ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

٠٣٥.) 

الناس, فليس للمسلم أن يقتفى أثر الضالني  بعضولئن سار عىل هذا الدرب 

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ٹ يف قوله . فيقع فيام حذره اهلل منه

 . (٠١١البقرة:)ڈ  ژ  ژ  ڑ ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   
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:

إن زهوي بعقيل » : عن رحلته مع اإلحلاد يقول الدكتور مصـطفى حمـمود 

كان هو  هبا مقارعة احلجج التي انفردت  و إعجاي بموهبة الكالمو الذي بدأ يتفتح

ال كشف و ةليس البحث عن احلقيقو .كان هو الدافعو .كان هو الشجعو .احلافز دائاًم 

بومضة النور  ت  بْ أعج  و لقد رفضت عبادة اهلل ألين استغرقت يف عبادة نفيس. الصواب

 . « بداية الصحوة من مهد الطفولةو التي بدأت تومض يف فكري مع انفتاح الوعي

لقد غابت عني أصول النطق ول أدرك أين أتناقض مع نفيس إذ »  :ويضيف

يف الوقت الذي  افأجعل منه خملوقً  ق اْلالقكيف أعرتف باْلالق ثم أقول ومن خل

ثم إن القول بسبب أول للوجود يقتيض أن يكون . وهي السفسطة بعينها اأسميه خالقً 

 . لغريه لكي يوجد اوال حمتاًج  اهذا السبب واجب الوجود يف ذاته؛ وليس معتمدً 

أما أن يكون السبب يف حاجة إل سبب فإن هذا جيعله واحدة من حلقات 

هذه هي أبعاد القضية الفلسفية التي ل تكن واضحة يف . أول ابية وال جيعل منه سببً السب

 . « ذهني يف ذلك احلني

آالف الليايل من و واحتاج األمر إل ثالثني سنة من الغرق يف الكتب» ويقرر: 

اْللوة والتأمل واحلوار مع النفس وإعادة النظر ثم إعادة النظر يف إعادة النظر؛ ثم 

الفكر عىل كل وجه ألقطع فيه الطريق الشائكة من اهلل واإلنسان إل لغز احلياة  تقليب

 . « سهاًل  األين ل أشأ أن آخذ األمر مأخذً  ؛ل يكن األمر سهاًل . إل لغز الوت

 ت  يْ البداهة تقودين ألعف   تركت  و إل صوت الفطرة لو أين أصغيت  »  :ويعرتف

إنني جئت يف زمن » ويؤكد اعرتافه: . « طرة إل اهللني الفتْ نفيس من عناء اجلدل ولقاد  

وارتفع صوت العقل حتى  اضعف صوت الفطرة حتى صار مهًس و تعقد فيه كل يشء

 زج نفسه يف كل يشءو فتصور نفسه القادر عىل كل يشء. اواعتدادً  اصار جلاجة وغرورً 

 . « ما ال يعلمو عىل ما يعلم أقام نفسه حاكاًم و
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 در قد ي  
ى مدع أن العقل ىف إمكان االستقالل هبداية اإلنسان وتوجيهه إل ما ع 

يصلحه ويسعده, ولكن الواقع اللموس يكذب هذا فقد رأينا الكثري من األمم 

فضلت  اعنها هداية العقول شيئً  ن  غْ والشعوب التى فقدت هداية الوحى اإلهلى, ل ت  

ھ  ھ  ے  ے    ۓ   ٹ ٹ , قرآن يقص علينا أخبار هؤالءوهلكت وال

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

 .(٢األحقاف:) ۅ  ۉ  ۉ         ې       ې  ې  ې  ى  ى  ائ              ائ  ەئ 

إن احلضارة املادية قد أفلست ىف منح اإلنسان راحة قلبه وهدوء نفسه فام الذى 

ده عىل الوصول إل بغيته وخيرجه من أزمات احلياة ومتناقضاهتا بأمان يعينه ويساع

ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ   ٹ ٹ  ,وسالم إنه اإليامن باهلل

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  

 . (٠٢١-٠٢٥طه:) ی      ی  

إل معرفة  إن حاجة اإلنسان إل اهلداية واإليامن تنبثق قبل كل يشء من حاجته

حقيقة نفسه ومعرفة احلقائق الكبى, وأجلها وجود اهلل تعال ووحدانيته وكامله الطلق 

 .عقد الوجود ويتضح النهج والطريقوبمعرفة اهلل واإليامن به تنحل 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  ٹ ٹ 

ڎ  ڈ  ڈ   ژ         چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ

البقرة: )  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

 (.٢٣١البقرة:  ٢٣١

ڃ  ڃ       ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ٹ ٹ 

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  

ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  
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ۀۀ  ہ  ہ             ہ  ہ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ      ڭ  ڭ  

القصص: )  ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

١٢ – ٥١.) 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   ٹ ٹ 

چ      چ            چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  

  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ژ      ڑ  ڑ  

 (.٢١ -٢٥الشعراء: )

ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے   ٹ ٹ 

ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

 ې   ې  ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ 

ۈئ     ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ  جب  حب            

خب   مب  ىب  يب  جت  حت     خت  مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح  مح  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  جخ  حخ  مخ      جس  حس   

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  

ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڦ  ڦ 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ         ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  

ک     ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ         ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ           ھ   ھ   

ٴۇ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ

ۋ  ۋ  ۅۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ   ائ  

ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ىئ   ىئ  ىئ   ی  ی  ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   

ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
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ڃ  ڃ  ڃ  چ       ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ

چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ   ڍ           ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ           ڈ  ڈ   ژ  ژ   ڑ   ڑ   

ک  ک  ک      ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  

ې   ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ          ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۉ  

ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ     حئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حب  خب   مب  

ىب   يب  جت   حت  خت  مت  ىت       يت  جث  مث   ىث  يث  حج  مج           جح  محجخ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    حخ  مخ  جس  حس  خس   

 (.٢٢ -١٥طه: )  ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ڀ  
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چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ٹٹو

 (.8٧)النساء:    ڈ

إن من العلوم والثابت الذي ي ذعن له كل منصف ويصدق به كل  عاقل   أن  

 ٹ ٹ, ما يدل عىل أنه من عند اهلل ن الكريم فيه من االعجاز العظيم آ القر

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  

من أوجه فليس ككالم البّش,  إن  كالم اهلل  (. ٣٥فصلت : )     ی  ی           جئ  حئ

 الكريم:القرآن  إعجاز

, وال سبيل  أواًل: ر  عليه البّش 
ما يتضمن اإلخبار  عن الغيب وذلك مما ال يقد 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ٹ هلم إليه. من ذلك قوله 

 (.٣ - ٢الروم: )  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ

زموا قبل ذلك ببضع سنني   .فظهرت الروم عىل فارس  بعدما ه 

اإلعجاز اللغوي فهو يف أعىل طبقات   البالغة  والفصاحة   التي ال يأيت  ثانيًا:

ار قريش.  فيه القمة يف فصاحة  يمالكرالقرآن فبمثلها بٌّش وهلذا كان فيه حتد  لكف 

رتكيب الكالم واآليات وتركيب اجلمل يف اآلية الواحدة يدل ف ,األلفاظ ويف البالغة

 عىل أعىل عىل أنه الغاية يف البيان, وال يمكن للجن واإلنس لو اجتمعوا أن يكونوا دائاًم 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  .مستوى يف هذا النظم

ء اإل) ڤ     ڤ  ڤ  ڦٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    .(١١:رسا

ن مدحه وأثنى آ ملا سمع القر -الوليد  بن  الغرية وهو  - ن بعض كفار قريشإ

ه  » عليه منهم فقال:  ٌر أ ْعال 
إ نره  ل  ْثم  ًة, و  و   ل ط ال 

ْيه  ل  ا ي ْعىل  , إ نر ع  م  ي ْعل و و  إ نره  ل  , و  ل ه  ٌق أ ْسف 
ْغد  م 

م  م  
ي ْحط  إ نره  ل  ْت ه  و   «.ا حت 
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براس   ن  اْبن  ع  اء  إ ل  النرب ي   ع   ج 
ة  ري 
يد  ْبن  اْل غ 

ل  ,  أ نر اْلو  ْرآن  ْيه  اْلق  ل  أ  ع  ر  ف ق 

 : ال  ت اه  ف ق  أ  , ف  ْهل  ب ا ج  ك  أ 
ل  ب ل غ  ذ  ه  ف  قر ل  أ نره  ر  وا ل ك  » ف ك  ع  ْم  ْون  أ ْن جي  ر  ك  ي  , إ نر ق ْوم  م  ا ع   ي 

ااًل  : « م  : «. ل  ؟ » . ق ال  ب ل ه  » ق ال 
ا ق   
 
ض  مل ت ْعر 

ًدا ل  مر ت ْيت  حم   إ نرك  أ  ه  ف  ي ْعط وك 
: «. ل  ْد » ق ال  ق 

ااًل  ا م  ه  ْن أ ْكث ر 
ْيٌش أ ين  م  ْت ق ر  م 

ل   . « ع 

 : ْو أ  » ق ال  ه  أ  ٌر ل 
نْك  ك  أ نرك  م  ْوم  ْبل غ  ق   ق ْواًل ي 

ْل ف يه  ه  ف ق  ٌه ل  ار  : «. نرك  ك  ا » ق ال  اذ  م  و 

ال  ؛ أ ق ول   ن ي و 
ة  م  يد  ص  ال  ب ق  ز  و  ج  ال  أ ْعل م  ب ر  ن ي, و 

ار  م  ْعل م  ب اأْل ْشع  ٌل أ  ج  ْم ر  يك 
ا ف   م 

 
اَّللر ف و 

ن   ار  اجْل   , ب أ ْشع 
 
اَّللر و  ا و  ذ  ْن ه 

ْيًئا م  ول  ش  ي ي ق 
ذ  ْشب ه  الر ا ي   م 

 
اَّللر ول  و  ي ي ق 

ْول ه  الرذ   إ نر ل ق 

ه   ٌر أ ْعال 
إ نره  ل  ْثم  ًة, و  و   ل ط ال 

ْيه  ل  إ نر ع  ًة, و  و  ال  ه  , ح  إ نر ا ي ْعىل  و  م  ي ْعل و و  إ نره  ل  , و  ل ه  ٌق أ ْسف 
ْغد  م 

ْت ه   ا حت  م  م 
ي ْحط  : . « ل  ول  ف ي» ق ال  ترى ت ق  ك  ح  نْك  ق ْوم   . « ه  ال  ي ْرَض  ع 

 : ر  » ق ال  ف ك  ترى أ  ي ح 
ْعن  : « ف د  ر  ق ال  ه   », ف ل امر ف كر رْي  ْن غ  ه  م  ْأث ر  ر  ي  ْؤث  ْحٌر ي 

ا س  ذ  ه 

ل ْت  ن ز  حه, ووافقه  .(٠) ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ف  )رواه احلاكم يف الستدرك, وصحر

 , واأللباين(.الذهبي

: (أثر احلديث. )لعروضينيوهو بحر من بحوره عند ا, : إنشاد الشعر(الرجز)

ْونق(ط ال وة/ ط ال وة/ ط ال وة. )له عن غريهق  ه ون  ر  ذك   ْسن, ور   غْ م  . ): ح 
 : كثري الياه.(قد 

ن كالم البّش ما له سلطان م  هناك القرآن له سلطان عىل النفوس, وليس   ثالًثا:

 .م اهلل عىل النفوس يف كل الكالم, ولكن القرآن له سلطان عىل النفوس؛ ألنه كال

 .اإلسالمبمن الكفرة  كثري تأثرل هذا القرآن سبٌب عظيٌم جداو

                                                           

    ی  جئ   حئ  مئ    ی    ی  ی  ىئ    ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ېئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ٹ ٹ    (١)

پ  ڀ     ٻ  پ        پ      پ    ٻ    ٻ       ٻ     ٱ    ىت  يت  جث    مبىب  يب      جت        حت  خت  مت  ىئ  يئ    جب  حب  خب  

ٿ  ٹ      ٹ       ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ   ڦ       ڦ  ڦ  ڦ  ڄ     ڄ  ڄ              ٺ  ٿ  ٿ       ٿ ٺ  ٺ     ٺ    ڀ       ڀ    ڀ  

 .)٥١ -٠٠)الدثر:    ڎ  ڎ  ڈ  ڌ    ڍ  ڌ          ڇ  ڇ  ڇ  ڇ       ڍ     ڃ  چ    چ  چ       چ    ڄ  ڃ  ڃ      ڃ
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عىل ظهر سفينة سلمني ستة من الأحد الدعاة العرب أنه كان ضمن حيكي 

ر  هب ْخ  بابم مرصية, مت  , من بني عّشين ومائة راكب نيويورك إل الحيط األطليس ع 

صالة اجلمعة يف الحيط عىل ظهر  وا قيميأن  مهلوراكبة أجانب ليس فيهم مسلم, وخطر 

ارة  السفينة, وقد سمح ووافق قائد السفينة الكافر عىل إقامة الصالة, وسمح لبحر

وقد  -ممن ال يكون منهم يف وقت العمل - همالسفينة وطهاهتا وخدمها أن يصلوا مع

صالة اجلمعة عىل ظهر  ا؛ ألهنا كانت الرة األول التي تقام فيهاا شديدً فرحوا هبذا فرًح 

 هذه السفينة.

بخطبة اجلمعة, وإقامة الصالة, والركاب األجانب معظمهم هذا الداعية  اموق

عىل نجاح م كثريون منهم هينئوهنهم وبعد الصالة جاء .ممتحلقون يرقبون صالهت

اس) در اس(, فّشحأنه م , فقد كان هذا أقىص ما يفهمونه من صالهت(الق  هلم وا )ق در

اًس احلال ى ق در مر ة من بني ذلك احلشد , وأنه ال ي س  ا, وإنام هي صالة اجلمعة؛ ولكن امرأ

ف ر  فيام بعد أهنا أوروبية, كانت شديدة التأثر واالنفعال, تفيض عيناها بالدمع, وال وا ع 

من وا عن يشء معني, وهي تبدي إعجاهبا بام فعلهم تتاملك مشاعرها, جاءت لتسأل

 نظام وخشوع. 

 ا موضع الشاهد.وليس هذ

أي لغة  هذه التي كان يتحدث هبا » جاءت لتسأل عن يشء معني وهي تقول: 

كم؟  ْيس  س 
ح, «ق  ْيس, فصحر س 

هلا هذا الفهم وا وهي ال تتصور أن يقيم مثل هذا إال ق 

إن اللغة التي يتحدث هبا ذات » قالت:  .مسلمٌ  إمامٌ بأن هذا ليس قسيًسا بل  ابوهاوأج

 «. !اإن كنت ل أفهم منها شيئً عجيب, وإيقاع 

ولكن ليس هذا هو الوضوع » وهي تقول: م الفاجأة احلقيقية هل تثم كان

ر يف حيس, وانطبع يف قلبي الذي أريد أن أسأل عنه! إن الوضوع الذي لفت انتباهي وأثر 

ت -هو: أن اإلمام  ح  ح  ت الكلمة, وص  ح  حر كانت ترد يف أثناء كالمه  - بعد أن تص 

, خيتلف عن بقية كالمه, نوٌع أكثر عمقً فق يف النفس, إن  اا, وأشد إيقاعً رات من نوع  آخر 

http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?fuseaction=ft&ftp=amaken&id=3000339&spid=35
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?fuseaction=ft&ftp=amaken&id=3000339&spid=35
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?fuseaction=ft&ftp=amaken&id=3000326&spid=35
http://audio.islamweb.net/AUDIO/index.php?fuseaction=ft&ftp=amaken&id=3000326&spid=35
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اء اْلطبة أحدثت يف نفيس قشعريرة ورعشة, إهنا ـوهلا أثنــــرات التي كان يقـــــهذه الفق

 .« يشء آخر

ر كر د  وا , ثم أدركقلياًل وا وت ف  ر  نية التي و  ت يف ماذا تعني, إهنا تعني اآليات القرآ

تدعو إل الدهشة من م أثناء خطبة اجلمعة وأثناء الصالة, وكانت مع ذلك مفاجأة هل

ة أعجمية ال تفهم شيئً   ., وتتأثر بتلك الطريقةا من اللسان العريامرأ

, وهذا راجع ا يف اهلل بًّ كلام ازداد اإلنسان الؤمن من القرآن ازداد ح  رابًعا: 

زيادة يف اهلدى والشفاء للقلوب, فاألوامر  ن فيهإل اإليامن, وراجع إل أن القرآ 

ۉ  ۉ     ٹ ٹوالنواهي واألخبار التي يف القرآن هي هدى وشفاء ملا يف القلوب, 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ٹ ٹ (. و١١فصلت: ) ې  ې  ې  ېى  

ء: ) ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ ٹ   ٹ ٹ (. و١٢اإلرسا

ڄ  ڄ   ڄ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   

 (.٢األنفال: ) ڃ   ڃ

وهذا سلطان خاص عىل الذين آمنوا يف أنه هيدهيم وخيرجهم من الظلامت إل 

النور يف السائل العلمية ويف السائل العملية, هلذا ما تأيت فتنة وال اشتباه إال وعند 

علم الؤمن الذي يقرأ القرآن ويعلم حدوده وي. فالؤمن البصرية ملا يف هذا القرآن

معانيه عنده النور يف الفصل يف السائل العلمية والعملية, وهذه ال ي لقاها إال أهل 

 .اإليامن

ل و, ا يًّ وكان أم   حممد النبي أشياء يف القرآن أ نزلت عىل  هناك خامًسا:

يظهر وجه بياهنا وحجتها يف كامل أطرها إال يف العرص احلارض, وهو الذي اعتنى به 

س وسموه اإلعجاز العلمي يف القرآن, واإلعجاز العلمي يف القرآن حق؛ طائفة من النا

لكن له مواضع توسع فيه بعضهم فخرجوا به عن القصود إل أن جيعلوا آيات القرآن 

خاضعة للنظريات, وهذا باطل؛ بل النظريات خاضعة للقرآن ألن القرآن حق من عند 

أشياء من اإلعجاز هناك  يح للقرآنكن بالفهم الصحاهلل والنظريات من صنع البّش, ل



 59 

عىل كامل معناها وإنام علموا أصل العنى,  العلمي حق ل يكن يعلمها الصحابة 

 فظهرت يف العرص احلارض يف أصول من اإلعجاز العلمي.

اإلعجاز واإلعجاز االقتصادي, عن  تكلم الناس يف هذا العرصوقد 

قـــــاإلعجوالتّشيعي,  رآن من عند اهلل ـــــذا الق  ـــحدة منها دالة عىل أن ـهوكل وا ,ديـــاز الع 

  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈٹٹ .

, فقد جاءت أبحاٌث وجتارب  عديدٌة وفيام يتعلق ب (.8٧)النساء:   اإلعجاز العلمي 

فقةٌ   ملا نص  عليه القرءان ومن ذلك: موا

ألن هنايات اجللد يف  رٌ حمصو لم   احلريقأثبت أهل الط ب  أن اإلحساس بأ -٠

 حمصورة باجللد ولو ذاب اجللد  
االعصاب   التخصصة  باالحساس باحلرارة   والبودة 

ژ  ژ  ڑ ڑ  ک  ک   ٹ ٹ ؛ فلن يشعر  االنسان  يف الدنيا بألم   احلريق

ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  

 (.٣1النساء: )

گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ  ٹ    -٢

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

 ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
  (.٠١ -٠٢الؤمنون: )

شكل العلقة والضغة  , Keith L. Moore مورجنة كيث وضح عال األأ

كابر ألذى يدرس ىف ضاف طبعة من كتابه اأو ,ومراحل اْللق الذكورة ىف القران

)تطور اإلنسان  Developing Human with Islamic Addition سامه -اجلامعات 

 . والذي ترجم ايل ثامن لغاتبإضافة إسالمية(, 

جامعة  أستاذ علم التّشيح يف Keith L. Moore موركيث والبوفيسور  

, وكان قد مر خالل حياته العلمية عب جامعات عديدة منها جامعة بكندا تورنتو

سنة ورأ س  العديد من اجلمعيات  ٠٠ك لدة توينابك يف الغرب الكندي حيث كان هنا

الدولية؛ مثل جعية علامء التّشيح واألجنة يف كندا وأمريكا, وملس احتاد العلوم 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AA%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
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احليوية. كام انتخب عضًوا يف اجلمعية الطبية اللكية بكندا, واألكاديمية الدولية لعلوم 

مريكتني يف التّشيح, وشارك اْلاليا, واالحتاد األمريكي ألطباء التّشيح, ويف احتاد األ

 يف تأليف عدة كتب يف مال التّشيح األكلينكي وعلم األجنة.

رف العال كيث مورو تقدم  بعلم األجنة التعلقة القرآن باعتقاده أن آيات ع 

مقالة كتبها إن إشارات القرآن إل تكاثر اإلنسان ونموه  . قال يفأصله اإلهلي دلياًل عىل

نية التعلقة بتكون اإلنسان ل يكن ممكنًا يف  متناثرة يف القرآن, وأن تفسري اآليات القرآ

نمو  ئة سنة. وأكد أن ما قاله القرآن عناالقرن السابع للميالد, وال حتى منذ م

كان  حممًدا هذا يثبت يل أنه البد أن» جيعل من الواضح أن أصله إهلي قائاًل:  اإلنسان

 .(٠)« رسواًل من عند اهلل 

طق , وبسبب هذه اآلية, نيف الؤمتر الطبي السعودي الثامن بالرياضو

يف جامعة  واألجنة التّشيح قسم رئيس, بوفسور تاجاتات تاجاسونبالشهادتني ال

 .بتايالند شاينج ماي

نا بالبوفيسور تاجات تاجاسون ت  ل  بدأت ص  »  عبد الجيد الزنداين: الشيخقال 

يف مال  ا عليه بعض اآليات واألحاديث النبوية التعلقة بمجال ختصصهن  عندما عرْض 

وكان عنوان الحارضة  (كيث مور)ا له حمارضة مكتوبة للدكتور ن  علم التّشيح و قدمْ 

من األسئلة يف مال ختصصه  ايف القرآن والسنة" وسألناه عددً  "مطابقة علم األجنة ملا

 كان منها ما يتعلق باجللد. 

 يف السنوات الثالث» وبعد احلوار قال البوفيسور تاجاتات تاجاسون: 

 برتجة معاين القرآن الكريم الذي أعطاه يل الشيخ عبدالجيد األخرية أصبحت مهتامًّ 

                                                           

 Western Scholars Play Key Role In Touting 'Science' of the راجع يف ذلك مقال: (٠)

Quran  ا يف الرتويج لـ ا هام   ذي ن رش  ، والدانييل جولدنل، القرآن "علوم"العلَمء الغربيون يلعبون دور 

 .٧00٧يناير  ٧3بتاريخ  The Wall Street Journal ل سرتيت جورنال األمريكية  ووبجريدة 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%AE%D9%84%D9%82
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%85%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
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الزنداين يف العام املايض, وحمارضات البوفيسور كيث مور التي طلب مني الشيخ 

الزنداين أن أترجها إل اللغة التايالندية وأن ألقي فيها بعض الحارضات للمسلمني 

 .الذي أعطيته يف دراسايت

سنة ال بد أن يكون  ٠١١١فإنني أؤمن أن كل يشء ذكر يف القرآن منذ 

ءة  ا, ويمكن إثباته بالوسائل العلمية, وحيث إن النبي صحيحً  ل يكن يستطيع القرا

هذا عن طريق وحي  ث  ع  رسول جاء هبذه احلقيقة, لقد ب   ا والكتابة فال بد أن حممدً 

أن يكون هو اهلل, ولذلك فإنني أعتقد أنه من خالق عليم بكل يشء, هذا اْلالق ال بد 

 .« ا رسول اهللحان الوقت ألن أشهد أن ال إهل إال اهلل وأن حممدً 

 الظلامت الثالث: -٥

فظ  يف بطن أمه من وصول النور إليه بواسطة  جنةاألعلم أثبت  أن اجلنني  حي 

 وت شك ل  هذه األغشية  
متنع  وصول النور ال  الثالثة  ثالث طبقات  مظلمة   أغشية   ثالثة 

بية  متطورة رفت بواسطة أجهزة خم  وهذه األجهزة ل تكن يف , اجلنني. هذه األغشية ع 

 ٹوقد  ل تكن هذه االشياء  معروفةً  مائة عام, وال حتى قبل النبي حممد زمن   

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ٹ

 (. ٥الزمر:  )    ڃ  ڃڦ   ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  

مني الغذاء واهلواء أهناك ما يسمى باخلاليا املغذية التي تأخذ عىل عاتقها تف

  :ثم يتشكل منها ملحقات اجلنني والتي منها ،حلصول احلمل

 هذه األغشية الثالثة التي َتيط ببعضها وهي من الداخل إىل اخلارج.

  الغشاء األمنويسAmniotic membrane ط باجلوف : وهو حيي

الذي يسبح فيه اجلنني بشكل  ،األمنويس اململوء بالسائل األمنويس

 حر.

  الغشاء الكوريوينChorionec membrane :  الذي تصدر عنه

 الزغابات الكوريونية التي تنغرس يف خماطية الرحم.
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  الغشاء الساقطDisidua memb:  وهو عبارة عن خماطية الرحم

وسمي بالساقط  ،مو ُمصول احلملالسطحية بعد عملية التعشيش ون

 الوالدة.ألنه يسقط مع اجلنني عند 

 البزخ املائي بني البحرين: -١

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ    ٹ ٹ

  ہ  ھ  ھ   ھ ٹ ٹو (.٧٧-١2)الرمحن: ٹ 

 (.٥١)النمل:

جز لقد توصل علامء البحار بعد تقدم العلوم يف هذا العرص, إل اكتشاف احلا 

بني البحرين, فوجدوا أن هناك برزًخا يفصل بني كل بحرين, ويتحرك بينهام ويسميه 

 علامء البحار اجلبهة تشبيًها له باجلبهة التي تفصل بني جيشني.

له,  وبوجود هذا البزخ حيافظ كل بحر عىل خصائصه التي قدرها اهلل

. ومع وجود هذا البزخ فإن ويكون مناسًبا ملا فيه من كائنات حية تعيش يف تلك البيئة

البحرين التجاورين خيتلطان اختالًطا بطيًئا, جيعل القدر الذي يعب من بحر إل بحر 

آخر يكتسب خصائص البحر الذي ينتقل إليه عن طريق البزخ الذي يقوم بعملية 

 ليبقى كل بحر  حمافًظا عىل خصائصه. ؛التقليب للمياة العابرة من بحر  إل بحر

  :ج العلم البرشي ملعرفة حقائق اختالف مياه البحار وما بينها من حواجزتدر   

ا بني عينات مائية أخذت من البحار  اكتشف علَمء البحار أن هناك اختالف 

م عىل يد البعثة العلمية البحرية اإلنجليزية يف رحلة ١8٢3هـ ـ ١٧8١املختلفة يف عام 

بعضها البعض من ار ختتلف يف تركيبها عن فعرف اإلنسان أن املياه يف البح ،(تشالنجر)

، ولقد كان حيث درجة امللوحة، ودرجة احلرارة، ومقادير الكثافة، وأنواع األحياء املائية

، جابت مجيع بحار العاِل. د رحلة علمية استمرت ثالثة أعواماكتشاف هذه املعلومة بع

حيطات. ُمطة خمصصة لدراسة خصائص امل 3٥٧وقد مجعت الرحلة معلومات من 

ا استغرق إكَمهلا  ٧25٦00وملئت تقارير الرحلة  ا. ٧3صفحة يف مخسني جملد   عام 
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أظهرت قد ن الرحلة أحد أعظم منجزات االستكشاف العلمي فإهنا ون ضافة إىل كَ باإلو

 كذلك ضآلة ما كان يعرفه اإلنسان عن البحر.

ت م قامت رحلة علمية أمريكية يف خليج املكسيك، ونرش١233بعد عام و

ا من هذه  ا كبري  مئات املحطات البحرية، لدراسة خصائص البحار، فوجدت أن عدد 

املحطات تعطي معلومات موحدة عن خصائص املاء يف تلك املنطقة، من حيث امللوحة 

والكثافة واحلرارة واألحياء املائية وقابلية ذوبان األكسجني يف املاء، بينَم أعطت بقية 

رى عن مناطق أخرى، مما جعل علَمء البحار يستنبطون املحطات معلومات موحدة أخ

 وجود بحرين متَميزين يف الصفات ال جمرد عينات ُمدودة كَم علم من رحلة تشالنجر.

وأقام اإلنسان مئات املحطات البحرية لدراسة خصائص البحار املختلفة، فقرر 

عضها عن بعض، العلَمء أن االختالف يف هذه اخلصائص يميز مياه البحار املختلفة ب

لكن ملاذا ال متتزج البحار وتتجانس رغم تأثري قويت املد واجلزر التي َترك مياه البحار 

مرتني كل يوم، وجتعل البحار يف حالة ذهاب وإياب، واختالط واضطراب، إىل جانب 

العوامل األخرى التي جتعل مياه البحر متحركة مضطربة عىل الدوام مثل املوجات 

 لية والتيارات املائية والبحرية؟السطحية والداخ

هـ ـ ١3٥١وألول مرة يظهر اجلواب عىل صفحات الكتب العلمية يف عام

م. فقد أسفرت الدراسات الواسعة خلصائص البحار عن اكتشاف حواجز مائية ١2١٧

تفصل بني البحار امللتقية، وَتافظ عىل اخلصائص املميزة لكل بحر من حيث الكثافة 

ء املائية، واحلرارة، وقابلية ذوبان األوكسجني يف املاء. وبعد عام وامللوحة، واألحيا

م عرف دور احلواجز البحرية يف ُتذيب خصائص الكتل العابرة من بحر إىل ١2٥٧

بحر ملنع طغيان أحد البحرين عىل اآلخر فيحدث االختالط بني البحار امللحة، مع 

 لك احلواجز. ُمافظة كل بحر عىل خصائصه وحدوده املحدودة بوجود ت

ا متكن اإلنسان من تصوير هذه احلواجز املتحركة املتعرجة بني البحار  وأخري 

امللحة عن طريق تقنية خاصة بالتصوير احلراري بواسطة األقَمر الصناعية، والتي تبني 
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ا، إال أن هناك فروق ا كبرية بني الكتل املائية للبحار  أن مياه البحار وإن بدت جسَم  واحد 

ا الختالفها يف درجة احلرارة.املختل  فة، تظهر بألوان خمتلفة تبع 

َمن واخلليج العريب باألرقام للمقارنة بني مياه خليج ع   ويف دراسة ميدانية

 اختالف كل منهَم عن اآلخر من الناحية الكيميائية ني  بَ واحلسابات والتحليل الكيَمئي، تَ 

 حلاجز بينهَم.والنباتات السائدة يف كل منهَم ووجود الربزخ ا

وقد تطلب الوصول إىل حقيقة وجود احلواجز بني الكتل البحرية، وعملها يف  

حفظ خصائص كل بحر قرابة مائة عام من البحث والدراسة، اشرتك فيها املئات من 

الباحثني، واستخدم فيها الكثري من األجهزة ووسائل البحث العلمي الدقيقة. بينَم جىل 

 .قيقة قبل أربعة عرش قرن االقرآن الكريم هذه احل

 أوجه اإلعجاز يف اآليات السابقة : مما سبق يتبني : 

سنة قد تضمن معلومات ١١00أن القرآن الكريم الذي أنزل قبل أكثر من  -أ

ومن هذه  ،دقيقة عن ظواهر بحرية ِل تكتشف إال حديث ا بواسطة األجهزة املتطورة

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٹ ٹ ،املعلومات وجود حواجز مائية بني البحار

 (. ٧0 -١2 )الرمحن:  ٺ  ٺ  ٿ

يشهد التطور التارخيي يف سري علوم البحار بعدم وجود معلومات دقيقة  -ب

م فضال  عن وقت نزول القرآن قبل ١8٢3عن البحار وبخاصة قبل رحلة تشالنجر عام 

 يركب البحر. الذي نزل عىل نبٍي أمي عاش يف بيئة صحراوية وِل ، وألف وأربعَمئة سنة

كَم أن علوم البحار ِل تتقدم إال يف القرنني األخريين وخاصة يف النصف  -جـ

ا تكثر عنه األساطري  األخري من القرن العرشين. وقبل ذلك كان البحر جمهوال  خميف 

واخلرافات، وكل ما َيتم به راكبوه هو السالمة واالهتداء إىل الطريق الصحيح أثناء 

وما عرف اإلنسان أن البحار امللحة بحار خمتلفة إال يف الثالثينات من رحالُتم الطويلة، 

، بعد أن أقام الدارسون آالف املحطات البحرية لتحليل عينات من مياه العرشين القرن

البحار، وقاسوا يف كل منها الفروق يف درجات احلرارة، ونسبة امللوحة، ومقدار 
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أن  ذلك البحار يف كل املحطات فأدركوا بعد الكثافة، ومقدار ذوبان األوكسجني يف مياه

 البحار امللحة متنوعة. 

وما عرف اإلنسان الربزخ الذي يفصل بني البحار امللحة، إال بعد أن أقام  -د

ُمطات الدراسة البحرية املشار إليها، وبعد أن قىض وقت ا طويال  يف تتبع وجود هذه 

 قعها اجلغرايف بتغري فصول العام. الربازخ املتعرجة املتحركة، التي تتغري يف مو

وما عرف اإلنسان أن مائي البحرين منفصالن عن بعضهَم باحلاجز املائي،  -هـ

وخمتلطان يف نفس الوقت إال بعد أن عكف يدرس بأجهزته وسفنه حركة املياه يف مناطق 

 االلتقاء بني البحار، وقام بتحليل تلك الكتل املائية يف تلك املناطق. 

رر اإلنسان هذه القاعدة عىل كل البحار التي تلتقي إال بعد استقصاء وما ق -و

 ومسح علمي واسع هلذه الظاهرة التي َتدث بني كل بحرين يف كل بحار األرض. 

  تلك املحطات البحرية، وأجهزة  فهل كان يملك رسول الِل

 ؟َتليل كتل املياه، والقدرة عىل تتبع حركة الكتل املائية املتنوعة

 ام بعملية مسح شاملة، وهو الذي ِل يركب البحر قط، وعاش وهل ق

يف زمن كانت األساطري هي الغالبة عىل تفكري اإلنسان وخاصة يف 

 ميدان البحار؟ 

  يف زمنه من أبحاث وآالت ودراسات ما  وهل تيّس لرسول الِل

تيّس لعلَمء البحار يف عرصنا الذين اكتشفوا تلك األْسار بالبحث 

 والدراسة؟ 

 ا ألدق األْسار يف زمٍن إ ن هذا العلم الذي نزل به القرآن يتضمن وصف 

 ٹيدل  عىل مصدره اإلهلي، كَم ، وهذا يستحيل عىل البرش فيه معرفتها

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ   ژڑ  ڑ   ک  ک   ٹ

 (. ٥ )الفرقان:  ک
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  كَم يدل عىل أن الذي أنزل عليه الكتاب رسول يوحى إليه وصدق الِل

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ل القائ

 (.٦3)فصلت:   ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ

 أمواح البحر اللجي: -٣

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ     ٹ ٹ 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک    ک           

ڻ    ڻ   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں 

 (.١0 -32النور: )  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ     

ألعَمل الكفار يف بطالهنا وذهاهبا سدى وَتّس  هذان مثالن، رضهبَم الِل  

  ڃ   ڃ    چ    برهبم وكذبوا رسله ڃ  ڃ   ٹ  عامليها منها فقال

.أي: بقاع، ال شجر فيه وال نبت

شديد العطش، الذي يتوهم ما ال يتوهم غريه، بسبب   چ    چ  چ

ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ    ما معه من العطش، وهذا حسبان باطل، فيقصده ليزيل ظمأه، 

فندم ندما شديدا، وازداد ما به من الظمأ، بسبب انقطاع رجائه، كذلك أعَمل   ڍ   

 نافعة، فيغره ري األمور، أعَمال  رى ويظنها اجلاهل الذي ال يدالكفار، بمنزلة الّساب، ت  

ا أعَمال نافعة هلواه، وهو أيضا ُمتاج إليها بل صورُتا، وخيلبه خياهلا، وحيسبها هو أيض  

مضطر إليها، كاحتياج الظمآن للَمء، حتى إذ قدم عىل أعَمله يوم اجلزاء، وجدها ضائعة، 

 .اوِل جيدها شيئ  

ِل  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ڌ واحلال إنه ِل يذهب، ال له وال عليه، بل 

ژ  ژ  خيف عليه من عمله نقري وال قطمري، ولن يعدم منه قليال وال كثريا، 

لها الِل بالّساب فال يستبطئ اجلاهلون ذلك الوعد، فإنه ال بد من إتيانه، ومث   ڑ  
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الذي بقيعة، أي: ال شجر فيه وال نبات، وهذا مثال لقلوهبم، ال خري فيها وال بر، فتزكو 

 .األعَمل وذلك للسبب املانع، وهو الكفر فيها

بعيد قعره، طويل  ک           ک  ک  گ      واملثل الثاين، لبطالن أعَمل الكفار 

ظلمة  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  مداه 

البحر اللجي، ثم فوقه ظلمة األمواج املرتاكمة، ثم فوق ذلك، ظلمة السحب املدهلمة، 

ا، بحيث أن الكائن يف تلك احلال ك ظلمة الليل البهيم، فاشتدت الظلمة جد  ثم فوق ذل

 .رهبا إليه، فكيف بغريهامع ق   ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      ۀ  ۀہ    

كذلك الكفار، تراكمت عىل قلوهبم الظلَمت، ظلمة الطبيعة، التي ال خري فيها، 

ة األعَمل الصادرة عَم وفوقها ظلمة الكفر، وفوق ذلك، ظلمة اجلهل، وفوق ذلك، ظلم

ذكر، فبقوا يف الظلمة متحريين، ويف غمرُتم يعمهون، وعن الرصاط املستقيم مدبرين، 

 .ويف طرق الغي والضالل يرتددون

ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   وهذا ألن الِل تعاىل خذهلم، فلم يعطهم من نوره، 

 والنور، إال ما أعطاها موالها، ألن نفسه ظاملة جاهلة، فليس فيها من اخلري  ے   ۓ     

ومنحها رهبا. حيتمل أن هذين املثالني، ألعَمل مجيع الكفار، كل منهَم، منطبق عليها، 

وعددمها لتعدد األوصاف، وحيتمل أن كل مثال، لطائفة وفرقة. فاألول، للمتبوعني، 

 والثاين، للتابعني.

 :ظلامت البحار

أن يصل  ُممد النبي ان يف زمن مكان كان يستحيل ألي إنس ظلَمت البحار

ا اإليه مرت، ومن  30، ألن اإلنسان ال حيتمل جسمه أن يغوص يف املاء سوى إىل أبد 

، مراألهذا  ىفمرت، كَم  ٧00مرت أو  ١00املستحيل أن يصل اإلنسان بجسمه إىل عمق 

 ما ركب النبي  وبالطبعمرت،  ٧00أخربنا القرآن عن ظاهرة يبدأ ظهورها بعد لقد 

. ا أصال   بحر 
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هو جمتمع صحراوي، فيخربنا القرآن عن ظلَمت توجد يف  وجمتمع النبي 

يف البحار العميقة وليست البحار السطحية، وِل تكتشف هذه الظلَمت ، أعَمق البحار

ا من البحث العلمي حتى تكاملت  وِل تكتشف أسباهبا إال برحلة طويلة جد 

ا عىل بعد االكتشافات فتقدمت الصورة فوجد علَمء  ا شديد   300البحار أن هناك ظالم 

نا إىل أسفل لدرجة أن الغواصة إذا نزلت البد أن يكون لن ويشتد كلَم نزَ ، مرت ٦00 - مرت

معها آالت إنارة، بل واألسَمك التي تعيش يف هذه املناطق البد أن يكون هلا كشاف َتت 

ليس هناك ضوء، يقول الِل كل عني من عيوهنا تكشف هلا كشافات، أو تكون عمياء ألنه 

ه الظلَمت التي يعيش فيها الكافر ب  َش ي  (  ١0)النور :  ک    ک   ک  ک  گ  ٹ

ک    ک   ک  وِل يقل أي بحر     ک  گ  نظر كيف قال ابظلَمت يف بحر عميق، 

 يغشاه يعني يغطيه.    گ  گ  گ  ڳ  ڳ  أي عميق     ک  گ

وهذا يدل عىل وجود املوج هو الغطاء،  هر أنظاكيف يغطيه وفوقه موج؟ ال 

وعندئذ نعرف من هذا الوصف القرآين أن هناك بحر عميق وبحر  ،فيه موج بحر ثانٍ 

سطحي. 

يعني   گ  گالبحر اللجي    ک    ک   ک  ک  گٹٹ

ڳ   ڳ  ڱڱ    يعني فوقه البحر السطحي وفيه موج    گ  ڳ  ڳ  يغطيه موج 

 (  ١0) النور :  ڻ  ڻ   ڻ ۀ  ۀ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ

 أسباب هذه الظلامت يف أعامق البحار ترجع إىل سببني رئيسني: 

واأللوان عندما  ،ألوان ةالعمق ألن الشعاع الضوئي يتكون من سبع األول:

ولذلك يمتص اللون ، خترتق املاء ال خترتقه بقوة واحدة بحسب اختالف طول املوجة

ا يغوص وجرح وخرج منه األمحر عىل مسافة العرش ين مرت األوىل، بعدها لو أن غواص 

 دم وأراد أن يرى الدم ال يراه باللون األمحر بل يراه باللون األسود، ملاذا؟

ثم بعد ذلك  ،ألن اللون األمحر انعدم فأصبحت هناك ظلمة اللون األمحر 

مرت،  ٦0مسافة ثم يمتص اللون األصفر عىل  ،مرت 30يمتص اللون الربتقاِّل عىل مسافة 
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مرت، وهكذا بقية األلوان السبعة، آخر لون  ١00ثم يمتص اللون األخرض عىل مسافة 

بعد هذا العمق نصل ويمتص األزرق ولذلك نرى البحر أزرق ا ألنه آخر شعاع يمتص، 

هذه الظلَمت ظلَمت بعضها فوق  ،ثم نصل إىل منطقة الظالم الشديد ،مرت ٧00إىل 

 بعض.

املوج الداخيل الذي يغطي البحر العميق هذا ِل فلَمت احلواجز ظ الثاين: السبب

 ١200سنة ؟ميالدية، متى اكتشفوه ١200يكتشفه البحارة االسكندنافيون إال عام 

ميالدية ملا بدأ  ١233ميالدية، ِل يتمكن اإلنسان من أن يعرف الظلَمت إال بعد عام 

لسحاب، كلها حواجز متنع اواملوج السطحي،واملوج الداخيل، فصناعة الغواصات، 

فإذا وقفت عىل شاطئ البحر فسرتى األمواج تنعكس  ،مرور الشعاع الضوئي إىل أسفل

مقدار ما عكست  عىل هذا يدلكوتعكس هذا،  ،منها األشعة إىل عينيك وكأهنا مرآة

املوج الداخيل يعكس معظم ما بقي من أشعة، وفأحدثت ظلمة،  ،األمواج من األشعة

 .د املوج الداخيل املنحدر احلراري، انحدار واسع يف درجة حرارة املاءأيت بعيولذلك 

تركيبها بعضها فوق واحلواجز، وسببها األعَمق، و ،إذن هذه الظلَمت موجودة

فنسب الظلَمت إىل      ک    ک   ک  ک  گبعض، انظر إىل هذا الوصف القرآين 

ڳ  ڱڱ   ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    عمق البحر 

فكأنه يقول لنا: هذه الظلَمت  ،ظلَمت مرة ثانية جاء ذكرها بعد ذكر احلواجز    ڱ

الذي هو من مجوع القلة  ڱسببها األعَمق وسببها احلواجز، ثم يستعمل لفظ 

 فأنت تقول ظلمة وظلمتان وثالث. ،ومجوع القلة من ثالثة إىل عرشة

 هنا إشارة إىل عرش ظلَمت.

ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  فاآلية تكلمنا 

فهي مجوع القلة من ثالثة إىل عرشة، سبعة لأللوان    ڱ  ں  ں ڱڱ  ڱ

ک    ک    ک  ک  گ          وثالثة للحواجز، ثم يستعمل لفظ ا آخر فعل املقاربة قال: 
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گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ   ڻ      

 .   ۀ  ۀ

لبتة أو أكاد من أفعال املقاربة ونفيها يعني نفي وقوع الفعل     ڻ  ۀ  ۀ  

أي يراها بصعوبة  ڻ ۀ  ۀ . قالوا: معنيانمقاربة النفي، واملفّسون قالوا: هذا له 

وآخرون قالوا: ال يراها ألبتة، فاستعمل هذا التعبري الذي يدل عىل املعنيني، وهذا ما 

التي مازال فيها يشء من ضوء ال ترى يدك إال بصعوبة  حيدث يف البحر ففي الطبقات

ا.  لكن إذا نظرت ألسفل ال تراها أبد 

، هذه اآليات قيلت لالستشهاد عىل حال الكافر الذي ال يرى أنوار اهلداية

ن خلقه، ال يعرف ملاذا قلب الكافر ال يعرف مَ فظلَمت بعضها فوق بعض، إذن  فحاله 

الباطل الذي  والال يعرف ما احلق الذي جيب أن يفعله، ال يعرف ملاذا يموت،  ،قل  خ  

 جيب أن جيتنبه، ظلَمت تراكمت فشبهها بحال تلك الظلَمت.

 حتريم الوطء يف احليض: -1

ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھھ     ٹ ٹ

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   

 (.٧٧٧:البقرة  )   ۋ

ودَ  َأن  مالك  بن َأَنسٍ  َعنن  َيه  َأة   َحاَضتن  إ َذا َكان وا الن من  املنَرن يه 
ن  ف  َؤاك ل وَها َِل ن  ي   َوَِل

ن   وه  ع 
َام  ب ي وت   يف   جي  َحاب   َفَسَأَل  الن َزَل  الن ب ي   الن ب يِّ  َأصن  ٹاهلل   َفَأنن

ر   إ ىَل  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ َية   آخ   .اآلن

وا» : الِل  ول  َرس   َفَقاَل   ن ع  ََاص  ءَ َك   َََش   حَ َإ َّل   . )رواه مسلم(.   «َانلَِّك 

  أذى املحيض :

  يقذف الغشاء املبطن للرحم أثناء احليض وبفحص دم احليض َتت

ا من  املجهر نجد باإلضافة إىل كرات الدم احلمراء والبيضاء قطع 

ا نتيجة لذلك. فهو  الغشاء املبطن للرحم. ويكون الرحم متقرح 
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معرض للعدوى البكتريية. ومن املعلوم طبي ا أن الدم هو خري بيئة 

لتكاثر امليكروبات ونموها وتقل مقاومة الرحم للميكروبات الغازية 

نتيجة لذلك ويصبح دخول امليكروبات املوجودة عىل سطح القضيب 

ا دامه    ا عىل الرحم.يشكل خطر 

  َو البكترييا تكون يف أدنى أن مقاومة املهبل لغز بلة   ومما يزيد الطني

إذ يقل إفراز املهبل احلامض الذي يقتل  ؛مستواها أثناء احليض

 امليكروبات ويصبح اإلفراز أقل محوضة إن ِل يكن قلوي التفاعل.

  كَم تقل املواد املطهرة املوجودة باملهبل أثناء احليض إىل أدنى مستوى

ن عدة ليس ذلك فحسب ولكن جدار املهبل الذي يتألف م ،هلا

 طبقات يقل أثناء احليض إىل أدنى مستوى هلا.

  ىل أدنى مستوى هلا.إيمتد االلتهاب إىل قناة احليض 

   ىل.يمتد االلتهاب إىل قناة جمرى البول فالك 

 .يصاحب احليض آالم شديدة 

  تصاب كثري من النساء أثناء احليض بحالة كآبة وضيق كَم أن حالتها

درجاُتا أثناء احليض لذلك هنى العقلية والفكرية تكون يف أدنى 

 عن تطليق النساء أثناء احليض. رسول الِل 

 قرب بداية احليض وآالم مربحة. تصاب بعض النساء بصداع نصفي 

 ة أثناء احليض.أتقل الرغبة اجلنسية لدى املر 

 .يسبب احليض فقر دم للمرأة 

 وية واحدة.ئتنخفض درجة حرارة املرأة أثناء احليض درجة م 

 اسة امليكروبات أثناء احليض وخاصة ميكروبات السيالنتزيد ش.  

 .تصاب الغدد بالتغري فتقل أفرازاُتا 
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   ضغط الدم فيسبب الشعور بالدوخة والفتور  وينخفض النبض طىءبن ي

 والكسل 

 .ال يتم احلمل أثناء احليض 

  ال يقترص األذى عىل احلائض بل ينتقل األذى إىل الرجل الذي وطئها

ا.  أيض 

 إىل املؤمتر  (عبد الِل باسالمة)حديث قدمه الربوفسور  ظهر بحث

أن اجلَمع أثناء احليض قد يكون أحد أسباب  :الطبي السعودي جاء فيه

 ْسطان عنق الرحم وحيتاج األمر إىل مزيد من الدراسة. 

 املثانة.و وتنتقل امليكروبات من قناة الرحم إىل جمرى البول الربوستات 

 ما يزمن لكثرة قنواُتا الضيقة امللتفة  والتهاب الربوستات ْسعان

ا ما يتمكن الدواء بكمية كافية من قتل امليكروبات املختفية  والتي نادر 

فإذا ما أزمن التهاب الربوستاتا فإن امليكروبات ْسعان ما  يف تالفيفها.

وهو  ،تغزو بقية اجلهاز البوِّل التناسيل فتنتقل إىل احلالبني ثم إىل الكىل

 تمر حتى هناية األجل.العذاب املس

  وقد ينتقل امليكروب من الربوستاتا إىل احلويصالت املنوية فاحلبل

وقد يسبب ذلك عقَم  بسبب انسداد قناة  ،املنوي فالرببخ فاخلصيتني

 .املني

 د يف السامء:عر كأنام يصر  -٢

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ      ٹ ٹ

ٹ  ٹ  ڤ    ڤ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ 

 (.١٧٦)األنعام:    ڤ       ڤ  ڦ

تقدم هذه اآلية الكريمة معجزة من وجوه عدة، وهي تعرض حقيقة علمية 

 ثابتة بأسلوب بالغي دقيق، ومن وجوه هذا اإلعجاز: 
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سمع الناس هبذه اآلية اعتربوا الصعود يف أن صعود اإلنسان يف السَمء، فيوم  -أ

، والواقع أن هذه السَمء رضب ا من اخليال،  ا ال حقيقة  وأن القرآن إنَم قصد الصعود جماز 

 اآلية تعترب نبوءة َتققت، يف حياة الناس فيَم بعد.

ا يف التنفس  -ب صحة التشبيه: فاالرتفاع يف اجلو ملسافة عالية يسبب ضيق 

ا باالختناق يزيد كلَم زاد االرتفاع  ، حتى يصل الضيق إىل درجٍة  ٿ وشعور 

ا أما سبب ضيق التنفس فيعود لسببني رئيسني مها: حرجٍة و  صعبة جد 

  ٧١انخفاض نسبة األوكسجني يف االرتفاعات العالية، فهي تعادل% 

، ٥٢ا يف علو تقريب ا من اهلواء فوق سطح األرض، وتنعدم هنائي   ميال 

مم،  ١00ويبلغ توتر األوكسجني يف االسناخ الرئوية عند سطح البحر 

مرت حيث يفقد اإلنسان وعيه  8000مم يف ارتفاع  ٧٦وال يزيد عن 

 دقائق ثم يموت.  3 -٧بعد 

  انخفاض الضغط اجلوي: إن أول من اكتشف الضغط اجلوي، هو

ره بَم يعادل ضغط عمود من اهلواء املحيط باألرض  العاِل تورشييل وقد 

مكعب منها وهو يساوي ضغط عمود من الزئبق سم ١عىل سطح 

 ؛هذا الضغط كلَم ارتفعنا عن سطح األرضوينخفض  ،سم ٥٢طوله 

مما يؤدي لنقص معدل مرور غازات املعدة واألمعاء، التي تدفع 

احلجاب احلاجز لألعىل فيضغط عىل الرئتني ويعيق متددها، وكل ذلك 

ا كلَم صعد اإلنسان  يؤدي لصعوبة يف التنفس، وضيق يزداد حرج 

 ا للوفاة. من األنف أو الفم تؤدي أيض   نزفصل وحي عالي ا،

شار إليها القرآن، إىل حدوث أ لقد أدى اجلهل هبذه احلقيقة العلمية اهلامة التي

ضحايا كثرية خالل جتارب الصعود إىل اجلو سواء بالبالونات أو الطائرات البدائية، أما 

 .الطائرات احلديثة فأصبحت جتهز بأجهزة لضبط الضغط اجلوي واألوكسجني
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يم  : » اَل قَ َ ةَ بَ عن ش   ن  بن  ةَ ريَ غ  امل   ن  عَ 
َراه  َم َماَت إ بن س  َيون من أحد  -اننَكَسَفتن الش 

:  - أبناء النبي  يَم ـاننَكَسَفتن ل   »َفَقاَل الن اس  َراه   إ بن
ت   ، «َمون

 
ول  اهلل س  ال  ر  َ: »ف ق 

مَ  َو الق  م س  َالش  َاللَ إ ن  َآي ات  ن  َم  ت ان  َآي  إ ذ اَر 
َف  ، َِل  ي ات ه  َو َّل  د  ح 

 
َأ و ت  َل م  ان  ف  س  ن ك  َي  ََّل  ،

واَاللَ  ا،َف اد ع  م  وه  ت م  ي 
 
َ َر أ ل  ن ج  َي  َّت  لُّواَح   )رواه البخاري(.  .َ«َو ص 

َ : »صحيح مسلمويف  ََّل  ر  م  َو ال ق  م س  َالش  :َإ ن  ول ون  ق  ن واَي  ََك  م  إ ن ه  ََو  َإ َّل  ان  ف  َي  س 
يمَ  ظ  َع  و ت  َ ،َل م  ل  َت ن ج  َّت  لُّواَح  اَف ص  ف  س  إ ذ اَخ 

ا،َف  م  م وه  َالل َي ر يك  َآي ات  ن  َم  ت ان  اَآي  م  إ ن ه   و 

.» 

ا حدَ   ا أو مشعوذ  ا أو كذاب  جهل  ل  ستغَ ث معه هذا املوقف اَل فلو أن ساحر 

َس يعتقدون أفقد كانوا   صدقه، دليال  عىلالكسوف  واعتربالناس هبذه الظاهرة،  من ن  الش 

ت  َعظ يمٍ  َون
َفان  إ ال  مل  َقَمَر اَل خَينس  يمَ ـاننَكَسَفتن ل  قد  ، وظنوا أن الشمَس َوالن َراه   إ بن

ت  ، َمون

 .، فلم يفعل ذلكإن هو إال وحي يوحى ،ال ينطق عن اهلوى ولكن املعصوم 

كريستوفر الة اإليطاِّل )بموقف الرح قارن هذا املوقف من املعصوم 

حيث استغل جهل الناس بظاهرة الكسوف ر مَ وف القَ س  من خ   (٠)( وسبكولوم

 للخروج من أزمتة أثناء رحلته اخلامسة جتاه العاِل اجلديد. 

جامايكا يف ظل ظروف قاسية، مترد ه ، وبعد بلوغ١٦0١عام  ،فرباير ٧2يف 

أدى إىل مما ق املخزون من الطعام، وْس    ،ل بعض السكان االصلينيت  نصف فريقه، وق  

 .يف املواد الغذائية شديدٍ  نقصٍ 

                                                           

هناك من سبق كولبوس يف اكتشاف العال اجلديد, ويعودون يف ذلك إل  يعتقد طائفة من العلامء أن (٠)

ا خمطوطات كتبها كولبوس بنفسه يؤكد فيها وجود آثار أفريقية عند وصوله ألمريكا, مما يدعم قوال تارخييًّ 

 .ئتي عامالذي حكم إمباطورية مايل هو الذي اكتشف أمريكا قبل كولبوس بام أبا بكر الثاين بأن

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
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كريستوفر )ا من اشتداد أزمة االضطرابات بني بحارة سفنه طلب وخوف  

أهاِّل تلك اجلزر مساعدته ببعض املواد الغذائية التي لدَيم مثل  من (وسبكولوم

وىل مثل هذه السفن احلبوب وغريها إال أن األهاِّل وخصوصا أهنم يشاهدون املرة األ

 .وبحارُتا رفضوا بشدة إعطاءه أي يشء

وقبل جهل األهاِّل بظاهرة الكسوف  (كريستوفر كولوموساستغل )هنا 

أن الرب املسيحي سيعطي عالمة  حدوث ظاهرة خسوف القمر بثالثة أيام، هددهم

 هنم سوف يعيشون يف ظالمأاختفاء القمر عن جزيرُتم و، وهي ساموية تعرب عن غضبه

 .لخإ ... دائم أثناء لياليهم

ينتظر خسوف القمر يف تلك الليلة بحسب معلوماته  (كولومبس)وكان 

ا وبدأ األهاِّل يعيشون يف ا فشيئ  وحساباته الفلكية وفعال بدأ القمر خيتفي من سَمئهم شيئ  

عوا إليه طالبني منه إرجاع أْسف ،خوف ورعب ألهنم ِل يصدقوا يف البداية قوله وُتديده

القمر بعد بضع  دِّ فوعدهم برَ ، قمر وقد محلوا ما عندهم من مواد غذائية إىل سفنهال

ا الفرتة التي يغيب فيها القمر عند كان يعرف مسبق  قد وهو ، ساعات أو أقل من ذلك

 .اخلسوف

ا انتظر أهاِّل اجلزيرة وهم يف وجل ورعب حتى بدأ القمر يظهر يف السَمء شيئ  

 .ون بطرقهم اخلاصة ويشكرون كولومبس إلرجاع قمرهما وأخذوا يرقصون ويغنفشيئ  
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وتطاير شر القاذورات الفكرية التي  الناظر إل تالطم أمواج اإلحلاد,إن 

يتقيؤها الالحدة يف أذهان ناشئة األمة ليؤكد رضورة حياتية دينية تقول: إنه ينبغي أن 

الفكري فحسب؛ بل محالت لتصوير حجم  عفنتقام يف الناس محالت ال لدفع هذا ال

 رضر الفواحش الفكرية حتى ينظر إليها الناس بام يليق هبا. 

يعلم أقزام فلهلم به من الباهني,  ل  ب  بام ال ق  ة اإلحلاد دعا رس  أْخ قد القرآن إن 

الشبه تلك اإلحلاد العرصيون والذين يف قلوهبم مرض أهنم يتجشؤون اليوم 

يعلموا أن ربنا ما لوليستيقن الؤمنون والؤمنات و ,جاؤوا بجديدالحجوجة, وأهنم ما 

فرط يف الكتاب من يشء؛ وأن اهلل وحزبه هم الغالبون. فال ينبغي للمؤمن أن تتزعزع 

 عقيدته هبذا التشكيك الباطل, بل إن له حالني ال ثالث هلام:

القصور, أو ض عن اجلدال وإثبات وجود اهلل إذا علم من نفسه ر  عْ أن ي   األول:

خَ عليها الفتنة, وهو مأجور عىل هذا اإلعراض والفارقة, وهذا اإلعراض مأمور 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ٹ ٹ به صاحة يف حمكم القرآن كام 

ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت  

 (.١٣ - 1١األنعام: )ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٹينيه قوله وليضع نصب ع

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  ڄ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ٹ  قوله (. و٥١الرعد: )  ڄ  ڄ  ڃ  

 (. ٠١الشورى: )ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  

م من نفسه أن يملك القدرة عىل النقاش والحاجة واإلثبات, ويعل الثاين:

 له الفارقة ل  القدرة عىل إجلاء اْلصم للحق أو كفاية الناس ش إحلاده؛ فهذا األوْ 

 ك, وقد يتعني عليه اجلدال بحسب احلال القائمة ومكانة الشخص وأثره يف الناس. والرتْ 
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اإلحلادي الفكري الغاشم هو زرع هذا  عفنفأول خطوات مواجهة هذا ال   

هو حرمة مطالعة مقاالت اللحدين أو التالحدين ونّشها احلكم الّشعي الهم, و

وهذا اإلعراض يتحقق يف واقعنا بكف العني واليد عن مواقعهم ومنتدياهتم  .وتداوهلا

ا عن ترديدها, وكف األذن عن التسامع هبا حتت أي ونّش أباطيلهم؛ وكف اللسان أيًض 

 .ذريعة كانت

إنام هو ديانة ت أهل الباطل شبها ووجوب اإلعراض والتصامم والتعامي عن

ې  ې  ى  ى    ٹاهلل ا مما تفيض إليه, ويكفينا يف ذلك قول ندين هلل هبا خوفً 

ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

)النساء:  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  

٠١١). 

آلية الداللة الواضحة عىل ويف هذه ا: »يقول شيخ الفرسين اإلمام الطبي 

النهي عن مالسة أهل الباطل من كل نوع, من البتدعة والفسقة عند خوضهم يف 

 . (٠)«  باطلهم

وثاين خطوات مواجهة هذا اإلحلاد العرصي العفن أن نعود إل كتاب اهلل 

تعال؛ لنجد من يبث اليوم سمومه وإحلاده مرددا ألقاويل سلفه من سفلة جند إبليس, 

والقرآن كن بصوت أعىل وأقبح وأنكر؛ لنستيقن أن ال سكينة وال يقني وال حق إال ول

  .والسنة مصدراه

                                                           

 (.١/٥٢٠تفسري الطبي ) (٠)
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 :علامء اإلسالمالسياج الذي أقامه 

قلوب  وني فسد نالذي ضاللخمالطة أهل الْلطورة  علامء اإلسالملقد تنبه 

ن النصوص سياًجا واقًيا استنبطوه م مناشئة السلمني, فلهذا جعلوا بينهم وبينه

نحراف والبعد عن شبهاهتم الّشعية, يتضمن النهي عن خمالطة أهل البدع واال

لق يشء منها بقلب ضعيف فيتأثر به ويتّشبه, فأعادوا وأكثروا أن يعْ  وإنتاجهم؛ خشية  

حول هذا الوضوع يف مصنفاهتم ومروياهتم نصًحا ألبناء السلمني, فال تكاد جتد مؤلًفا 

ًبا يف التحذير من أهل الزيغ والتنفري منهم  يف العقيدة السلفية إال ويتضمن فصواًل أو أبوا

 ومن مسلكهم وإعراضهم عن الكتاب والسنة إل زباالت البّش. 

 نظروا إل العلوم هبذه القسمة: - رمحهم اهلل - السلفعلامء ف

العلم الّشعي النافع؛ وهو علم الكتاب والسنة وما تفرع عنهام. وهو  - ٠

 النصوص بمدحه ومدح أهله, وذكر أجره العظيم لن خلصت نيته. ماوردت 

العلم )الدنيوي( الباح النافع؛ كعلوم الزراعة واهلندسة والصناعة  -٢

ونحوها. وهذا العلم كْل مباح ألهل األرض كلهم, هم شكاء فيه, ومن بذل أسبابه 

 حصله. 

اآلخرة, بل سيكون  العلم الضار؛ وهو الذي ال نفع فيه يف الدنيا وال يف -٥

وبااًل عىل صاحبه, وإن توهم البعض من الخدوعني خالف ذلك؛ كالسحر والتنجيم 

وعلم الكالم والفلسفة ونحوها. ومثله يف زماننا: الكتابات الفكرية النابذة للنصوص 

 الّشعية.
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 م  
 نم   يْن د  لح  ال   ق  ــــــــــــــــنط 

 ْر ك  ـــــــت  بْ ٌق م  ــــــــــــط 

 الكــــن ع  م  
 
ء  ْر ــــــــــالبق   ون  ر  ق   أو الْب ـوا

ْ ؤ  ز  واهْ  وْل ق  ا ع  ي ي  ر  خ  فاْس   وا يا ب ّش 
 

ث ل    وْ  م  ة وما اْرت د  يني واللحدين عام  ه من مصطلحات لفظية أسامًء املاد 

 ,الواقع التي وقفت عندها من املادة افرتقت عناوينها انسجاًما مع حدود لذاهبهم التي

 ,وصلوا إل مدينة عظيمة ذات سور حميط هبا ,من التائهني يف الفيايف كمثل مموعة

 . أبواب وهلذا السور

ق هؤالء حول سور الدينة  ,أبواهبا ول يرد أحٌد منهم أن يدخل باًبا من ,وتفر 

 . له حول السوربل وقف عند حدود منزله الذي نز ,ليشاهد داخل الدينة

 وأنه ,واتفق اجلميع عىل أن الدينة هي ما يشاهدون من سورها اْلارجي فقط

ى  ,أو ليس داخل السور يشء ذو قيمة ,ليس داخل السور يشء مطلًقا ع  وكل ما ي در

 . السور إنام هو من صناعة األوهام داخل

يف باطن منظار كاشف لبعض ما  ول يسمح واحد من هؤالء لنفسه بأن ينظر يف

اًم أو شجرًة أو برًجا لريى ,السور لر وال أن  ,شيًئا مما هو يف باطن السور أو أن يرتقي س 

 موجود فيه ,ينظر يف ثقب يف السور ينفذ إل الداخل
 
 . فيط لع عىل أي يشء

 ,اجلانب الغري من السور فالذين وقفوا عند حقل القرنفل الكائن ظاهر

أسموا أنفسهم  ل دراسة الوقع الذي هم فيهوأخذوا يفرسون الدينة من خال

 . ""القرنفلية

 ,الّشقي من السور والذين وقفوا عند حقل الشعري الكائن ظاهر اجلانب

أنفسهم  وأخذوا يفرسون الدينة من خالل دراسة الوقع الذي هم فيه أسموا 

 . ""الشعريية
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 ,للسور الشاميل والذين وقفوا عند بركة الطحالب الكائنة ظاهر اجلانب

 . "الطحالبية" أسموا أنفسهم ,وأخذوا يفرسون الدينة من خالل الوقع الذي هم فيه

 ,للسور والذين وقفوا عند شجرات الزيزفون الكائنة ظاهر اجلانب اجلنوي

 . "الزيزفونية" أسموا أنفسهم ,وأخذوا يفرسون الدينة من خالل الوقع الذي هم فيه

 . من هذه الصفة ة متميزة جعل لنفسه اساًم مشتًقاوكل  من اختذ موقًعا له صف

ورفض  ,الدينة مع أهنم جيًعا مشرتكون يف مذهب واحد هو رفض الدخول إل

جيًعا يف  ومشرتكون ,وإنكار ما رفضوا البحث عنه ,البحث عن حقيقتها من داخلها

ر عىل الوقوف عند السور اْلارجي من  ومنهم ,ولكن منهم من صغر موقعه ,اإلصا

 . ومنهم من جعله لحيط السور كله ,وسعه

وما اختذوه ألنفسهم  ,واإلحلاد واللحدون بوجه عام ,كذلك املادية واملاديون

 . من أسامء ومصطلحات ومذاهب فلسفية

 

 وحاولوا أن ,التي زعمها املاديون ةالفكر املادي بالزاعم التالي يمكن تلخيص

ويؤيدوها بام يستطيعون من سفسطات ومغالطات  ,ويصطنعوا هلا فلسفات ,يقرروها

 . وإهيامات وتشكيكات بآراء الخالفني ومتوهيات

منحرٌص يف الكون املادي اْلاضع لإلدراك  تزعم املادية أن الوجود كله أواًل:

ريق ما أو عن ط. الكبة للدقائق الصغرية ولو عن طريق الوسائل املادية ,احليس

ة يتوصل إليه االستنتاج الفكري من أصل ويلجؤون إل قبول ذلك  ,أو قوانني هلا ,للامد 

ًرا حينام تلزمهم األدلة  . العلمية  به اضطرا

خاص   وحينام يقرر علامء البحث الكوين أن املادة طاقة تشكلت بوضع

بالنسبة إل  نقولهفإن الالحدة املاديني يقولون: وماذا يف األمر؟ إن ما  ,فصارت مادة

 . املادة قد انتقل إل الطاقة التي هي أصل املادة
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 ,عديمة اإلدراك ,للكون مادٌة عديمة احلياة وتزعم املادية أن املادة األول ثانيًا:

صفاهتا حتى وصل  وأهنا بالتطور الذايت ارتقت ,عديمة اإلحساس ,عديمة الفكر

 . الكون إل ما هو عليه اآلن

وحني  ,فهي إذن أبدية ,املادة األول للكون أزلية م املادية أنوتزع ثالًثا:

كام ال يعرف  ,تدمغهم أدلة حدوث الكون يقولون: ال نعرف كيف وجد الكون

جد اْلالق إذ يقيسون األزيل الذي ال  ,هنا قياًسا فاسًدا ويقيسون ,الؤمنون باهلل كيف و 

والذي ال  ,ادث السبوق بالعدمعىل احل ,األصل ووجوده هو ,ب در من وجوده عقاًل 

 . يصح وجوده عقاًل ما ل يوجده األزيل

 والطبيعة بنظامها التام خرجت من ,ال توجد علة للكون :ويقول املاديون

 ويلتزمون هبذا االدعاء قبول الستحيل العقيل ,أي: من العدم الكيل ,العامء الرصف

 . البدهي االستحالة

ن فإذا سألت   ْ  تج العامء  املاديني: كيف ي  شيًئا موجوًدا له  يل  الك   أو العدم   ف  الرص 

لكن األمر  ,قالوا: ال ندري صفات وخصائص وأوزان وحجوم وطاقاٌت وقوى؟

 . هكذا

نتج  ْ  العامء  وإذا سألتهم: كيف ي  وكيف  ؟نظاًما بديًعا يل  الك   أو العدم   ف  الرص 

احلياة من غري ذي  كيف تتفجرو يظهر القصد احلكيم من غري ذي إرادة وعلم وحكمة؟

: ال ندري حياة؟  . لكن األمر هكذا ,قالوا

: هو وقالوا: هي طبيعة املادة متى تشكلت بوضع . النشوء واالرتقاء وقالوا

 . الصادفة وقالوا: هي. خاص

 . ومنطق العقل يرفضه ,والواقع يرفضه ,وكذبوا يف كل ذلك

 إل درجة وعي الذات ووعي ما وتزعم املادية أن اإلحساس يف احلياة رابًعا:

 إنام كان نتيجة تطور ,حتى مستوى الفكر العايل يف اإلنسان ,جيري حوهلا من الكون

انعكاس حركة  ؛ عىل هذا تزعم املادية أن األفكار إنام هيا وبناءً ًيا ارتقائيًّ املادة تطوًرا ذات
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بني الصور  روابطوأن العرفة صورة يصطنعها الدماغ بإحداث ال ,املادة عىل الدماغ

 . التي تنعكس عليه من املادة

دون  ,ظهرت يف الكون املادية نتيجة الصادفة وتزعم املادية أن احلياة خامًسا:

ودون قدرة خالقة من  ,وقدر من مريد وخمتار ودون قضاء ,خطة سابقة من عليم حكيم

 ,ا الذاتية الستمرةثمرة تفاعالت املادة الناجتة عن حركته وتزعم أن احلياة. خالق  قدير

 . للامدة دفهي أثر تركيب خاص معق  

اتفق عليه  مع أن القرار العلمي األخري الذي ,وما زالوا يرصون عىل هذا الزعم

أدنى صورة  والغربيون املاديون ينص عىل أن العلم عاجز عن إجياد ,العلامء الّشقيون

  .بتخليقها من املادة التي ال حياة فيها ,من صور احلياة

لَء اسمه الروح عىل اعتبار أن هذه  وتزعم املادية أنه ال وجود سادًسا:

املادة حينام تكون يف تركيب معني تكون  وتزعم أن. الروح مباينة يف طبيعتها للامدة

الرتكيب ارتقت معطيات احلياة من الشاعر  وكلام ارتقى هذا ,احلياة من معطياهتا

 . ألفكارالنفسية واإلرادة واللذة واألل وا

 وتزعم املادية أن اإلنسان هو الذي اخرتع بتخيله فكرة الرب اْلالق سابًعا:

 الجازي عىل احلسنة وعىل ,القدير الهيمن العليم احلكيم العدل العني عند اللامت

 . الواقع أنه ال وجود هلذا الرب اْلالق. السيئة

قريرية ال دليل وهي جيعها دعاوى ت ,املادية هذه هي خالصة أصول مزاعم

تتساقط من تلقاء  ,الزاعم األصول مزاعم فرعية كثرية وتتفرع عن هذه. عليها مطلًقا

 . الزاعم األصول نفسها متى ظهر تساقط هذه

 موقف املاديني بأهنم يقولون: ويتلخص

ديمة وهذه املادة ع. تشكلت مادة أو طاقة ,إن أصل الوجود كله مادة هلا طاقة

 ,وال إرادة هتيمن عليها وتسريها ,وليس وراءها عقٌل يدبرها ,الوعي واإلرادة والتدبري
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 ,وكل حركة من حركاهتا ,ذراهتا وال علم حييط بكل ذرة من ,وال قصد يوجه مسريهتا

نينها ,ونظم حركتها ,وليس هلا علة من قبل عليم حكيم مريد قد أبدعها  . ووضع قوا

بأن اكتشاف العلامء حللقات  ,ع أنفسهم ومن يستجيب هلموحياول املاديون إقنا

وحول رس  ,مصدر املادة االتصال بني ظاهرات الطبيعة كاف  حلل كل تساؤل  حول

حاجة املادة إل قوة غيبية  وزعموا أن هذا يغنيهم عن إثبات ,نظام عملها وإتقان صنعها

 . عليمة حكيمة مريدة خمتارة

واندفعوا وراء الوهم اْلادع الذي سيطر عىل  ,ادةبذيول امل لقد تعلق املاديون

هبا وعلقوا أنفسهم ,مشاعرهم وصبوا عىل ظمأ أفكارهم وقلوهبم الشديد الذي  ,برسا

ه  رساب املادة ْرو  وتظاهروا كذًبا وزوًرا وتزييًفا حلقيقة ما يف نفوسهم بأن أسئلتهم  ,ل ي 

التي هي يف حقيقتها  ,لسببيةمعرفة الروابط بني الظاهرات ا قد انتهت عند حدود

 . حقيقية أسباب ظاهرية وليست علاًل 

التي  والقوانني نفسها ,إن الروابط بني الظاهرات عاجزة عن تفسري الكون

احلكيمة  توصل إليها العلامء حتتاج إل تفسري ما دامت ال تنتهي إل اإلرادة العليمة

 . القادرة

ليفروا من االعرتاف  ,عقلًيا وعلمًياإهنم اجتهوا هذا االجتاه الناقص الباطل 

 . تبعات هذا االعرتاف وذلك لئال يلتزموا  ,وهي وجود اهلل عز وجل ,باحلقيقة الكبى

زعموها أي دليل  عقيل أو  ال يقدم املاديون ألي دعوى من الزاعم التي 1- 

القترص عىل إثبات الوجود  يهم يف مذهبهمغري حماوالت الطعن بأدلة خمالف ,عميل

ه  ,من تصورات الثبتني له وإنكار الرب اْلالق عىل أي تصور ,املادي وإنكار ما سوا

 . أصابوا يف تصورهم أو أخطؤوا

املاديون إلثبات أفكارهم ال خيرج عن ادعاءات ال دليل  كل ما يقدمه 2-

 .  من وسائل العلوم الطبيعية الكونيةوال ,من النظر العقيل وال ,ال من البدهية ,عليها
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دون أن يشهد هلم دليل  ,تقريرية حيكمون هبا من عند أنفسهم إهنا قضايا

الكون وقوانني الطبيعة التي توصلت إليها العلوم  وظواهر ,صحيح بَء منها

يفرسوا الكون بأي زعم من الزاعم التي قدموها يف  ال تسمح هلم مطلًقا بأن ,التجريبية

 . يراهتمتقر

وحيتكروهنا لناهجهم عىل سبيل االدعاء  ,ألنفسهم العلمية ومع ذلك يزعمون

عون أهنم ,الكاذب يتقيدون باإلثباتات العلمية القائمة عىل التجربة والالحظة  ويد 

 . والشاهدة احلسية

 عىل طول خط -سبيل املاديني لتأييد أفكارهم وإْدحاض أفكار خمالفيهم  3-

 والثرثرة ,وترديد الدعاوى ,وصناعة الغالطات ,األكاذيبيف تلخص ي -مناظراهتم 

 وباهلزء ,ومواجهة الخالفني بالنقد الالذع ,وادعاء العلمية ,باألقوال الزخرفة

 ونحو ,واالهتام بالرجعية واجلمود والتخلف العلمي والفكري ,وبالشتائم ,والسخرية

 . هذه السالك القذرة

والتخلف  ,تدين املاديني بالسطحية ,كل النصفني العقول العلمية عند  4-

والرغبة بإطالق  ,واتباع اهلوى ,األعمى والتقليد ,والتعصب ,والكابرة ,العلمي

 . البهمية الفرتسة الدمرة يف اإلنسان

املاديون يف تفسرياهتم لتعليل الوجود املادي وما فيه من تغريات  اضطرب

وكلام اكتشف العلم حلقة سببية من حلقات أسباب الظواهر الطبيعية يف . حدوثاتو

ثم خييب أملهم  ,وتأكدت صحة الذهب املادي ,قال املاديون: انترصت املادية ,الكون

 . يعجزون عن تفسري هذا السبب وإدراك ماهيته حني

 أقواهلم الضطربة: أمثلة من

مع أن قانون . تعليل الكون اجلاذبية يف قال الفلكيون منهم: يكفينا قانون 1-

وليس هو القانون  ,إل تعليل وهو نفسه حيتاج ,اجلاذبية نفسه غيبٌي غري مشهود الذات

 . األول الذي يمكن أن تعلل به كل الظاهرات
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وقال الطبيعيون منهم: يكفينا قانون املادة والقوة عن االعتقاد بقوة غيبية 2 -

 . وترجع إليها كل تصاريفه ,وهتيمن عليه ,تدبر العال كبى

 ,وألفة العناص ,منهم: تكفينا خصائص الذرة وصفاهتا وقال الكيميائيون 3-

 . يف معرفة نسبة التكوين املادي

القوى  لعرفة حقيقة ,وقال اليكانيكيون منهم: تكفينا سنن القوة والطاقة 4-

 . النبثة يف الطبيعة

 ,األرض حول الشمس ظواهر الكون دوران وحني كشف "غاليليو" من 5-

الوصول إل معرفة ظاهرة من  وماذا يف هذا الكشف غري. قال املاديون: انترصت املادية

 !ر التي ال حرص هلا يف هذا الكون؟الظواه

وضبطوا ما  ,كشف الفلكيون بوسائلهم حركة األجرام الساموية وحني 6-

وماذا يف هذا الكشف إال التوسع يف . املاديةاملاديون: انترصت  قال ,توصلوا إليه منها

 !الظواهر التي حتتاج هي أيًضا إل تفسري وتعليل؟ معرفة

داروين" يف كتابه "أصل األنواع" ظاهرة وجود  وحني علل "تشارلس 7-

قال  ,النشوء واالرتقاء واالنتخاب الطبيعي واختالف أنواعها بفكرة ,الكائنات احلية

ولو  ,أن هذه الفكرة ل تثبت علمًيا وال سبيل إل إثباهتا مع. ديةاملاديون: انترصت املا

نفسها حتتاج إل تفسري وتعليل من سبب غريها يستند إل إرادة  أهنا ثبتت فعاًل فهي

 . وعلم وحكمة

م "آينشتاين" آراءه يف النظرية النسبية 8- قال املاديون: انترصت  ,وحني قد 

ته ,ال تعلل وجود الكونمع أن النظرية النسبية . املادية  إنام هي ,وال اختالف ظاهرا

 . فقرة من فقرات نظام الكون الحكم

 

ال يوجد يف أي  إذ ,يقول املاديون مقاالهتم بأفواههم ال بعقوهلم وقلوهبم

باهلل اْلالق  مكتشف علمي صحيح أي دليل ينرص الفكر املادي الناقض لقضية اإليامن

وال . وتطوًرا ونظاًما فال دوران األرض حول الشمس يعلل الكون وجوًدا. هيمنال
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تعلل وجود الكون وتطوره  أفكار النشوء واالرتقاء واالنتخاب الطبيعي لو صحت

وال علوم الذرة  ,النظرية النسبية وال. إذ هي أيًضا بحاجة إل تفسري وتعليل ,ونظامه

 ,ونظامه ,وتطوره ,وجود الكون فة تصلح لتعليلوال سائر القوانني الكتش ,والطاقة

 فيه وظاهرة احلكمة الدركة من خالل كل ,وإتقان صنعته
 
 . يشء

بموجود أكب  إنه ال يشفي العقول والصدور يف تعليل هذا الكون إال اإليامن

وهو منزه  ,له كل صفات الكامل ,يفعل ما يشاء وخيتار ,قدير عليم حكيم ,أزيل أبدي

 . ت النقصانعن كل صفا

معتمدين يف هذا اإلقناع عىل  ,املادي وحياول املاديون اإلقناع بصحة مذهبهم

الكونية اجلزئية التي يفرس الطبيعيون  أن اكتشاف النزر اليسري الذي اكتشف من السنن

ويف تعليل ظاهرة الوجود  ,الكون كله كاف  يف تعليل ,هبا بعض الظاهرات الكونية

 . احلادث كلها

وهي  ,ال يمكن تعليله ببضع سنن اكتشفت من سننه الربانيون أن الكونويبني 

وغري كاشف  ,العلم اإلنساين هبا ناقًصا وغامًضا وال يزال ,أنفسها بحاجة إل تعليل

األسباب والعلل سننًا وقوانني ال متلك علاًم وال  وما دامت ,ملاهيات األسباب والعلل

لن تكون كافية لتعليل تصاريف الكون التقن فإهنا  ,حكمة وال إرادة وال اختياًرا

 . وتظهر فيه العناية ,الحكم الذي يتجىل فيه القصد

أو بغري ذلك من أسباب  ,ثبت أو النشوء واالرتقاء لو ,إن التعليل مثاًل باجلاذبية

 . القنع لتساؤالت الفكر ال يكفي يف بيان السبب احلقيقي النهائي ,وقوانني

يف األرحام باالتصال  سباب يشبه تعليل انعقاد األجنةإن التعليل هبذه األ

 ,وسقيه باملاء ,وتعليل النبات بزرع احلب يف األرض ,اجلنيس بني الذكر واألنثى

 . وإمداده بالّشوط الالزمة لظهور النبات ونامئه

وهبا سرت  .األسباب أسباٌب وضعت يف نظام اْللق للعملية احلقيقية إن هذه

وال  ,وهو غيب عن حواسهم ,ليمتحن أويل األفكار باإليامن به ,خلقه اْلالق أفعاله يف

 . األسباب ألن تكون أسباًبا حقيقية تعمل من ذواهتا تصلح هذه
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إن هذه  ,غري هذه األسباب الوسيطة حتاًم  إن السبب احلقيقي يشء آخر

ها إل فال بد من االنتقال من ,مسبباهتا األسباب ال تشتمل عىل مقتضيات عقلية تستلزم

وبذلك  ,إل إثبات قضية اْللق الرباين وهذا االنتقال يوصل حتاًم  ,السبب احلقيقي

تنتهي إل اجلواب القنع السكت القاطع  إذ به ,تطمئن فطر العقول والقلوب والنفوس

 . ألي تساؤل  منطقي مقبول

 نيوتن" وكيمياء "الفوازيه" ونظام "ال بالس" ونسبية "آينشتاين"" إن جاذبية

وجعل  ,وضعها خالق الكون ,تكشف عن أنظمة  وأسباب وسيطة إنام ,وأشباهها

وما  ,وتطوره ,بذواهتا ال تصلح لتعليل وجود الكون وهي ,تصاريف خلقه ضمنها

وال تصلح لتفسري استمرار نظامه  ,حقيقًيا مقنًعا وشافًيا جيري فيه من تصاريف تعلياًل 

نينه ,الدقيق ئه من حكمة مقصودة وما يبدو يف كل ,وثبات قوا  . جزء من أجزا

  

 

إل تعليل الظواهر الكونية باألسباب  أهم أدلة املاديني حماوالهتم الرامية

 ,ويسموهنا قوانني طبيعية ,استنتاًجا عقلًيا أو يستنتجوهنا ,الكونية التي يكتشفوهنا علمًيا

إْذ  ,بالقوانني الطبيعية حتتاج هي أنفسها إل تعليل مع أن هذه األسباب أو ما يسمونه

 . وال صفة العلم واإلرادة واالختيار احلكيم ,األزلية ليس من صفاهتا الذاتية صفة

ب املادية عن تعليل حوادث األسبا  مدى ضعفنييبالّشح التحلييل التايل و

 :وعدم صالحيتها لتعليل  حقيقي  مقنع ,الكون

الكونية بوصفها أسباًبا صورية  إن قوانني السببية املادية تعلل حدوث الظواهر

. ال بوصفها أسباًبا حقيقية ,تم بموجبها تنظيم تغريات الكون وأحداثه ,أو وسيطة

استمرار متابعة حلقات سلسلة األسباب ب لذلك كانت البدهية العقلية الفطرية تتطلب

وهو ال بد أن يكون سبًبا ذا إرادة  ,حتى تنتهي إل السبب احلقيقي الفعال ,املادية

 ,يكون سبًبا ذا إرادة وقدرة وعلم وحكمة فال بد أن ,ثم إذا كان العمل حكياًم  ,وقدرة

 . وهذه من لوازم صفة احلياة
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سب ب ذي حياة  وإرادة وقدرة وصل الفكر بطريقة منطقية سليمة إ ومتى ل م 

إل القناعة الكافية بأن هذا السبب يصلح ألن يكون هو السبب  وصل ,وعلم وحكمة

 . الفكر عنده عن متابعة السؤال عن السبب احلقيقي الذي يتوقف ,احلقيقي

فهي جيعها من  ,قامت بينه وبني الظاهرة التي حدثت أما احللقات السببية التي

وال تصلح ألن تكون هي السبب  ,أو الوسطية ائل أو األسباب الصوريةقبيل الوس

وال ت روي ظمأه إل معرفة  ,تساؤالت الفكر وال ت نهي ,احلقيقي الذي يورث القناعة

 . السبب احلقيقي

أما اإلنسان الفكر فإنه  ,احلجر الذي رآه يتجه نحوه ليصيبه قد يعض الكلب

فإذا عرفه واستبان أنه قد قصد قتله أو إيذاءه  ,دنحوه بقص يبحث عن الذي رمى احلجر

 . ول يفكر باالنتقام من احلجر مطلًقا ,عن نفسه حاول أن ينتقم منه دفاًعا

الذين يقفون عند األسباب املادية للظواهر الكونية  وهنا نقول: إن املاديني

اب حتتاج مع أن هذه األسب ,يبحثون عن السبب احلقيقي وال ,التي يتجىل فيها القصد

إنام يفكرون بمثل دماغ احليوان  ,ظاهراهتا وتعلل حدوثها هي أنفسها إل أسباب تفرس

 . عليه الذي يعض احلجر الذي ق ذف

وجودها  يعزو ,وحني يرى العال الباحث عظاًما قديمة يف مكان  ما من األرض

عظام  وعةوحني جتتمع لديه مم ,هو كوهنا عظام حيوان كان حًيا يوًما ما ,إل سبب

 فإنه يفكر يف تأليفها ,يمكن أن يتألف منها هيكل عظمي حليوان ذي صفات خاصة

 . حتى يستخرج اهليكل العظمي الكامل لذلك احليوان ,وجتميعها

بسبب أثر  ,ظاهرة تدل عىل أن احليوان تعرض لكرس  يف جسمه ثم إذا رأى

 . سبب موتهفإنه يفكر يف البحث عن  ,مفرتس سهم أو صدمة أو عضة حيوان

 ,العظام يف الكان الذي وجدها فيه ثم يتساءل أيًضا عن سبب وجود هذه

وحتى ينتهي إل موقف تنقطع  ,وهكذا يتسلل مع األسباب حتى يكتشف جلة معارف

باعتبار أن الرضورة  ,إل تفسري وهذا الوقف: إما أن يكون أمًرا ال حيتاج. عنده أسئلته
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وإرادة وغريمها من الصفات التي  كون أثًرا لذي حياةوإما أن ي. العقلية تقيض به

 . ظةتتطلبها طبيعة الظاهرة الالح  

 :يقالالظواهر الكونية  ويف

ويف  ,جتويفات يف باطنها وهي ,إن ينابيع األرض تأيت من خمازن مياه فيها -٠

 . جباهلا

ه مما ترسب يف مسارهبا من ميا وخمازن األرض هذه قد جتمعت الياه فيها -2

 . األمطار والثلوج

وتنزل منها عىل سطح األرض  ,من السحب أما األمطار والثلوج فهي -٥

 . بأسباب

حب فهي تتجمع من -١ وتأتلف وجتري يف  ,تبخر مياه البحار وغريها وأما الس 

 . السامء بوساطة الرياح

 . تبخر الياه فيكون بتأثري حرارة أشعة الشمس أو سبب آخر وأما -٣

 . فتوجهها عوامل هلا أسباهبا رياحوأما ال -1

إذ هي  ,العظيمة اللتهبة فيها وأما الشمس فهي تدفع أشعتها بسبب النريان -٢

 . كتلة نارية ملتهبة

وال يقنعه أي سبب مادي  ,البحث عن األسباب وهكذا ال يقف الفكر عن

تًيا كافًيا مادي غري صالح ألن يكون سبًبا ذا بل يرى كل سبب ,يعتبه هو السبب األخري

 . حيتاج أيًضا إل سبب إذ هو يف حركته السببية ,للوقوف عنده

تؤهله ألن يكون هو  لكن متى وصل الفكر إل فاعل ذي إرادة وقدرة وصفات

 ,حدوث الظاهرة ورأى ذلك مقنًعا وكافًيا لتعليل ,السبب احلقيقي وقف عنده واكتفى

ه  إل معرفة السبب احلقيقي الوسيطة التي ال  لوسائل أو األسبابأما ا ,وارتوى ظمؤ 

 . متلك إرادة الفعل بذواهتا فلم تكن لرتوي ظمأه
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 هذا نستطيع معرفة أن السبب ينقسم إل قسمني: وبناًء عىل

أو األسباب الصورية أو  ,قبيل الوسائل السبب الذي هو من القسم األول:

 ,باستخدام غريه لهالتحليل سبب فاعل  إذ هو لدى ,وهو سبب غري حقيقي ,الوسيطة

 . ال فاعل بذاته

ولو عن طريق استخدام األسباب  ,الذي يفعل بذاته السبب القسم الثاين:

 . وهذا هو السبب احلقيقي ,الوسيطة

 ويمكن أن نفهم هذين القسمني بوضوح  عن طريق الثال التايل:

 . الرصاصة التي قتلت قد كانت سبًبا وسيًطا للقتل فهي سبب غري حقيقي إن

قد كان سبًبا وسيًطا  ,الذي اشتعل يف األنبوبة النحاسية فدفع الرصاصة والبارود

و"الكبسولة" التي أشعلت البارود يف األنبوبة قد كانت . سبب غري حقيقي فهو ,للدفع

 . فهي سبب غري حقيقي ,وسيًطا لإلشعال سبًبا

 ْ رة سبًبا وسيًطا لتفجريها وإط ب  إبرة الدفع للكبسولة قد كانورض  الق الّشا

 . غري حقيقي فهو سبب ,حتى يشتعل بسببها البارود ,منها

اإلبرة عىل  واإلصبع التي حركت زناد الدفع قد كانت سبًبا وسيًطا لرضب

 . فهي سبب غري حقيقي ,الكبسولة

ك قاصًدا  ,كرهه أحدوهو حٌر خمتار ل ي   ,إصبعه أما إرادة الرجل الذي حرر

فهي السبب  ,وقتل  من قتلته الرصاصة ,أصابته دف الذيوإصابة  اهل ,إطالق الرصاصة

 . يسأل عن سبب آخر وراءه فال ,احلقيقي الذي ينتهي الفكر عنده

وعن  ,وعن هدفه ,إرادته هذه ن توجيهقد يسأل عن غاية الرجل القاتل م  . نعم

وراء اإلرادة الدركة  بيد أنه ال يسأل عن سبب حقيقي ,مصلحته من ذلك العمل

حلقات سلسلة  التي كانت هي السبب يف توجيه احلركة ألول حلقة من ,ارةالخت

 . التي هي يف حقيقتها وسائل وأسباب وسيطة غري حقيقية ,األسباب
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ث بعض احلوادث عىل سبيل الصادفة كات نا الظاهرة ,ربام حتد  در  أو  ,يف حدود م 

فيها  وأن تبز ,واحد ولكن يستحيل أن تتكرر عىل نظام ,يفعلها فاعل دون إرادة وقصد

هاتان . ثم تكون مع ذلك قد حدثت عىل سبيل الصادفة ,دائاًم مع التكرار آثار القصد

 . قضيتان متنافرتان ال جتتمعان

هي  ,أسباب للظواهر الكونية احلادثة وهنا نالحظ أن كل ما تكتشفه العلوم من

 ,تابع توهم أهنا أسبابحلقات مقرتنة مت أو ,أو أسباب وسيطة ,يف حقيقة أمرها وسائل

 . وليست بأسباب حقيقية

يها بذلك تسمية مازي ة ال  ,عىل تسميتها أسباًبا وعلاًل  وحني نوافق فإنام ن سم 

مع  ,نظري قولنا: إن الرصاصة التي نفذت إل مقتل القتيل هي التي قتلته وهو ,حقيقية

فكانت الرصاصة بكل  ,تلهإنام قتله ذو اإلرادة الذي أطلق عليه الرصاصة ليق أن القتيل

 . أو سبًبا وسيًطا استخدمه القاتل احلقيقي ,وسيلة شوطها

واألسباب التي هي يف حقيقتها  ,بني السبب احلقيقي وإذ قد ظهر لدينا الفرق

ن بنا أن نعرف أيًضا الفرق بني السالسل  ,الوسيطة من قبيل الوسائل أو األسباب حيس 

 . وبني السالسل االقرتانية ,السببية الوسيطة غري احلقيقية

 :الوسيطة السالسل السببية

ها  فهي تشبه ,أما السالسل السببية الوسيطة غري احلقيقية العربات التي جتر 

 . وتشبه القاطرة نفسها ,قاطرة القطار

والقاطرة جتر العربة األول الوصولة  ,جترها العربة التقدمة عليها إن كل عربة

فال ب د من جتاوزها حتى  ,ا ال تكفي ألن تكون السبب احلقيقيالقاطرة نفسه لكن ,هبا

 وقد ,فهو الذي نقتنع بأنه هو السبب احلقيقي ,الحرك الريد الدرك ملا يفعل نصل إل

 . حتى نصل إل من أمره بتسيري القطار ,نتجاوزه أيًضا باعتباره مأموًرا

 إذ لو ,اًبا حقيقيةلكنها ليست أسب ,فاالرتباط بني القاطرات ظواهر سببية

 . وعندئذ  يقف كل القطار ,تغريت إرادة حمرك القاطرة ألوقفها
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 :السالسل االقرتانية

السيارات التالحقة يف موكب عسكري أو  فهي تشبه ,وأما السالسل االقرتانية

 . ضمن عرض نظامي ,مدين

غري أهنا  ,الصورة الظاهرة تتحرك حترًكا متتابًعا يوهم أهنا مرتابطة إهنا من جهة

 ,ولكل سيارة منها سائقها ,وما يظهر منها ليس أكثر من اقرتان فقط ,حقيقةً  منفكةٌ 

 . السائقني توافقت بموجب نظام  عام أماله  واضع خطة العرض وإرادات  

ه ألكرتوين ,السيارات تسري بشكل آلي ولو كانت هذه ه بموجب موج   ,وت وجر

هًة بموجب إرادة الّشف العام لكانت كل   ,مرتبط بمركز توجيه عام سيارة منها موجر

 . رغم انفكاك االرتباط بني السيارات ,عىل التوجيه مباشة

 ,سالسل سببية وسيطة غري حقيقية وحني ننظر يف هذا الكون الكبري نجد

 . ونجد سالسل اقرتانية

يوجب أن يكون هلا سبب  فإن برهان العقل ,الوسيطة أما السالسل السببية

 . أن يكون الحرك ألوهلا ويكفي ,العلة الفاعلة ي هوحقيق

 . أي: علة فاعلة ,حقيقًيا وأما السالسل االقرتانية فكل حلقة منها تتطلب سبًبا

بأن  ,إقناع أنفسهم وغريهم وهبذا يظهر لنا سقوط رأي املاديني الذين حياولون

كاف  لتعليل  ,بيعيةقوانني ط والتي قد يطلقون عليها ,معرفة أسباب الظواهر الكونية

ته ,الكون فاعل قدير عليم مريد يفعل ما  دون احلاجة إل إثبات ,ولتعليل حدوث ظاهرا

 . يشاء  وخيتار

الظواهر الكونية التقنة احلكيمة حتتاج حتاًم إل فاعل  ويتأكد لدينا بالبهان أن

 . حكيم يعفل ما يشاء وخيتار أزيل أبدي قدير عليم مريد



 93 

  .احلتميات العقلية حلقيقية أو العلل الكافية عقاًل: الرضورات أوومن األسباب ا

 ,كانت كافيًة للتعليل ,عقلية فمتى كان السبب احلقيقي أو العلة رضورة عقلية أو حتمية

العرفة التي ال يتساءل بعدها عن علة  وهبا ينتهي العقل إل ,ومورثة لالقتناع التام

 . للظاهرة

 ,أن يكون وجود موجود  ما ,أو احلتميات العقلية ,ةفمن الرضورات العقلي -٠

 . الشامل لكل ما خيطر يف الفكر وجوده ال العدم الكيل العام ,هو األصل

لكل ما خيطر يف الفكر وجوده هو  وذلك ألنه لو كان العدم الكيل الشامل

 . إل الوجود الستحال عقاًل وواقًعا أن يتحول العدم بنفسه ,األصل

 . أحد النقيضني كان النقيض اآلخر واجب الوجود عقاًل وإذا استحال 

لوجود   أن يكون الوجود ,إذن فقد وجب بالرضورة العقلية أو باحلتمية العقلية

وال  ,تفسرًيا وال تعلياًل  فإنه ال حيتاج ,وما كان وجوده هو األصل عقاًل . هو األصل ,ما

تثبت عقاًل بدليل استحالة  ,يةالعقل أو احلتمية ,هذه الرضورة العقلية. يتطلب سبًبا

 . نقيضها عقاًل 

 . استحالة حتول العدم الطلق بنفسه إل الوجود ومن احلتميات العقلية -٢

وال دليل  ,ثابتة بالبدهية العقلية ,احلتمية العقلية أو ,وهذه الرضورة العقلية

 . ل عىل العارف النظريةد  ست  وهبا ي   ,أقوى من دليل البدهية العقلية

أو فيام هو  ,العدم الحض يف الوجود ومن احلتميات العقلية استحال تأثري  -3

 . مطلًقا وذلك ألن العدم الحض ليس أي يشء ,موجود

 . برهان عقيل وال حتتاج أي ,وهذه احلتمية أو الرضورة العقلية ثابتة بالبدهية

 ,نفسه استحال توقف وجود الَء عىل وجوده ,ومن احلتميات العقلية -١

ه نفسه  . واستحالة توقف عدمه عىل عدم 

 . الدور الستحيل عقاًل بداهة وهذه االستحالة قد جاءت من
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 . الَء أكب من الَء كله ومن احلتميات العقلية استحالة كون بعض -٣

ويزيد عليه  ,فهو موجود يف كله وهذه االستحالة آتية من أن بعض الَء مهام عظم

 . بأشياء ليست هي يف البعض

العقلية أن فاقد الَء ال يكون قادًرا عىل إعطاء ذلك  ومن احلتميات  -1

 . وهذا بحكم البدهية العقلية. يملك سبًبا إلعطائه وال ,الَء الذي ال يملكه

د  ومن احلتميات -٢ العقلية أن فاقد القدرة عىل إجياد الَء ال يمكن أن يوج 

 . بحكم البدهية العقلية وهذا. ذلك الَء

ال يمكن أن يلحقه  ومن احلتميات العقلية أن ما هو واجب الوجود لذاته -١

 ,ملا كان واجب الوجود وذلك ألنه لو جاز أن يلحقه العدم. العدم بحال من األحوال

ممكن الوجود والعدم(  = وهذا تناقض )واجب الوجود ,بل ممكن الوجود والعدم

 واحد  بداهةً 
 
 . والتناقض ال جيتمع يف يشء

احلتميات العقلية أن ما هو واجب الوجود لذاته ال بد أن تكون  نوم -١

 . فال يتطرق هلا إمكان التغري بحال من األحوال ,أيًضا صفاته واجبة الوجود

 ,التغري إنام هو قابلي ة انعدام الصفة وحلول صفة أخرى حملها وذلك ألن إمكان

فهي  ,اته مثله يف األزليةفصف ,ال خيلو عن صفاته منذ األزل وملا كان واجب الوجود

 . إذن واجبة الوجود

 ألنه لو ل ,أن اإلمكان يف الَء دليل حدوثه ,ومن احلتميات العقلية -٠١

 ,وهو ضد اإلمكان فاجتامعهام يف يشء واحد تناقض ,يكن حادًثا لكان واجب الوجود

 . مستحيل عقاًل  وهو

وأن  ,يرتفعان ومن احلتميات العقلية أن النقيضني ال جيتمعان وال -٠٠

 . وقد يرتفعان ,الضدين ال جيتمعان

 . م هبا عند اجلميعلر الس   وهذه من القررات النطقية
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ألنه لو  ,أصله العدم ومن احلتميات العقلية أن كل ممكن الوجود والعدم -٠٢

ممكن الوجود  فال يكون مع ذلك ,كان أصله الوجود لكان واجب الوجود عقاًل 

 . التناقضالستحالة  ,والعدم

جيع االحتامالت المكنة عقاًل لَء من  إذا استوفت القسمة العقلية -٠٥

فالوقوف عند االحتامالت  ,ذلك الَء نفسه ة عليها يفداستحال عقاًل الزيا ,األشياء

وعدم القدرة عىل إجياد احتامل زائد عليها ال  ,أو حتمية عقلية ,المكنة رضورة عقلية

ى عجًزا  ورضورات احلقائق  ,أحكام العقل وحتمياته هو انسجام معوإنام  ,ي سم 

 . وحتمياهتا

 

ي ون بنظرية "الفوازييه" يف الكيمياء لق يشء من  ,يتذرع املاد  التي تقول: ال خي 

الت ,وال ي عدم  يشء ,العدم الطلق أو  ,من مادة لطاقةأو  ,من مادة ملادة وإنام هي حتو 

 . أو من طاقة ملادة ,من طاقة لطاقة

رها "الفوازييه", وتابعه فيها علامء  وإذا دققنا يف أصول هذه النظرية التي قر 

 ,أبعاد  ثالثة نجد أهنا تتحدث عن مال معني   ذي ,الكيمياء وسائر الباحثني يف الطبيعة

وإال  ,إل األبد بعاده من األزليف كل أ ,وليس يف مستطاعها أن تتحدث عن كل الوجود

 . كانت غري علمية وغري عقلية

ما هو مشهود منه  ,بكل أبعاده من األزل إل األبد ,إن التحدث عن الوجود كله

ئية أمٌر ال ,وما هو غري مشهود إال أن  ,مهام بلغ شأهنا ,تستطيع تقريره أية نظرية استقرا

نًا ال سن ,بالغيب يكون كالمها رًجا  . وطرًحا ختيليًّا حمًضا ,د لهوتكه 

لنظرية "الفوازييه" التي تقف فيها عند حدود ال تستطيع  واألبعاد الثالثة

 هي ما ييل: ,جتاوزها

 :البعد الزماين األول . 

 :البعد الكاين الثاين . 

 :اإلدراكي البعد الثالث . 
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 :العلامء عىلأربعة أسئلة ح ر  طْ ت  هنا ها و

  السؤال األول:

ء   ,هن بعد  ومؤيدوها ومقرروها م   ,هذه النظرية العلمية واضع  د ص  هل ر    أجزا

وبناًء عىل  ,األزمان السحيقة يف القدم بام فيها ,ه يف كل األزمان املاضيةالكون وعناص  

لق يشء من  ؟العدم يف األزمان القديمة جًدا هذا الرصد الشامل عرفوا أنه ل خي 

وهم أبناء  ,يتسنى هلم بحال  من األحوال ألنه ال ,أهنم ل يفعلوا ذلك اجلواب:

 . النهضة العلمية احلديثة

قد  ,يف حدود اإلمكان العقيل أن نظام الكون بعد خلقه من العدم أال يدخل

ر له سم وق د  ونحن  ,أو إل جلة أحقاب  زمنية ,خيضع لسنة التحويالت مدة بقائه أن ,ر 

 عاصنا من هذه األحقاب؟ ل نشاهد إال ما

 ت   ,واحدةهذه 
وال تستطيع من ورائه أن  نظرية "الفوازييه" عند حدٍّ زمني ف  وق 

يف الكون عند حدود ما شهدوه  القرآن الباحثني ف  ق  وقد أوْ . تتحدث بإجياب وال بسلب

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې          ې   ٹ فقال  ,منه

 (.٣٠)الكهف: ې  ې   

مها األدلة العلمية ق  ت   ,رية عند حدها الزمنيواحلجة الثانية إليقاف هذه النظ د 

الكون بداية يستلزم بداهًة أنه  وإثبات أن هلذا ,التي تثبت أن هلذا الكون بداية ,والعقلية

خالق موجود أزيل واجب الوجود  بقدرة ,فهو إذن خملوق من العدم ,ل يكن ثم كان

 . لذاته

ألن أيًا من  ,قة األول للكونتتحدث عن االنطال أن هذه النظرية ال يتضحهبذا 

 . وترصد الكون فيها ,تسرتجع األزمان السحيقة األجهزة العلمية ال تستطيع أن

أن حتكم عىل مايض الكون  ,التحليلية االستنتاجية وكذلك ال تستطيع النظرات

الحتامل  ,واقعه النظامي الذي نشاهده يف احلارض بالقياس عىل ,وانطالقته األول

وسنن  ,وبني ما يأيت بعدها من حاالت نظامية مستمرة ,الكبري بني نقطة البدءاالختالف 
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اإلنسان ال تشبه احلالة الستمرة له بعد أن صار سوي ا يمَ عىل  إن نقطة بدء خلق. ثابتة

 . األرض

فوازييه" ال تتناول بحال  من األحوال الزمن األول لبداية إذن: فنظري ة "ال

ح فيها قيام النظام الكوين الذي درسته هذهوماهلا ينحرص يف ,الكون   األزمان التي يرتج 

تعميم غري  ,املايض الشامل لكل أزمان ,وهبذا يتبني لنا أن التعميم الزمني فيها. النظرية

 . صحيح إطالًقا

يون الذي ال سند  ,هنا هي لعبة التعميم الفاسد فاللعبة الفكرية التي يلعبها املاد 

ال  ,االدعاء وحده من غري دليل مقبول يف ميزان الفكر أن علوم بداهةً وم ,له إال االدعاء

 . حمض ختي ل  وافرتاض ذهني أو ,وهو كذب ,ت أية قضي ةب  ثْ ي  

  السؤال الثاين:

ء   ,هن بعد  ومقرروها م   النظرية ومؤيدوها واضع   د  ص  هل ر   الكون  أجزا

لق رص وثبت هلم من ,وعناصه يف مستقبل ما يأيت من األزمان دهم أنه ال يمكن أن خي 

 موجود؟ وال ي مكن أن ي عدم يشءٌ  ,يشٌء من العدم

 !استقدامه؟ ونقول: كيف يستنى هلم رصد  الستقبل وهم ال يملكون

 ,ذهنًيا قياًسا ,ما يملكونه هو قياس الستقبل عىل احلارض وعىل املايض معظم

بأنه ال  كموا عىل الكونوهم ال يستطيعون أن حي. بّشط استمرار نظام الكون القائم

أو  ,عدًما فتأتيه حالٌة من احلاالت يميس أو يصبح فيها ,يمكن أن يتغري نظامه الكيل

 منه
 
ء ٌء ل تكن هيئتها وال مادهتاإأو تضاف   ,تنعدم  بعض أجزا فهذا حكم ال  ,فيه ليه أجزا

وقول  ,رجم بالغيب هو ,واحلكم عىل الجهول باطل ,إنه حكم عىل مهول ,سبيل إليه

 . إذ ال يوجد دليل وال شبه دليل ,وبغري ظن راجح أيًضا ,بغري علم

 ,إذن فنظرية "ال فوازييه" تنطبق عىل هذا الكون بّشط استمرار نظامه القائم

هذا  ولكن ما دام ,وهي ال حتكم عىل الستقبل حكاًم قاطًعا باستحالة تغري  هذا النظام

هو من  جيري من تغريات الدركات للناس فيه إنام فإن ضابطه أن جيع ما ,النظام قائاًم 



 98 

إل إدراك  التي ل يصل العلم اإلنساين ,باستثناء ظاهرة احلياة والوت ,قبيل التحوالت

 . وال إل معرفة رس التقاء األرواح باألجساد وانفصاهلا عنها ,حقيقتها

النظرية  هوهبذا يتبني أن التعميم الزمني الشامل لكل أزمان الستقبل يف هذ

 . تعميم غري صحيح إطالًقا

نظرية "ال فوازييه" هي لعبة التعميم  ل هنا أيًضا: إن لعبة الغالطة يفاقيو

 . ادعاء ال يدعمه دليل مقبول ادعاء ساقط وكل ,الذي ال سند له إال االدعاء ,الفاسد

 ال ,فوازييه" حمدودة ببعد زمني معنينظرية "ال لقد تأكد بالبيان الشايف أن

وتأكد لدينا أن هذه . الزمان الستقبل الجهول وال ,يشمل الزمان املايض السحيق

وليس هلذا النظام  ,ماضًيا ومستقباًل  ,القائم للكون النظرية مّشوطة بوجود هذا النظام

 . من األزل إل األبد طبيعة عقلية توجب أن يكون كذلك

 السؤال الثالث: 

روها م   دوهاهذه النظرية ومؤي   واضع   د  هل رص   ه هذا الكون كله يف ن بعد  ومقر 

  كل أبعاده الكانية؟

 ول يعرفوا ما فيه؟ ,وجود مكان سحيق يف الكون ل يرصدوه أال حيتمل عقاًل 

حكاًم غيابًيا قياًسا عىل ما رصدوه منه يف األمكنة التي  أفيحكمون عليه إًذا

 ؟!أجهزهتم ومالحظاهتم استطاعت أن تبلغ إل مداها

وهذا ال  ,باطل هذا احلكم الغياي مع جهالة اْلصائص والصفات حكمإن 

 . موافقته ولكن ال يستلزم أيًضا رضورة ,يستلزم رضورة خمالفة الغائب للحارض

مال الالحظة  فال بد إًذا من حتديد مكان النظرية باألبعاد الكانية التي كانت

خيضع للمالحظة  مما ال ,ا عليهامع التجاوز بصحة قياس ما شاهبه ,والقياس باألجهزة

 . الباشة
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وهو أمٌر  ,بب ْعد مكاين معني فوازييه" حمدودةوهكذا يظهر لنا أن نظرية "ال

الفكرية يف البحث اجلاد  عن العرفة  وتوجبه األمانة ,توجبه الدراسة النطقية احليادية

 . واحلقيقة

  السؤال الرابع:

رهيا م   ورصد   ,واضع هذه النظرية هل شمل رْصد  كلر  ,هن بعد  مؤي دهيا ومقر 

وما ل يصل إليه اإلدراك  ,ما ظهر منه وما بطن ,املاد ي أجزاء الكون املادي وغري

ولكن ال يزال عن أجهزة  ,ويثبته االستنتاج الفكري ,يف الكون مما هو موجود ,اإلنساين

 غري مباشة؟ وال بطريقة ,ال بطريقة مباشة ,مدرك باحلواس فهو غري ,احلس غيًبا

إن الوسائل اإلنسانية كلها ل تصل حتى اآلن إل رْصد   يقول: اجلواب الواقعي

فام هو غيب عن الناس أكثر مما هو  ,وال إل إدراك جيع ما فيه ,كل ما يف هذا الكون

 . مشهود هلم

 ,جتاوزه إن لإلدراك اإلنساين ب عًدا ال يستطيع ول أيًضا:واجلواب الواقعي يق  

 . ذا اإلدراك حدوًدا هو عاجٌز عن اخرتاقهاوإن هل

فوازييه" يتلخص بأن النظرية قد اعتمدت ي لنظرية "الاإلدراك   دوحتديد الب عْ 

أما عال . من الكون الدرك باحلواس اإلنسانية ووسائلها عىل مالحظة عال الشهادة

جهزة اإلدراكات اإلنسانية الباشة أو عن طريق األ الغيب الذي ال تصل إليه

 . عن مال النظرية فهو عال خارج بطبيعته ,والوسائل

اإلدراك  لذلك فإن هذه النظرية ال تستطيع أن حتكم عىل ما هو غيب عن

الجهول يف  حكمها عليه هو من قبيل احلكم عىل الغائب إذْ  ,اإلنساين من هذا الكون

 . ذاته ويف صفاته

األحكام الشاملة عقاًل لعال  الغيب ال يصح احلكم عليه إال بموجب وعال   

 . الشهادة وعال الغيب مًعا
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النظري ات بالنسبة إل عال الغيب: هو أن تعل ق أحكامها  ما تستطيعه معظمف

وهذا هو ما توجبه الدراسة  ,أحكاًما مّشوطة احتاملية غري جازمة أو تصدر ,تعليًقا كليًّا

 . رية يف البحث اجلاد عن العرفة واحلقيقةوتوجبه األمانة الفك ,احليادية العلمية النطقية

 :اْلالصة

 فوازييه" ل تتناول من الكون إالظهر لنا متاًما أن نظرية "اليالتحليل السابق  من

اإلدراكي( وهذا  والبعد ,والبعد الكاين ,مقطًعا حمدود األبعاد الثالثة: )البعد الزماين

 . القطع الحدود هو مال مالحظتها

ْن بأي دليل جتريبي يثبت  ل ذلك أن وجوديضاف إل ك احلياة يف املادة ل يقرت 

دون أن تتولد من حياة  ,عن طريق التطور الذايت ,حية حتول املادة غري احلية إل مادة

 .التي قامت يف عال البحث العلمي حتى اآلن سابقة رغم كل التجارب العلمية

إثبات  ,طيع بحال من األحوالأن نظرية "ال فوازييه" ال تست وظهر لنا أيًضا

وأنه ليس يف هذه النظرية أية شبهة تشري إل عدم حاجة الكون إل  ,أزلية املادة وأبديتها

ه عن كل صفات النقصان ,كل صفات الكامل له ,خالق أزيل أبدي  . وهو منز 

كله منحرٌص يف الكون املادي اْلاضع لإلدراك  أن الوجود يزعم املاديون

س  بام ال  ,الكبة للدقائق الصغرية ولو عن طريق الوسائل املادية ,احليس أو التي حت 

 . طريق االستنتاج الفكري أحياًنا أو عن ,تدركه احلواس اإلنسانية

  .إنكار  ورجم بالغيب إنه مرد ,وهذا الزعم ال دليل عليه مطلًقا

وجود ما ل يتوصلوا  ومذاهب املاديني حيال هذا الوضوع أن ينكروا بغري دليل

 . إل إدراكه أو معرفته عن طريق احلس الباش أو غري الباش

 قبل أن يتوصل ,لقد كان املاديون ينكرون ما ال تصل إليه احلواس اإلنسانية

نية كانت بالنسبة إل البحث العلمي إل اكتشاف أجهزة تستطيع أن حتس بأشياء كو

وكشفت للعلامء  ,وملا اكتشفت هذه األجهزة ,البّشية أموًرا من أمور الغيب احلواس
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 ,تراجع الفكر املادي عن تعنته قلياًل  ,ما كشفت من خفايا داخل الكون الباحثني

ل العلامء الباحثون إل  فاعرتف بوجود أشياء يمكن أن تدركها األجهزة التي توص 

 . اكتشافها

وأجهزة  ,ومنها أجهزة اإلحساس باألشعة التي ال تدركها حواس الناس

وأجهزة اإلحساس بالطاقات  ,بالذبذبات الصوتية التي تنطلق يف األجواء اإلحساس

 . والغناطيسية واحلرارية غريها الكهربائية

ت أجهزة اإلحساس م العلم وتطور  بموجودات كانت غيًبا عن  وكلام تقد 

ولكن ظل منكًرا ما  ,تعنتاته تراجع الفكر املادي عن بعض ,ل إليهاالناس قبل التوص  

 . مما ال يزال غيًبا ,وراءه

 ,وكان الفكر املادي ينكر بتعنت وعناد ,العقيل يثبت أموًرا لقد كان االستنتاج

 ,جتاهل املاديون إنكارهم األول ,الستحدثة ما كان يثبته العقل وحني كشفت األجهزة

حتى يشمل ما أثبتته األجهزة  ,ويوسعون مذهبهم املادي ,وأخذوا يراوغون

للعلامء شهادة بام شاهدت من خفايا كانت قبلها غيًبا  وقدمت ,الستحدثة وأحست به

 . عن حواس الناس

لت إليه  ,املاديون العاصون الذين يعرتفون بقوانني العلوم أما وما توص 

مون بمقررات  علمية ل يتوصل ل  س   ي  فهم يتناقضون مع أنفسهم حني ,عقلًيا استنتاًجا

ويرفضون مع ذلك االستنتاجات العقلية  ,إال عن طريق االستنتاج العقيل إليها العلم

 . رضورة اإليامن باْلالق التي توصل إل

يني  !!ما أعجب أمر هؤالء املاد 

حينام ي لزمهم جيع العقالء برضورة اإليامن  ,االستنتاج العقيل إهنم يرفضون

لكن رضورة وجوده ت عل م  حتاًم بآثار صنعته  ,غيب عن احلواس بذاته الذي هو ,القباْل

وغيًبا عن  ,يقبلون بمقررات علمية كونية كثرية ما زالت غيًبا عن احلواس ثم هم ,التقنة

 ,وصفات اْللية ,وحركاهتا ,مثل صفات الذرة ,العلمية التقدمة جًدا األجهزة
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ات يوجد يف بعضها ما دل عليه االستنتاج العقيل بأمارات أن هذه القرر مع. وتطورها

 . بأدلة قطعية ال ,ظنية

 ؟!أليس هذا منهم تناقًضا مع أنفسهم

 ,منسجمني مع األدلة العلمية انسجاًما سوًيا ل يتدخل معه اهلوى إهنم لو كانوا 

ا كل لوا عىل طول خط العرفة ومكتسباهتب  ق  ول   ,يف مناهجهم ا كانوا متناقضنيمل   

قوا بني أفرادها  ,أو التي تعطي ظنًا قوًيا راجًحا ,القطعية االستنتاجات العقلية وملا فر 

ة داللتها وهي متامثلة  . يف قور

فهم  ,لكنهم متعصبون أصحاب هوى ضد قضية اإليامن بالرب اْلالق

هوًى  يكون هلم وحينام ,مهام كان دلياًل برهانًيا قوًيا ,يرفضون كل دليل يثبت وجوده 

مه هلم ,يف أن ينتفعوا من طاقات الكون وخصائصه االستنتاج العقيل  يقبلون ما يقد 

وخيادعون  ,أحياًنا أو ومهيًا ,ولو كان استنتاًجا ظنًيا ,حول هذه الطاقات واْلصائص

 . بأن هذا مما تثبته الوسائل العلمية

الكون  ما اعرتف به كبار علامء ,املاديني اللحدين ويكفي إلدحاض مذهب

 ,العاص عن اعتبار الكون مادة تعمل بصورة ميكانيكية من تراجع العلم ,العاصين

 . عليم حكيم قدير مهيمن عىل كل يشء إل إدراك أنه مظهٌر ْلطة

 :"السري "جيمس جينز يقول العالمة الفلكي الريايض البيطاين

تلك التي  ,ن العالالنظر يف أفكارنا ع إن العلم اجلديد يفرض علينا أن نعيد » 

وهذه  ,يشهد بوجود قوة منظمة أو مهيمنة لقد اكتشفنا أن الكون. كنا أقمناها عىل عجل

 ,الشبه ليس من ناحية العواطف واألحاسيس وهذا ,القوة تشبه أذهاننا إل حد كبري

 . « الذي يمكننا تسميت ه بالذهن الريايض وإنام هو شب ه يتعلق بذلك النهج الفكري
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 ,االقتناع بكل أدلة إثباته البهانية ورفضوا  ,أنكر املاديون وجود اْلالق 

 . يف هذا اإلنكار ,عذًرا دون أن يقدموا أي دليل تقبله العقول جيعل هلم

ما  بأن ,العقول وقلييل العرفة صغار إن جيع أدلتهم تنحرص يف حماوالت إهيام

التي أثبتت بشكل  قطعي عجز  ,العلمية وجتاهلوا األدلة ,ه هو غري موجودال تشاهد ذات  

وال  ,بموجودات  كونية  كثرية يثبتها العقل الوسائل اإلنسانية عن التوصل إل اإلحساس

بل األمر بالنسبة إليها يعتمد عىل  ,أن تنفيها تستطيع وسائل العلم اإلنسانية املادية

 . قل ودالئله االستنتاجيةبراهني الع

: إن املادة ,وملا أنكر املاديون وجود اْلالق جال وعال األول  لزمهم أن يقولوا

الذايت  قد ارتقت بالتطور ,للكون التي هي عديمة احلياة واإلحساس واإلدراك والفكر

احلياة  ثم نشأت بعد ذلك يف. التي هي أكمل وأرقى من مادة الكون ,حتى نشأت احلياة

قيةاإل  وبذلك. ووعي ما يف الكون عن طريقه ,حتى مستوى الفكر ,حساسات الرا

 متمثاًل ذلك يف اجلهاز الراقي الذي أبدعته بالتطور ,استطاعت املادة أن تعي ذاهتا

 . وهو الدماغ ,الذايت

 ,يعتمدون عليه مرفوضة يف النهج العلمي الذيإن مقولة املاديني هذه 

 ,النهج العلمي املادي ومرفوضة بالسلمة التي اتفق عليها ,ومرفوضة بالبداهة العقلية

قية ,والبهان العقيل  . العقدة بالصادفة وهي استحال وجود التقنات الرا

ال تتولد  ,ال حياة فيها أما النهج العلمي املادي فقد أثبت: أن املادة التي -٠

 . يت إال نساًل حلي سابق عليهيأ وأن الكائن احلي فيها ال ,فيها احلياة بالتطور الذايت

وليست املادة أصاًل مستقاًل  ,فاملادة واحلياة أصالن منفصالن يف هذا الكون

دركاتنا ,للحياة احلسية إذا دبت يف جسد مادي مؤهل  وإن كانت احلياة إنام تظهر يف م 

 . لظهور احلياة فيه

ياة يف املادة أمٌر العرتف هبا عند املاديني: أن وجود احل وأثبتت األدلة العلمية

 . مادة الكون األول حادٌث جًدا بالنسبة إل
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 ؟فمن أين دب ت احلياة  

 جدت فيها من العدم  الطلق؟ هل و 

 جدت من املادة فاقدة احلياة  هذان ؟وفاقد الَء ال يعطيه ,هل و 

 . أمران مستحيالن عقاًل 

ذي نفخ نسمة احلياة يف حكياًم هو ال إذن: ل يبق إال أن خالًقا حًيا علياًم قديًرا 

 ,أن ينفخ نسمة احلياة يف املادة وحني شاءت حكمته ,وهو الذي خلق احلياة ,املادة

ة عىل الصورة التي قىض بحكمته أن تكون ب املاد  هي الّشط الالزم الحتواء حركة  رك 

 . احلياة

ويرصون عىل  ,الالحدة املاديون لكن هذا الالزم العلمي والعقيل يرفضه

 . اد بام هو مرفوض علمًيا وعقلًيااالعتق

أن مادة الكون  ,فإنه يقرر بحكم البدهية العقلية ,وأما البهان العقيل -٢

ال  ,وليس فيها حياة وال إحساس وال وعي ,التي ليس فيها مركبات متقنة ,األول

ًء فيها ه ,ترقى إل الكامل ارتقاًء ذاتًيا تستطيع أن ي وال تستطيع أيًضا أن تصنع أجزا

 . منها وأرقى أكمل

ل  وصنع الناقص ملا هو أرقى منه ,وذلك ألن فاقد الَء ال يعطيه نظري حتو 

والعدم الحض  ,حمًضا ألن القيمة الزائدة قد كانت عدًما ,العدم إل الوجود حتواًل ذاتيًا

 . أو أقوى منه ,ال خيرجه إل الوجود إال قوة مكافئة له

مريدة  اهلة ل تكن أقوى وال مكافئة ملادة حية  لكن املادة العمياء الصامء اجل

 فهي إذن عاجزة بداهة عن إنتاج ما هو ,بل هي أقل قيمة منها ,ذات وعي وإحساس

 . خري منها

أزيل هو فوق  وهذا يدل باالستنتاج العقيل عىل أنه ال بد حتاًم من وجود موجود

املادة ترتقي يف سلم  لذي جعلوهذا الوجود األزيل هو ا ,املادة العمياء الصامء اجلاهلة

وهو الذي  ,خصائص وهو الذي خلق األحياء وما فيها من صفات  وما هلا من ,الوجود
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 صنًعا
 
بصفات الكامل التي  وال بد أن يكون هذا الوجود األزيل متصًفا ,أتقن كل يشء

 . هبا خيلق ويتقن ويبدع

قية الدقيقة العق وأما استحالة وجود التقنات  -٥ فهي قضية  ,دة بالصادفةالرا

 . والباهني العقلية النطقية ,الدالئل العلمية املادية من السلامت التي اتفقت عليها

العلمية املادية الستندة إل الوسائل اإلنسانية فإهنا ترفض الصادفة  أما الدالئل

ثاليني أو والباحثون العلميون سواء أكانوا م ,كونية ذات إتقان دقيق معقد يف أي ظاهرة

يني ويرفضون ادعاء  ,يبحثون باستمرار عن سبب أية ظاهرة كونية يشاهدوهنا ,ماد 

ئية قد أثبتت للعلامء أنه ما من  ,رفًضا قاطًعا الصادفة فيها ألن الناهج العلمية االستقرا

 حلدوثها ظاهرة
 
وإذا كانت هذه  ,حتدث يف الكون دون أن تكون مسبوقة بسبب  مكايفء

 ,الظواهر التي حتتاج إل صاحب علم ومهارة حتى يكون قادًرا عىل إنتاجها من الظاهرة

 . وهكذا ,منتجها صاحب علم ومهارة قرروا أن

م للرياضيني وللمنطقيني أدلة  وأما الباهني العقلية فقد استطاعت أن تقد 

ة استحالة وجود متقنات راقية معقد وهذه األدلة تثبت ,قاطعة ال يتطرق هلا أدنى شبهة

نات تق  بالكون كله وما فيه من م   فكيف. عن طريق الصادفة -كخلق الذبابة  -التكوين 

وأدناها يف األحياء التي  ,وأكبها يف نظرنا الجرة ,أصغرها الذرة ,ال حرص هلا

 . اكتشفناها "الفريوس" وأعالها فيام نشاهد اإلنسان

 !فامذا يقول املاديون وقد حاصهتم األدلة من كل مكان؟

 

يون أزلية مادة الكون األول وهذا الزعم أمر مرفوض  ,وأبديتها ويزعم املاد 

 . عىل الوسائل اإلنسانية وبالدالئل العلمية التي تعتمد ,بالبهان العقيل

ا البهان العقيل: فيمكن تلخيصه بأن ما هو  -٠ جود أزيل هو واجب الو أم 

 :قاباًل للتغري وما هو واجب الوجود لذاته ال يمكن أن يكون ,عقاًل لذاته
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 أكان هذا  سواء ,واإلمكان نقيض الوجوب ,ألن قابلية التغري إمكان

والنقيضان ال جيتمعان يف  ,الوجوب وجوب وجود أو وجوب عدم

 . واحد بحال من األحوال يشء واحد يف وقت

  للصفات اجلديدة وحدوث ,األولوألن التغري هو انعدام للصفات, 

 بل هو ممكن ,والذي يقبل االنعدام واحلدوث ال يكون واجب الوجود

 . وهذا مناقض لْلزلية ,الوجود وأصله العدم

 فإن احلدوث يف  ,باستمرار لصفاته وملا كانت ذات الوجود مالزمة

وهذا  ,الصفات التي هي مالزمة للذات  يستلزم حدوث الذات

 . دعاء أزلية الكون الذي هو مالزم للتغري بالشاهدةمناقض ألصل ا

وأما الدالئل العلمية التي تعتمد عىل الوسائل اإلنسانية فقد عب  عنها   -٢

أن الكون صائر إل  ,الذين أثبتوا عن طريق الدالئل العلمية ,علامء الطبيعة طائفة من

 واستدل بعض هؤالء. وأن ما هو صائر إل العدم ال يمكن أن يكون أزلًيا ,العدم

 . بالقانون الثاين للديناميكا احلرارية

 

 :تقوم فكرة التطور الداروينية عىل

تطورها مرتقية من أدنى األحياء إل األعىل  أن الكائنات احلية تسري يف -٠

 فاألعىل, وأن اإلنسان قد كان قمة تطورها. 

ع من أجل وبقاء ب -٢ عض األنواع وانقراض بعضها يرجع إل ظاهرة الرصا

البقاء, فالبقاء يكون للنوع الكافح األفضل. وأما النوع اْلامل الذي ال يكافح من أجل 

 البقاء فإنه يضمر, ثم  يضمحل, ثم  ينقرض. 

ل إذ ال تبقى له وظيفة عمل يف النوع الواحد, يضمر م  والعضو الذي هي   -٥

, وال يبقى منه إال أثر يدل  عليه, وقد ال يبقى له أي أثر. شيًئا فشيئً   ا, حتى يضمحل 
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مت حتى شملت الوجود  م  كانت هذه هي الداروينية يف عال األحياء, ث م  ع 

د الصاحلة  املادي كله, من الغاز السديمي األول حتى الجرات فالكواكب, فالوا

 فاحليوان, وأمسى التطور مذهًبا.  لظهور احلياة, فالنبات, فاحليوانات, فالنبات,

وقد أجرى الداروينيون تنقيحات وتعديالت يف آراء داروين من بعده, 

 وحشدوا لفكرة التطور الطبيعي يف األحياء أسانيد ترجع كلها إل ثالثة عناص:

 وجود التشابه يف النباء اجلسمي لدى الكائنات احلية.  -٠

 تأخر ظهور بعض األنواع عن بعض.  -٢

وجود زوائد يف بعض األحياء ليس هلا وظيفة حالًيا, فوجودها ينبئ عن  -٥

أهنا كانت يف أزمان غابرة ذات وظيفة, فلام أمهلت ضمرت, وما بقي منها دال عليها, 

ئدة الدودية يف أمعاء اإلنسان.   كالزا

ورأى الالحدة وأصحاب الفكر املادي يف آراء "داروين" أساًسا يمكن أن 

ويعتبوهنا العلم,  م, فاختذوها أساًسا, وأخذوا يروجون هلا يف ميادينيدعم مذهبه

 "نظرية" مع أهنا ال ترقي يف سلم البحث العلمي عن كوهنا "فرضية". 

 وبعد أن أطلقوا عليها زوًرا وتزييًفا عنوان "نظرية" أضافوا إليها فكرة جديدة,

ة الكون األول وهي أن نظرية التطور قادرة عىل تفسري نشأة اْللق, ونشأ ة احلياة, من ماد 

التي هي سديم غازي, أي سحابة غازية مؤلفة من أدنى الغازات تركيًبا, وأن هذا 

التطور قد كان تطوًرا ذاتًيا, وليس ذا حاجة إل تدخل خالق ذي قدرة وعلم وحكمة, 

ويف فالطور بطبيعته الذاتية قد أجرى هذه التغيريات العظيمة التي نشاهدها يف الكون 

 أنفسنا. 

ج هلذه النظرية  وانطلقت األجهزة اليهودية العالية ضمن خطط مرسومة, ترو 

د هبا  عاة, يف أسواق العلم, ويف ميادين الثقافة, ويف أجهزة اإلعالم الختلفة, ومتج  الد 

 وبواضعها داروين, وترفعه إل درجة غري عادية. 
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 :الرأي العلمي األخري يف مذهب التطور

ور أهل البحث العلمي العاصين , والشتغلني بعلم األحياء, أن ما يرى جه

يسمى بنظرية التطور ال يرقى إل مستوى "النظرية". بل هو لدى التحقيق ال يزال يف 

 مستوى "الفرضية". 

ح  د حتى اليوم أي  دليل واقعي مشاهد ولو معملًيا يرج  وذلك ألنه ل يوج 

ة الفرضي ة, ولو بمثال واحد من األمثلة التي يصح االعتامد عليها, كأساس  للتطور  صح 

 القرر يف النظرية الدعاة أو التخيلة. 

ره وخفاياه"  يقول "سري آرثر كيث" يف مقال  له جاء يف كتاب "العلم أرسا

ويقرر بعض النقاد احلديثني لالنتخاب الطبيعي,  » :(داروين و"أصل األنواع")بعنوان: 

 . «يف إحداث صورة جديدة من النبات أو احليوان  بأنه ال حول وال قوة

وذكر عن بعض النقاد أن كيفية حدوث التطور, أو آلية التطور الوصوفة يف 

وإذا كان حقيقة » كتاب "أصل األنواع" لداروين, قد تكون كلها خاطئة. ثم  قال: 

 . « كذلك, فقد يصبح "أصل األنواع" غري متمش  مع الزمن إطالًقا

آرثر كيث" من الذين يتمسكون بمذهب النشوء واالرتقاء, وهو  لكن "سري

مذهب التطور الذايت, عىل الرغم من أنه غري ثابت علمًيا, وعىل الرغم من أنه ال سبيل 

إل إثباته بالبهان. وذلك ألنه ال خيار له إذا ل يأخذ بمذهب التطور الذايت, إال أن 

غري مستعد هلذا اإليامن, بعد أن اختذ لنفسه  يؤمن باْللق الرباين اْلاص الباش, وهو

 اإلحلاد مذهًبا وعقيدة, لذلك فهو يقول يف مكان آخر:

إن  نظرية النشوء واالرتقاء غري ثابتة علمًيا, وال سبيل إل إثباهتا بالبهان,  »

باْللق اْلاص الباش,  ونحن ال نؤمن هبا إال أن اْليار الوحيد بعد ذلك هو اإليامن

 . «  يمكن حتى التفكري فيهوهذا ال
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ر وموقف اإلسالم منها:  موضوعات مذهب التطو 

ر ثالث موضوعات:  يتناول مذهب التطو 

نت  الوضوع األول: ر املادة غري احلية من السديم الغازي, حتى تكو  تطو 

 النجوم والكواكب. 

انت كيف دب ت احلياة يف املادة؟ أو كيف تطورت املادة حتى ك الوضوع الثاين:

 فيها كائنات ذوات حياة؟ 

كيف وجدت أنواع األحياء؟ أو كيف تطور بعضها من بعض  الوضوع الثالث:

 يف سلسلة مرتقية صاعدة, حتى بلغت قمة التطور عند اإلنسان؟ 

نت النجوم  ر املادة غري احلية من السديم الغازي, حتى تكو  الوضوع األول: تطو 

 والكواكب. 

ر الدعى مقروًنا باعتقاد أن هذا التطور معتمد عىل خطة إْن كان التطو   أواًل:

, فهو سنة من سننه, ويتم األمر بخلقه, فأمر ادعائه سهل, وال  رسمها اْلالق عز  وجل 

 ينبني عليه مناقضة لقضية من قضايا الدين احلق. 

والنهج السليم حيت م علينا أن نرتك هذه القضية للبحث العلمي, إذ ليس لدينا 

فاهيم اإلسالمية ما يتعارض معها, بل قد نجد ما يلتقي معها نوع لقاء, مثل كون يف ال

الرمحن أول األمر عىل املاء, ومثل تكامل  السامء يف أول أمرها دخاًنا, ومثل كون عرش

عملية خلق الساموات واألرض, وهي أيام ال ندري مقاديرها, فهي عىل كل حال ست  

 أحقاب زمنية. 

ال يعدو من وجهة نظر العلم الصحيح أن يكون افرتاًضا  عىل أن الوضوع

نظرًيا فكرًيا, قد تدل  عليه بعض األمارات التي تسمح بالتخمني, وال تسمح بوضع 

 نظرية جازمة. 

ًدا منه التطور الذايت, أي الذي ال خيضع ْلطة  ثانيًا: وإن كان التطور الدعى مرا

 , علمًيا, ودينًيا, وفلسفًيا. خالق عليم حكيم قادر, فهو أمر مرفوض حتاًم 
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وذلك ألنه ال يسمح التطور الذايت, لو أمكن أن يوجد, بإحداث هذه التقنات 

العجيبة الرتابطة يف الكون كله, وليس أمام مدعي التطور الذات إال ادعاء أن هذا 

 اإلتقان قد تم عىل سبيل الصادفة. 

ا اإلتقان الكوين العجيب وقد أثبت الباحثون الرياضيون وغريهم أن مثل هذ

 من الستحيل أن يكون بالصادفة, وأقواهلم يف هذا كثرية. 

عى مرفوضة علمًيا ورياضًيا وواقعًيا,  فالصادفة يف أحداث التطور الكوين الد 

مهام هترب املاديون من مضايق الباهني العقلية والعلمية, الفرتاضات األزمان 

 دفة تصنع متقنًا ما. السحيقة التي يمكن أن تسمح بمصا

عندما يطب ق اإلنسان قوانني الصادفة لعرفة  » يقول "جون أدولف بوهلر":

 واحد من 
 
ْيء ز  مدى احتامل حدوث ظاهرة من الظواهر الطبيعية, مثل تكوين ج 

جزئيات البوتني من العناص التي تدخل يف تركيبه, فإننا نجد أن عمر األرض كله ال 

 . « اهرةيكفي حلدوث هذه الظ

الوضوع الثاين: كيف دب ت احلياة يف املادة؟ أو كيف تطورت املادة حتى كانت 

 فيها كائنات ذوات حياة؟ 

انية  ر اْلالق, ونفخة رب  إن النصوص الدينية تكشف لنا أن احلياة رس من أرسا

آدم  روحي ة يف املادة. فاحلياة ليست نتاج املادة, بل املاد  وعاء هلا. لقد خلق اهلل جسم

ه نفخ فيه من روحه, فصار إنساًنا حًيا, بعد أن كان مادة ميتة.  ا سوا  من الطني, ومل 

مع خلقه يف بطن أمه أربعني يوًما نطفة, ثم   ه, جي  وبعد أن يعلق اجلنني يف رحم أم 

ل إليه الل ك في نفخ فيه الروح.   يكون علقة مثل ذلك, ثم  يكون مضغة مثل ذلك, ثم  ي رس 

 ب  فيه احلياة اإلنسانية. وعندئذ تد

من أم بدون لقاح أب,  وحني أراد اهلل أن خيرق سنته يف خلق عيسى 

ڍ   ڍ      ڌ  ڌ    ٹ ٹ أرسل إل أمه مريم اللك, فتمثل هلا بًّشا سوًيا, 

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  ک           ک  گ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  
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وتم تكوين الغالم يف بطنها بنفخة كان  (.٠١ -٠٢مريم: ) ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

ې  ې   ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ٹ ٹ هبا إنساًنا. 

 (.٠٢التحريم: )  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

معجزة إحياء ما يصنع من الطني عىل هيئة الطري  وحني أعطى اهلل عيسى 

 يف نفخته فيها رس  احلياة.  اهلل جعل 

 :مزاعم املاد يني

زعم أصحاب الفكر املادي أن احلياة من ظواهر التطور يف املادة, فاحلياة وما وي

واالنفعاالت كلها من  يتبعها من صفات اإلحساس واإلدراك والفكر والعواطف

د كالشكل  بت بشكل معق  ة, متى ترك  ر املادة, وصفات من صفات املاد  ثمرات تطو 

 الذي ظهرت به األحياء. 

يون إل ثبات هذا االدعاء أي دليل عقيل أو علمي, ألهنم ال وال يقدم املاد 

موا أي دليل  يملكون شيًئا من ذلك, ول يستطيعوا بعد كل اجلهود التي بذلوها أن يقد 

ن ختي يل, ورغبات يريدون أن يكون الواقع عىل وفقها,  د تكه  علمي. وما قدموه مر 

 ولكن احلق  والواقع ال تصنعه رغبات الناس وأهواؤهم. 

هذا االدعاء الذي ادعاه املاديون مرفوض علمًيا, من قبل علامء األحياء و

أنفسهم. وذلك ألن القرار الذي انتهى إليه علامء األحياء بعد جتارب كثرية ومتنوعة, 

جيزم بأن املادة اليتة ال يمكن أن تتحول ذاتيًا إل مادة حية, وأن احلي ال بد أن يتولد عن 

 شتق من حي. حي أو ي  

ل يستطع العلامء املاديون التفرغون باهتامم شديد يف الّشق والغرب لتخليق و

أدنى خليه حية وأقلها تركيًبا وتعقيًدا, أن يتوصلوا إل ختليق مثل هذه اْللية من املادة, 

 يأيت التخليق من حياة سابقة هلا.  ندون أ

 حياة. فالقرار العميل الواقعي  األخري: إن احلياة ال تتولد إال من 
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, العلامء  الؤمنون باْللق الرب اين من علامء األحياء,  ر ذلك من قبل  كام كان قد قر 

ثيم األمراض.   مثل: "أغاسيز". وأخرًيا العال الفرنيس الشهري "باستور" مكتشف جرا

ومع ذلك فقد ظل املاديون يرغبون يف اعتقاد أن احلياة ظهرت نتيجة تطور 

عتبوا ذلك اعتقاًدا فلسفًيا, ألنه ال بديل بعد رفض هذا االحتامل املادة تطوًرا ذاتًيا, وا

إال اإليامن باْللق اْلاص الباش, وهذا أمر يرفضونه, ألهنم ال يريدون اإليامن بخالق 

غيبي  ال يشاهدونه. هكذا اعتباًطا من غري دليل, عىل الرغم من أهنم يؤمنون بغيبيات 

 ا فلسفًيا, دون أن يكون هلا شواهد من الواقع الشاهد. كثرية يستنتجوهنا استنتاًجا نظريً 

هم وأجهزهتم تثبتها هلم استنتاجاهتم النظرية,  وحني يؤمنون بغيبيات عن حواس 

كصفات الذرة وخصائصها, نجدهم ينكرون عىل أصحاب االستنتاجات الفكرية 

, حول اْلالق عز  النظرية العقلية, ما توصلهم إليه استنتاجاهتم التعلقة بغيبيات دينية

 وجل  وصفاته العظيمة. 

هذا منهم تناقض مع أنفسهم, يؤمنون بسالمة االستنتاج العقيل حينًا, 

 وجيحدونه وينكرون عىل من يستند إليه حينًا آخر. 

والتتبعون للامديني يف ماالت العلوم, ويف ماالت احلياة الختلفة, يالحظون 

د عىل االستنتاجات الذهنية العقلية, بل يرسفون أن املاديني ال ينفكون عن االعتام

ًفا شديًدا يف االعتامد عليها, كاالستنتاجات السياسية التي متس  أشخاصهم  أحياًنا إرسا

 ومبادئهم ومذاهبهم ومنظامهتم احلزبي ة واإلدارية. 

 :مقولة من العلامء الطبيعيني حول النشوء الذايت

ل تعد نظرية النشوء الذايت  » جه" ما ييل:جاء يف كتاب "التطور عملياته ونتائ

 . « حتظى باحرتام البيولوجيني, بعد عمل "ريدي" و"سبالنزاي"

ر فيام  ولكن اكتشاف البكترييا غري  ذلك, فهذه كائنات حي ة أبسط مما كان يتصو 

مىض, والبكترييا موجودة يف كل مكان, وكان من الصعب جًدا أن ال توجد يف أي 

وها. وقد كان احتامل حدوثها ذاتًيا داخل أي وسط عضوي فكرة وسط مناسب لنم

 كثري من العضدين الناصين. )أي: لفكرة النشوء الذايت(. 
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ولكن جتارب "باستور" الشهورة قد نقضت ذلك متاًما, فقد حفظ حساًء مغلًيا 

ابة يف إناء مقفل ال يدخل فيه اهلواء إال من خالل أنبوبة شعرية ملتوية, لتكون بمث

ء إليه,  مصيدة للجزيئات الصلبة, وبذلك كان احلساء معرًضا للتأكسد لوصول اهلوا

ولكن ل تظهر فيه بكترييا )ألهنا علقت يف األنبوبة ول تصل إليه, فكانت بمثابة مصفاة 

 هلا(. 

وهلذا كان من الواضح أن اهلواء احلامل للبكترييا هو الذي يصيب احلساء 

ض, وأن البكترييا نفسها قد نشأت فقط من البكترييا التي سبق وجودها. وقد  العر 

 . « كانت هذه هي الرضبة القاضية عىل فكرة النشوء الذايت للكائنات العقدة

الوضوع الثالث: كيف وجدت أنواع األحياء؟ أو كيف تطور بعضها من بعض 

 يف سلسلة مرتقية صاعدة, حتى بلغت قمة التطور عند اإلنسان؟ 

ن جاء بعده من الذين ن قحوا آراءه أنواع األحياء, ما اروين" وم  لقد درس "د

كان منها حًيا وقت الدراسة, وما جعوه من احلفريات التي قاموا هبا, وما شهدوه من 

دفائن القرون األول يف الصخور والكهوف, وما جعوه من خملفات األحياء يف الرمال, 

حمفوظات الثلوج الرتاكمة من أزمان وبقايا السيول القديمة, وما استخرجوه من 

ن ْوا عليها تفسريات احتاملية ختميني ة.   قديمة, فانتهوا إل حقائق وصفية ب 

لوا إليها ما ييل:  وأهم احلقائق الوصفية التي توص 

 وجود التشابه يف خط ة بناء األجسام, ويف سلوك الكائن احلي.  -٠

دة الدودية عند اإلنسان, دون وجود بعض زوائد يف بعض األجسام, كالزائ -٢

أن يكون هلا وظيفة يف جسم اإلنسان حالًيا, كام بدا هلم, وكاستطالة سلسلة الظهر 

السفىل عند بعض الناس استطالة تشبه بقايا ذيل  تقاص, فهو كام بدا هلم يف طريقه إل 

 الزوال. 

 تأخر وجود بعض أنواع األحياء عىل سطح األرض عن بعض.  -٥

التشابه, ووجود بعض الزوائد التي ليس هلا وظائف حالًيا كام بدا  فمن ظاهر

هلم, وتأخر وجود بعض األحياء عن بعض وفق حساب أعامر أقدم ما اكتشف من 
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حوا فكرة التطور من بعده  راهتا, استنتج "دارون" والذين نق  أجسامها الدفونة ومتحج 

رت ا ذاتيًا تصاعدًيا, من أدنى الكائنات تطورً  استنتاًجا فكرًيا, أن الكائنات احلية تطو 

 احلية حتى اإلنسان الذي هو أعالها كاماًل. 

وكانت "األميبا" هي أدنى الكائنات احلية يف التصور, ثم  جاء التصحيح إل 

"البكترييا" التي هي أدنى من األميبا بعد اكتشافها, ثم  جاء التصحيح إل "الفريوس" 

عد اكتشافه, فالفريوسات يف نظرهم اآلن تتوسط احلد  الذي هو أدنى من الباكترييا ب

 الفاصل بني احلي وغري احلي. 

لكن هذا االستنتاج استنتاج احتاميل  نظري, وليس أمًرا علميًا مؤيًدا بشواهد من 

إذ ل يالحظ الباحثون يف الطبيعة وال يف الختبات حالة واحدة من حاالت الواقع, 

نتاج, لكن  التخيل طرح ذلك عىل األحقاب الزمنية الغابرة, التطور التخي لة يف االست

 وختل ص من الطالبة بالشواهد من الواقع. 

عىل أن التطور لو ثبت علمًيا بشواهد من الواقع يف الطبيعة, فإنه ال يفيد أن 

م يالتطور حدث ذاتًيا, بل النظرة اإليامنية القائمة عىل مالحظة احلكمة يف اْللق تق

ىل أن خطة اْلالق قد رت بت عمليات اْللق وفق سنة التطور, كام رتبت عملي ة البهان ع

خلق اإلنسان وفق أطواره حتى يكون نطفة, فجنينًا, فطفاًل, فيافًعا, فبالًغا أشده, فام 

 وراء ذلك من أطوار. 

ومن الب دهي  أن التشاب ه يف األنواع الختلفة ال يقتيض النسب بينها, وال 

, فاألمر يتوقف عىل ثبوت ذلك النسب بشكل واقعي, نعم قد يكون يستلزمه عقاًل 

 إحدى األمارات الضعيفة. 

قية عن أنواع سابقة هلا يف الوجود, ال  وكذلك تأخر ظهور بعض األنواع الرا

يقتيض أن السابق أٌب أو جٌد ملا ظهر بعده, إذ االحتامل األقرب للتصور أن يكون مبدع 

النوع األرقى, ثم  أبدع بعد ذلك األرقى فاألرقى, ثم  أبدع  النوع األول قد أبدع بعده

 أخرًيا اإلنسان. 
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وهذا ما نالحظه يف سلسلة البتكرات والخرتعات اإلنسانية, فالالحق كثرًيا ما 

يكون وليد فكر البدع ونتاج عمله, باالستناد إل مالحظته للسابق, وليس ثمرة التطوير 

بحذف يشء منه وإضافة يشء إليه, فالعملية تكون عملي ة للسابق نفسه يف واقع العمل, 

 فكية, ويأيت التطبيق الواقعي غالًبا بناًء جديًدا. 

فاالحتامالن أمران متكافئان إمكاًنا, بّشط ربط كلٍّ منهام أمر ومهام يكن من 

 بأنه مظهر الختيار مدب ر خالق حكيم. 

يم قدير خالق, فهو أمٌر أما التطور الذايت إل األكمل دون تدبري حكيم عل

مستحيل عقاًل, إذ الناقص ال ينتج الكامل يف خطة  ثابتة, وهو بمثابة إنتاج العدم 

 للوجود. 

وإحالة األمر عىل الصادفة إحالة عىل أمر مستحيل علمًيا ورياضًيا يف عمليات 

 اْللق الكبى. 

ر أصحاب فكرة التطور أزماًنا سحيقة لظهور الكائنات احل ية التطورة, وقد قر 

 ثم  لظهور اإلنسان األول, واعتبوا هذه األزمان كافية نظرًيا حلدوث التطور. 

م( وما بعده عدم ٠١٣١إال أن علامء الفيزياء واجليولوجيا قد أظهروا منذ عام )

ده أصحاب مذهب التطور من أزمان سحيقة, فعمر احلياة يف األرض  صحة ما حد 

روه بكثري, فام يلزم يف رأهيم أقرص من تقديرهم بكثري, وعمر  األرض أيًضا أقل مما قد 

 للتطور الذايت من زمن غري متوافر يف الواقع مطلقا ً. 

واعرتف بذلك القائلون بالتطور أنفسهم, فقد جاء يف مقال  بعنوان "نظرية 

ره وخفاياه": ر منقحة" بقلم "روث مور" بكتاب "العلم أرسا منذ عام  » التطو 

حقيقة واحدة, هي أن اإلنسان ل هد العلمية تشري بال مهرب منه إل م( والشوا ٠١٣١)

, فلقد يظهر سواء يف الوقت أو بالطريقة التي يقول هبا "داروين" وعلامء التطور احلديثون

م( بوضوح أن العال أقدم, وأن ٠١٣١منذ عام ) أظهر علامء الفيزياء واجليولوجيا

 . « ي واحد  عىل تقديره من قبلاإلنسان أصغر سنًا كثرًيا عام اجرتأ أ



 116 

" بتاريخ ٥٥٢١وأظهر من ذلك ما نّشته جريدة الّشق األوسط يف العدد "

العلم يثبت أصل م حتت عنوان "١/٠/٠١١١ـه الوافق لـ٠١١١جادى األول ٠١

ت األوساط  -واشنطن  » " وقد جاء فيه ما ييل:اإلنسان مكتب الّشق األوسط: ضج 

يام يف الواليات التحدة, بنبأ االكتشاف الذي توصل إليه فريق العلمية يف الغرب, ال س

من العلامء األمريكيني بعد نحو عّش سنوات من البحث والدراسة يف علم الوراثة 

واجلنيات, وقادهم البحث إل اكتشاف أن اجلينات الثابتة يف كل النوع البّشي يمكن 

ة واحدة )سامها فريق البحث: بايف, أو حواء( انحدر منها كل البّش,  تقفيها إل امرأ

وكانت خصبة الوالدة. وإليها تعود اجلينات الثابتة عند كل البّش, والبالغة نحو مخسة 

 آالف جني. 

حتى االحتاد السوفييتي فإن اإلدارة الشيوعية فيه قد أنفقت خالل ستني عاًما 

ياة ما هي إال تفاعل من الشيوعية ستني ملياًرا حتى يثبتوا نظرية "إنجلز" القائلة: "احل

م" الذي ٠١1١كيميائي" عىل خمابر علوم احلياة, فكان قرار العلامء الباحثني يف سنة "

موه إل القادة السوفييت: ليس للعلوم قدرة عىل إثبات أن احلياة نتيجة تفاعل  » قد 

التي  يف مستطاع الوسائل العلمية إجياد احلياة إال عن طريق اْلاليا احلية كيميائي, وليس

 . « ال نستطيع أن نوجدها من املادة غري احلية, وكذلك النبات

ف هذا القرار الصادر عن العلامء السوفييت, علامء خمابر علوم احلياة يف  وتلق 

 أمريكا, فدعوا إل اجتامع  ضم الفريقني يف أمريكا, وأعلنوا بياًنا مشرتًكا جاء فيه ما ييل:

  .« العلم عاجز عن إجياد احلياة» 

 وأضافوا إليه بناًء عىل اقرتاح الوفد السوفييتي:

 . « بل إن العلم عاجز عن أن يعرف إال بعض مظاهر املادة, وليس الروح» 

ٹ بقوله  لقد أثبت الباحثون من العلامء بعد جهد طويل ما ذكره اهلل 

ء: ) وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   اإلرسا

١٣.) 
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ر لو ثبتت علمًيا فإننا ال نجد يف اإلسالم نصوًصا ترفضها, ما إن فكرة التطو

دام األمر راجًعا إل حكمة اهلل اْلالق وتقديره, باستثناء خلق اإلنسان الذي جاء يف 

القرآن والسنة وصف صيح حول الطريقة التي تم هبا خلقه, فهي طريقة ظاهرها ينايف 

نا  ت التي هي دونه يف اْللق. أن يكون اإلنسان متطوًرا من سلسلة احليوا

ر أن ت ثبت فكرة التطور علمًيا, فهي ستظل يف دائرة  لكن يبدو أن من التعذ 

 االحتامل االفرتايض. 

ه للسري يف األرض والبحث فيها لعرفة كيف بدأ  عىل أن القرآن الكريم قد وج 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ  ے   ٹ اهلل اْللق, فقال 

 (.٢١العنكبوت: ) ۓۓ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ے    

وال بد  أن يكون هذا النظر هادًيا, إل دالئل اإليامن باهلل اْلالق, ال إل عكس 

 قضية اإليامن. 

 

تطور اْللية األحادية للمتعددة ثم لْلحياء الختلفة؛ أمر افرتايض  قلتم إن -٠

 لتم إناهرة الوجود مع اكتشافات احلفريات ومعرفة تارخيها, فقاعتمد عىل تفسري ظ

 - ٣١١جدت قبل بليون عام أو أكثر, وظهرت الالفقاريات قبل "و  قد اْلاليا األحادية 

 ١٣١" مليون سنة مع الديدان واحلّشات, وبدأت الفقاريات يف الظهور قبل 1١١

مليون سنة, وظهرت  ٥٣١قبل مليون سنة ومثلها األسامك, وظهرت الفقاريات البية 

 1مليون سنة, وأول إنسان قبل حوايل  ٠٥٣مليون سنة والطيور قبل  ٠١١الثديات قبل 

 م. كيف نتائج حفريات تممليون سنة عىل حسب ما ذكر

ر ب مرأيت فهل  ر م؟ عينكأهذا التطو  بام أنه ل يسبق ألحد أن رأى عملية التطو 

بناًء  -ات أن هذه العملية تتم بشكل مستمر, فهيفعلًيا من قبل وال يمكن حتى إثب هذه

 .موجودة غري -عىل كالمكم 

 نوع. وبال ينيمال أكثر من مخسةحالًيا يف عال احليوانات فقط يوجد حوايل  -٢

يا من غري أن نرى هلا ريشك فإن  اْلاليا األحادية مازالت موجودة حتى اآلن كالبكت
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د بصورته التي وجد هبا يف سحيق الزمان, تطوًرا, وهنالك من األحياء ما هو موجو

يمكن أن نستنتج من غري برهان بأن األنواع األخرية كانت نتاج تطور األنواع فكيف 

 . ؟تواجد األحياء ذات اْلاليا الواحدة حتى يومنا هذامع األول بالطفرات والصدفة, 

ْلق الذباب: -٥  الداروينية وخ 

ڀ  ڀ      ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ   ٹ ٹ 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  

 (.٢٥احلج: )   ڤ   ڦ  ڦ  

الذباب مستحيل كخلق اجلمل والفيل ألن الذباب حيتوي عىل ذلك الرس  ق  لْ خ  

العجز رس احلياة فيستوي يف استحالة خلقه مع اجلمل والفيل ولكن األسلوب القرآين 

 احلقري ألن العجز عن خلقه يلقي يف احلس ظل الضعف العجز خيتار الذباب الصغري

 أكثر مما يلقيه العجز عن خلق اجلمل والفيل!

عي بأنه ليس  فلكل م    هناك خالق أو أن هنالك طريقة للخلق غري اهلل  ن يد 

 ولنطبق ذلك عىل الداروينية: ,فليخلق ذبابة

   د أي تطور يف احلّشات!وج  الذباب حّشة ول ي 

 ذى عىل أنواع خمتلفة وهلا أشكال خمتلفة. الذبابة تتغ 

 !الذبابة ذكر وأنثى وتتناسل فكيف يفرس التطور ذلك 

  الذبابة حية تطري وتأكل وتتبز ومتوت فام رس ذلك؟ 

وأهنا حجة لن يدعي  افهذه احلّشة الصغرية وحدها تؤكد بأن هلا خالقً 

  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئٹ ٹ  .وجودها بالصدفة وحًقا قول الول 

فصلت: ) ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  

٣٥.)
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ل ق  اهلل  : » يردد اللحدون مقولة الشيطان ْن خ  ل ق  اْْل ْلق  ف م  ا اهلل  خ  ذ   وقد « ؟ه 

 . اهلل  رسولنا بذلك أخب

ة  ف ائ ش  ْن ع    أ نر   ع 
 
ول  اهلل س  :  ر  ََ»ق ال  ان  ي ط  َالش  ت يه 

 
َي أ م  ك  د  ح 

 
َأ إ ن 

َ : ول  ي ق  َف  ؟ ل ق ك  َخ  ن  َم  : ول  ي ق  َف  َ«َاللَ » : ول  ي ق  َف  ،َ «َ ؟ َالل  ل ق  َخ  ن  م  َف  .»َ َذ ل ك  د  َو ج  إ ذ ا
ف 

َ:
 
أ ر  ،َف ل ي ق  م  ك  د  ح 

 
َعَ »َأ ه ب  َي ذ  َذ ل ك  إ ن 

،َف  ل ه  َو ر س  َب الل  ن ت  َآم  )رواه اإلمام أمحد يف «. ن ه 

 ال سن د, وصححه األلباين, واألرنؤوط(. 

ال ك   أ ن س ْبن  عن و  : ق ال   م 
 
ول  اَّللر س  َ »: ق ال  ر  َانل اس  َي ْب  ح  ل ن 

ل َ اء  اَاللَ ي ت س  ذ  ول واَه  ق  َي  َّت  َح  َاللَ َون  ل ق  َخ  ن  َف م  ء  ََش   ِّ َك  ال ق   )رواه البخاري(. « َخ 

ة  و ْير  ر  ْن أ ب ى ه    :ق ال   ع 
 
ول  اَّللر س  َ» : ق ال  ر  ل ون  اء  َي ت س  َانل اس  ال  َي ز  َّل 

َ َّت  اَح  ذ  َه  ال  ق  َاللَ َاللَ َي  ل ق  َخ  ن  َف م  َاْل  ل ق  ل ق  َ،َخ  ن ت  َآم  ل  ي ئًاَف ل ي ق  َش  َذ ل ك  ن  َم  د  َو ج  ن  ف م 
 )رواه مسلم(.  «.َب اللَ 

ْير   ر  ب ى ه  ْن أ    :ق ال   ة  ع 
 
ول  اَّللر س  َ» : ق ال  ر  ل ون  اء  َي ت س  َانل اس  ال  َي ز  َّل 

اَ ذ  َه  ال  ق  َي  َّت  ََاللَ ح  ل ق  َاللَ خ  ل ق  َخ  ن  م  َف  ول وا،َاْل  ل ق  ق  َف  إ ذ اَق ال واَذ ل ك 
ٌدَاللَ َاللَ َ»:َف  ح 

 
َأ

وًَ ف  ََل  َك  ن  َي ك  ل م  َو  َي وَل   ل م  َو  َي ِل   َل م  د  م  دٌَالص  ح 
 
ََ«.َاَأ ذ  ت ع  ل ي س  ار ه َث ال ثًاَو  َي س  ن  َع  ل  َْل  ت ف  ث م 

انَ  ي ط  َالش  ن  نه األلباين(.  «. م   )رواه أبو داود, وحس 

دلت هذه األحاديث الصحيحة عىل أنه جيب عىل من » : قال الشيخ األلباين 

ل ق  اهلل  وسوس إليه الشيطان بقوله:  ْن خ  ه إل إجابته بام جاء يف ؟ أن ينرصف عن مادلتم 

ل ه   » وخالصتها أن يقول: األحاديث الذكورة, س  ر   و 
 
نْت  ب اَّلل ْ  ,آم  د  ل  م  ٌد اهلل  الصر اهلل  أ ح 

ٌد  ًوا أ ح  ف  ه  ك  ْن ل  ْ ي ك 
ل  ْد و  ْ ي ول 

ل  ْد و 
ل  ثم يتفل عن يساره ثالثا, ويستعيذ باهلل من  .«ي 

 ع الوسوسة.االنسياق م الشيطان, ثم ينتهي عن

 ا يف ذلك أنه البد أن تذهبوأعتقد أن من فعل ذلك طاعة هلل ورسوله, خملًص 

نْه  » : الوسوسة عنه, ويندحر شيطانه لقوله  ب  ع 
ْذه  ك  ي 

ل   «. ف إ نر ذ 



 121 

 وهذا التعليم النبوي الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من الجادلة العقلية يف هذه

عن هذا  يف مثلها. ومن الؤسف أن أكثر الناس يف غفلةالقضية, فإن الجادلة قلام تنفع 

, واعملوا  نبيكم التعليم النبوي الكريم, فتنبهوا أهيا السلمون, وتعرفوا إل سنة

 .(٠)« هبا, فإن فيها شفاءكم وعزكم

بهة من أصلها لكي ال تفسد عىل السلم تفكريه وهذا العالج الرسيع يقطع الش  

ألن الناس يتفاوتون يف عقوهلم, وليسوا كلهم سيدرك بطالن  وإيامنه لو اسرتسل معها؛

هذه القولة الشيطانية لو حللت له ونقضت, وهلذا يكتفى معه هبذا العالج العاجل 

الذي يقيه الرض بإذن اهلل. أما أصحاب الشكوك واحلرية من أنصاف التعلمني 

لن يقتنعوا بالعالج  فيستخدم معهم أسلوب آخر يعري هلم هذه القولة؛ ألهنم حتام

 األول الذي يتكئ عىل إيامن الشخص وفطرته.

حجة يوسوس هبا الشيطان  ,التساؤل عن علة وجود الصدر األول إن

وهذه احلجة الشيطانية . اإلحلادي يدب  إل أذهان بعض الناس منذ بدأ الفكر ,لإلنسان

يساوي نظرًيا  ,عندهوالوقوف  ,بأن اهلل هو الصدر األول لْلشياء تزعم أن اإليامن

وتزعم أن  ,التي يطلقون عليها اسم السديم ,املادة األول للكون وقوف اللحدين عند

ًبا عىل التساؤل عن علة وجود الصدر األول كال الفريقني ال إال أن يقول: ال  ,جيد جوا

وتزعم أن اللحد اعرتف هبذا قبل الؤمن  ,وجود هذا األصل غري معلول أعرف إال أن

 . طوة واحدةبخ

 وبعد هذه الزاعم خيادع مطلقوها بأن إعالن اجلهل واالعرتاف به من متطلبات

 . حني ال توجد أدلة وشواهد وبراهني كافيات ,األمانة الفكرية

                                                           

 .(١/٧3٥سلسلة األحاديث الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ) (٠)



 121 

أن هذه احلجة  ,قي اهلادئ يتبني لكل ذي فكر صحيحالنط   ولدى البحث

قائمة عىل التسوية بني أمرين وهذه الغالطة  ,الفكرية ليست إال مغالطة من الغالطات

 . يصح التسوية بينهام يف احلكم وال ,متباينني تباينًا كلًيا

ة هلذه الغالطة من كل رتت هبا وفيام ييل تعرية تامر  . التلبيسات التي س 

 كانت كام ييل: إننا إذا وضعنا هذه الغالطة بعبارهتا الصحيحة

حكم العقل  عقاًل وال يصح يف ما دام الوجود األزيل الذي هو واجب الوجود

غري  فلم  ال يكون الوجود احلادث ,عدمه بحال  من األحوال غري معلول الوجود

 ا؟!أيًض معلول الوجود 

اليقني أنه ال يصح أن يقاس  يعلم علم ,إن كل ذي فكر صحيح سليم من اْللل

 ذلك يف حكم يشرتكا بناًء عىل فال يصح أن ,احلادث عىل القديم األزيل الذي ال أول له

 . هو من خصائص أحدمها

نعت هذه الغالطة اجلدلية عىل هذه الطريقة من  . القياس الفاسد من أساسه ص 

فبهان ذلك يمكن إجيازه بام  ,وعدم احتياج وجوده إل علة ,أما أزلية اْلالق

 ييل:

ال يصح يف منطق و ,العام الشامل لكل يشء يمكن تصوره يف الفكر إن العدم

 . ألنه لو كان هو األصل الستحال أن يوجد يشٌء ما. ن يكون هو األصلالعقل أ

ومن كان وجوده هو  ,هو األصل ,موجود  ما وجود   إذن: فال بد أن يكون

وال يصح يف  ,بل وجوده واجب عقاًل  ,علة األصل فإن وجوده ال حيتاج عقاًل ألية

عىل أساس اعتبار أن لوجوده ال يكون إال  وأي تساؤل  عن علة   ,العقل تصور عدمه

د ج  اإلقرار باستحالة أن يكون العدم العام الشامل  وهذا يتناقض مع ,أصله العدم ثم و 

 . هو األصل الكيل

فإنه ال يمكن  ,وجوده واجًبا باحلتمية العقلية باعتبار أنه هو األصل ومن كان

 . األحوال أن يتصف بصفات تستلزم أن يكون حادًثا بحال من
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وذلك  ,للكون بصفاته التغرية فهو ادعاء باطل ية الوجودأما ادعاء أصل

 . أزلًيا بموجب األدلة التي تثبت أنه حادث وليس

احلقيقة  تشهد هبذه ,ل دائاًم وباستمرار صفات حدوثهإن هذا الكون حيم  

الختلفة  وتشهد هبا البحوث العلمية ,النظرات العقلية الستندة إل الشاهدات احلسية

ل إليها ,من ماالت العرفة يف كل مال  . العلامء املاديون والقوانني العلمية التي توص 

فال بد له حتاًم من  ,هناية له بداية وله ,وإْذ قد ثبت أن هذا الكون عالٌ حادٌث 

ل  ,وخترجه من العدم إل الوجود ,علة تسبب له هذا احلدوث وذلك الستحالة حتو 

 . العدم بنفسه إل الوجود

وتقيض الرضورة  ,تدل عىل حدوثه مطلًقا  حيمل يف ذاته صفاتأما من ال

 . فوجوده هو األصل ,العقلية بوجوده

وكل تساؤل  عن سبب وجوده  ,لذلك فهو ال حيتاج أصاًل إل موجد يوجده

وال يمكن أن يكون غري ذلك  ,ألنه أزيٌل واجب الوجود ,باطٌل باحلتمية العقلية تساؤل

 . يتساءل الفكر عن سبب وجودهوليس حادًثا حتى  ,عقاًل 

لكن . لقلنا فيه أيًضا كذلك ,الكون تقتيض أزليته وهنا نقول: لو كانت صفات

 . تثبت حدوثه صفات الكون الشاهدة الدروسة

االرتقائية  يضاف إل هذا أن مادة الكون األول عاجزة بطبيعتها عن السرية

قية يف اإلنسانفاحلي ,التي ترتقي هبا ذاتًيا إل ظاهرة احلياة  . اة الرا

 ,هبذا تنكشف للبصري النصف الغالطة الشيطانية التي يوسوس هبا الشيطان

بمقتىض قصور رؤيتهم عن استيعاب كل جوانب الوضوع  ,وختطر عىل أذهان الناس

 . فهم بسبب هذا القصور يف الرؤية يتساءلون: وما علة وجود اهلل ,وزواياه

ممكن  اًل وأن جتعل واجب الوجود عق ,األزيل حادًثاتريد أن جتعل  إهنا مغالطة

 . ليتساءل الفكر عن علة وجوده ,األصل فيه العدم الوجود عقاًل وأن

م  بأنر 
أو هو واجب  ,ما قامت األدلة عىل حدوثه هو أزيل أو تريد أن ت وه 

 . واألزيل يف عدم احلاجة إل علة  لوجوده ي بني احلادثو  س  لت   ,الوجود لذاته
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الرضورة العقلية التي تقيض بأن األصل هو  تريد هذه الغالطة أن تطمسو

يصح عقاًل أن ي سأل عن علة  لوجوده  وهذا الوجود األزيل ال ,وجود موجود  أزيل

وهذا الوجود األزيل ال يمكن أن تكون له  , هذا السؤال مع منطق العقلايف  ن  لت   ,مطلًقا

 . صفات تستلزم حدوثه

 ,اته تستلزم بالباهني العقلية واألدلة العلمية الختلفة حدوثهفصف أما الكون

ل الوجود ب  ن ق  وال تكون هذه العلة إال م   ,من السؤال عن علة  لوجوده لذلك كان ال بد

خارًجا عن حدود الزمن ذي البداية  ,يقيض منطق العقل برضورة وجوده الذي ,األزيل

دون سبب   ,دوث من العدم العام الشاملواحل. ذلك مستحيل عقاًل  وخالف ,والنهاية

 . له مستحيٌل عقاًل  من موجود سابق

 :لو افرتضنا )جداًل(

ولو افرتضنا )جداًل( أهيا اللحدون أن أحًدا خل ق اهلل, فستقولون: من خلقه  

 وهكذا. …هو أيًضا؟ ثم من خلق اآلخر ثم اآلخر

وجود خالق ل خيلقه  ولكن إل متى؟ إل ما ال هناية؟ فالبد أن يدرك العاقل

ل ليس قبله شىء, وهذا ىف عقيدتنا هو اهلل  الذى خلق كل شىء ول خيلقه  أحد, أور

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٹ ٹ ,شىءٌ 

 (.١ - ٠اإلخالص: ) ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

من ثم فالصدر هذا له و, و كل مصدر له مصدر مصدر, إذا قلنا أن كل يشء له

فالتسلسل هبذا الشكل البد له  امنطقيًّ  اإذً  !!ال هناية مصدر فسنبقى يف عالقة إل ما اأيًض 

يه يمكن أن نسم. وهذا ما سنصل إل مصدر ليس له مصدر ؛ بمعنى أنه حتاًم يمتنع أن

 . الصدر األول

أن  ألنه لو كان بعد الزمان فيجب ؛قبل بداية الزمان جيب أن يكون األول وهذا

فيجب  ان ألنه لو كان الكان يسبقه أيًض قبل الكا ا, وكذلك هو أيًض بداية يكون له هو

 . أن يكون له بداية ألن الكان سبقه
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فبدون الليل والنهار والكواكب والنجوم والشمس والقمر ال يوجد أيام وال 

 ءابد   فالزمان والكان ؛زمان شهور وال سنوات وليس هنالك وقت وبالتايل فليس ثمة

خالق الزمان والكان وهو األول غري الحدث بالزمان وال  اهلل و ,اممع بعضه

 .الكان

ليس له  يشءموجود قبل الزمان والكان فهذا عندما يقال لك أن اهلل تعال 

 : ب ذلكقر  ي  قد  مثاٌل . وها هنا مثيل يف أذهاننا وعقولنا أو يف حياتنا نقيس عليه

التاسع يف بطن أمه وهو يف شهره  لو استطعنا بطريقة ما الوصول إل جنني

؛ ثم أخبناه وقلنا له: أنك بعد أيام سوف خترج من هذا األخري وقبل والدته بأيام

, وسوف تأكل من هذه الفتحة التي  يشبهونكالسائل الذي أنت تعيش فيه وجتد أطفااًل 

يف فمك وليس من احلبل الرسي الذي تعودت أن تأكل منه طوال هذه األشهر وسوف 

  .يرعاك وهيتم بك اسمه األم أو أمك جياًل  اد خملوقً جت

فهو يف عال آخر  ألنه ال يستطيع أن يتصور ق كل هذاففي هذه احلالة لن يصد  

 سوف ينكر وجود أمه ؛ بل هو أصاًل ليس يف خميلته وليس له مثيل عندهوما نتحدث عنه 

 .وهو موجود يف جوفها

ل وليس ق  ع  ق من الت  فاإليامن منطل  , هالق  ع  ت   اإلجابة عمن خلق اهلل يمكنإن 

  .ربالرضورة التصو  

 

وهي من القوة والكثرة بحالة  ,اللحدون التشكيك يف أدلة الؤمنني باهلل حياول

 . لعاقل أو ذي فكر  منصف بأن يشكك فيها ال تسمح

 كتب يف تفصيلهاالتي يمكن أن ت   ,لنامذج من هذه األدلة رسيعٌ  زٌ موجوها هنا 

 ,عدة طرق إلثبات وجوده لكل فريق من العلامء الؤمنني باهلل ة, ومملدات صخ

 ,القائم عىل اقتناع كاف  هبذه احلقيقة ,أوصلتهم إل اإليامن الكامل به وهذه الطرق قد
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وف البحوث الشتملة عىل األدلة التي هدت علامء الثورة العلمية العاصة أل حتى كتب

 . حقيقة ال شك فيها إل أن وجود اهلل  أصحاهبا

 األدلة: وفيام ييل عرض موجز رسيع هلذه

 ,الستمرة أثبت العلم وأثبتت الالحظة أن الكون وحوداثه البهان األول:

 ل يكن شيًئا مذكوًرا ثم كان ال بد ,ن ثم كانتأموٌر ل تك  
 
 وجد  حتاًم من م   له وكل يشء

وال بد أن  ,اإلجياد د بالصفات التي تؤهله لعملياتوج  وال بد أن يتصف هذا ال   ,أوجده

وهذا هو دليل ). وإال احتاج هو أيًضا إل موجد يوجده ,يكون أزلًيا غري حادث

 . (السببية

ن الستمرة أن كل ما يف هذا الكو أثبت العلم وأثبتت الالحظة البهان الثاين:

 . بد له من متقن أتقنه إذن فال ,وإتقانه ليس من ذاته حتاًم  ,أمٌر متقن

حتى ينكشف  ,للبحث ومئات األلوف من الظواهر الكونية التي تعرض نفسها

 ,حمجوًبا عن األنظار األمر الذي يدل عىل أن متقنًا ,للباحثني جوانب مدهشة من إتقاهنا

دليل اإلتقان يف  )وهذا هو. ا بقدرتهويرصف أحداثه ,يتقن األشياء بعلمه وحكمته

 . (الكون

القاالت الستفيضة الثبتة هلذه  ويف هذا الجال يكتب العلامء النصفون ألوف

 .احلقيقة

الستمرة يف أشياء هذا الكون أن العناية إحدى  تثبت الالحظة البهان الثالث:

ويلبي  ,ن إال هلا ما يسدهاحلي من األحياء يف الكو فام من حاجة. الصفات البارزة فهيا

 . مطالبها عىل أكمل وضع وأتقنه

أحسن  فام من حاجة لدى نبات أو حيوان إل غذاء إال هلا الغذاء الالئم هلا عىل

 . وجه وأتقنه

إال هلا ما  ,والرض وما من حاجة لدى ذي حياة إل كساء يدفع عنه احلر والبد

 . حيقق مطالبها عىل أحسن وجه وأتقنه
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لب ي  ن نزعة إلوما م رفاهية وترف واستمتاع  بجامل إال هلا يف الكون ما ي 

ًء للسائلني ,رغبتها  . سوا

 ما ل يكن للقضاء ,وما من قوة إال هلا ضد مكافئ ,وما من داء إال له دواء

ٌد ما  . والقدر يف احلكمة العامة مرا

اية ال تكون والعن ,وكل هذا من العناية. إل غري ذلك من أمور كثرية ال حتىص

وهو اهلل عز  ,عليم حكيم رحيم وهذه صفات ,إال صفة لذي علم وحكمة ورمحة

 . ()وهذا هو دليل العناية. وجل

. فكل مشمول  بالعناية مصحوب باإلتقان ,تستلزم اإلتقان يف الصنع والعناية

حني ال يكون ذو حاجة إل  ,اإلتقان وحده ظاهرة ال تقرتن بالعناية ولكن قد يكون

 حيٍّ حيتاج إل  ,فالكون املادي كله متقن. عناية موجوًداال
ولو كان يف معزل عن خملوق 

 . العناية

  البهان الرابع:

 ,الوجود لذاته يثبت برهان العقل أنه ال يوجد يشء يف هذا الكون هو واجب

 أن تكون عىل صورة التي ال يرى العقل مانًعا من ,بل كل  ما فيه هو من األمور المكنة

 . أخرى غري الصورة التي هو عليها

ول يوجد يف الواقع إال بمرجح  ,فاألصل أنه كان معدوًما وكل أمر  ممكن عقاًل 

ح وجوده ضد اإلمكانات  . األخرى رج 

 ,لذاته وال بد أن يكون هذا الرجح ألوائل المكنات وجوًدا واجب الوجود

الوجود  مور ممكنة غري واجبةألن الكون كله وكل ما فيه أ ,وهذا ال يكون من الكون

 . ()وهذا هو دليل اإلمكان يف الكون. عقاًل 

  البهان اْلامس:

بحسب ما نالحظ ونشاهد من  ,أكمل حادث موجود يف هذا الكون اإلنسان

وأي يشء دونه ال يستطيع أن  ,ول خيلق أبواه ,ل خيلق نفسه حتاًم  واإلنسان. موجودات

 . اقد الَء ال يعطيهوف ,فاقد لكامالته ألنه ,خيلقه



 127 

يملك أن خيل ق يف اإلنسان  ,اإلنسان إذن: فال بد من موجود هو أكمل من

 . صفة احلياة هح  نْ بعد م   ,النفسية وسائر الصفات ,صفات العلم واإلرادة احلرة

 . كله بل ال بد أن يكون هذا اْلالق ذروة الكامل

 . (ويمكن أن نسمي هذا )دليل الكامل

  البهان السادس:

أن مظاهر اجلزاء العادل لْلمم من  ,يف أحداث تاريخ اإلنسان من الالحظ

واجلزاء العادل ال يكون من مادة صامء عمياء ال تعلم من . السنن الثابتة يف الكون

 . ونياهتم شيًئا أحداث الناس

نياهتم  ويعلم ,إذن: فال بد من موجود عظيم عليم يرقب أعامل الناس

جزًءا  وهذه الصفات ال بد أن تكون صفات موجود  ليس. عدلهوجيازهيم ب ,ومقاصدهم

 . ألن شيًئا منه ال يصلح لثل هذه الصفات ,وال مشبها له ,من الكون الدروس

 وشواهد مظاهر اجلزاء العادل الذي ليس له سبب إنساين ظاهر كثرية يف تاريخ

 . الناس

 . (وهذا دليل )ظاهرة العدل

 البهان السابع: 

ر هذا الكون غري مادي منالروح رس  وهذه الروح متى وجدت يف املادة  ,أرسا

أو يملك نفخها يف  ,يوجد واحد يف األحياء يعرف روح نفسه وال. صارت املادة حية

إذن: فال بد من موجود  أعىل من . إذا جاء أجل مفارقتها جلسدها أو يملك تثبيتها ,املادة

وهذا الوجود األعىل هو الذي  ,نفسها شيًئاعال األرواح التي ال متلك أل ومن ,املادة

 . ويقبضها من املادة ميتة ال حياة فيها ,املادة فتكون حية ينفخها يف

 (.٠١األنعام: ) مئ  ىئ     يئ  جبحب  خب  مب  ىب     ٹ ٹ 

 . (وهذا دليل )ظاهرة الروح

م العقيل بني الوجود والعدمالبهان الثامن:   وخالصته:, دليل اإللزا
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العدم الطلق  ألن ,البتة وإال ل يوجد يشءٌ  ,يكون الوجود هو األصل ال بد أن

 . غريه شيئًا د  وال يمكن أن يوج   ,الشامل ال يمكن أن يتحول بنفسه إل الوجود

 وبام أن الوجود هو األصل فيجب أن يكون للموجود الذي هو األصل الكامل

 . وجيب أن يكون كل وصف فيه واجب الوجود ,الطلق

إذن: فالوجود ذو الكامل ,صفات الكامل الطلق يف كون ليس لعناصه لكننا

وأودع فيه من األدلة والشواهد ما  ,هذا الكون وهو الذي خلق ,الطلق غري هذا الكون

 . ليمتحنه يف قضية اإليامن بخالقه ومنح الفكر لإلنسان ,يدل عليه

مستفيضة وبحوث  هذه الباهني األصول يمكن أن تكتب حوهلا تفصيالت

 . متْل ملدات

 ,وأدلته العقلية والعلمية بقوة فموقف الفكر اإليامين موقف من يعرض براهينه

ع وي سك   ,ويستطيع أن جيادل هبا
غري مغالط وال  ,طالب معرفة احلق ت كل منصفوي قن 

 . اإلحلادي يف كل ذلك بخالف موقف الفكر. مراوغ وال كذاب
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التي قد يتعرض هلا الذين ال يؤمنون باهلل  إضافة إل العقوبات اجلسدية العجلة

وهي نتائج  ,عقوبات نفسية نازلة هبم ال حمالة توجد ,يف احلياة الدنيا ,واليوم اآلخر

 . ولن جتد لسنة اهلل تبدياًل  ,تقتضيها سنة اهلل يف خلقه ,الزمة للكفر باهلل واليوم اآلخر

 . النفسية تشتد كلام اشتد الكفر واإلنكار واجلحود العقوبات وهذه

 ,هذه العقوبات النفسية لدى بعض الؤمنني وتوجد مقادير متفاوتة من

 ,تصوراته ومفاهيمه عن أذهاهنم وقلوهبم أو غياب ,تتناسب مع مقادير ضعف إيامهنم

 . احلياة الدنيابأمور  ,والنفيس والقلبي واالنشغال الفكري ,والغفالت ,بالنسيان

ور العذاب النفيس  وتظهر هذه العقوبات يف صور خمتلفات متفاوتات من ص 

 التاليات:

 طمأنينة النفس وراحة القلب واحلرمان من ,القلق واالضطراب . 

 والشعور بالسجن النفيس ,ضيق الصدر . 

 ر  . النفس تكد 

   الغم  واهلم . 

 احلزن واألسى . 

  احلياة االنتحار ختلًصا منيف الرغبة . 

 والظمأ النفيس للتشفي من كل يشء يف الوجود ,إرادة االنتقام . 

 مشاعر الكراهية والبغض . 

 اْلوف الشديد من األوهام . 

 وإذا أصابه خري فهو  ,إذا أصابه الّش فهو جزوع ,اهللع الذي ال هيدأ

 . يف ملكه من زهر احلياة الدنيا يعاين آالم اْلوف من زوال ما ,منوع

 الرغائب ال يطاوع يف حتقيقن عىل كل م شدة احلقد . 
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 احلسد الذي يكوي القلوب بناره . 

 التمزق النفيس . 

 احلياة الضجر من . 

 ومشاعر آالم احلرمان مما يصبو إليه منها ,جنون العظمة . 

 وهذه العزلة تقرتن  ,النفسية التي تولدها األنانية الفرطة العزلة

 . بالوحشية الضنية الملة

, ضاربني األمثلة إفالس الدنية الغربيةشهدوا عىل الغربيني لفكرين إن كبار ا

تحار عىل بشيوع اإلحلاد الذى مزق النفوس بالشك واحلرية ودعا إل االنعىل ذلك 

, رقى الدول حضارةً أالرغم من الرخاء املادى, وبالتفرقة العنرصية حتى ىف 

ار األرسة وأغرى بارتكاب تقروباالنحالل اْللقى واالستهتار بالقيم الذى منع اس

 ., وباستخدام العلم ىف استنباط وسائل الدمارالفواحش

نيتنا األكاذيب التفق عليها ىف مد) األملانى ىف كتابه (ماكس نوردو)يقول 

اإلنسانية دائبة وراء البحث عن العلم والسعادة, ولكنها ل تكن ىف عهد من »  :(لراهنةا

ها والغبطة هبا مما هى عليه ىف هذا العرص, فلو سألت أى عهودها أبعد عن االرتياح إلي

 «.ا عنا ابحث عنها بعيدً » : أى بيت هل حتس بالسعادة لقال لك إنسان أو

" شوبنهور" وتلميذه "  وانظر اإلحلاد وما فشا فيه من تشاؤم بلغ قمته ىف فلسفة

د النفس و, هارمتان " ن  عند ال, ليس دفع إل االنتحار أو إدمان اْلمورعقر ارتياح  ى  غ 

, إن الناس يشكون اليوم من ضياع واطمئنان, وليس عند الفقري صب واحتامل

, وأزال معه البادئ باألخالق, فهل يسمح اإلحلاد هبا وقد أزال اإليامن من القلو

 الصاحلة؟ 

لقد كانت اإلنسانية ىف قديم الزمان تشكو مما نشكو منه من القلق وعدم 

, اوسالمً  لذى منعها أن تثور ثورتنا أهنا كانت تستمد من إيامهنا تعزيةً ولكن ا ,االرتياح

« ل عليه أن يصب عىل شىء وقتى وخيفف وقعه عليه ه  ْس أخروية ي   والذى ينتظر سعادةً 

 .ـها
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ل  عىل صور العذاب النفيس الذي يعاين من  وقد جاء يف البيان القرآين ما يد 

 :منها ,وذلك يف آيات كثرية ,م اآلخرال يؤمنون باهلل واليو آالمه الذين

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ   ٹ اهلل  قول -٠

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

 (.٠٢٣األنعام: ) ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  

 . التي ال ي ستطاع الدخول إليها والغابة الكتظة. احلرج: أشد الضيق

كًبا أو رغبة  ,اإلنكار واجلحود وي رصون عىل ,قفالذين يرفضون اإليامن باحل

فإذا بلغوا إل  ,عن قبول احلق ويتعالون ,ال يستجيبون لدعوة اإلسالم ,بالفجور

يف صدورهم بموجب سنة اهلل  مستوى توجيه إرادة اهلل باحلكم عليهم بالضاللة نزل

 . يف خلقه داء الضيق واحلرج

بحالة االختناق التي  بهه اهلل الصدور عذاب نفيس ش والضيق واحلرج يف

د يف السامء عر ألن  ,فيتناقص عليه األكسجني شيًئا فشيًئا ,رويًدا رويًدا تصيب من يصر

كام أن الضغط اجلوي  ,طرًدا مع االرتفاع يف طبقات اجلو نسبة األكسجني تتناقص

 . انفجاٌر يف األوعية الدموية يف أجسام األحياء فيتسبب عن تناقصه ,يتناقص

ر  ,طبيعية للكفر باهلل واليوم اآلخر وهذا العذاب النفيس نتيجة مع اإلصا

فهو هبذا . الكافرين العاندين ضمن سنن اهلل الكونية وهو عقوبة ربانية تأيت ,والعناد

ويشعر  بآالم السجن  ,واالستسالم ألوامره ونواهيه ,هلل الضيق واحلرج يرفض الطاعة

د إل حيث ينتظره  وهو ,النفيس الذي يرسف بقيوده عر مع ذلك يظل مستكًبا متعالًيا يصر

 . هالكه

أي: كذلك الضيق   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  

جيعل  ,صدور الذين أصوا عىل الكفر عناًدا واستكباًرا واحلرج الذي تعاين من آالمه

هبم وهذا الرجس يرتاكم عليهم بسبب ارتكا ,يؤمنون اهلل الرجس عىل الذين ال

هلا  ,والعايص أرجاس وقاذروات يف السلوك ,شيعته للمعايص التي هنى اهلل عنها يف
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وكل رجس منها له يف سنة اهلل عقوبة من  ,بحسبه كل رجس منها ,عقوباهتا الكثرية

 . جنسه

يأتيهم  ,وبمقدار ضعف التصورات اإليامنية لدى الؤمنني ضعفاء اإليامن

 . ويرتاكم عليهم من الرجس بحسب معاصيهم ,ورنصيب من الضيق واحلرج يف الصد

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ٹ قول اهلل و -٢

 (.٥٠احلج: )   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

النتكس  ومشاعر السقوط ,والضياع ,هذه اآلية تصور أحوال التمزق النفيس

مقدار ما  تي تصيب الّشكني عىلوهي األحوال ال ,ومشاعر القلق والذعر ,إل الهالك

 . عندهم من شك

 ,بالتكوين إل مرتبة عبوديته له ورفعه ,لقد خلق اهلل اإلنسان يف أحسن تقويم

ه سرت أفعاله يف اْللق بأستار الظواهر  ولكن اهلل عز وجل ,وحرره من العبودية لن سوا

 . السببية

 ,سه عبًدا لبعض ما خلق اهللفيجعل نف ,الّشك باهلل فإذا اختار اإلنسان بإرادته

 ,بذلك نفسه من الرتبة العلية التي جعله اهلل فيها فقد أسقط ,أو لبعض من خلق اهلل

 ,فيخر من مرتبة السمو ,ال بد أن ينتكس عىل رأسه وهبذا السقوط اهلاوي إل احلضيض

 . وهيوي إل سحيق مهلك

ألنه ال  ,كل جانبال بد أن تتمزق نفسه من  ,هذا الوضع الذي خير فيه ومع

ثم إذا انتهت حياته ووافته  ,بسبب ما هو فيه من شك ,وال سعادة احلياة ,جيد الطمأنينة

وهو حسابه وعذابه عند  ,وأقبل عليه ما هو أدهى وأمر ,وجد نفسه مهمًشا حمطاًم  ,منيته

 . ربه

 باهلل ألن اإلشاك ,والعقوبات النفسية للمّشكني تأيت ضمن سنن اهلل يف كونه

 . ضمن قوانني األسباب والسببات ,مما يسبب هذه النتائج داخل األنفس
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الؤمنني  التي هي من العوارض التي قد متس قلوب ,وأنواع الّشك اْلفي

اْلفي  بحسب سبة الّشك ,جتلب هلم مقادير من هذه العقوبات النفسية ,ونفوسهم

 . الذي مسهم قوًة وضعًفا

ې  ې  ې  ېى  :النافقني شأنيف  لرسوله  وقول اهلل  -٥

 (.١٣التوبة:) ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 ,أموال واألوالد يأيت إذا أتى ضمن سنن اهلل يف كونه كم نالحظ يف الناس أهل

 . عباده وضمن مقاديره التي يصيب هبا

عىل مقدار  ,وقد ينزل بعصاة الؤمنني الرائني نصيب من هذا العذاب

التي يتدفق  وبعدهم عن أسباب السعادة احلقيقة ,وتناقص إيامهنم ,هتماومراءمعاصيهم 

 . هبا اإليامن اْلالص الكامل يف قلوب الؤمنني الصادقني

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ٹ وقول اهلل  -١

ٱ  ٻ            ٻ   ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب   مب   

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٻپ  پ  پ     پ ٻ 

 (.٠٢1-٠٢١طه: )        ٿ      ٹ    ٹ

هي الضيقة الشديدة  فالعيشة الضنك ,الضنك: هو يف اللغة الضيق والشدة 

ولو  ,والصدور من ضواغط مؤملة مضجرة وبام حتيط به األنفس ,بمشكالهتا ومهومها

حيس هبا  ,عقوبة من اهلل نازلة باإلنسان قد تكون ,قكان اإلنسان موسًعا عليه يف الرز

وانشغاله الكيل  ,اإلرادي عن ذكر اهلل بسبب إعراضه ,وبآالمها يف صدره ونفسه

األمر الذي  ,والتفاخر والتكاثر فيها ,وهلوها ولعبها ,بمشكالت احلياة الدنيا وزينتها

 . فأعرض عنها فنسيها ولكنه انشغل بدنياه ,بعد أن أتته وعلمها ,أنساه آيات ربه

ألنه  ,فيحّش أعمى ,القيامة عقاًبا آخر ب العرض عن ذكر اهلل يومويعاق  

 بعد أن أضاءت ,مشاهدة آيات اهلل البينات فتعامى عن تكرير ,أغمض بصريته يف الدنيا
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فعوقب  ,فكان كأنه أعمى ال يراها ,كلًيا بمرور الزمن ثم نسيها نسياًنا ,له أنوارها فرآها

ّش أعمى ,عمله ذلك يوم القيامة من جنسعىل   . فح 

معاصيه صفته كلًيا عن  إال أن ,ويبدو أن هذا العرض هو من صنف الؤمنني

 . ذكر ربه

 ,احلياة الدنيا مثل هذا الضنك النفيس أما من أرسف ول يؤمن بآيات ربه فله يف

ڀ  ٺ  ٺ    ڀ   ڀ   ٹ  قول اهلل دل عىل هذا ,وله يف اآلخرة عذاب أشد وأبقى

 .        ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ      ٹ    ٹ

  

فريق  ,الكريم لقد عب عن العذاب النفيس الذي دلت عليه نصوص من القرآن

 . كبري من فالسفة اللحدين الذين ال يؤمنون باهلل وال باليوم اآلخر

عىل  وأقفلوا  ,يوم اآلخرإهنم ملا أبعدوا عن تصوراهتم قضايا اإليامن باهلل وال

فذ الرؤية التي تطل عىل هذه القضايا  ,بالغيبيات ورفضوا كل أدلة اإليامن ,أفكارهم نوا

والثرية للقلق  ,وجدوا أنفسهم أمام مموعة من مشكالت احلياة القاسية عىل النفوس

 . فيها

ختضع لقوة  ووقعوا بسبب ذلك حتت براثن تصور أن تصاريف الوجود كله

وعنف  ,الصيبة فيها قسوة ,ثم تنتهي بالوت ,تتطور إل احلياة ,تبني وهتدمعمياء 

وفيام . آالمهم وآماهلم وهي باردة جتاه مشاعر الناس ,وهي خالية من أية عاطفة ,الكارثة

  :وشقائهم يف هذه احلياة الدنيا ييل طائفة من أقواهلم التي عبوا فيها عن معاناهتم

  :"برتراند رسل"  مع الفيلسوف اللحد -٠

ند رسل" أن الرجل احلر لن يعبد قوى  يرى الفيلسوف اإلنكليزي اللحد "برترا

تقصد من هجومها إل  وليست ,التي تغزوه بمتابعة هجومها ,العال اْلارجي الغشوم

ن وكل ما يشيد من ,فهي تقوض له كل ما يبني من دور ,غاية معلومة د  ولكنه سيعب د  ,م 

جتاهد وتكافح أسباب  تلك القوى التي ال تني ,وًى خالقة مبدعةما يف باطنه من ق

د آيات اجلامل التي تدور يف روائع الفن من ,الفشل  . نحت  وتصوير والتي متج 
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واإليامن بحكمة  ,لقد رفض هذا الفيلسوف اللحد اإليامن باهلل واليوم اآلخر

ويف . غاشمة ال هدف هلا نه قوىفبدا له العال اْلارجي ع ,االبتالء يف هذه احلياة الدنيا

 . واْلوف الدائم من قوى الكون العمياء ,هذا التعبري عن القلق النفيس الذي يعاين منه

فقد بدا له أن يركز نظره  ,ورفض عبادته ,وإذا قد رفض "رسل" اإليامن باهلل

وهذا لون من مشاعر الربوبية  ,مبدعة فيعبد ما يف داخله من قوى خالقة   ,حول ذاته

 . التي يشعر هبا الستكبون

الربانية  ,عبادة اهلل اْلالق البدع الصور الذي أتقن كل يشء صنًعا إنه ترك

نحلت عنده كل ال   ,ووضحت له تصوراهتا عىل وفق التعاليم اإلسالمية ,الصحيحة

 ,تهدمت يف نفسه كل األبنية الومهيةول   ,ولدت لديه الفلسفة التشائمة اإلشكاالت التي

وألوان من الشقاء ال حميص  ,احلياة ممع آالم ومتاعب وأحزان صورت له التي

 . مناص له منها وال ,لإلنسان عنها

 :مع الفيلسوف"نيتشه"  -٢

ورأى الفيلسوف األملاين اللحد "فريدريك نيتشه" احلياة صورة للشقاء 

بتالء, والعاناة, بعد أن ألغى من فكره التصورات الصحيحة عن اْلالق, وحكمة اال

ء بالثواب والعقاب.  وأن وراء هذه احلياة الدنيا حياة أخرى هي دار اْللود, وفيها اجلزا

القوة, واإلنسان األعىل  وبسبب ذلك زحفت إل نفسه أفكاره الفلسفية حول

بنموذجه الطبيعي األناين الستكب, وأعرب عام يف حياة الذين ال يؤمنون باهلل وال  ا متأثرً 

العلم ملاذا  إنني أعلم جيد   »ن شقاء نفيس يف هذه احلياة القاسية, فقال: باليوم اآلخر م

كان اإلنسان هو احليوان الوحيد الذي يضحك؟ ألنه وحده هو الذي يعاين أشد العناء, 

 .«فاضطره ذلك أن خيرتع الضحك 

 :مع الفيلسوف "سبنرس" -٥

ا نظر الفيلسوف اإلنكليزي "هربرت سبنرس" إل الوجود با لنظار املادي ومل 

الحدود, الذي ال يفرس احلياة تفسري الؤمنني باهلل واليوم اآلخر, بدت له احلياة تافهة 
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لذلك ختم كتابه "البادئ األول" بإعالن أن احلياة تافهة  حقرية ال تستحق البقاء.

 حقرية ال تستحق البقاء.

ا دنا من الوت نظر وراءه يستعرض حياته, فإذا هي يف نظر ه أيام تنقيض ومل 

كلها يف كسب الشهرة األدبية, دون أن يتمتع فيها بَء من احلياة نفسها, فضحك من 

 نفسه وسخر, ومتنى لو أنه قىض تلك األيام الدابرة يف حياة بسيطة سعيدة.

ا حرضته الوفاة كان عىل يقني  .ابأنه ل يعمل يف حياته إال عبثً  ومل 

 :مع الفيلسوف اللحد "شوبنهور" -١

رأى فيلسوف التشاؤم اللحد "أرثر شوبنهور" أن طيبات احلياة كلها عبث, و

نا يْ رأ  إننا لو تأملنا احلياة الصطخبة ل   » وأن العال يف كل ما يقصد إليه فاشل, وقال:

وا رض  الناس جيعا يشتغلون بام تتطلبه من حاجة وشقاء, ويستنفذون كل قواهم لكي ي  

 .«ولكي يمحو أحزاهنا الكثرية  حاجات احلياة التي ال تنتهي,

 ورأى أن الوت مروع ومفزع.

 .ا يف عبثباألل والشقاء, ورآها عبثً  اا مشحونً وهكذا ظهرت له احلياة وجودً 

ره قضية اإليامن باهلل واليوم  والسبب يف تشاؤمه ومعاناته أنه عزل عن تصو 

 اآلخر, ورفض حكمة االبتالء يف ظروف هذه احلياة الدنيا.

ره هذه العناص اإليامنية, وآمن هبا, لعرف غاية احلياة نه وضع يف تصو  ولو أ

فيام يسعده  ااعيً عن مقادير اهلل فيها, س االدنيا, وعرف مسؤوايته فيها, ولعاش راضيً 

منفتح النفس باألمل  كان دائاًم ساعدة أبدية خالدة, مطمئن  القلب, غري مبلبل الفكر, ول  

غ  عىل أفئدة ال  ؤمنني السعادة والطمأنينة والرضا.الذي ي فر 

إنه يف فلسفته أدرك أن "النرفانا" التي يؤمن هبا البوذيون, وهي احلياة اآلخرة, 

 هي التي تتمثل هبا احلكمة النهائية.

ولو أنه آمن باحلياة اآلخرة, التي جاءت باألنباء عنها الرساالت الربانية 

, النحلت عنده كل م اإلسالميةاهتا عىل وفق التعاليووضحت له تصور ,الصحيحة
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, هدمت يف نفسه كل األبنية الومهية, ولتولدت لديه الفلسفة التشائمة اإلشكاالت التي

من الشقاء ال حميص  , وألوانممع آالم ومتاعب وأحزان احلياة التي صورت له

 . مناص له منها , واللإلنسان عنها

 :"سارتر" مع الفيلسوف اليهودي اللحد -٣ 

الوجود كله  لسوف اليهودي الوجودي اللحد "جان بول سارتر" رأىوالفي

ومرسحيات  وكتب يف ذلك جلة قصص. من دوائر القلق والغثيان والتاعب اآلالم

تافهة حقرية خميفة  والتي أبرزه فيها ,ها آراءه الفلسفية الوجودية التي تتقيأ الكارهن  مر ض  

 . مشحونة باآلالم ,مملوءة بالشقيات

وجحوده احلق الذي أنزله اهلل يف  ,كفره باهلل واليوم اآلخر لسبب يف كل ذلكوا

بمشاعر اإليامن ومفاهيمه  ,الؤمنني الذين حييون حياة طيبة بخالف. رساالته للناس

 . قرآنه التي أنزهلا اهلل يف

مهام  ,والطمأنينة ,واألمل ,إن مشاعر الؤمنني النفسية هي دائاًم مشاعر السعادة

 . ويف متاعب وآالم جسدية ,ا يف ظروف من احلياة قاسياتكانو

وطمأنينة  إن اإليامن باهلل واليوم اآلخر يفرغ عىل الؤمنني من الرضا والتسليم

 غريه عىل اإلطالق
 
 . القلب ما ال يكون يف أي يشء

َك  َ »: إذ يقول  الرسول وهذا ما بينه ر ه  م 
 
َأ َإ ن  ن  م  ؤ  َال م  ر 

م 
 
َأل  بًا ،َع ج  ٌ ْي  َخ  ه 

َ اب ت ه  ص 
 
َأ إ ن  َو  ََل  ، ًا ْي  َخ  ن  َف َك  ر  ك  َش  اء  ََس   اب ت ه  ص 

 
َأ َإ ن  ، ن  ؤ م  َل ل م  َإ َّل  د  ح 

 
َأل  َذ اك  ل ي س  و 

 َ ًاََل  ْي  َخ  ن  َف َك  ْب   اء َص   )رواه مسلم(.« ََض  

 

عن زون هبا طاملا تغنى اللحدون بإحلادهم وأفكارهم وحريتهم التي يتمي

نظرهم! وطاملا أتحفونا بسيل من إبداعاهتم غري يف غريهم من الؤمنني "البسطاء" 

عون فيها أهنم عقالنيون ويتعاملون مع األمور بواقعية, وأهنم أكثر سعادة  النطقية يدر

من غريهم من الؤمنني الذين حكموا عىل أنفسهم باالنقياد للدين, وحرموا أنفسهم من 

 !!اةملذات احلي
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ب هؤالء ويفضح أساليبهم وكذهبم وجيعلهم ذ  ولكن يأيت الواقع والعلم ليك  

عبة لغريهم وغريهم وأهنم مرد أدوات للشيطان يستخدمها يف حربه مع الؤمنني التي 

هلم من دون اهلل,  اسيخرسها بال شك, وأن هؤالء اللحدين اختذوا الشيطان وليًّ 

 .م القيامةليكونوا شكاء له يف نار جهنم يو

دقيقا يليق  اومن عظمة القرآن أنه ل هيمل احلديث عن هؤالء بل وصفهم وصفً 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ         ٹ ٹ  هبم,

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   

 (.٢٣٢البقرة: ) ڤ  

ل إنسان فامذا نرجو من إنسان أخرجه الشيطان من النور إل الظلامت؟ إنه مث

ديثة! ا ما أثبتته الدراسات العلمية احلميت يائس ال حياة فيه وال استجابة لديه, وهذ

 ا!األبحاث العلمية تثبت أن اللحدين أكثر الناس يأًس 

 اا وتفككً وإحباطً  اأن اللحدين هم أكثر الناس يأًس  ففي دراسة حديثة تبني

عىل اإلطالق كانت بني اللحدين ولذلك فقد وجدوا أن أعىل نسبة لالنتحار  !!وتعاسة

 .والالدينيني, أي الذين ال ينتسبون ألي دين, بل يعيشون بال هدف وبال إيامن

حار كانت فقد أكدت الدراسات العلمية التعلقة باالنتحار أن أكب نسبة لالنت

 وعىل رأسها السويد التي تتمتع بأعىل نسبة لإلحلاد.  ايف الدول األكثر إحلادً 

حيث تصل  اإلحلاد نمرك فكانت ثالث دولة يف العال من حيث نسبةأما الدا

 .% ١١والالدينيني( إل  اللحدين)نسبة 

يؤكد أن هناك  جزء من الدراسة التعلقة بتأثري التعاليم الدينية عىل االنتحار

بني الدول اإلسالمية وبني أي دولة أخرى من دول العال بشكل ملفت  ا كبريً  افً اختال

وهي , جوس مانويل والباحثة أليساندرا فليشامن لالنتباه! هذه الدراسة قام هبا الدكتور

 .إل مراجع األمم التحدة الوثقةفيها دراسة علمية شاملة استندوا 

http://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=40
http://www.ansarsunna.com/vb/forumdisplay.php?f=40
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لالنتحار كانت بني اللحدين, ثم  تؤكد هذه الدراسة العلمية أن أعىل نسبةو

ت نسبة االنتحار بينهم دالسلمني الذين كا ا ثم السيحيني ثم اهلندوس وأخريً البوذيني 

 تقرتب من الصفر. 

يقول الدكتور جوس مانويل والباحثة أليساندرا فليشامن يف بحثهام وباحلرف 

لدول األخرى( تكاد إن نسبة االنتحار يف الدول اإلسالمية )بخالف كل ا»  :الواحد

تقرتب من الصفر )أقل من واحد باأللف(, وسبب ذلك أن الدين اإلسالمي حيرم 

 .« االنتحار بشدة

وهتدف لدراسة عالقة  ٢١١١ون أمريكيون عام ويف دراسة أجراها باحث  

االنتحار بالدين, أ جريت بعناية فائقة, وتم اختيار عدد كبري من األشخاص الذين 

أو انتحروا بالفعل, ومن خالل سؤال أقارهبم وأصدقائهم ودراسة  حاولوا االنتحار

الواقع الديني واالجتامعي هلم, تبني أن أكثر النتحرين هم اللحدون )والالدينيون( فقد 

 !!جاؤوا عىل رأس قائمة الذين قتلوا أنفسهم ليتخلرصوا من حياهتم وتعاستهم

ت جثة إسامعيل د  ج  م و  ٠١١١ر يوليو عام يف مساء الثالث والعّشين من شه 

أدهم طافية عىل مياه البحر التوسط, وقد عثر البوليس يف معطفه عىل كتاب منه إل 

رئيس الينابة خيبه بأنه انتحر لزهده يف احلياة وكراهيته هلا, وأنه يويص بعدم دفن جثته 

 يف مقبة السلمني ويطلب إحراقها!! 

 ا الذي آثر هذه النهاية الروعة؟!هذأدهم فمن هو إسامعيل 

ولد باإلسكندرية وتعلم هبا, ثم أحرز الدكتوراه يف العلوم من جامعة موسكو 

, وعني مدرًسا للرياضيات يف جامعة سان بطرنسبج, ثم انتقل إل تركيا ٠١٥٠عام 

فنّش  ٠١٥1فكان مدرًسا للرياضيات يف معهد أتاتورك! بأنقرة, وعاد إل مرص سنة 

 .وكتب يف مالهتا (اإلحلاد)ا وضعه يف كتابً 

تأثر إسامعيل أدهم بالد الشيوعي اإلحلادي بسبب إدمانه قراءة إنتاج القوم 

ملاذا أنا )حتى علقت أفكارهم بعقله ومتكنت من قلبه؛ فألف إثر ذلك رسالة سامها 
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ملاذا )وقد رد عىل رسالته هذه: الدكتور أمحد زكي أبو شادي برسالة عنواهنا: (, ملحد؟

 (.ملاذا هو ملحد؟)جدي بمقالة عنواهنا . ورد عليها: حممد فريد و(أنا مؤمن؟

انتحر إسامعيل مظهر وله من العمر تسعة وعّشون سنة؛ أي يف ريعان شبابه, 

ألول عىل كان ا, فكانت هنايته هناية مأساوية لشاب كان شديد الذكاء واسع الثقافة

س, ثم حاز الدكتودفعته يف البكالوريا , وكان حيسن راه وأل ف مؤلفات كثرية, ودر 

, كل هذا وهو يف هذا العمر الصغري إال أنه بعدها اختار الكفر عىل التحدث بست لغات

والعياذ  -اإليامن, وتدرج يف مهاوي الضالل إل أن وصل إل آخر دركاته وهي اإلحلاد 

آيًة لن خلفه من شباب كم اجلثة الطافية عىل مياه البحر للتكون خامتته يف ت - باهلل

 .رتوا بذكائهم ومواهبهمغاإلسالم الناهبني أن ال ي

من  -زعموا!  - ذات اليمني وذات الشامل واثقني - ألجلها - فيخوضوا 

أنفسهم, معرضينها للفتن واإلنسالخ من الدين؛ إما بإدماهنم العكوف عىل كتب أهل 

ن يشككهم يف دينهم لفتهم الضالل واحلرية والشك كشأن أدهم, أو بمصاحبتهم وأل

ئعه, مانبني يف ذلك أهل اإليامن وهيو   ن عليهم الطعن فيه أو التحري من بعض شا

 بالتحجر وضيق األفق! متهمني هلمساخرين من نصائحهم, 

بحاله حيث ارتد عىل دبره بعدما  ينبغي أن نعتبسامعيل أدهم مرد أنموذج وإ

ذي هو خري, وإال فإن األمثلة من تارخينا القديم جاءه اهلدى واستبدل الذي هو أدنى بال

 واحلديث معلومة مشهورة. 

الذي انتهى حاله إل أن ألف كتاًبا سامه  فمن القديم مثاًل: ابن الراوندي اللحد

"الدامغ" يزعم أنه يدمغ به القرآن!! دمغه اهلل. فهذا الرجل ذكر الؤرخون عنه أنه كان 

شيًئا من  - أيًضا - وذكروا . احلياء, ثم انسلخ من ذلكيف أول أمره حسن السرية, كثري

  اهلل  » : , ولكن كام قال الذهبي يف ترجتهذكائه وعقله
يض  ر  , و 

ن  اء  ب ال  إ ْيام  ك  ن  اهلل  الذر ع  ل 

ى ع  الترْقو   م 
ة  ن  الب ال د   . « ع 

الحدة, كان يالزم الرافضة وال» والذي هيمنا من ترجته هو قول الذهبي عنه: 

  «. إنام أريد أن أعرف أقواهلم» فإذا عوتب قال: 
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فكان هناية هذا التهاون يف اجللوس مع البتدعة واللحدين أن أصبح واحًدا 

 منهم, بل أجرأ عىل حرمات اهلل. 

تًّ ويف الؤرخني من جيزم بأنه 
اش  س  , ب ْل ع  ه  ر  م  ا ط ال  ع  ن ةً  ام  نْي  س 

ث ال ث  مع ما , و 

 .ه أحد السالطني ببغدادب  ل  وقيل: ص   .يه من الخازيانتهى إل

 : الشاعر الكويتي فهد العسكر. احلديث ومن

شب متدينًا, يؤدي الصالة مع  فقد ذكر صاحبه عبد اهلل األنصاري عنه أنه

والده يف السجد, وحيافظ عىل أدائها مع والده يف كل فرض من الفروض, حتى صالة 

ه معه إل السجد وهو صغري السن؛ إل أن تّشب الدين يف الفجر, فقد كان والده يأخذ

 ثم أصبح مؤذًنا بعد ذلك. .عروقه ودمه

أغرق يف القراءة, واستمر يف  - كام يقول صاحبه األنصاري - بعدها لكنه

إل أن حتول حتواًل  جتامعية والسياسيةر األدبية واالاإلطالع عىل خمتلف اآلراء واألفكا

؛ ثم أخذ التقاليد والعادات الوروثة يف نظرته إل احلياة, وإل بعضكلًيا يف تفكريه, و

يتعاطى اْلمرة التي تغزل هبا كثرًيا يف شعره, وهكذا, إل أن أصبح منعزاًل يف أفكاره 

 وآرائه عن بيئته التدينة, وعن الجتمع الحافظ. 

تكب, ى واسفنصحه أهله وأقاربه وزجروه عن هذا السلك الهلك, ولكنه أب  

فهجروه واعتزلوه ونبذوه, فلزم العزلة واإلنزواء ومعاقرة اْلمر مع من هم عىل 

ته ل يصل عليه )مّشبه( إل أن أصابه اهلل بالعمى وهلك غري مأسوف عليه. وبعد وفا

, وقاموا بحرق ما وجدوا من أشعاره التي تنضح بالكفر واالعرتاض عىل أحٌد من أهله

 ئره. شع اهلل واالستخفاف بشعا

عبة لن أعقاهبم بعد أن أبرصوا الطريق,  مثلة للناكصني عىلاألهذه ولعل يف 

ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   : ن قال اهلل فيهمحتى ال نكون مم ,يعتب

ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ  

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  وممن قال اهلل فيهم:  (. ٢٠٢البقرة: ) ھ 

 (. ٢٣حممد: )  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ 
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لد سنة  , و  ـه وقرأ العلم عىل والده, ١٣١اسمه أبو الفيض بن البارك الناكوري 

وأخذ بعض الفنون العربية عن الشيخ حسني الروزي, ثم أقبل عىل قرض الشعر إقباال 

دبية, ت تدل عىل اقتداره عىل العلوم األاكلًيا, وخاض كثرًيا يف احلكمة العربية, له مصنف

ا عىل جع الكتب النفيسة, منها )موارد الكلم( الغري منطوق يف األخالق. وكان حريًص 

من الكتب الصححة النفيسة, أكثرها كانت  ١٥١١بذل عليها أمواال طائلة وجع 

 مكتوبة بأيدي مصنفيها. 

فاستقدمه « ايون البابريأكب شاه بن مه»ووصل خبه لسلطان اهلند األشهر 

وسمع قصائده, فأعجب به, وجعله من خاصته ومن أقرب رجال مشورته, ولقد قام 

ذلك الزنديق بإفساد عقيدة السلطان أكب شاه حتى أخرجه من الدين بالكلية, وجعله 

 حرًبا عىل اإلسالم وأهله. 

والعجب كان خمرتع اجلد واهلزل  »قال عنه العالمة البدايوين يف النتخب: 

والكب واحلقد, وقد جع من خصال الكفر والنفاق واْلبث والرياء والرعونة, ما ل يكن 

أل؛ د يف زمانه, وكان غاية يف العناد والعداوة ألهل اإلسالم, والطعن يف أصول الدين 

واحلط من الصحابة وتابعيهم والسلف واْللف من القدماء والتأخرين من األحياء 

ن يفوق اليهود والنصارى واهلندوس والجوس ألف مرة يف هذا واألموات, حتى كا

 «.  (٢)الباب فضاًل عن الروافض

ملا رأى هذا الضال الزنديق إنكار السلمني عليه ومبالغتهم يف احلط عليه 

ح دْ ن ق  رضه م  والتحذير منه أعلن عن عزمه تأليف تفسري للقرآن الكريم لتطهري ع  

وزندقته كان يعمل التفسري وهو يف حالة السكر واجلنابة, الناس, ولكن من كفره ونفاقه 

                                                           

: لوى أنفه ثم صاح ص (١) ا ليس بن باحعَوى الكلب  ا ممدود   .ياح 

 ( الروافض: الشيعة.٧)
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وكان يلقيها عىل األرض وتطأ الكالب أوراقها, وظل عىل زندقته وضاللته, وكل يوم 

يقنع السلطان السفيه ببدعة جديدة وضاللة أشد من سابقتها حتى حانت هنايته التي 

 . كانت مليئة بالعب والعظات وآية من آيات الرمحن يف خلقه

خلًقا كثرًيا, وكاد أن هيدم اإلسالم  لر أصيب ذلك الزنديق الضال الذي أض  

باهلند, أصيب بمرض نادر وغريب حار األطباء فيه, حيث تورم وجهه للغاية, ويف 

نفس الوقت نحل جسده حتى صار مثل العصا البالية, وبعد فرتة من العاناة الشديدة 

مثل الزنوج, وكان من قبل شديد البياض مع الرض الغريب, اسود وجهه حتى صار 

ي كالكالب, حتى أن السلطان أكب شاه ملا عاده يف بيته هبي الطلعة, وبعد فرتة أخذ يعو  

عوى عليه كالكلب, وصار الناس يتحاشون الدخول عليه, حتى أوالده وأهل بيته 

ت وهو جعلوه يف بيت منعزل خوًفا من العدوى, وظل الزنديق يعوي ليل هنار حتى ما

 . (٠) يعوي كالكالب

 

 

 

                                                           

 .(١٢٧/ ٦) عبد احلي بن فخر الدين احلسيني, اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم (١)
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ين اللحد إيليا أبو مايض قصيدته الشهورة )الطالسم(  كتب الشاعر النرصا

التي تتناىف مع ديننا اإلسالمي ويف نظرته لسألة اْللق واأللوهية والوت واحلياة بعد 

 . وما إل ذلك الوت

الشاعر  فس البّشية اجلدال يف البدهييات لكن هذاوإنه من الصعب جًدا عىل الن

لكن اجلميل هو تلك القصيدة الرائعة التي رد هبا الشاعر  ,فيها بشكل غريب ل  جاد  

وذلك يف قصيدته )إنني أدري يف نقض  ,عىل تلك الطالسم السلم فتحي حممد سليم

السلم ود ردبعض ونذكر  ,ونذكر هنا بعض أبيات هلذا اللحد الرتاب. لست أدري(

 قال اللحد:, عليها

 ولكن ي أتيت   ،ال أعلم من أين ،جئت  

امي طريقا فمشيت  ــق ولقد أبرصت    د 

 ت  ين ذا أم أبَ ـه ا إن شئت  وسأبقى ماشي  

 طريقي؟ ت  رن ـ؟ كيف أبَص كيف جئت  

 !لست  أدري

 ودن ــــأنا يف هذا الوج أم قديمٌ  أجديدٌ 

 ودن ــــيف قي ري  أم أس   طليٌق  هل أنا حر  

 ودن ـق   يف حيايت أم مَ يس  فن نَ  هل أنا قائدٌ 

 ...  ي ولكنر  أمتن ى أن ني أدن 

 !يت  أدر  لسن 

 ؟رين ـأم قص ي؟ أطويٌل ، ما طريق  يوطريق  

 ؟ورن ـفيه وأغ   ط  ـــأم أهب عد  ــأنا أص هلن 

ائر   رب   أأنا الس  رب   يف الد   ؟رين ــيس   أم الد 

هر   ال نا واقٌف أم ك    ي؟جير   والد 

 !يلست  أدر  
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 اا سوي  إنسان   راين قبلَم أصبحت  أت  

 اشي   راين كنت  ا أم ت  راين كنت ُمو  أت  

ا أهلذا الل غو َحٌل   أم سيبقى أبدي 

 لست أدري... وملاذا لست أدري؟

 !لست  أدري

 ا؟كَ نن م   ا هل أنا يا بحر  يوم   البحرَ  قد سألت  

 ا؟كَ نن ي وعَ بعضهم عنِّ  ما رواه   هل صحيٌح 

 ا؟ا وإفكَ ا وهبتان  زور  رى ما زعموا أم تَ 

 :ه مني وقالتن أمواج   تن كَ ضح  

 !لست  أدري

ا البحر، أتدري كم مضت ألف علين   اكَ أَي 

اطىء يدري أن ه جاٍث   اكَ لدين  وهل الش 

ا منــَك تدر   وهل األهنار    اكَ إلين  ي أهن 

ي األمواج    ؟حني ثارت   قالت   ما الذ 

 !يلست  أدر  

َ  أنت يا بحر أسريٌ   كن آه ما أعظم أْسن

ا اجلبار    كن ال متلك أمرَ  أنت مثيل أَي 

ذر   َركن أشبهتن حال ك حاِّل وحكى ع  ذن  َي ع 

  و؟وتنج   األْسن   و منَ فمتى أنج  

 !يلست  أدر  

 اشاطئاكَ  شاطئاه   ، بحرٌ يا بحر   ،إن ني

 ااكَ فَ نَ تَ اكن  الل ذان   واألمس   املجهول   الغد  

 ، يف هذا وذاكَ ، يا بحر  نا قطرةٌ اَل وك  

 ... ؟ إين، ما أمس  ي ما غدٌ ن  لن ال تَس 

 ي!أدر   لست  
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 ، وأنا بني املقابرلنفيس   ولقد قلت  

احةَ  األمنَ  هل رأيت    ؟رن إال  يف احلفائ   والر 

ود عَ تن فأشارَ   (٠)يف املحاجر ٌث ين : فإذا للد 

ائل إين :ثم قالت ا الس    ... أَي 

 !لست  أدري

 ونشورن  بعٌث  بعد املوت   القرب   أوراءَ 

 (٢) ودثورن  اءٌ نأم ف فخلودٌ  فحياةٌ 

 ورن أم كالم الناس ز   أكالم الن اس صدٌق 

 ي؟يدر   الناس   أصحيح أن  بعَض 

  ي!أدر   ت  لسن 

 نين ــــــي بيقي وأدر  إنني أدر  

ي وِّ  وطنين  ت  ـــــأنني س 
ٍ
 من ماء

 ماٌء مهنين  ،طفةٍ ن ن  ٌة م  ــــضغم  

لَِّقتن يف م  يفالر   خ   نٍّ َمكنين ـك   حن

بنين ـــــــــــاحل أنب    قِّ وقرآٌن م 

 أمنين  ادق  الوعد  ـعن رسوٍل ص

 ل  ربِّ العاملنين ـــــــــإن ه  تنزي

كمٌة بالغةٌ   لون كنَت تدري؟ ،ح 

 يتدر   لسَت 

                                                           

(٠)  : نْي: ما أحاط هبا. .أفسدعاث  ر الع  ْج   حم 

ث ور   (٢)  جع دثر وهو املال الكثري. , الد 
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يبن ــــــَتسأل  البحَر وترج    و أنن جي 

ناج  م 
ناجيه   احلبيبن  اةَ ـــــــــــوت 

؟ٌد َمنن ت  ـــــــأبعي ي أمن َقريبن
 ناج 

ا آهات  َشك   ريبن  اكٍ ـــــــــإهن   م 

ئ طن يبن ــَجَثت  الش 
ج  َصخ   ان  واملَون

 ٍت َرهيبن ـَصمن  ظ لمة  األعَمق  يف

َخ   ر  بالعيش  الَعجيبن ـــــعاِلٌ َيزن

 فكيَف البحر  يدري؟ أنَت ال َتدري؟

 يسوف تدر  

آَل هلن َتبغي ر  الت سن
ث   وابا؟ـــَج    تكن

 وابا؟ـــــأمن بحقٍّ أنَت ترتاد  الص

 ابا؟ــعَ م   اأمن هو التشكيك  أسلوب  

قن  َء فيزداد  اضطــي  ق  املَرن
 ارابَ ــــل 

ستطابَ  ايق  ــر  رح  ــإن يف الزه  ام 

َنن جَتني 
ضاب  فاسأل  النحَل مل   (٠) االر 

 اابَ ــاللبِّ ك ت إن يف الكون  لذي

فن  نن س 
من ـــــآية  َبيِّنَة  م   (٢) ريــر  ع 

 ي؟ر  دن ــــــتَ أفَ 

 ه  َألنف  سؤالن ـــــــــَونَ وسؤاٌل د  

وارٍ ـــــــوافرتاض دالن  ات  ح   وج 

نن بني  َطي  
َتها م  غن  ات  امل حالن ـــــص 

                                                           

ط ع الس   ,رغوة العسل :ابض  الر   (٠)
ر.ق   . فتات السكو كر

فر: كتاب (٢)  . س 
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ضالن  ار  ـــــــإن ه اإلنك  والداء  الع 

نن ن ف
َعَمٍت بالض  ـــــم  فن  اللن وٍس م 

َبق   سن نن  ام 
 ث  تدريــــحيَهي أنَته  م 

 يدر  وف تَ ـــــي( سأدر   )لست  

 تين رَ دَ  ال

ل  العق م  رن يف الوجودن ــأعن  َل وَفكِّ

دودن  وَن َتناَهىـــــــجَت د  الك  ب ح 

من أرض  
ا ض  َرُت   َن ق يودن ــــــنا َدون

ه أنَت والناس  عىل هذا  ودن ـــش 

ل  ودن ــــــــــــوَفناٌء وَبقاٌء وخ 

دف اَعَبث   حودن؟ ، أمن ةٌ ـــــأمن ص   ج 

، وَمنن َقن نَ   ها؟ـــــــــأمن قوانني 

 ت عودن؟ ون  ــــــــأإىل الِل أم الك

 يأنا أدر  

 يف رحاب  األرض  ال فوَق الغَممن 

 لألمامن  دري َأنن ستميشــــــَأَفت

َ ال ت برص  لي ؟ ال  ــــــِل   يف الظالمن

َ ال متيش َمق   مامن  اود  ــــــــــِل   ب ز 

نَت ما  بُت   اٍح وَحرامن ــــــــبني م 

 النعامن  ه  تاهَ ــــــــمثلَم عن بيض  

: إبص ظامن ــــــــَثم 
ٌ ب ن   اٌر، َفَميشن

ت س ؟ اٌف َتم  هذا أمن ــــــأعن ر   ب َقدن

 يتدر   لسَت 

لنَت نسي  َج العنكبوتن ـــــلو تأم 

َهى البيوتن  امٍ ـــــــبنظ  َيبنَتني َأون
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م ؟وخ  املََلك  ــأين هذا من ش   وتن

لنَت آلثَ  لو َت السكوتن ــــَتَعق   رن

 رى يوَم متوتن ــسوف تدري وت

ال   َثم    ه الن عوتن ــــــال ت داني َهون

وتن ــــــــأتظن َن بأنن س  وف َتف 

واظٍ  ي؟ من ش  ر  ج  اجللَد وَيفن
ننض   (٠) ي 

 ير  دن سوف تَ 

 ون  فسيٌح ومجيلن ــــــــــإن ه الك

 لن ــــــــنظراٌت يف شوٍق وأصي

 راٌب َسلنَسبيلن ـــــــــووروٌد وش

 اٌت وسهولن ـــــــــشاخم جباٌل و

قولن ــــــــــومياٌه جاري  اٌت وح 

ر  َتنَاَهتن  من  لن ـــــبالرحي رحلة  الع 

نا نم ت  ف  ــــــلو وضعن  يلن لة  يف إسن

َي جتر  ــــــــــأنَت جت  يري، َوهن

 ي؟ر  دن ـــتَ أفَ 

 يأدر   َف ــــي كيي وأدر  إن ني أدر  

 ريــــــوَأمن  إن ني أمل ك  من شأين

 جَينريــــــإن ني أفه
 م  ما يف الكون 

ري يف حدوٍد ضمَن تفكريي  وَقدن

لوكي باختي  (٢)اري ال ب َقّسن  ـــــوس 

                                                           

(٠) : ء  َر ى ال ه وقط عهفر   . فت ته, قط عه قطًعا صغرية, شقر

ه. َقّسن   (٢) ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ٹ ٹ : إكرا

= 
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ي اء  َمنن َقدن َشد  ــــغايتي إرض  أْسن 

يب فيه إص    يي وَخرين  الح  ــــشع  ر 

 يدر  ـــسوف ت

مومَ  رب  ــــــإن  يف العق  اواألفعى س 

 لة  ما َيشفي السقيََم ــــــــالنح إن  يف

 وحليََم  َم  ــــــــــــإن  يف الناس كري

د   اخاسئ   مـــــــــــإن  فيه  لئيََم  اوغن

 ونعيََم  اة خري  ــــــــــــــإن  يف اجلن  

 امومَ َوَس  اعذاب   ارــــــــــــإن  يف الن

 ِّ  حكيَم   امجع  ها داد  ـــــــــَعت أضمج 

 يي ويدر  يدر   لم لـَمنن ــــفاترك  الع

 يدر  ــــسوف ت

 الن ــــــــأمٍر ع ض يسأل  السائل  عن

 ه قبَل السؤالن ـــــــــــويناجي نفس

 اخلَبالن  أدري( ضاَعَفتن منك )لست  

م و  ــــــتن أمثالَ دَ رَ أو  الضاللن  دَ رن ك 

 الن ــــــــالقت أنَت ال تثبت  يف ساح  

َوى يفـــــــــوجب  زالن النِّ  اٌن ليس َيقن

 (ىٌء يف )لست  أدريــــــهارٌب خمتب

 يدر  ــــسوف ت

 

                                                           

 (.٢١ -٢٢التكوير: ) ۈئ  ۈئ  



 151 

 

  مر ث   والمٌ  عنيٌ 
دةٌ  ياءٌ , ونونْ  ألٌف , يمْ م   وهاءْ  مشد 

 ناءْ الع   أ  نا ابتد  ه   ان ه  م  

 داءْ الر   ة  ر  السامرس  نا ج  ه   ان ه  م  

 ثاءْ الغ    النهر  ى عىل  وطغ  

 نادْ والع   العاملة   وتنتفض  . عنيٌ 

  ه  وْج  يف مالمح   ويظهر  . المٌ 
 
 سادْ نا الك  عال

 الفسادْ  م  عل   دٌ لح  ويرفع م  . ميمٌ 

 احلصادْ  ئ  بتدوي  . ألٌف 

 اجلرادْ  ى وجيتاح  ب  ك   نكسةٌ  وتبدأ  . نونٌ 

 تي يف اليانصيْب أمر  ق  وتغر  . ياءٌ 

 احلبيْب  األمل   ة  هام   وتقطع  . هاءٌ 

  مر ث   مٌ وال عنيٌ 
دةٌ  ياءٌ , ونونْ  ألٌف , يمْ م   وهاءْ  مشد 
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 عشاموي.من قصيدة احلروف القط عة, للدكتور عبد الرمحن ال (٠)
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 يا غريْق  ك  عين   أمام   ا الطريق  هذ  
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ْ ال   يق  د  للص   يقول   ير ب  ى النر ورأ     ك  ب  فر    نْ ز   حت 
 امءْ  السر يف 

 كبياءْ  يه نبة  ويف عين   ,جهل   اى أب  ورأ  

ءْ الثر  اق  شر ع   فأين   تاق  الع   من اإلبل   ةٌ ائ  م    را

                                                           

ت( ٠) : صاح وصور  .نع ب الغراب 
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 ياءْ و  األقْ  ال  الرج   أين  

ق  رس   ل  يا أبا جهْ  ْل س    اءْ األنبي   إمام   نْ ع   ة  ا

 يف بدر   اْليل   صهيل   عْ اسم  

 ن الدماءْ م   الراشفات   السيوف   وقعقعة  

 ج  يف و   خ  رْص  ي   ل  ي بالرمْ ن  أنر ك  ل  
 اءْ ي  ق  األْش  وه 

 األدعياءْ  خاب   لقوم  ا وه  وج   ْت شاه  

 يف الفضاءْ  ل  ج  لْ ج   ي بالصوت  وكأنن  

ك  ب    األنبياءْ  خري   ّشا

 اءْ الفن   هم نحو  طريق   الّشكني   ل  خيْ  وات  هْ ص  

 ْ  ما يشاءْ  يفعل   اهلل   فإنر  فاصب 

 السؤاْل  ل  ع  اشت   ه  ر  غْ  يف ث  يا سائاًل 

 اهلالْل  ناصية   ,الشمس   وجه   ى عيناك  ا تر  م  أو  

 ونونْ  د  هلا م   ٌف أل  , ءْ ورا قاٌف 

 اليقنيْ  هي   ي احلروف  هذ  

 بالظنونْ  يعصف   احلق  

ر   فأين   عٌ بْ ن    ونْ د  الوا

 الشاربونْ  يغ  ستس  ل ما ال ي  ن ك  ا م  صف   هنرٌ 

ن    كم يا مسلمونْ قرآ

 مْ ي  ق  . قاٌف 

 ر  . راءٌ 
  ي  ق 

 
 مْ م  للق   ٌي عْ س   ,الجد   يف سامء



 154 

 (٠)مْ م  ش   ,إخالٌص , ن  الكوْ  برب   نٌ يام, إل  الذ   يف زمان   باءٌ إ .ٌف أل  

 للصنمْ  ل  ل  التذ   س  ن  ن د  م   وح  الر   اء  ق  ن  . ونٌ ن  

 ونْ ون   د  هلا م   ٌف أل  , وراءْ  قاٌف 

 المْ الظ   ي اكتسح  الذ   ر  الفجْ  هذا هو  

 احلرامْ  يف البلد   اْلري   إل رحاب   السالكني   ب  رْ د   وأضاء  

 امْ إل األم الطريق   ك  ن سل  م   فاز   قدْ 

 ونونْ  د  هلا م   ٌف أل  , وراءْ  قاٌف 

  (٢) م  ا الوهْ هذ   سيزول  
 يدةْ العق   ل   ظ  يف 

 هْ ود  د  ح   مغرور   كل   ف يعرف  وْ س  ول  

 أمر  تبدأ  ف وْ س  ول  
 ها السعيدةْ ت  حل  ر   ي باحلق  ت 

 

 

 

~ 
 

 

                                                           

ه: ارتفع أعاله( ٠) : شاهق., شمر اجلبل  ونحو   جبٌل أشم 

 ( أي العلامنية.٢)
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