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إن احلمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا ومن سيئات 

ال إله إال اهلل وحده ال وأشهد أن  ،أعاملنا، من هيد اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له

 .عبده ورسوله احممد   وأشهد أن   ،رشيك له

 أما بعد؛

 .{27}اجلاثية: [ۓ ۓ ے ے ھ ھ]قال اهلل تعاىل: 

ن يرث أ إىل ،صولٌة وجولة، وصحوٌة وغفوة لهظل تسولن ينتهي الباطل إىل قيام الساعة، 

 اهلل األرض وَمن عليها .

ز الذين يتبعون وينحا ،الون إىل باطلهملينحاز البط   الكفرية مفتوحة  ستبقى كل التأويالت و

 ہ ہ ہ ہ ۀ]ما تشابه منه الزيغ إىل زيغهم وينحاز الذين يتبعون ما تشابه منه إىل 

 . {7}آل عمران: [ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 [ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی] وينحاز الصادقون يف جتردهم للحق إىل صدقهم

 .{119}املائدة:

م له أن ال لعبادعىل ا من رمحة اهللو ا، يتجش  ا ضعيف  كفر سيظل إىل قيام الساعة مرجوح 

 البطالون تأويالٍت تلو تأويالت، وحيتاجون له كوماٍت من املعاجلات.

وبعد كل هذا العناء ومع أول ملحة صافية من أوليات العقل وبدهييات النظر املجرد يذوب 

 ى ې]كل السفسطات عرب التاريخ  الباطل كام يذوب الثلج وينهار بكل جعجعته كام تنهار

 . {17}الرعد: [ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى
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 [ڻ ڻ ڻ ں] إىل قيام الساعة منصٍف  عىل احلق يف جدالٍ  الباطل لن ينترصف

 .{81}اإلرساء:

 {141}النساء: [ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]
(1)

. 

 الكفر واإليامن

 جوحة!رم ضعيفة وتأويالٍت  ميناتجمرد افرتاض وسفسطة عقلية وخت باطلالوسيظل 

–نقلية والسمعية ال، التكاسل عن استخدام األدوات العقليةفالباطل يف األصل يقوم عىل 

 .{10}امللك: [ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ] -النبوات

 !"اإلحلاد"ومن أظهر أنواع الباطل 

ا لإلحلاد يف كلمتني فهو:   فسطةس– االبتالءات–ما مل نحط بعلمه  جْعلولو أردت تعريف 

 !-اإلجياد وغاية الصنع وبديع اخللق روعة–بعلمه  أحطنا ما عىل

ا قائام  عىلبينام يبقى  أدلة النبوة الفطرية و جاألدوات العقلية واحلج استخدام اإليامن مسلك 

 ه.اومعطيات خلق اهلل من إبداع ُصنعه وإتقان ما ذر

نت أ ونحن يف هذا الكتاب لن نفعل أكثر من حتفيز عقلك وضبط بدهيياتك، ويبقى قرارك

 وحدك!

 فهذه رحلة نبحر فيها عرب اإليامن واإلحلاد راجني أن يتضح املقصود ويبني املطلوب! 

 فإىل الرشوع يف الرحلة عىل بركة اهلل!

 

 

                                                 

 .لمؤلف، من إصدارات نيو بوك للنرش والتوزيعل "مناظرة امللحدين"راجع كتاب  (1)
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 إما اإلميان أو الفوضى

Creed or Chaos 

اب امللحدين يف العامل ريتشارد داوكينز أن اإليامن ضمني ا  Richard Dawkins يعرتف عر 

 جوهري ملعرفة اخلري والرش والصواب واخلطأ. بالرسل والرساالت رشطٌ 

ا الدفاع عن القيمة األخالقية امل"يقول داوكينز:  طلقة عىل أرضية أخر  من الصعب جد 

"غري الدين
(1)

. 

فداخل أرضية الدين وحسب يمكن استيعاب معنى اإلنسان وحتليل ظاهرة وجوده، 

 والتأسيس لقيمته وأخالقياته ومبادئه.

وخارج الدين يتحول اإلنسان إىل جمموعة من الذرات املتالمحة بال معنى، والتي تتحرك بال 

 غاية وترتطم بال هدف.

امل يصم حالة عدم اإليامن والذين ال يملكون نور اإليامن بالدين لن يستطيعوا فالعامء الك

  [.40]النور:  [ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ] أن يوجدوه

 .بدون اإليامن بالرسل يتسمم كل يشءف

 ويفقد الوجود بأكمله معناه.

ا انتقاد أفعال شخص   هتلر.مثل ويصبح من العسري جد 

                                                 

(1) It is pretty hard to defend absolute morals on grounds other than religious 

ones. (The god Delusion, p.232) 
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: ريتشارد داوكي عرتفويف هذا ي داخل العامل اإلحلادي املادي احلتمي ال يمكن "نز قائال 

"ختطئة هتلر
(1)

. 

فاإلنسان من منظور املادة، ومن منطلق اإلحلاد جمرد نمط مادي ثالثي األبعاد ال قيمة 

 لوجوده وال غاية لسعيه.

 فال ختتلف أفعال هتلر اإلجرامية عن أفعال املصلحني، فالكل بال غاية!

ا مدوية  أن: أصل النور هبة إهلية تقرتن باإليامن، ولن تستطيع كل فلسفات ولذا لك أن تقوهل

العامل أن تؤسس لومضٍة من نور، ولن تستطيع كل ماديات العامل أن تؤسس للمحٍة من قيمة 

 اإلنسان أو غاية وجوده.

 ولن تستطيع كل حماكم العامل أن تكبح مجاح جريمٍة واحدة عىل أساٍس عقيل أو فكري!

ي ال ينفصل عن املنظومة املادية وال فاإلن سان باملنظور املادي هو ُجرم ناتج عن جتمع ذر 

 معناها! "الغاية"يتاميز عنها وال تتحق له غاية بوجوده، وتفقد حتى كلمة 

هو نتاج نفس اإلنسان... ": Carl Sagan يقول امللحد الالأدري الشهري كارل ساغان 

"ة لصناعة حجرالقوانني والثوابت التي كانت الزم
(2)

. 

                                                 

(1) What's to prevent us from saying Hitler wasn’t right? I mean that is a genuinely 

difficult question. 

http://byfaithonline.com/richard-dawkins-the-atheist-evangelist/ 

(2) Essentially the same laws and conistants are required to make a rock 

Carl Sagan, Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space. 

http://byfaithonline.com/richard-dawkins-the-atheist-evangelist/
https://www.goodreads.com/author/show/10538.Carl_Sagan
https://www.goodreads.com/work/quotes/1816628
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منتهى  George Gaylord Simpson جورج سيمسونويصف األستاذ بجامعة هارفارد 

اإلنسان ما هو إال نتيجة عملية طبيعية غري هادفة، مل تكن  "تصور اإلحلاد عن اإلنسان فيقول: 

"تضعه يف احلسبان
(1)

. 

 -طال!!وجورج سيمسبون هو عامل احلفريات وأحد أبرز دعاة التطور عىل اإل-

 مل تكن املادة لتضعنا يف احلسبان!

ا للرؤية اإلحلادية حصيلة قو  طبيعية عنيفة، ومل نكن ُمصممني البتة لنصري يف  ألننا طبق 

 الواجهة!

 ويف حقيقة األمر ال يمتلك اإلحلاد جواب ا أفضل من ذلك.

 د.وجوولن يستطيع امللحد أن يستمد قيمٍة حلياته يف إطار تلك الرؤية املادية لل

نحن هنا ": Stephen Gay Gouldيقول التطوري الالأدري األشهر ستيفن جاي جولد 

 ألن طائفة غريبة من السمك كانت زعانفها ذات تركيب خاص مكن ها أن تتحول إىل أرجل.

"ال يوجد جواب أسمى من ذلك 
(2)

. 

ا ال يوجد جواب أسمى من ذلك.  بالفعل إحلادي 

                                                 

(1) Man is the result of apurposless and natural processthat didn’t have him in min. 

 Simpson, George Gaylord. 1970. The Meaning of Evolution. New Haven, CT: Yale 

University Press, P.345. 

(2) The meaning of life: reflctions in words and pictures on why we are here, 1991, 

p.3. 
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 [ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] قيمته ونيس معنى وجودهفمن نيس اهلل نيس نفسه ونيس 

 . {19}احلرش:

 سبحان اهلل!

 إهنا سنة كونية ال تتخلف!

 سنة كونية تتبع كل كافر يريد أن ينسى اهلل؛

 فإذا به ينسى نفسه.

وهكذا ففي الداخل اإلحلادي ال يستطيع اإلنسان أن يستمد معنى  للقيمة وال لألخال! وال 

 للغاية.

مر معنى وجود اإلنسان يف هذا العامل وُتدمر مبادئه ومطلقاته فلن وأنت إذا أردت أن ُتد

 تفعل أكثر من أن تنزع غاية وجوده عنه، وحتاول أن تومهه بعبثية وجوده.

 ومل يفعل اإلحلاد غري ذلك!

يتحدث امللحد ريتشارد داوكينز بفخر عن شخٍص ما أخربه أنه مل ينم لثالثة أيام متواصلة، 

نظرة اإلحلادية للوجود التي يبثها داوكينز يف كتبه، فقد اكتشف ذلك الشخص بعد أن اطلع عىل ال

أن احلياة جمرد خواء بال معنى! -والكالم عىل لسان داوكينز–
 (1)

  

 هذا ما يِعد به اإلحلاد.

، ويتحول اإلفساد  ويف هذا اإلطار الذي أفقد الوجود معناه؛ تصبح أكرب اجلرائم بال معنى 

 Arthur Allen Leffت ذرات مرتاطمة بال غاية.  يقول آرثر ألني ليف يف األرض إىل حركا

                                                 

(1) One man said he didn't sleep for three nights after reading The Selfish Gene. He 

felt that the whole of his life had become empty, and the universe no longer had a 

poin. 

Reinventing the Future, p.112. 
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ال توجد طريقة إلثبات أن حر!  "أستاذ القانون بجامعة يال بالواليات املتحدة األمريكية: 

"األطفال بقنابل النابامل هو يشء يسء
(1)

. 

 ا.اري  فإذا كان اإلله غري موجود فإحرا! األطفال بقنابل النابامل قضية نسبية حض

ا منطقية.  إذا كانت مقدمتك منطقية فالنتيجة أيض 

 وال تستطيع من داخل اإلحلاد أن تِصم املقدمة أو النتيجة بالفساد!

ص احلائز عىل نوبل يف األدب تشسالف ميلوتش  ا عىل ما سبق ُيلخِّ  Czeslawوتوكيد 

Milosz  مفاتن العدمية احلذرة "يف مقالهThe discreet charms of nihililsm"  املوقف عىل

 ؛ فاعتقادك بعدم احلياة بعد املوت هو أكرب خمِدر للقيم."اإلحلاد أفيون الشعوب"النحو التايل: 

ا ضخام  لكل املجرمني والقتلة والزناة بأنه ال بعث وال حساب!   فاإلحلاد يقدم عزاء 

تشارد ريوداخل هذا التخدير املُتعمد للقيم يصبح االغتصاب عمل حمايد. وهذا توصيف 

ا": دواكينز جلريمة االغتصاب فيقول "اعتقادك بأن االغتصاب خطأ أمر اعتباطي متام 
(2)

. 

 وقد أصاب ريتشارد داوكينز؛ فِمن أين لك أن االغتصاب خطأ والتعفف أفضل؟

 وعىل أي مستنٍد تعتمد خطأ فعٍل أو صواب آخر؟

 إذا مل تكن هذه هي الفوىض فام هي الفوىض؟

 ومن أجل ذلك!

                                                 

(1)there is today no way of ‘proving’ that napalming babies is ba Economic Analysis 

of Law: Some Realism about Nominalism (1974). 

(2) Your belief that rape is wrong is an arbitrary conclusion From an interview with 

Justin Brierley of unbelievable. 
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ل حة، فالعقليس حاجة مرشوعة بل حاجة ُملِّ  واإليامن بالدين تصور وجود اإلله: ل أننقو

 .فرضية وإنام ُيعرب عن حاجة رضورية رضورة املاء واهلواء بل أوىل منهام هنا ال يبتدع

 فمعرفة اهلل هي مقتىض عقيل من الواقع املادي ذاته، ومن واقع طبيعتنا نحن كبرش. 

 يف هذا العامل.إننا نطلب شيئ ا ال ي
ٍ
 ستطيع أن يلبيه أي يشء

ا ما!  إنه نداء املقدمة الساموية التي جئنا منها يوم 

ا بصحة مقدماهتا!  إنه نداء القيم األخالقية التي ُنسلِّم مجيع 

 إنه نداء الفطرة.

تلك الفطرة التي نعلم ونوقن من خالهلا بوجود اخلري والرش والصواب واخلطأ والقداسة 

 والنجاسة!

 نه نداء اإلنسان الذي لن يستطيع أن يتفهمه اإلحلاد.إ

  ذلك اإلنسان الذي فشلت وستفشل كل احللول لتحليل ظاهرته خال اإليامن!
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 إما اإلميان أو الفوضى           

Creed or Chaos 

 ال حيتمل العامل بدياُل ثالث ا. 

بر عامل ا بال ديٍن وال إيامٍن باخلالق.  تد 

بر عامل ا ب  ال بعٍث وال حساب!تد 

إذا مل تكن حياة بعد املوت فكل هذا اجلامل يف احلقول واألمواج واألزهار هو رعب
(1)

  . 

إن الرؤية اإلحلادية ُتفقد العامل املعنى وُتبدد اجلامل وتقتل القيمة وحُتول أروع األشياء إىل 

 رعب. 

 الرؤية اإلحلادية جتعل كل الوجود بال لزوم.

 اجلميلة سخف وهراء!وجتعل كل الغايات 

 وتتحول أمجل األحالم الفردوسية إىل كابوس مرعب.

.  ويصبح الوجود كله بال معنى 

يف  Jean-Paul Sartreُيعرب عن هذه احلقيقة املزعجة امللحد الوجودي جان بول سارتر 

، فأنا قد ظهرت صد "روايته غثيان كالتايل:  ة  فال داعي للوجود عىل اإلطال! وليس للحياة معنى 

"كجرثومٍة مل يكن يل أن أوجد عىل اإلطال!
(2)

. 

 وهكذا يرسم سارتر بريشة اإلحلاد معنى الوجود!

                                                 

  pigeon feathersمن رواية ريش احلامم  (1)

 (Jean-Paul Sartre, Nausea (novel)جان بول سارتر، الغثيان. ) (2)
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التي تظهر وختتفي يف طي  mayfliesفنحن يشء عريض تافه يف هذا الكون مثل ذبابة مايو 

)Chet Raymo( النسيان؛ كام يصفنا داعية املذهب املادي الكاتب شيت رايمو
 (1)

. 

التي نتصور أهنا أهداف ا سامية، هي جمرد وهم؛ كام يقول امللحد الشهري ريتشارد  وكل أهدافنا

)Richard Dawkins( داوكينز
 (2)

. 

ا جتعل العامل مفهوم واحلكمة مدركة والبالء  أما الرؤية اإليامنية فهي عىل املقابل من ذلك متام 

 مقبول والكد جمبور.

 .{6}االنشقاق: [ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]

ة إىل اإليامن هي رشط فكري وعقيل الستيعاب املعنى والغاية ومربرها املعطى فاإلحال

 املادي نفسه.

 ."اإلنسان"اإلحالة إىل اإليامن مربرها ظاهرة 

 ذلك الكائن الذي ال يمكن استيعابه يف إطار املادة وال احلتميات الصارمة التي حتكمها!

 يتطلع إىل السامء.ذلك الكائن الذي أقدامه مغروسة يف الوحل، بينام 

                                                 

(1)We are small, contingent parts of something that existed long before we 

appeared on the scene. . . . We are as incidental to the cosmos as are ephemeral 

mayflies to the planet Earth. At first glance, this was shattering news. Indeed, the 

majority of us have not yet come to terms with it. . . . Our lives are brief, our fate is 

oblivion. 

Raymo, Chet. 1998. Skeptics and True Believers. New York, NY: Walker, p.222. 

(2) ""has shown higher purpose to be an illusion. 

A Scientist's Case Against God," 
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اإليامين  العامل–إىل عامل املُُثل  -العامل املادي–ومن أجل ذلك يصبح االنتقال من عامل احلس 

هو مقصد الوعي اإلنساين يف حال أراد استيعاب ذاته، ولذا فقد ارتسمت صورة املفكر  -الغيبي

 كليات.يف كل احلضارات بالشخص املنعزل عن املجتمع املادي، ألنه مشغوٌل بال

وقد كانت وما زالت املعرفة املاورائية عند املفكرين أعىل املعارف وأرشفها، ألهنا النوع 

الوحيد املنوط بتفسري القضايا الكلية والوجودية واألسئلة الكرب ، فنجد ديكارت مثال  يقول: 

"الفكر اإلنساين شجرة جذورها املاوراء وجذعها الفيزياء وأغصاهنا بقية العلوم"
(1)

.  

 .-الغيب–فأصل اإلحالة إىل اإليامن هو أصل عقيل، هدفه األسمى بحث الوجود احلق 

م هبا البرش اآلن أنه: ال حقيقة يف اخلارج املادي املستقل، وال يمكن إن احلقيقة التي ُيسلِّ 

ضبط احلقيقة بدون دين واستقاء من املا وراء، وال يمكن التأسيس للحقيقة أو ضبط املعرفة أو 

 .املعنى بال دين تقييم

 فأنت بال دين تتحول إىل كتلة خاليا ترتطم عىل جدراهنا أيونات صوديوم وبوتاسيوم.

 زاليل بال حدود وال إطار. Cytoplasmوتصبح نمط مادي من حساء سيتوبالزمي 

-سابق الذكر–فام اإلنسان إال كمبيوتر من اللحم، كام يقول شيت رايمو 
(2)

 . 

                                                 

(1) Descartes, principes de la philosophie, p.26 

ا من  "78، صيف داللة الفلسفة وسؤال النشأة، د. الطيب بوعزة "اقتباس 

(2) merely a computer made of mea 

Raymo, Chet. 1998. Skeptics and True Believers. New York, NY: Walker, p.187-188. 
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إىل  عىل أهنا أقرب -كون اإلنسان جمرد كمبيوتر من اللحم–القضية بل وَيعترِب رايمو هذه 

)almost a truism( البدهية لد  املالحدة
 (1)

. 

 ويف هذا اإلطار يصبح من العسري الدفاع عنك.

 ويصبح كل خطأ صواب، وكل صواب خطأ؛ فال معنى ال للخطأ وال للصواب.

ا الوضع:  ة، بال كون يف حقيقته بال تصميم، بال غايال"يقول امللحد ريتشارد داوكينز ُملخص 

"رش وال خري، ال يشء سو  قسوة عمياء ال مبالية
(2)

. 

ا. ويصبح فعل كل اجلرائم  وداخل هذه الصورة التفكيكية املرعبة يصبح قتل البرش مباح 

ا!   شيئ ا حمايد 

ا"قتل األجنة عمل حمايد"ويصبح إعالن امللحد داوكينز عن أن :  ا متوقع  . أمر 
(3)

 . 

ا لداوكينز كتلة من اخلاليا بال قيمة  فاجلنني طبق 

  مانع منهال أكل حلوم البرش"وتتطور رؤية داوكينز أكثر نحو استيعاب اإلحلاد فيقرر أن: 

"برشط أن يكونوا من األعداء ال األصدقاء
(4)

 . 

                                                 

 .192المصدر السابق ص  (1)

(2) The universe we observe has precisely the properties we should expect if there 

is, at bottom no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless 

indifference. 

River out of Eden, p.131-132 

(3) The god delusion, p.297, 29. 

(4) - Selfish Gene, p. 8. 
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الذي يتطور أكثر  Sam Harrisويظهر زميل داوكينز ورفيق كهنوته امللحد سام هاريس 

ا "وأكثر يف ابتالع اإلحلاد فيقرر أنه :  ال مانع من قتل األصدقاء واألعداء طاملا حيلمون أفكار 

"خمالفة
(1)

 . 

ل املجرم كام يقو–د نووية تستأصل شافتهم إىل األب بقنبلةٍ وال مانع من إبادة املسلمني 

-باحلرف
(2)

 . 

 هذا هو اإلفراز اإلحلادي املتوقع!

  العامل.هؤالء هم أعمدة اإلحلاد يف

 !احلمد هلل عىل نعمة اإلسالم

هم!  كفانا اهلل رش 

ا ما! ا يف عاملٍ لن يصبو فيه إىل احلقيقة يوم   وهكذا داخل اإلحلاد يصبح اإلنسان ممزق 

 ولن يدرك اإلنسان حقيقة وجوده إال داخل رحابة اإليامن.

الفطري  سففي داخل اإليامن يستطيع أن يستوعب احلس األخالقي واحلس اجلاميل واحل

واحلس الوجداين واحلس القيمي واحلس الديني، ويقبل بالتسليم ملعطيات املعنى والقيمة وهكذا 

فحسب يعود اإلنسان إنسان ا مرة  أخر  كام بدأ رحلة رصاعه األوىل مع طموحه الربوميثيويس 

Prometheus  -وتطلعه لتحديد قَدره بيده هو ال بيد خالقه.  -اخلالق التمرد عىل 

                                                 

(1) - Some propositions are so dangerous that it may even be ethical to kill people 

for believing them. 

The End of Faith, p.52 

(2) - Harris, S. (2006) the End of Faith, the Free Press, P.129. 

http://www.imdb.com/title/tt1446714/
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صة ُتذكرنا بالق -ملحمة البحث اإلحلادي عن الغاية يف إطار املادة–إن هذه امللحمة الكرب  

ا ما حتت األرض! ا عظيام  يوم   القديمة لذلك الرحالة الذي رأ  رؤيا أنه سيجد كنز 

الفجاج باحث ا عن كنزه، وبعد أن مضت وظل الرجل جيوب البالد ويقطع الوديان وخير! 

ا حزين ا يصارع العبثية  ا مهموم  السنوات عابث ا يف سعيه وبعد أن أرهقته األيام عاد إىل بيته منكرس 

 والشؤم واحلرسة، والضياع والالمعنى والالغاية!

 وبينام هو كذلك إذ سقط القدح من يده عىل األرض فأحدث رن ة  عظيمة!

ا ال أول هلا يف قعر بيته.فحفر بيده ليجد كن  وز 

 لقد كان الكنز الذي يبحث عنه!

إن الكنز الذي يبحث عنه اإلنسان ال يوجد يف اخلارج املادي، ففي العامل املادي لن جيد إال 

 ما هو مادي، لن جيد إال غذاء جسده، أما غذاء روحه فليس من هذا العامل!

 ادئه وأخالقياته إال يف ظالل القيمةولن يصبح اإلنسان إنسان ا ولن يؤسس لقيمته ومب

 واملعنى والتي ال متت إىل هذا العامل بصلٍة!

 إن املعنى يوجد داخلك أنت. يف فطرتك، وصبغتك التي صبغك اهلل عليها!

 .{138}البقرة: [ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]

القيمة وال  عن إننا لو كن ا أبناء هذا العامل اخلُلص، ملا شعرنا باملعاناة وال االغرتاب وال بحثنا

.  كان هلذه الكلامت معنى 

يتوقف الزمان عند تلك اللحظة التي يلقي  Victor Hugoيف رواية البؤساء لفيكتور هوجو 

 Jean Valjeanبنفسه يف هنر السني حني أطلقه اجلاين جان فاجلان  Javertفيها الضابط جافري 

 بعد أن َقدر عليه.

إن قرار الضابط هو نتيجة رصاع نفيس ال حُيتمل، فلم يكن يصد! أن هذا املجرم أكثر عاطفة  

 وحنان ا منه، وأنه يقدر عىل العفو وحيب العفو ويعفو!

https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
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 هذا الرصاع النفيس الذي دار داخل نفس الضابط ال معنى له إذا مل يكن لنا روح!

العامل ملا بدا فيه يشء نجس أو طاهر، إن وجودنا يستمد معناه من عاملٍ إننا لو كن ا أبناء هذا 

 آخر.

 إننا نوقن وندرك أننا دخلنا هذا العامل برأس مال قيمي معريف أخالقي مبدئي هائل.

 وليس يف هذا العامل ما حيلل شيئ ا من ذلك، وال يربر شيئ ا من ذلك!

من مة واهلدف والغاية، ونرد إليه مطلقاتنا التي نؤإننا أبناء عاملٍ آخر نقتبس منه املعنى والقي

 هبا وال نجد هلا صد   يف عاملنا اخلارجي!

إن الرصاع األزيل بني الضمري واملصلحة، هذا الرصاع ال يوجد يف هذا العامل املادي ما يربره، 

 -طةمرتب–فال يعرف العامل املادي اخلارجي سو  املصلحة، أما الضمري فهو خاصية حمايثة 

لإلنسان، كام أن القيمة خاصية حرصية للروح، إن معنى اإلنسان احلقيقي ال معنى له إال بمقدمٍة 

ساموية؛ هذا هو التنظري األخري لظاهرة وجودنا، إن اإلحالة إىل اإليامن هي مصدر اقتباس وحتليل 

 وتعريف وتفسري الوجود اإلنساين كله.

الثفإما اإليامن أو الفوىض... وال يوجد بديل ث ! 
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 ظاهرة النبوة
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النبوة هي وسيلة املعرفة الصحيحة باهلل ومعرفة مراده من خلقه، ولوال النبوة ملا حصلت 

 ة الوجود وال املصائر بعد املوت وال معنى الدنيا ككل!اهلداية وال حصلت معرفة غاي

ل عليه يف الوصول إىل بعض املعاين الكلية  لكن بعض امللحدة يزعمون أن العقل قد ُيعو 

 للوجود. 

لون عىل العقل  وهذا خلٌل ظاهر فالعقل ال يستقل بالوصول إىل اهلداية، وإال ما اختلف املُعوِّ

 م أشد اختالف. وحده فهم خمتلفون فيام بينه

عندما ُترك الناس للعقل آمنوا باهلل وآمنوا باألصنام واألوثان وعبدوا امللوك وأحلدوا ف

 !واحد وصاروا الأدرية يف آنٍ 

 !ما نتصوربعد فمعطيات العقل متفاوتة للغاية وخترجياته مزعجة وُمربكة أل

ألسطورة ااخلرافة و حقيقي يمنعه من التورط يف صناعة العقل البرشي ال يملك أي عتادٍ ف

 والوهم واهلالوس وقبول كل ذلك واعتباره حقائق!

بدون العودة بالعقل إىل وظيفته األصلية ضمن ُأطر ومسل امت "يقول د. ثامر غشي ان: 

نها الوحي وحُيدد أبعادها الكتاب بدون هذه العودة فإننا نظلم العقل وندخله ميادين ليست  ،ُيؤمِّ

"ا زين  ا حا منكرس  روبه ثم بعد ذلك نلومه ونغضب عليه إذا عاد خائب  ا ليست حميادينه وحروب  
(1)

 . 

ثم تب رص تاريخ األمم وفلسفاهتم وثقافات املتقدمني واملتأخرين، وانظر هل وصلوا بالعقل 

ة الكرب  املسائل الوجودي–وحده إىل نتائج ُمرضية يف مسألٍة واحدة من املسائل الوجودية الكرب  

أم عاد اجلميع حائرين تائهني  -ن هنا، وأين نحن إذا متنا، وماذا بعد املوت؟مثل: ملاذا نح

 يرت صدون باب ا آخر يلِجوا منه لبحث األجوبة؟

                                                 

 ."دة الرشرسالة خاتم النبيني حممد صىل اهلل عليه وسلم، د. ثامر بن نارص، مكتب"الفقرة من وحي كتاب (1)
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الفيزيائي األشهر ويف أول صفحة من  Stephen Hawkingأمل يعرتف ستيفن هاوكنج 

 ؟الفلسفة قد ماتتأن  "the Grand Designالتصميم العظيم "كتابه األخري 

كن رصاحة  الذي مات مل تكن الفلسفة، وإنام االعتامد عىل العقل وحده يف املسائل ل

 الوجودية الكرب !

 ٺ ٺ] فالعقل بدون النبوات، كالعني بدون آلية اإلبصار، وكاألذن بدون آلية السمع. 

 [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .{179}األعراف:

أن يصل بالعقل وحده إىل مفردات معاين Descartes (1637 )وقد حاول ديكارت 

واستطاع هبذه الوسيلة أن هيدم معتقداته يف  ،استخدم وسيلة الشك املنهجي اجلذريالوجود ف

أنا ُأفكر إذن أنا -cogitoأسس لفلسفة الكوجيتو ها ثم بعد، كل يشء حتى األفكار املُجردة

ا باستخدام العقل.  –موجود   أيض 

ا باستخدام العقل. David Humeجيتو عىل يد ديفيد هيوم ثم بعدها اهنار هذا الكو  أيض 

س هلا كانط  والتي بدورها ذابت عىل  Immanuel Kantوظهرت فيام بعد احلداثة التي أس 

 .post-modernismأعتاب ما بعد احلداثة 

 العقل يبني وهيدم .. يرفع وخيفض .. ُيؤله وُيوثن .ف

 يمة واملعنى للوجود باستخدام العقل املفرد.ومل يعد ثمة إمكان لتأسيس الوعي والق

ينة فالدين سف": شيخ االزهر السابق -رمحه اهلل-لذا يقول الدكتور عبد احلليم حممود و

"من نجا بلوح خشب  والعقل لوح خشب وقل  
(1)

.  

                                                 

 ."يوسف كرم: تاريخ الفلسفة اليونانية"انظر:  (1)
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فعندما طلب منه طه حسني  ذكي ا،املفكر الفرنيس الشهري   André Gideوقد كان أندريه جيد

ي يدهشن": ا وقالرد عليه أندريه جيد مندهشـ ؛ يسمح له برتمجة أعامله إىل العربيةا أن يوم  

"اقرتاحك .. اإلنسان املسلم حيمل من األجوبة أكثر مما يثري من أسئلة 
(1)

. 

 . جيد األجوبة عن األسئلة الكلية ويعرف الرسالة اإلهلية فالعقل الذي يعرف صفات اإلله

ينجو  أي يستحيل أن-للتصورات الوجودية  ال هنائية ارح نسخ  يط بواتبينام الذي ينكر الن

 .-اضمني  

بعد أن خاض يف علوم األوائل حتى  يعرتف الرازي يف آخر مصنفاته ومن أجل ذلك

لع ثم قال يف النهاية: ب من الفلسفات حتى تض  المية لقد تأملت الطر! الك" احللقوم، وترش 

لقرآن ورأيت أقرب الطر! طريقة ا ،ال  وال تروي غليال  واملناهج الفلسفية فام رأيتها تشفي علي

ب مثل جتربتي عرف مثل معرفتي ". فنهاية إقدام العقول عقالوِمن جر 
(2)

 . 

 نعم هناية إقدام العقول بال بصريٍة من وحٍي عقال!

فللعقول أقيسة ال هنائية لكل مسألة، ورضوب متباينة متفاوتة. فكيف ينجو بعقله من رأ  

 رحه؟ نسبية ط

عونه "يقول ابن قتيبة رمحه اهلل:  من معرفة -يف تقديسهم للعقل –وقد كان جيب مع ما يد 

اح واملُهندسون، ألن آالهتم  اب واملُس  القياس وإعداد آالت النظر أن ال خيتلفوا كام ال خيتلف احلُس 

 ا؟ ال تدل إىل عىل عدٍد واحد، وإال عىل شكٍل واحد، فام باهلم أكثر الناس اختالف  

"ال جيتمع اثنان من رؤسائهم عىل أمٍر واحدٍ 
(3)

. 

                                                 

 .1945 يوليو 5باريس يف ، "الباب الضيق"كتابه  رسالة من أندريه جيد إىل مرتجماملراسالت مع أندريه جيد.  (1)

 .318ثبوت النبوات ص (2)

 .14تأويل خمتلف احلديث ص (3)
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 فام أشد ترشذم الذين اعتمدوا العقل وحده يف النظر!

فإن خبطهم طويل، ونزاعهم كثري، وآراؤهم منترشة، ": -رمحه اهلل-وقد قال فيهم الغزايل 

"وطرقهم متباعدة متدابرة
(1)

 . 

ن دليل أهنم حيكمون بظٍن وختمني، ولو وير  الغزايل رمحه اهلل أن ردود أرسطو عىل أفالطو

كانت علومهم العقلية متقنة الرباهني كعلومهم احلسابية ملا اختلفوا كام مل خيتلفوا يف علومهم 

احلسابية
(2)

 . 

 فالعقول متفاوتة. وال إجابة إال ببعثة الرسل فهي التي حتسم اخلالف بني العقول.

"سليام تتكافأ فيه أدلتها فانحسم ببعثة الرإن قضايا العقول قد ختتلف ف"قال املاوردي: 
(3)

 . 

وتفاوت العقول ليس لتفاوت األفهام فحسب، وال لتفاوت القدرات وامللكات فقط. بل 

إن العقل ذاته يتغري يف كل حلظٍة. فانظر إىل نفسك يف يومك وأمسك وغدك. وانظر إىل ما كنت ال 

ا لفظته أو عِقلت غري  تتقلب!  بعقلك ال بعقل غريك ه. فهذا حالك وأنتتعقله ثم عقلته ثم ربام غد 

رمحة اهلل الكربى هي النبوة والرسالة، وكل ما فيها خرٌي مما جيمعون بعقوهلم "ف: 

"املختالة
(4)

. 

 فاملبالغة يف تقدير العقل كذب. وحْجب العقل عن التفكري والنظر قد يؤدي إىل الكفر

 .{10}امللك: [ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ]

ميدانه؛ وآليات العقل هلا مسالكها التي جتيدها، لكن هذه املسالك يف بحرها هي ال  فللعقل

 يف بحر غريها. فإذا خرجت هبا عن بحرها إىل بحر غريها غرقت وأغرقت. 

                                                 

 .76هتافت الفالسفة  (1)

 .76املصدر السابق ص (2)

 .68-2أعالم النبوة للاموردي  (3)

 .252-2امللل والنحل  (4)
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ا! الوهاب فهذه داللة عقلية من  ومثال ذلك أن: العقل قد يدل عىل االمتنان والشكر للرز 

ق التي ال حتىص، لكن العقل وحده ال يدل عىل كيفية شكر اخلال النظر يف املوجودات وتب رص النعم

 سبحانه، وال طريقة ذلك، والرشوط وأوقات العبودية احلقة!

 فبالنص الرشعي وحده تقوم احلجة وُتعرف الطريقة ويرتقي الُعب اد ويذل املتكربون.

–سمع إال بال املعارف قد حتصل بالعقل، ولكنها ال جتب": -رمحه اهلل-قال الشهرستاين 

"-األدلة الدينية
(1)

. 

 فأنت ال تفهم ما يلزمك بعقلك. لكنك يف الوقت ذاته تشعر بحاجتك إىل باريك وخالقك. 

 العقل سابق والوحي سائق!فهنا يكون 

 من الغيب وال يعرف تفصيل املاوراء وجزئياته 
ٍ
أِضف إىل ما سبق أن: العقل ال يدل عىل يشء

 بوته أو نفيه!فضال  عن جممله فضال  عن ث

العقل ... ال تطمع أن تزن به أمور التوحيد "يف مقدمته:  -رمحه اهلل-قال ابن خلدون 

واآلخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات اإلهلية، وكل ما وراء طوره، فإن ذلك طمٌع يف حمال، 

ال  ومثال ذلك مثال رجٍل رأ  امليزان الذي ُيوزن به الذهب فطمع أن يزن به اجلبال وهذا

"ُيدرك
(2)

. 

 فالعقل ال يرصد إال يف نطا! آليات حميطه؛ وال ُيرجتى منه غري ذلك!

                                                 

 .371هناية اإلقدام للشهرستاين ص (1)

 .459املقدمة ص (2)

، رسالة خاتم النبيني حممد صىل اهلل عليه وسلم""ملحوظة: بعض االقتباسات الواردة يف هوامش هذا املقال من كتاب 

 "د. ثامر بن نارص، مكتبة الرشد
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 : لكن دعونا نتسائل
ٍ
 كيف نطا! حميط من العلوم معنيٍ  ما فائدة أن تعرف تفاصيل جزء

 ؟بأعظم مطلوٍب  وأنت جاهٌل 

 ما فائدة أن تعرف شعورك باالمتنان لرازقك وال تقوم بواجبك؟

يات اخللق وشواهد احلق وِحَكم النِعم بعقلك، ثم ال تعرف ردة فعلك تشهد آ ما فائدة أن

 األصلح جتاه ذلك وغاية وجودك؟

 منكرو الرساالت؟عيشه هؤالء ريد أن يي معريٍف  وانحطاطٍ  أي ختلٍف ف
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 كل خرٍي يف الوجود فمنشؤه من جهة الرسل    
 م يف هذا العامل إىل غثاء.، تتحول كل القيبدون الرسل والرساالت واإليامن بالنبوات

بال قيمة كام يقول  star-stuffيتحول اإلنسان إىل جمرد نفاية نجمية بدون اإليامن بالنبوات 

الالأدري كارل ساغان
(1)

.  

بدون التسليم بصحة الرسالة تتحول كل األشياء اجلميلة إىل رعب ويصري الكون بال هدف، 

وتصبح كل الغايات السامية هراء ال ُيطا!
(2)

  . 

 هذه مسلامت يتفق عليها امللحد واملؤمن!

 فالعامل ال يستمد قيمته من ذاته.

ولذلك ال يرغب عن اإليامن باهلل وبرساالته إال َمن أراد أن يدمر معنى وجوده، وُيسفه غايته 

 .{130}البقرة: [ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ]يف احلياة

يف الوجود فمنشؤه من جهة الرسول، كل خرٍي "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: 

وكل رش يف العامل خمتص بالعبد فسببه خمالفة الرسول أو اجلهل بام جاء به، وأن سعادة العباد يف 

معاشهم ومعادهم باتباع الرسالة، والرسالة رضورية للعباد البد هلم منها، وحاجتهم إليها فو! 

                                                 

(1) Video Source: The Shores of the Cosmic Ocean [Episode 1]. 

Some part of our being knows this is where we came from. We long to return. And 

we can. Because the cosmos is also within us. We're made of star-stuff. We are a 

way for the cosmos to know itself. 06 min 04 sec. 

(2) cosmically inconsequential bundles of stardust, adrift in an infinite and 

purposeless universe. 
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ياته، فأي صالٍح للعامل إذا عدم الروح حاجتهم إىل كل يشء، والرسالة روح العامل ونوره وح

 واحلياة والنور، والدنيا مظلمة ملعونة إال ما طلعت عليه شمس الرسالة.

وكذلك العبد ما مل ترش! ىف قلبه شمس الرسالة، ويناله من حياهتا وروحها، فهو يف ظلمة 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]وهو من األموات قال اهلل تعاىل: 

 .{122}األنعام: [ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

فهذا وصف املؤمن، كان ميتا ىف ظلمة اجلهل فأحياه اهلل بروح الرسالة ونور اإليامن، وجعل 

ا يمشى به ىف الناس.  له نور 

ا، والروح إذا ُعدم "يف الظلامت"وأما الكافر فميت القلب  ، وسمى اهلل تعاىل رسالته روح 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]فقد فقدت احلياة قال اهلل تعاىل: )

. {52}الشورى: [ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

"فذكر هنا األصلني ومها الروح والنور
(1)

.  

 بإنكاره للرسل والرساالت! رءفأي ضاللٍة حيياها امل

وكل البرش بفطرهتم وصبغتهم التي صبغهم اهلل عليها لدهيم قناعة بالواجب األخالقي، 

ا هلذا الواجب األخالقي.حتى امللحدين منه  م. لكن ال يشء مادي يعطي تربير 

 فام مصدر هذا الواجب األخالقي؟

 : ال يشء مادي نستمد منه وخز الضمري األخالقي وشعورنا باحلرج حني ُنخطيء!أيًضا

أو عمل آخر  "أخالقي"وإذا مل تكن الرساالت موجودة فال يمكنك أن تصف عمل ما بأنه 

 ."ال يعجبني"وذاك  "يعجبني"قط يمكنك أن تقول هذا ، ف"ال أخالقي"بأنه 

 فبمعزل عن اهلل والرساالت ال يمكنك أن تربر الواجب واحلق والعدل والقيمة!

!  فنحن يف عاملٍ مادي غري معنٍي باألخال! أصال 

                                                 

 .93،94-19جمموع الفتاو   (1)
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 فإما أن هذه األخال! سخف عىل أعىل درجة، وإما أهنا تستمد معناها من عاملٍ آخر!

روح هذا العامل، وهي نبضه األوحد، وبغريها يتحول العامل بكل صخبه لذا فالرسالة هي 

 إىل جثٍة هامدة.

فالدنيا مظلمة ملعونة إال ما طلعت عليه شمس الرسالة كام يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 .الرسالة روح العامل ونوره وحياتهرمحه اهلل، ف

ندها التاريخ بالرصد وظاهرة الرساالت والنبوات هي من الظواهر التي يتوقف ع

ا ال يتكرر. ا فردي   والتعجب واليقني. فالرسالة ليست حدث 

ا، ف ا نفسي ا عند دعاهتا بل هي عىل العكس من ذلك متام  كيونس  كثري من األنبياءوال هي تطلع 

 ،تعدوابتوقفوا يف بداية رسالتهم ورهبوا املوقف وا -عليهم الصالة والسالم-وأرميا وحممد 

ا ولكن دعوهتم  ، بعد أن تبني أهنا دعوة من خارج أنفسهم.استولت عليهم أخري 

طو! واإلرادة اإلهلية العليا التي تبني اختيارهم  تدل عىل التعارضيف البداية مقاومتهم ف

 هذا داللة قوية عىل استقاللية حجة الرسالة عن الرغبة الشخصية والنزعة النفسية.ويف  رغبتهم.

ا ا الرسالة ليست حدث  ا بل هي تتكرر يف أصقاٍع شتى وأزماٍن متباينة؛ يقول مالك  أيض  فردي 

ا ليكون غريب ا ن اد مبعث نبي   ثم إن  "رمحه اهلل: –بن نبي  ا فرد  العكس  ا بل هو عىلر  ما ليس حدث 

ا  ، وهذاظاهرة تتكرر بالكيفية نفسها ،من ذلك ظاهرة مستمرة تتكرر بانتظام واستمرار ُيعد شاهد 

استخدامه لتقرير مبدأ وجودها برشط التثبت من صحة هذا الوجود بالوقائع املتفقة  علمي ا يمكن

"مع العقل ومع طبيعة املبدأ 
(1)

 . 

ا عىل موضوعيتها؟  فهنا لك أن تسأل دعاة التجريب: أال يعد تكرار ظاهرة الرسالة شاهد 

 .{44}املؤمنون: [ڀ ڀ ڀ پ] 

                                                 

 .87مالك بن نبي، الظاهرة القرآنية ص (1)
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 أما التثبت من صحة وجود الرسالة فيسري.

 صده جد بسيط.وتر  

 وآياته متكاثرة ال تتوقف وال حيصيها املتبرص!

 ومدار التسليم بصحة الرسالة يتوقف عىل صد! مدعيها ال أكثر!

ليس مدار التسليم برسالة النبي عىل ما يقدمه من  " :يقول الفيلسوف زكي نجيب حممود

"الة وأمانتهبقدر ما يكون مدار التسليم مبنيـ ا عىل صد! صاحب الرس ،برهان عقيل
(1)

 . 

، وإما -ألنه رسول من عند اهلل–مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل اخللق وأكملهم ف

، فكيف يشتهب أفضل اخللق -ألنه ادعى هبتان ا عظيام  -أن يكون من أنقص اخللق وأذهلم

 وأكملهم بأنقص اخللق وأذهلم؟

ا من األمور أحدمها صاد! كل شخصني ادعيا "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:  أمر 

يف دعواه واآلخر كاذب، فالبد أن يبني صد! هذا وكذب هذا من وجوه كثرية، إذ الصد! مستلزم 

"للرب والكذب مستلزم للفجور
(2)

  . 

ليست املعجزة هي الرشط األوحد للنبوة فُمدعي "ويقول رمحه اهلل يف موضٍع آخر من كتبه: 

وال ُيلبس هذا هبذا إال عىل أجهل ، قني أو أكذب الكاذبني النبوة إما أن يكون أصد! الصاد

 .اجلاهلني

قا! القمر ن قبل انشيوقد أسلم السابقون األولون أمثال أيب بكر الصديق وخدجية وامُلبرش  

ة املُخرب بال آية البت من الناس يعلم صدَ!  وكثريٌ ... واإلخبار بالغيب والتحدي بالقرآن 

اء إىل مرص وقال هلم إن اهلل أرسلني علموا صدقه قبل أن ُيظهر هلم ..وموسى بن عمران ملا ج.

 قال هذا هو الناموس ،وكذلك النبي ملا ذكر حاله خلدجية وذهبت به إىل ورقة بن نوفل، اآليات

                                                 

 .، زكي نجيب حممودموقف من امليتافيزيقيامن وحي كتاب   (1)

 .474االصفهانية ص  (2)
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ا ملا أخربهم بام جاء به وكذلك النجايش وأبو بكر علموا صدقه علام   ،الذي يأيت موسى  رضوري 

 .مانتهوما يعرفون من صدقه وأ

وخرب الواحد املجهول من آحاد ، ا بأنه صاد! رضوري  مع غري ذلك من القرائن يوجب علام  

الناس قد تقرتن به قرائن ُيعرف هبا صدقه بالرضورة فكيف بمن ُعرف بصدقه وأمانته وأخرب 

الناس أو أكذهبم وهم يعلمون أنه من الصنف  بمثل هذا األمر الذي ال يقوله إال َمن هو أصدُ! 

"ألول دون الثاينا
(1)

. 

 فاالستدالل عىل صحة دعو  الرسالة أمٌر يسري. 

 والنبي حممد صىل اهلل عليه وسلم مل يدِع أحد أنه كِذب ولو ملرٍة واحدة!

فقد عجز البرش عن إظهار كذبٍة واحدة يف مجيع عمره صىل اهلل عليه وسلم عىل تعدد مواقفه 

 وكثرة أخباره.

ا قط"  "ما عهدنا عليك كذب 

ا" أمل تكن هذه اجلملة هي أول رد من املرشكني يف أول حواٍر بينه  "ما جربنا عليك كذب 

وبينهم بشأن رسالته؟
(2)

.  

إال بالصاد! األمني، ولذا فقد أخرب القرآن العرب أهنم  -صىل اهلل عليه وسلم-بل ما اشتهر 

ه صاد! بعثته وأن ماكرين حني ينتكرون لرسالته صىل اهلل عليه وسلم وهم يعلمون حاله قبل

 .{69}املؤمنون: [ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے]وأمني 

ت الكتب السابقة ملا ازددت إىل يقين ا!  ولو تبرص 

                                                 

 .318، وبمعناه يف نفس املصدر ص573ص  ، شيخ اإلسالم بن تيمية، دار ابن اجلوزي،بوت النبوات عقال  ونقال  ث (1)

 .{214[ }الشعراء:ڇ ڇ ڇ]انظر تفسري الطربي يف قوله تعاىل  (2)
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ف النبي  ا بالصاد! األمني يف كتب األسبقني. -صىل اهلل عليه وسلم–فقد ُعرِّ  أيض 

وهو السفر اخلاص بنبوءات آخر الزمان،  -آخر أسفار الكتاب املقدس–ينقل سفر الرؤيا 

توحة، وإذا ثم رأيت السامء مف "ونعته فيقول:  -صىل اهلل عليه وسلم-نقل لنا صورة النبي حممد ي

"ا، وبالعدل حيكم وحياربا وصادق  فرس أبيض واجلالس عليه يدعى أمين  
(1)

.  

، "الصاد! األمني"َمن هو الذي ركب الفرس وبالعدل كان حيكم وحيارب، وكان لقبه 

 ؟-صىل اهلل عليه وسلم-غريه  -لسامء مفتوحةا–وكان مبتعث ا من السامء 

إن حجة الرسالة وحجة صد! الرسول هي من احلجج العقلية التي ال تتطلب من املرء أكثر 

 من التسليم واإلسالم!

  

                                                 

 .11عدد 19سفر الرؤيا إصحاح  (1)
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 ال يستقيم إميان عبٍد يؤمن بأحد األنبياء ويكفر مبحمٍد صلى اهلل عليه وسلم   
ومن خالل األنبياء فحسب أصبح  ،إلنسـانيةرئيس يف تاريخ ا بدورٍ  لقد قام األنبياء

 ، ومعنى  للوجود، وغاية  كرب  يف هذا الكون!ا للتاريخاإلنسـان حمور  

 .مركزيتهأصل قيمته ومعنى د سمو اإلنسان وتـأك   وعن طريق اإليامن باألنبياء

رنا من قبل: العامل بدون النبوات ظالٌم دامس وغثاٌء قاحل وصحراء جمدبة.  فكام قر 

 وال النبوات ملا اطمئنت النفس وال اهتدت البصرية وال ُرزقت القلوب حياهتا!ول

 فبالنبوات حتيا القلوب وتطمئن النفوس وهتتدي البصائر.

 فاحلمد هلل رب العاملني.

 وكل جاهٍل بالعلم اإلهلي الذي بث ه األنبياء جاهٌل بأعظم مطلوٍب يف الوجود.

، ففحاجة العبد إىل الرسالة أعظم من حاج
ٍ
الرسالة رضورية للعباد، ال بد  هلم ته لكل يشء

 .منها

ا من النبوات قبله  -صىل اهلل عليه وسلم–ونبوة النبي حممد   ڑ ژ ژ ڈ ڈ]مل تكن بدع 

 .{9}األحقاف: [ ڑ

جائت برتسيخ التوحيد واستمرار الرشيعة وحفظ  -صىل اهلل عليه وسلم-فنبوة حممد 

 وظهور الدين.  املصادر، واستقرار موازين الفضيلة

من كل هذا احلظ األوفر واجلناب األسمى  -صىل اهلل عليه وسلم–بل كان لنبينا حممد 

 واملقام األرفع!

 .يف األعجوبة والرفعة -صىل اهلل عليه وسلم-فلن جيد امللحدة ألحٍد مثل الذي ملحمٍد 

كل عرٍص غضة  مل يعرتها ما اعرت  سائر الرشائع بل هي يف -صىل اهلل عليه وسلم-ورشيعته 

وحتى اآلن مل تلزم احلاجة ملبعث رسوٍل آخر فاألحكام  -صىل اهلل عليه وسلم-طرية، ومنذ موته 
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 .-صىل اهلل عليه وسلم-ُتقرأ ليل هنار كأهنا للتو خرجت من فم رسول اهلل 

 .-لمصىل اهلل عليه وس-فَمن ُيقر بجنس األنبياء ال يبقى عنده أدنى شك يف نبوة حممٍد 

هو باألحر  يكذب بنبوة كل نبٍي أخر.  -صىل اهلل عليه وسلم-ُيكذب بنبوة حممٍد  والذي

الذي ُيكذب بنبوة حممد صىل اهلل عليه وسلم ُيكذب "يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: 

 بالطريق الذي عرفنا من خالله صد! األنبياء وصحة نبوهتم.

فإذا قالوا  ،علم به نبوة حممد بطريق األوىلفإن الطريق الذي يعلم به نبوة موسى وعيسى يُ 

ل هلم معجزات قي ،علمت نبوة موسى واملسيح باملعجزات وعرفت املعجزات بالنقل املتواتر إلينا

حممد صىل اهلل عليه وسلم أعظم وتواترها أبلغ والكتاب الذي جاء به حممد صىل اهلل عليه وسلم 

جاء بالعدل وعيسى جاء بتكميلها بالفضل  وموسى .وأمته أفضل ورشائع دينه أحسن ،أكمل

 .قد مجع يف رشيعته بني العدل والفضل صىل اهلل عليه وسلم وهو

فإن ساغ لقائل أن يقول هو مع هذا كاذب مفرت كان عىل هذا التقدير الباطل غريه أوىل أن 

كم مثله ح إذ حكم أحد الشيئني ،ا مجيع ما معهم من النبواتيقال فيه ذلك فيبطل بتكذيبهم حممد  

 .فكيف بام هو أوىل منه

و أن داوود ا أفلو قال قائل إن هارون ويوشع وداوود وسليامن كانوا أنبياء وموسى مل يكن نبي  

ا ومن ي  أو قال ما تقوله السامرة أن يوشع كان نب ،اوسليامن ويوشع كانوا أنبياء واملسيح مل يكن نبي  

أشعيا و أو قال ما يقوله اليهود إن داوود وسليامن ،اءبعده كداوود وسليامن واملسيح مل يكونوا أنبي

ال  كان هذا قو ،اواملسيح بن مريم مل يكن نبي   وحبقو! وميخا وعاموص ودانيال كانوا أنبياء

ن أثبتوها مم فإن الذين نفى هؤالء عنهم النبوة أحق بالنبوة وأكمل نبوة   .ا معلوم البطالنمتناقض  

وصار هذا  ،فكيف جيوز إثبات النبوة للنبي املفضول دون الفاضلودالئل نبوة األكمل أفضل  ،له

شافعي ا والواألثرم كانوا فقهاء وأبا حنيفة ومالك   كام لو قال قائل أن زفر وابن القاسم واملزين

ويه واخلليل وسيب أو قال إن األخفش وابن األنباري واملربد كانوا نحاة ،وأمحد مل يكونوا فقهاء

أو قال إن صاحب امللكي واملسيحي ونحومها من كتب الطب كانوا أطباء  ،نحاةوالفراء مل يكونوا 
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أو قال إن كوشيار واخلرقي ونحومها كانوا يعرفون  ،وجالينوس ونحومها مل يكونوا أطباء وبقراط

  ة.باهليئ علم اهليئة وبطليموس ونحوه مل يكن هلم علمٌ 

 وحممد بن عبداهلل مل يكن ،نوا أنبياءومن قال إن داوود وسليامن وميخا وعاموص ودانيال كا

ن بل وكذلك من قال إن موسى وعيسى رسوال ،ا فتناقضه أظهر وفساد قوله أبني من هذا مجيعهنبي  

فبطالن  مل ينزل من اهلل والتوراة واإلنجيل كتابان منزالن من عند اهلل وحممد ليس برسول والقرآن

ه والكتب بر كتابوتد   ،ء به حممد وما جاء به من قبلهبر ما جاقوله يف غاية الظهور والبيان ملن تد  

لة فص  وهذه اجلملة م ،ورشائع دينه ورشائع دين هؤالء ،التي قبله وآيات نبوته وآيات نبوة هؤالء

يأتوا  وهؤالء القوم مل ،مرشوحة يف غري هذا املوضع لكن املقصود هنا التنبيه عىل جمامع جواهبم

فلو ناظرهم من يكذب هبؤالء األنبياء  ،احتجوا به من األنبياءيدل عىل صد! من  واحدٍ  بدليلٍ 

الذين  ا عىل املسلمنيوال حجة هلم أيض   ،كلهم من املرشكني واملالحدة مل يكن فيام ذكروه حجة هلم

فإن مجهور املسلمني إنام عرفوا صدق هؤالء األنبياء بإخبار حممد أهنم أنبياء  ،يقرون بنبوة هؤالء

  م.ا بالفرع مع القدح يف األصل الذي به علموا صدقهفيمتنع أن يصدقو

ا فالطريق الذي به علمت نبوة هؤالء بام ثبت من معجزاهتم وأخبارهم فكذلك تعلم وأيض  

نبوة فيمتنع أن يصد! أحد من املسلمني ب ،نبوة حممد بام ثبت من معجزاته وأخباره بطريق األوىل

"مما جاء به من هؤالء مع تكذيبه ملحمد يف كلمةٍ  واحدٍ 
(1)

. 

فام من جنٍس من األدلة يدل عىل نبوة موسى واملسيح إال وداللته "ويقول يف موضٍع آخر: 

عىل نبوة حممد صىل اهلل عليه وسلم أقو  وأكثر، فيلزم من ثبوت نبوة موسى واملسيح ثبوت نبوة 

نبوة موسى  يف حممد صىل اهلل عليه وسلم، ومن الطعن يف نبوة حممد صىل اهلل عليه وسلم الطعن

                                                 

 .26،29-2اجلواب الصحيح  (1)
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"واملسيح
(1)

. 

 .سلمصىل اهلل عليه و من األنبياء مع التكذيب بمحمدٍ  بنبوة نبٍي  يمكن التصديق فال

صىل اهلل - مدٍ حم منها بكثري تثبت نبوة بمثلها وبأعظماألنبياء  والطريق الذي هبا تثبت نبوة

 .-عليه وسلم

 ،ىل نبوة نبٍي ستدل به عيُ  دليلٍ  وكل ،التصديق بنبوته أوىل من التصديق بنبوة غريهبل إن 

  . جنس ذلك الدليلحاز منتهى  -صىل اهلل عليه وسلم-فمحمد 

من حتقيق التوحيد ووضع رشائع العدل  -صىل اهلل عليه وسلم-وما ترتب عىل بعثته 

 وغريها من مقاصد الرسل أعظم من غريه وأجل وأكثر.

 وبذلك جيب القطع بأن رسالته أتم وأعظم.

 ہ ہ ۀ ۀ]بنسٍق خارٍج عىل نسق األنبياء قبله  -ىل اهلل عليه وسلمص-فلم يأت 

 .{37}الصافات: [ہ

 بطالن عبادة األوثان؟ -صىل اهلل عليه وسلم–وإال فَمن عل مه 

 َمن عل مه بطالن عبادة اآلهلة البرشية؟ 

 -مع أن العرب ما عرفوا التقرب إىل اهلل إال بوثٍن أو ببرش!-

 اء حتى يطهر مقامهم الرشيف مما ألصقه به أتباعهم؟وَمن عل مه عصمة األنبي

مع أن مدار أشعار العرب –من عل مه فضيلة ترك الزنا واخلمر والربا وفواحش األعامل 

 ؟-ومعلقاهتم التي هبا يتباهون عىل اخلمر والنساء والغزل 

 التقرب إىل اهلل بالطاعات؟ -صىل اهلل عليه وسلم-من عل مه 

 ق األنبياء قبله؟أليس كل هذا كان طري

                                                 

 .45-2اجلواب الصحيح  (1)
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 .{43}فصلت: [   ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ] 

ا من الرسل. -صىل اهلل عليه وسلم-فلم يكن   بدع 

ر يف نفس الوقت أن يكفر بمحمٍد صىل اهلل عليه وسلم  ولذلك َمن آمن بأحد األنبياء وقر 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ]فهو ضاٌل مفرٍت 

 .{90}آل عمران: [   ۋ

بعد يسى )ع) إن الذين كفروا ( بيقول اإلمام جالل الدين السيوطي رمحه اهلل يف تفسري اآلية: 

ا ( بمحمد ) لن تقبل توبتهم ( إذا غرغروا أو ماتوا كفار    اإيامهنم ( بموسى ) ثم ازدادوا كفر 

 .وأولئك هم الضالون ()

هم يعرفون ، و-عليه وسلمصىل اهلل -فالذين وصلتهم البينات الظاهرات عىل صد! النبي 

 چ] حال األنبياء من قبله ثم شهدوا حاله، وبعد ذلك أنكروا رسالته فأولئك هم الظاملون

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 . {86}آل عمران: [ ک

وهم وفد نجران، وأرادوا  -صىل اهلل عليه وسلم–وقد جاء وفٌد من النصار  إىل النبي 

وا حاله وحال رسالته ومشاهبتها لرساالت األنبياء من قبله نكصوا عن مباهلته. لكن ملا شهد

 املباهلة وخافوا. 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ]  وفيهم نزل قول اهلل تعاىل:

}آل  [ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 .{61عمران:

، مسلصىل اهلل عليه و-وافقهم اللهم العن الكاذب يف شأن عيسى وقد واملباهلة أن يقولوا: 

نوا ،خرج ومعه احلسن واحلسني وفاطمة وعيلوبالفعل  ى فقالوا: حت ،وقال هلم: إذا دعوت فأمِّ
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ا نبٌي  ، رسلم ننظر يف أمرنا ثم نأتيك فقال ذو رأهيم: واهلل لقد عرفتم يا معرش النصار  أن حممد 

!فأبوا أن يالعنوا وصاحلوه عىل اجلزية، ا إال هلكوانبي   وأنه ما باهل قومٌ 
 (1)

.  

 ختيل!

 ختيل صاحلوه عىل اجلزية، يف مقابل أال يدعو عليهم؟

 أي حجٍم من املكابرة والعناد وصل إليه هؤالء!

 !  قال: لو خرج الذين يباهلون لرجعوا ال جيدون ماال  وال أهال   وعن ابن عباسٍ 

 حئ جئ ی ی]فهؤالء الذين شهدوا صد! الرسالة ال حجة هلم يف كفرهم 

 .{70:}آل عمران [ حب جب يئ ىئ مئ

 فال يستقيم إيامن عبٍد يرفض رسالة ربه ويمتنع عن قبول بعض الرسل، بينام يرض بآخرين.

 .{28}احلديد: [ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ]قال اهلل تعاىل 

ى( حممد صىل اهلل عليه وسلم وعيس)يا أهيا الذين آمنوا( بعيسى )اتقوا اهلل وآمنوا برسوله
(2)

 . 

 أن يردها!فدعوة اإلسالم دعوة ال يمكن لعاقٍل 

 

 

  

                                                 

 .ري البغوينقال  عن تفس (1)

 .نقال  عن تفسري اإلمام جالل الدين املحيل لآلية (2)
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 -صلى اهلل عليه وسلم-صفته ونعته     
ا لعقول الناس تم بالسيف، أو أن ترك هؤالء الناس لدينهم كان رغبة   الذي يظن أن إقناع 

 فقط أو رهبة  من أمٍر دنيوي، هو واهٌم جاهل. 

 من أجل خوٍف طاريء؟ -دينها–فأي أمٍة هذه التي تركت ما ينعقد عليه قلبها 

ذا الذي يستسلم عن بكرة أبيه ويتحول إىل عامٍل خملٍص يف خدمة ديٍن جديد وأي جيٍل ه

 ملجرد تلويٍح بسيٍف؟

ل حضارات األرض يف ظرف جيٍل  إن هذه الفروض التي يطرحها امللحدة اجلدد لتربير حتو 

إىل اإلسالم، وذوبان عقائد الكفر من القلوب بشواهد احلق هلي فروٌض  -جيل الصحابة–واحد 

 صحاهبا أكثر مما حتفظ هلم كفرهم!تيسء أل

أهل مكة وأهل املدينة وأهل البحرين وأهل اليمن  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد آمن بمحمٍد 

ا، وال كان معه ما خييفهم. ا منهم درمه   ومل يعط واحد 

ال خوف ا من سيٍف  -صىل اهلل عليه وسلم–وقد أسلم اجللندي ملك عامن زمن رسول اهلل 

يفعله، يأمر باخلري و -صىل اهلل عليه وسلم-ياسة. بل كان إسالمه ألن رسول اهلل وال حب ا يف ر

 لقد دلني عىل هذا النبي األمي أنه ال يأمر بخرٍي إال كان"وينهى عن الباطل وجيتنبه؛ قال اجللندي: 

ه أول آخٍذ به، وال ينه عن رش إال كان أول تارٍك له... وأنه يفي بالعهد وينجز الوعد وأشهد أن

"نبي
(1)

 . 

لو شيئ ا من يت -ريض اهلل عنه-وأسلم النجايش ملك احلبشة حني سمع جعفر بن أيب طالب 

؛ ثم بكى حتى "إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاٍة واحدة"سورة مريم. فقال: 

                                                 

 أظهره اهلل تعاىل عىل فيامكام ورد بتفصيله يف اإلصابة يف متييز الصحابة البن حجر، والشفا للقايض عياض باب:   (1)

 .يديه من املعجزات و رشفه به من اخلصائص و الكرامات
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اخضلت حليته!
 (1)

. 

اهلل  صىل–اهلل أما باذان عاِمل كرس  عىل اليمن فقد أسلم بعد أن شهد معجزة  حية  لرسول 

!  -صىل اهلل عليه وسلم-وذلك أن النبي  -عليه وسلم أخرب ُرسل باذان هبالك كرس  بعد أن مز 

خلرب من بالد ا باذان انتظر. ومل يصدقا فعادا إىل باذان، و-صىل اهلل عليه وسلم-رسالة رسول اهلل 

 عليه اهلل ىلص–النبي بمقتل كرس  يف تلك الليلة التي حددها  الفرس، فجاء اخلرب بعد شهورٍ 

من أهل  ، فأسلم باذان، وأسلمت حكومته، وأسلم أهل اليمن بإسالمهم، وجاء وفدٌ - وسلم

أرسل فيهم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم معاذ بن جبلهم الذين اليمن يتعلمون اإلسالم و
(2)

.  

ا ُرفع إلسالم تلك األمم فقد أبعد النُّجعة، بل ما رُ   إال فِع السيف أوال  فالذي يظن أن سيف 

 إال للتخطيط بيش -صىل اهلل عليه وسلم- يكن ينشغل املكذبون برسول اهلل يف وجه اإلسالم. ومل
ٍ
ء

 هلدم الدعوة وقتل قائدها صىل اهلل عليه وسلم بأي ثمٍن.

ىل اهلل عليه ص-فقد حوربت الدعوة منذ اللحظة األوىل بالسيف تارة  وباملكر تارات، والنبي 

ا منهم قد ُقتل. فلم يرده ذلك ومل جيعله جيزع بل  كان -وسلم يعلم من شأن األنبياء قبله أن كثري 

 صرب وصابر ودعا وأصلح وهادن ورفق هبم ودعا هلم.

ا بني قوٍم يريدون استئصال شأفته هو  وقد أقام بقلٍة قليلٍة من أصحابه طيلة ثالثة عرش عام 

 أتباعه.

سفه أحالمهم. وكان يقرأ يف جمامعهم القرآن وفيه فقد جائهم بديٍن خيالف فيه عهدهم وي

 عيبهم وعيب آهلتهم.

وكان خيرج إىل املواسم ويقوم يف املحافل ويربز إىل القبائل يدعو لتوحيد النبيني من قبله 

وحيذر من الرشك وأهله، كل هذا وقريش ترصده وتتبعه برجاالهتا ودهاهتا. ويصدون الناس عن 

                                                 

 .اهليثمي يف جممع الزوائد : رجاله رجال الصحيح ، وقال 202/ 1أخرجه اإلمام أمحد  (1)

 .ما آل إليه أمر الفرس باليمنالبداية والنهاية، اجلزء الثاين،  (2)
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يف آذاهنم حتى ال يسمعوا للقرآن  -القطن–أن يضعوا الكرسف   دعوته بل ويأمرون احلجيج

وهو يتلوه لئال يتأثر العرب به!
 (1)

.   

وظلوا يمكرون به وحياولون اغتياله املرة تلو املرة ويمكرون بصاحبته ويقتلوهنم ويعذبون 

لقذر امن آمن معه، وحبسوه يف شعب أيب طالٍب أربع سنواٍت، وحارصوا داره وألقوا عىل كتفه 

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ]ومكروا به كل مكرٍ 

 . {46}إبراهيم: [ گ ک

وقد ترضع أهله إليه أن يلني لقومه من قريش، وأن يتوقف عن عيب آهلتهم وتسفيه 

ا للحق أحالمهم فال يزداد إال إبطاال  للباطل وإحقاق 
(2)

  . 

ٍم وخوٍف وأمٍن من غنى  وفقٍر وسل -صىل اهلل عليه وسلم-وقد تلونت األحوال عليه 

وإقامٍة وقتل أحبائه وأوليائه بني يديه، وأذ  الكفار له باحلبس والتجويع والقهر واإلغراء 

صىل اهلل -وحماولة القتل، فهو يف جمموع التعذيب واألذ  مل ُيعذب نبي ومل يؤذ نبٌي مثل ما أوذي 

-عليه وسلم
(3)

 . 

ن ع ال يتوقف يف بداية دعوتهالذي تعرض له  ملاذا مع الرتهيب: وللمرء أن يتسائل

 الدعوة؟

عم ودخل مكة يف جوار مط، سه ورجله الرشيفةأدمي رأُ  به الصبيان يف الطائف حتىرَض ف

اجلوع واحلصار ملدة ثالث  ، وعانى وأتباعهمعاء اجلزور عليه أمي ورُ ، بن عدي ثم رد جواره 

 .اجلوع نه كان يربط احلجرين عىل بطنه من شدةأيف شعاب مكة حتى  سنواٍت 

                                                 

 .(2108البيهقي يف دالئل النبوة )كام ورد يف قصة إسالم الطفيل بن عمرو الدويس ريض اهلل عنه، ُينظر:  (1)

 ."د صىل اهلل عليه وسلم، د. ثامر بن نارص، مكتبة الرشدرسالة خاتم النبيني حمم"الفقرة من وحي كتاب (2)

 .م.س (3)
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لقد خفت يف اهلل وما خياف أحد ، ولقد أُ  " : -مي ونفيسأبأيب و-قال صىل اهلل عليه وسلم و

ل طعام الأوذيت يف اهلل وما يؤذ  أحد ، ولقد أتت عيل ثالثون من بني ليلة ويوم ، وما يل ولبَ 

"يأكله ذو كبد ، إال يشء يواريه إبط بالل
(1)

.  

عليه الكفار الرياسة واملال، ال مقابل أن يتنازل عن كل هذا جيري يف الوقت الذي يعرض 

 دعوته، بل مقابل أن يرتكهم وآهلتهم وأال ُيسفه عقيدهتم!

 لكن دعوته كانت وحٌي يوحى ليست ِمن ِقبل نفسه حتى يرتكها ألفضل العروض املتاحة!

ا يف احلق ال خيش لومة الئمٍ  -صىل اهلل عليه وسلم-فكان   .أمام كل هذه الفتن قوي 

ريض -وظل طيلة حياته ثبت ا حني الكرب الشديد، ال يفر وال جيزع. يقول عيل بن أيب طالٍب 

كنا إذا محي الوطيس وامحرت احُلد! اتقينا برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، فام يكون ":  -اهلل عنه

وهو أقربنا  مأحد أقرب من العدو منه، ولقد رأيتنا يوم بدٍر ونحن نلوذ بالنبي صىل اهلل عليه وسل

"للعدو
(2)

. 

أما عبادته وذكره لربه عىل كل أحواله، وقيامه حتى تتفطر قدماه، ووصاله الصوم وتصدقه 

بكل ماله وإحسانه إىل أهل بيته وإىل جريانه، وتفقد أحوال أصحابه؛ فهذا مما سارت بأحاديثه 

 ومروياته الركبان.

طلب   الدنيا ؛ وتصور امللحدة أنهيف -صىل اهلل عليه وسلم–فكيف يستقيم يف عقٍل زهده 

 الدنيا بالسيف!

يف الدنيا زهد من ملكها وهي راغمة  ال زهد من  -صىل اهلل عليه وسلم-وكان زهد النبي 

 عجز عنها.

                                                 

 .(2472يف سننه ) رواه الرتمذي (1)

 .رواه أمحد (2)
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ا حتى فار! الدنيا -صىل اهلل عليه وسلم-فلم يشبع  من خبز الشعري ثالثة أياٍم تباع 
(1)

 . 

سو  التمر واملاء وكان يمر اهلالل واهلالالن وال يطعم
(2)

 . 

ا عىل رسول  -صىل اهلل عليه وسلم-ومل ينم  عىل الفرش الناعمة؛ وقد دخل ابن مسعوٍد يوم 

 .هلل عليه وسلمصىل ا- حال حممٍد وأثر احلصري بأحد جنبيه فبكى عىل -صىل اهلل عليه وسلم-اهلل 

 فقال: ما يبكيك يا عبد اهلل؟ 

: ال تبِك  -صىل اهلل عليه وسلم-حلرير والديباج. فقال قال: يا رسول اهلل كرس  وقيرص يف ا

يا عبد اهلل فإن هلم الدنيا ولنا اآلخرة، وما أنا والدنيا ومثيل ومثل الدنيا إال كراكٍب نزل حتت شجرٍة 

وتركها
(3)

 . 

فقد كان صىل اهلل عليه وسلم ينام عىل جلٍد حشوه الليف ومات ودرعه مرهونٌة عند 

هيودي
(4)

 . 

يتهمه امللحدة بطلب الدنيا فاعلم أهنم ال يعرفون شيئ ا عن سريته. فكيف يرىض فعندما 

 بالعيش الكدر وكانت الدنيا حتت يده ومل يمت إال وجزيرة العرب تدين باإلسالم.

لميبأمته؛ فانظر إىل رواية  -صىل اهلل عليه وسلم-أما عن رمحته  حني  ،معاوية بن احلكم السُّ

إذ َعَطس رجٌل من القوم، فقلُت:  -صىل  اهلل عليه وسل م  -مع رسول اهلل  : بينا أنا ُأصيلِّ يقول

؟! فجعلوا  ياه! ما شأنكم تنظرون إيل  يرمحك اهلل، فرماين القوُم بأبصارهم، فقلت: واُثكل ُأمِّ

                                                 

 .(4955رواه البخاري ) (1)

 .متفق عليه (2)

 .(1/200الزهد البن أيب عاصم ). واللفظ من: (1479ومسلم ) (،4913عليه: أخرجه البخاري ) متفق (3)

 .(1603(، ومسلم )2916) البخاريأخرجه متفق عليه:  (4)
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تونني، لكنِّي سكت  .يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم، فلام  رأيتهم ُيصمِّ

َده فبأيب هو وأمي، ما رأيُت معلِّام  قبَله وال بع - اهلل عليه وسل م صىل   -فلام  صىل  رسول اهلل 

بني وال شتمني، قال:  الَة ال يصلح ف»أحسَن تعليام  منه، فواهلل ما َكَهرين وال رَضَ يها إنَّ هذه الصَّ

«يشٌء من كالم الناس، إنَّام هو التسبيُح والتكبري، وقراءة القرآن
(1)

 . 

وقال له: يا  -صىل اهلل عليه وسلم-ن ثيابه جذبة  أثرت يف صفحة عنقه وقد جذبه أعرايب م

 حممد مر يل من مال اهلل الذي عنده فإنه ليس مالك وال مال أبيك. 

وضحك وأمر له بالعطاء -صىل اهلل عليه وسلم-فالتفت إليه 
(2)

 . 

 فقد كان صىل اهلل عليه وسلم حكيام  يف معاجلة األمور. 

خللق سمح الوجه، خيزن لسانه إلحقا! احلق وإبطال الباطل، عظيم الكرم دائم البرِش سهل ا

سخي الروح، فيجيب دعوة العبد ويأكل مع املجذوم وحيلب شاته وخيدم نفسه صىل اهلل عليه 

 وسلم.

من احِلكم البالغة والعلوم الكثرية وعل م الترشيعات  -صىل اهلل عليه وسلم-وقد أويت 

 ريٍة وكبرية يف أمور الدنيا والدين وهو أمي من بيئٍة أمية.الشاملة اجلامعة يف كل صغ

بأفضل الكتب إىل أفضل األمم بأفضل الرشائع -صىل اهلل عليه وسلم-فُبعث 
(3)

 . 

وجاء القرآن ال عىل مقاسه هو وال عىل مقاس بيئته وال نزوال  عىل رغبات أصفيائه 

ا وم ا ومفرس  ا. وصحابته، وإنام كان يأيت معاتب ا ومصحح   علام  وهادي 

عون من البرش والراغبون يف العلو يف األرض حياولون قدر اإلمكان إخفاء عيوهبم ف املد 

صحح فام أكثر اآليات التي ت -صىل اهلل عليه وسلم-لسرت حقيقة أمرهم عىل الناس، أما النبي 

                                                 

 .(841رواه مسلم ) (1)

 .(4775)( وأبو داود  4776خرجه النسائي ) أ (2)

 ."رسالة خاتم النبيني حممد صىل اهلل عليه وسلم، د. ثامر بن نارص، مكتبة الرشد"الفقرة من وحي كتاب (3)
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سار  أ مثل أول سورة عبس والتحريم واآليات يف -صىل اهلل عليه وسلم-وتعاتب عىل مواقفه 

 بدر.

ت إىل حاجته املاسة  ا لو تبرص   عصيبة لنزول الوحي يف حلظاٍت  -صىل اهلل عليه وسلم-أيض 

ا ولو كانت من عند نفسه ملا تأخرت.  ليقطع ألسنة املرشكني واملشككني وإذا باآليات تتأخر جد 

 صىل اهلل عليه وسلم!

لعرب نه وانتشاره، وديانات اأخرب اهلل عز وجل بنرص نبيه، وأخرب بسيادة دي: ويف األخري

قائمة وملوكهم عىل جزيرة العرب مستولية، وكانت ممالك اهلند وكرس  والقسطنطينية مما ال 

 حيلم العرب أن يروه فضال  عن أن تنترش كلمتهم فيه.

البحار وأخرجوا الروم من مرص والشام وأرض  -صىل اهلل عليه وسلم-فركب جيله 

 املغرب.

بقليل تسخر حني تسمع أن هذا الرجل سينترص ويبطل الباطل يف وكانت العرب قبلها 

رش! األرض وغرهبا، وكانوا يعتربون انتصاره من قبيل هدم اجلبال الشم الروايس بريشٍة 

تطري
(1)

 . 

بل أخرب اهلل يف كتابه أن نرص نبيه وانتشار دينه حٌق قادم، وأن َمن ظن خالف ذلك فليشنق 

 مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ]نفسه ليهدأ غيظه 

 .{15}احلج: [ جخ مح جح مج حج يث ىث

 قادٌم ال حمالة، وهو ما وقع بتاممه! -صىل اهلل عليه وسلم-فقد أخربت اآليات أن نرصه 

 

  

                                                 

 .م.س (1)
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 -صلى اهلل عليه وسلم-شيٌء من آيات نبوته    
بعجائب األمور ومغيبات األحداث واألحوال فوقعت  -صىل اهلل عليه وسلم-أخرب النبي 

  أخرب.كام

 وكانت هذه الشواهد دليال  عىل صد! صاحب الرسالة والتأييد اإلهلي!

 اة  ا من أمته سريكبون البحر غزخرب صىل اهلل عليه وسلم أم حرام بنت ملحان أن ُأناس  فقد أ

 ليهع اهلل صىل–كام أخرب  وستكون هي أول الشهداء يف غزاة البحر وقد كان ،يف سبيل اهلل

وسلم
(1)

 . 

ام هناك، وجامع أم حر ودفنت وماتت شهيدة   عثامن بن عفانالبحر يف خالفة  ركبتحيث 

يف قربص معروٌف إىل اليوم!
 (2)

.  

أننا سنقاتل الرتك صغار األعني محر الوجوه ذلف األنوف  -وسلمصىل اهلل عليه -أخرب و

وهؤالء الطوائف كلها قاتلهم ": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية ؛كأن وجوههم املجال املطرقة

"املسلمون وهؤالء هم التتار وهذه هي صفتهم
(3)

.  

 ،هيف عرص اا متام  مع أن هذا كان مستبعد   ،بحدوث الردة -صىل اهلل عليه وسلم- وأخرب

وقد كان اا وُتسلخ ظهورهم لرتكه فام يزيدهم هذا إال متسك  وكان الناس يأتون للدين أفواج  
(4)

 . 

ريض اهلل - شهادة عمَر وعثامَن وعيل وطلحة والزبريب -صىل اهلل عليه وسلم-وأخرب النبي 

  ، وأهنم لن يموتوا عىل ُفُرِشهم أو سواه مما يموت به الناس.-عنهم أمجعني

ُن هو وأبو بكٍر وعمُر وعثام ذات يوم عىل حراء -صىل اهلل عليه وسلم-صعد رسول اهلل  قدف

                                                 

 .(1912( ومسلم )2636متفق عليه. البخاري ) (1)

 ..أم َحَرام بنت ُملحان، عمر رضا كحالةأعالم النساء،  (2)

 .81-2الصحيح  الجواب (3)

 .(114رواه مسلم ) (4)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%83%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B1%D8%B6%D8%A7_%D9%83%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://encyc.reefnet.gov.sy/?page=entry&id=263690
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اهدأ، فام »: -صىل اهلل عليه وسلم-وعيُل وطلحُة والزبرُي، فتحركت الصخرة، فقال رسول اهلل 

«عليك إال نبٌي أو صديٌق أو شهيد
(1)

. 

 وعيَل وطلحَة لصديقية، ولعثامنَ با لنفسه بالنبوة، وأليب بكرٍ  -صىل اهلل عليه وسلم-فشهد 

 وقد كان.  بالشهادة 

ا، فزاره أبو سنان الدؤيل، فقال له: لقد  -ريض اهلل عنه-مِرض عيل  وذات يومٍ  ا شديد  مرض 

 ختوفنا عليك يا أمري املؤمنني يف شكواك هذه.

 عليه ىل اهللص-فقال له عيل: لكني واهلل ما ختوفُت عىل نفيس منه، ألين سمعُت رسوَل اهلل  

وأشار إىل  -إنك سُترضب رضبًة ها هنا، ورضبًة ها هنا »الصادَ! املصدوَ! يقول:  -وسلم

فيسيل دمها حتى ختتضب حليُتك، ويكوَن صاحبها أشقاها، كام كان عاقر الناقة أشقى  -ُصدَغيه 

-ريض اهلل عنه–. وهذا الذي كان مع عيل «ثمود
(2)

 . 

، «رحًبا بابنتيم»متيش، فيقول هلا أبوها:  -ليه وسلمصىل اهلل ع-تقبل فاطمة بنت النبي و

ا حديث ا، فبكت، ثم أرس   تقول أم املؤمنني عائشة: ثم أجلسها عن يمينه أو عن شامله، ثم أرس  إليه 

 إليها حديث ا فضحكْت.

ا أقرب من حزن، فسألُتها عام قال؟ فقالت: ما كنت ألُفيش  فقلت هلا: ما رأيُت كاليوم فرح 

 .-صىل اهلل عليه وسلم-رسول اهلل رِس  

ان يعارضني : إن جربيل كأرس  إيل  " سألُتها، فقالت: -صىل اهلل عليه وسلم-فلام ُقبِض النبيُّ 

مرة، وإنه عارضني العام مرتني، وال أراه إال حرض أجيل، وإنك أوُل أهِل بيتي  القرآن كَل سنةٍ 

  ما ترَضنَي أن تكوين سيدَة نساء أهل اجلنة أوا يب، فبكيُت، فقال صىل اهلل عليه وسلم: أحلاق  
ِ
نساء

                                                 

 .2417رواه مسلم ح  (1)

 .(. قال اهليثمي: إسناده حسن173(، والطرباين يف الكبري ح )3/122رواه احلاكم ) (2)
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"املؤمنني، فضحكُت لذلك
(1)

. 

 عن وفاهتم، ِسبُطه احلسني بن عيل -صىل اهلل عليه وسلم-ث النبي ومن هؤالء الذين حتد  

لبيت ا لقد دخل علي »إلحد  أزواجه:  -صىل اهلل عليه وسلم-رحيانة أهل اجلنة، فقد قال النبي 

ل علَّ قبًلها فقال يل: إن ابنك هذا حسني مقتول، وإن شئت أريُتك من تربة األرض مَلك مل يدخ

«محراء التي يقتل هبا. قال: فأخرج تربةً 
(2)

 . 

 موت النجايش يف أرض احلبشة يف يوم وفاته، وهذا خربٌ ب -صىل اهلل عليه وسلم-وأخرب 

ىل اهلل عليه ص-نعى رسول اهلل »: -هريض اهلل عن- ، يقول أبو هريرةحتمله الركبان يومذاك يف شهرٍ 

«هبم، وكرب أربًعا النجايش يف اليوم الذي مات فيه، خرج إىل املصىل، فصفي  -وسلم
(3)

. 

ركة املرتقبة، أرض املع -صىل اهلل عليه وسلم– ، تفقد رسول اهللويف اليوم السابق ليوم بدرٍ 

 .«فالن هذا مرصع» وجعل يشري إىل مواضع مقتل املرشكني فيها، ويقول:

قال أنس: ويضع يده عىل األرض هاهنا هاهنا. فام ماَط أحدهم عن موضع يد رسول اهلل  

-صىل اهلل عليه وسلم-
(4)

.  

مع  قاتل عن سوء خامتة رجلٍ  أخرب -صىل اهلل عليه وسلم-ومن عجيب ما جر  أن النبي 

صىل - ا مع رسول اهلل: شهدن -ريض اهلل عنه- املسلمني فأحسن البالء واجلالد، يقول أبو هريرة

 .«هذا من أهل النار»ممن يدعي اإلسالم:  فقال لرجلٍ  -اهلل عليه وسلم

ا، فأصابته جراحة، فقيل: يا  يقول أبو هريرة: فلام حرض القتال قاتل الرجل قتاال  شديد 

ا، وقد مات!  رسول اهلل، الذي قلَت له: إنه من أهل النار؛ فإنه قد قاتل اليوم قتاال  شديد 

                                                 

 .(2450(، ومسلم )3624) البخاري متفق عليه: (1)

 .882السلسلة الصحيحة  (2)

 .(1254)رواه البخاري  (3)

 .(1779) رواه مسلم (4)
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 .«إىل النار»ل النبي صىل اهلل عليه وسلم: فقا

قال أبو هريرة: فكاد بعض الناس أن يرتاب. فبينام هم عىل ذلك إذ قيل: إنه مل يمت، ولكن 

ا. ابه جراح    شديد 

 - عليه وسلمصىل اهلل- فلام كان من الليل مل يصرب عىل اجلراح، فقتل نفسه، فُأخرب النبي

 يدخُل إنه ال»ثم أمر بالال  فناد  بالناس: ، « عبُد اهلل ورسوُلهاهلل أكرب، أشهد أين»بذلك، فقال: 

«اجلنة إال نفٌس مسلمة، وإن اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجِل الفاجر
(1)

 . 

 بمقتل أحد املتنبئني الكذبة عىل يد رجٍل صالح! -صىل اهلل عليه وسلم-وأخرب 

نيس قَتل األسود الع»: -وسلمصىل اهلل عليه -سول اهلل وأصل القصة يف البخاري. قال ر

 . «الليلة رجٌل صالٌح من قوٍم صاحلني

 وبالفعل ففي تلك الليلة هلك األسود العنيس عىل يد فريوز الديلمي باليمن.

كثر تقوم الساعة والروم أ»بأمر بقاء أمة الروم فقال:  -صىل اهلل عليه وسلم-وأخرب النبي 

«الناس
(2)

 . 

هم اليوم أكثر الناس -لحق به من نصار الشعب املعروف وما ي–والروم 
(3)

 . 

برت األحاديث الصحاح التي جائت فيها أخبار آياته ومعجزاته  اهلل عليه  صىل–وأنت لو تد 

                                                 

 .(3602)رواه البخاري  (1)

 .(2898رواه مسلم ) (2)

 .مليار نسمة 1.6مليار نسمة، ثم املسلمون بعدد تقريبي  2.2أمة الروم هي أكثر أمم األرض، بعدد تقريبي  (3)

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations
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ا ال ير! إليه شك رجٍل باحٍث عاملٍ يف معنى نقل احلديث! -وسلم لوجدت أن منها متواتر 
 (1)

.  

ا إىل حممٍد  حابة وسامع الص -صىل اهلل عليه وسلم-فمثال  حديث حنني جذع النخلة شوق 

ه النبي  حابة فسكت. فهو حديٌث متواتر شهده الص -صىل اهلل عليه وسلم-بكاؤه وأنينه حتى ضم 

الكثر، وأخرب به كام يف الصحاح عرشة صحابة خمتلفني إىل مئات التابعني فهو يف أعىل درجات 

الصحة
(2)

 . 

عيناه يشكو إليه تعذيب صاحبه له و -وسلم صىل اهلل عليه-وحديث جلوء اجلمل إىل النبي 

تدمعان حديٌث متواتر نقله مجاعة من الصحابة إىل مئات التابعني
(3)

  . 

ا من املتواتر، وقد كان النبي  يقرأ  -صىل اهلل عليه وسلم-أما معجزة انشقا! القمر فهي أيض 

اهلل عليه  صىل-ا من معجزاته سورة القمر يف املجامع الكبار كاجلُمع واألعياد لُيسمع الناس ما فيه

 وكان يستدل هبا عىل صد! نبوته.  -وسلم

ه الصالة علي-وقد أمجع املسلمون عىل وقوع ذلك يف زمنه ": قال احلافظ ابن كثري رمحه اهلل

، وجاءت بذلك األحاديث املتواترة من طر! متعددة تفيد القطع عند من أحاط هبا  -والسالم

                                                 

ا  رشوط التواتر (1)  :هيالتي تتفق العقول عىل أهنا توجب علام  رضوري 

 .عدٌد كثري أحالت العادة تواطَؤهم، أو تواُفَقهم، عىل الكذب -أ

  -ب
ِ
 إىل االنتهاء

ِ
 .رووا ذلك عن مثلهم من االبتداء

 .وكان ُمْسَتنَُد اْنتِهائِهم احِلس   -ج

ط عقلية وهذه رشو .ومتى حتققت الرشوط الثالثة حتقق التواتر ولزم منه علم رضوري ال جمال إلنكاره أو لتكذيبه

 .يقتضيها التقيص العقيل للخرب!

 .306الشفا بتعريف حقو! املصطفى، القايض عياض، ص (2)

 .(109-2(، واحلاكم)1745(، وأمحد )2549(، وأبو داوود )342رواه مسلم ) (3)
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"ونظر فيها
(1)

 . 

ا من املتوات -صىل اهلل عليه وسلم-املاء بني أصابعه الرشيفة  وحديث نبع ر الذي هو أيض 

شهده مجٌع كبرٌي من الصحابة ونقلوه إىل مئات وآالف التابعني، فقد توضأ ألف ومخسامئة صحايب 

ا مائة ألٍف ، وقالوا لو كن-صىل اهلل عليه وسلم-ورشبوا من املاء الذي نبع بني أصابعه الرشيفة 

لكفانا
(2)

 . 

وقد رو  احلديث مجٌع غفرٌي ممن حُيرمون الكذب ويرونه فاحشة فكيف جيتمعون عىل 

 الكذب يف خرٍب كهذا؟ 

يف  -سلمصىل اهلل  عليه و-نبع املاء من بني أصابع النبي  "قال رمحت اهلل اهلندي رمحه اهلل: 

، -عليه السالم-ى وهذه املعجزة أعظم من تفجر املاء من احلجر كام وقع ملوس ،مواطن متعددة

صىل اهلل  عليه -ودم فلم يعهد من غريه  فإن ذلك من عادة احلجر يف اجلملة، وأما من حلمٍ 

"-وسلم
(3)

.-19- 

أما تكثري الطعام اليسري ليطعم منه اجليش العظيم فقد جائت به األخبار املتواترة عن 

مواضع من صحيحه الصحابة فَمن بعدهم. وقد ذكر البخاري وحده هذه األخبار يف مخسة
(4)

 . 

ل مهابة  وتسبيح الطعام بني يديه وارجتاف اجلب -صىل اهلل عليه وسلم-وتسليم احلجر عليه 

                                                 

 .3/118البداية والنهاية  انظر (1)

 .(1/540فتح الباري ) (2)

 .31إظهار احلق، رمحت اهلل اهلندي، ص (3)

. وكلها (6452)، البخاري (4101)، البخاري (3578)، البخاري (2618)، البخاري (1217) يالبخار (4)

 .أحداث ووقائع خمتلفة متباينة وهذا يف البخاري وحده!
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له، هي أخباٌر رواها الشيخان واتفقوا عىل صحتها
(1)

 . 

فكل هذه األحاديث من املتواتر الذي ُيَشك يف عقل مكذبه، ويتهم منكره. فام أعىل وثوقية 

 ات النبوة.عىل أعىل درج -صىل اهلل عليه وسلم-عجزات التي تقطع بأن نبوته النقل وما أعظم امل

صىل اهلل -جاء من عند اهلل أو أن موسى كان نبي ا ثم يكفر بنبوة حممٍد فالذي جيزم أن عيسى 

 هلو أكذب اخللق! -عليه وسلم

فتح للعلامء نمما تعجز عن مجعه القراطيس ويف كل زماٍن ت -صىل اهلل عليه وسلم-فأدلة نبوته 

 أدلة جديدة ُتنري دروب املتب رصين!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

صىل –ي . أي بني يدي النب"لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل": -ريض اهلل عنه–مسعود يقول عبد اهلل بن  (1)

 .(3579. البخاري )-اهلل عليه وسلم
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 الظاهرة القرآنية تتحدى امللحدين
 

"أوجدت الظاهرة القرآنية من اهلباء ُأمًة ضخمًة واستبقت على 

 هالقرون جيًلا من الناس ما كانوا ليدخلوا التاريخ أبدًًًا لوال هنوض هذ

 الظاهرة هبم"
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 القرآنية تتحدى امللحدينالظاهرة    
سه وأمر بالتوحيد والتصديق بالرسل وتنزهيهم عن كل  ه اخلالق وقد  ال يوجد كتاب نز 

 نقيصٍة، واحلث عىل الصاحلات الباقيات مثل القرآن؛ منذ كانت الدنيا.

فالقرآن منسوٌج بالتوحيد والنبوات والغيبيات واحِلكم والفقه والترشيع واآلداب، كل هذا 

لغويٍة ونسٍج مل تعهده العرببحبكٍة 
(1)

 . 

وكم من ماليني القناطري املقنطرة من الذهب والفضة ُدفعت ملحو القرآن، وإذهاب أثره عن 

ا أن ُيفعل به ما ُفعل بالُكتب من قبله.  القلوب، وتشتيت أتباعه وتشويه مراده عرب األزمان، طمع 

ا أعالمه حافظ ا أحكامه.   فبقي رغم كل املحاوالت رافع 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ]

 .{36}األنفال: [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

وإذا أنعمت النظر يف دين النصار  وجدت أن كل رشائعهم مبدلة حمرفة حمدثة، فلم يكن 

املسيح عليه السالم يعرف كنيسة  فضال  عن أن يبنيها فضال  عن أن يضع قوانينها، ومل يكن يعرف 

ا وال صليب ا وال أ ا وال مطانيات ناقوس  صور –، وال أيقونات -السجود للقساوسة–رسار 

، وال مراتب كنسية وال طقوس كهنوتية. وليس يف اإلنجيل الذي بني أيدي النصار  -قديسني

 اليوم يشٌء من ذلك!

 فهي ترشيعات ما أنزل اهلل هبا من سلطان. 

د اليهولو انتقلت إىل التوراة لوجدت أن العمل هبا صار من الصعوبة بمكا ود ن. حيث شد 

عىل أنفسهم فام أطاقوا؛ وطقوس التط هر والنجاسة عندهم حتتاج إىل قرابني وانعزالية تامة عن 

                                                 

 ."رسالة خاتم النبيني حممد صىل اهلل عليه وسلم، د. ثامر بن نارص، مكتبة الرشد"الفقرة من وحي كتاب:  (1)
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 احلياة!

وقد تعلقت أحكام التوراة باهليكل السليامين واملذبح وقد خِرب اهليكل وال أحد يعرف له 

 عىل نسخ الرشيعة.مكان ا، وُهدم املذبح وزال أثرمها من الوجود وهذا برهاٌن واضح 

أما اهلندوس الذين يرتدون من اجلبال وحيرقون األجساد ويغرقون يف املاء من أجل التطهر 

ا عن طقوس اليهود، ولو أراد اهلل بعباده اهللكة للتطهر ما أِذن هلم يف صنعة لبوٍس  فلم يبتعدوا كثري 

لتحصنهم من بأسهم. وملا أوجد هلم رسابيل تقيهم احلر!
 (1)

.  

ين فليس يف التوراة وال اإلنجيل مماثال  ملعا"يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:  ولذا

 القرآن:

 ال يف احلقيقة.

 وال يف الكيفية.

 وال الكمية.

"بل يظهر التفاوت لكل َمن تدبر القرآن وتدبر الكتب
(2)

. 

ريه لقوله يف تفس لألمم؛ يقول اإلمام جالل الدين املحيل رمحه اهلل "اليرس "فالقرآن رسالة 

 .{8}األعىل: [ې ې]تعاىل 

 .للرشيعة السهلة وهي اإلسالملليرس  أي: 

 ولو انتقلت إىل معاين القرآن لوجدهتا غري حمدودٍة.

 وعلومه غري حمصورٍة وال معدودٍة.

                                                 

 .137امري، صاإلعالم بمناقب اإلسالم، أبو احلسن الع (1)

 .435 -5اجلواب الصحيح  (2)
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 فقد اتسع جماله لكل فن.

ا وأحكام ومواعظ وأم"يقول األلويس رمحه اهلل:  أخال! ثال وفأنت جتد يف كتاب اهلل أخبار 

وآداب، وترغيب وترهيب ومدح األخيار وذم الفجار، وتدبري السياسات وجمادلة األخصام 

وإقامة الدالئل عىل أصول االعتقاد وإزالة الريب، ووصف الغيب ووصف عوامل األرض 

ا بكل ذلك يف حسن نظمه عن كل أسلوب فال هو من األراجيز البدوية وال  والساموات، خارج 

ربية فكلام تكرر حال، وسمعته من أي األفواه غال مع اقرتان معانيه املتغايرة فينقلك القصائد الع

من الوعد إىل الوعيد ومن ماٍض إىل حارٍض ومستقبل، ومن حكم إىل جدل، فال ينبو وال يتنافر 

"بل تتجانس معانيه يف بنيٍة نظميٍة بديعة
(1)

 . 

 ة. وإعجاز القرآن ليس يف بالغته فقط كام يظن امللحد

 وال يف لفظه فقط.

 وال يف معانه فقط.

بل إعجاز القرآن يشمل اللفظ واملعنى والبالغة، وينتقل إىل العلوم واألحكام والترشيعات 

 وحتليل النفس وسرب أغوارها وإشباع مراداهتا.

م وأكثر أعظ -الكريم القرآن– معناه يف فاإلعجاز"يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: 

جاز يف لفظه، ومجيع عقالء األمم عاجزون عن اإلتيان بمثل معانيه أعظم من عجز من اإلع

"العرب عن اإلتيان بمثل لفظه
(2)

 . 

 ومجيع عقالء األمم "والتي ُتسبك بامء الذهب:  -رمحه اهلل -وانظر إىل عبارته األخرية 

 ."عاجزون عن اإلتيان بمثل معانيه أعظم من عجز العرب عن اإلتيان بمثل لفظه

 فالقرآن معجٌز وإعجازه ال يتوقف؛ فهو معجٌز بلفظه ومعناه ومعارفه وفنونه وعلومه.

                                                 

 .الدالئل العقلية/ األلويس، خمطوط (1)

 .434 -5اجلواب الصحيح  (2)
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 ومل يقدر أحد من العرب أن يأتى بمثله يف لفظه وال غري العرب يف معانيه.

 وعدم الفعل مع كامل الداعي يستلزم عدم القدرة.

 أما إعجاز القرآن البالغي فألنه:

 جاء بأفصح األلفاظ.

 وم التأليف.يف أحسن نظ

 مضمن ا أصح املعاين.

فاللفظة الواحدة من القرآن لو أخذهتا وأدرت لغة العرب كله لتحصل عىل لفظٍة أحسن 

منها ما استطعت
(1)

  . 

ولو أردت أن تؤلف بكلامٍت أخر  غري كلامت القرآن لتوازي حسن تأليفه وحبكته ورونقه 

 لشهدت له بالنرص وعىل نفسك بالعجز.

 ەئ ائ ائ] :لفظ مع دقة املعاين وكثرهتا وتالؤم الكالم يف قوله تعاىلانظر إجياز ال

 [ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ

 .{44}هود:

 .{103}الصافات: [ٻ ٻ ٻ ٱ]نظر إىل اإلجياز القرآين املعجز يف قوله تعاىل او

يه ولكل ل) فلام أسلام ( خضعا وانقادا ألمر اهلل تعاىل ) وتله للجبني ( رصعه عوتفسري اآلية: 

إنسان جبينان بينهام اجلبهة وكان ذلك بمعنى وأمر السكني عىل حلقه فلم تعمل شيئا بامنع من 

القدرة اإلهلية
(2)

. 

                                                 

 .؛ م. س"رسالة خاتم النبيني حممد صىل اهلل عليه وسلم"الفقرة من وحي  (1)

 .تفسري اجلاللني لآلية (2)
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هل تستطيع أن تأيت هبذا املعنى املطلوب بنفس هذا العدد من الكلامت يف إطار حبكٍة بالغية 

 ال تنبو عن سري اآليات قبلها وبعدها؟

يف قوله تعاىل  "أنلزمكموها "رب وأردت أن ترتجم كلمة مثل ولو انتقلت عن لغة الع

 يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ]

 .{28}هود: [ جب

 Shall weباإلنجليزية فأنت ترتمجها بعد أن تتفكك وخيفت رونقها إىل سبع كلامٍت 

compel you to accept it. 

 "لمة ت بأمثاله الركبان. أنظر إىل كوحبكة اللفظ القرآين واستيعابه للمعنى التام مما سار

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ]يف قوله تعاىل  "فأسقيناكموه

 . {22}احلجر: [گ گ

 لفظة واحدة هبا حرف عطف، وفعل وفاعل، ومفعول أول ومفعول ثاٍن.

ولذا عندما سمع العرب األقحاح كتاب اهلل عز وجل خطف أسامعهم بقوة تأثريه ورقرا! 

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]ن مطعم عن أبيه حني سمع قوله تعاىل: بالغته؛ فعن جبري ب

 [ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ   چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ

 .{37-35: الطور}

قال: كاد قلبي أن يطري!
 (1)

.  

 إن كل هذا ليقطع بأن الظاهرة القرآنية ما جائت إال لتتحد  وهتدي وُتصلح!

  

                                                 

 .4501صحيح البخاري،  (1)
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يتحداهم وسفه أحالمهم، ويذم آهلتهم، ويُ  أشد التقريع،املرشكني البلغاء  يقرعالقرآن  مل يزل

 .وهم يف كل هذا ناكصون عن معارضته، حمجمون عن مماثلتهأن يأتوا بمثله أو بسورٍة من مثله، 

 .{24}البقرة: [ ىئ ىئ ىئ ېئ]اهلل عز وجل للمرشكني:  قالبل لقد 

 فام فعلوا، وال قدروا. 

ولوا عنه مدبرينفقد ، شف عواره جلميعهمومن تعاطى ذلك من سخفائهم كمسيلمة كُ 
(1)

  .  

ولإلنسان أن يتسائل: كيف جيرؤ رجٌل أن يتحد  أناس يف جنس ما حيسنون ويبدعون، ثم 

 يرتكهم عىل ميض السنني وقد عالهم الوجيب واخلزي والسكون؟

هبذا  -صىل اهلل عليه وسلم-الرسول  أمل يكن خيشى"يقول د. عبد اهلل دراز رمحه اهلل: 

 ؟محيتهم األدبيةالتحدي أن يثري 

وماذا عساه يصنع لو أن مجاعة من بلغائهم تعاقدوا عىل  ؛حذرون فيهبوا ملنافسته وهم مجيعٌ 

أن يضع أحدهم صيغة املعارضة، ثم يتناوهلا سائرهم باإلصالح والتهذيب كام كانوا يصنعون يف 

  .نقد الشعر، فيكمل ثانيهم ما نقصه أوهلم، وهكذا

ا إن ملحتى خُي   !يبزه فال أقل من أن يسامَيه ولو يف بعض نواحيه رجوا كالم 

ثم لو طوعت له نفسه أن يصدر هذا احلكم عىل أهل عرصه فكيف يصدره عىل األجيال 

 القادمة إىل يوم القيامة، بل عىل اإلنس واجلن؟ 

يعرف قدر نفسه إال وهو مالٌئ يديه من تصاريف  إن هذه مغامرة ال يتقدم إليها رجٌل 

السامء، وهكذا رماها بني أظهر العامل، فكانت هي القضاء املربم، فلم هيم القضاء، وخرب 

                                                 

 .بكثري من الترصف " 365-1يض عياض الشفا للقا "الفقرة من وحي كتاب  (1)
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"بمعارضته إال باء بالعجز الواضح، والفشل الفاضح، عىل مر العصور والدهور
(1)

. 

 فتحد  القرآن أهل البيان يف عباراٍت حمرجة، أن يأتوا بمثله أو بسورٍة منه، فام فعلوا.

ا وال األمم  يسرتيح له امللحدة ويرحيون به  فلم يأت العرب مجيع 
ٍ
التي ُنقل هلا التحدي بيشء

 غريهم!

فلم ينطق أحد منهم إىل يومنا هذا ببنت شفه وال أعرب عن "يقول األلويس رمحه اهلل: 

أو صفة، وأظهر الكل العجز عن املعارضة يف كل وقٍت وحني، بل إىل أن يرث اهلل  موصوٍف 

 !األرض ومن عليها، وهو خري الوارثني

ا صىل اهلل عليه وسلم موجودٌ  ، ألن نام بني أظهرنا والوحي غري منقطعٍ  كل عرٍص  فكأن حممد 

ر الناس بصحة نبوته يف سائر األقطار آناء الليل وأطراف النهار  "دليل نبوته وحجته ُيذكِّ
(2)

. 

جتميع اجليوش وحتزيب األحزاب ملحاربة رسول  أن  هؤالء الذين يتحداهم القرآن قد رأ  ف

 .أهون وأيرس من معارضة القرآن وقبول التحدي صىل اهلل عليه وسلم اهلل

 [ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ]فهذا بالغ جهدهم 

 .{26}فصلت:

اوعندما قدِ  ا مفوه  ، -ورئيس قبيلة دوس يف اليمن- م طفيل بن عمرو الدويس وكان شاعر 

 -صىل اهلل عليه وسلم-د روه من سامع قرآن حممعندما قدم مكة استقبله أهل مكة وكعادهتم حذ  

 .حني جاء إىل املسجد احلرام -القطن -لئال ينجذب لسحره، حتى حشا أذنه الكرسف

شاعر و لكن يبدو أنه وقع يف نفسه يشء من هذه الطريقة السخيفة، فقال يف نفسه: إين لبيٌب 

ليه عيشء من القرآن فتملك  فأزال الكرسف عن أذنه وسمعوال خيفى عيل  احلسن من القبيح، 

 .شهادة احلقهلل قلبه وأسلم وشهد 

                                                 

 .45-44النبأ العظيم، د. عبد اهلل دراز رمحه اهلل، ص (1)

 .الدالئل العقلية، األلويس. خمطوط! (2)
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من سوطه فدخل به بلده  وعاد إىل قومه يدعوهم إىل اإلسالم ويف طريق عودته خرج نورٌ 

 اهلل عليه صىل-وأسلم أهله، وأسلم قريب ا من ثامنني بيٍت من قومه، وهم الذين حلقوا برسول اهلل 

فيام بعد يف املدينة -وسلم
(1)

.  

طر واألنفس عجيب، فالقرآن ُيذيب جبال الِغلظة ويرشح الصدور يف تِوِه فأثر القرآن يف الفِ 

 وخيطف األلباب يف نحوِه ولفظِه.

ية الدعوة حول بيت أيب بكٍر يف بدا -يزدمحون–وقد كان نساء املرشكني وأطفاهلم يتقصفون 

 حني يقرأ القرآن من فرط انجذاهبم وتأثرهم.

يصيل فيه  ا بفناء داره وبرز فكانكر فابتنى مسجد  ثم بدا أليب ب"رو  البخاري يف صحيحه: 

ف عليه نساء املرشكني وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجال   ويقرأ القرآن، فيتقص 

"من املرشكني ال يملك دمعه حني يقرأ القرآن، فأفزع ذلك أرشاف قريشٍ  بكاء  
(2)

 . 

 ني يف القلب الصِدأ ويغرس اإليامن يففسطوة القرآن عىل القلوب عجيبة فهو يزرع اليق

 الكافر احلنِق.

وقد نبهنا اهلل تعاىل إىل هذه احلقيقة وأمرنا أن نستغل سطوة القرآن عىل القلوب. فأخربنا أن 

 ې]الكافر يف قلب معمعة القتال واشتداد رحى السيوف قد يرجى منه خرٌي حني يستمع القرآن 

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

 .{6}التوبة: [ېئ

 سبحان اهلل!

 كف ينكرس كافر يف حلظة احتدام قتاٍل لصوت كتاب عدوه؟

                                                 

 .1/382سرية ابن هشام  1/312دالئل النبوة لألصبهاين  (1)

 .2297البخاري:  (2)
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 إهنا أرسار القرآن!

أراد اغتياله فام أن سمع آيات القرآن حتى  -صىل اهلل عليه وسلم-وكم من عدٍو لرسول اهلل 

 انفطر قلبه وتشد! اإليامن من عينيه!

ا عىل كثرة الرتداد مع ما فيه من قوانني فللقرآن سلطاٌن قاهٌر عىل النفوس وال يزال ا طري   غض 

وترشيعات، وهو األنيس يف اخللوات وهتفو إليه النفوس يف األزمات ويزيل الوحشة عن أي 

 مكاٍن ُوجد فيه.

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ]

 [ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .{23}الزمر:

ت مرتاعة عادوتنرشح له الصدور حتى إذا أخذت حظها منه  فتستبرش لكتاب اهلل النفوس

قد عراها الوجيب والقلق
(1)

 . 

 ڇ چ چ چ]قوله تعاىل  -صىل اهلل عليه وسلم– وملا سمع الوليد بن املغرية من النبي

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

 .{90}النحل: [ ژ

إن أعاله ملثمر وما هو بقول وإن أسفله ملغد! و ةوإن عليه لطالو ةواهلل إن له حلالو ": قال

 .قول شيئ ا من هذانقلبه وقال واهلل ما يشبه الذي  . فقد ر!  "برش

هذا هو ، فعوه أهليهمولذا اجتمعت كلمة وفود العرب عىل أال يسمعوا للقرآن وال ُيسمِ 

ا جاء السبيل الوحيد ملقاومة التحدي بمثل هذا القرآن أفصح ما ب، فأنى للعرب أن يتحدوا كتاب 

 .يف جزالتها ودقة أوضاعها وإحكام نظمها واجتامعها سمو إليه لغة العربت

 .كان أمي ا ال يعرف القراءة والكتابة -صىل اهلل عليه وسلم-النبي حممدكل هذا و

                                                 

 ."يه وسلم، د. ثامر بن نارص، مكتبة الرشدرسالة خاتم النبيني حممد صىل اهلل عل"الفقرة من وحي كتاب (1)
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 .{48}العنكبوت: [ ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]

 مثل هذا الكتاب الذيأن يضع  -صىل اهلل عليه وسلم-وللمتدبر أن يسأل: أنى ملحمٍد 

 ؟حو  أخبار األولني وتاريخ األقدمني

 وأنى له أن يسبك عبارات القرآن ويلقيها لكتبة الوحي بال إعادة ضبٍط وتقنني؟

 وأنى له أن ُيصلح هبا مسالك ورضوب ما نزلت بسببه؟

صىل اهلل –وأنى له بعد أن تنزل آيات اهلل لتضبط نازلة أو تصحح احلُكم يف واقعة، إذا به 

كتبة الوحي أن يضعوا هذه اآليات يف سورة كذا بني كذا وكذا. فتأيت يف  يأمر -عليه وسلم

موضعها بني سابقها وتاليها من اآليات دون أن تنبو معهم أو تتنافر عنهم، بل وكأهنا نزلت يف 

مجلتهم وحلمتهم؟
(1)

.  

                                                 

ت نزول يف وق "أشار د.عبد اهلل دراز رمحه اهلل إىل هذه القضية املذهلة يف كتابه مدخل إىل القرآن الكريم؛ فقال:  (1)

ن تدرجيي ا وحدات ُمستقلة بعد أن تنضم إليها  القرآن كانت بعض املواضيع تتزايد بمعزل عن مواضيع ُأخر ، وُتكوِّ

-آيات ُأخر  نزلت بعدها، وأن بعضها كانت ُتضاف هنا، واألُخر  تتداخل مع غريها هناك، بحسب أمر الرسول 

 الذي كان يتلقاه بدوره من الروح القدس. -صىل اهلل عليه وسلم

 نزول يف والتفتيت املتناهي -تواريخ نزول آيات القرآن الكريم -فإذا أخذنا يف اعتبارنا التواريخ التي ال حرص هلا 

ا بظروف ومناسبات خاصة، فإن ذلك يدعونا إىل التساؤل عن  اآليات، والحظنا أن هذا الوحي كان بوجٍه عام مرتبط 

 .الوقت الذي متت فيه عملية تنظيم كل سورة عىل شكل وحدة مستقلة

ا متفرقة ومرقمة من بناء قديم، كان ُيراد إعادة بناؤه يف مكان آخر عىل ، وإال نفس هيئته السابقة وكأن القرآن كان قطع 

 فكيف يمكن تفسري هذا الرتتيب الفوري واملنهجي يف آٍن واحد، فيام يتعلق بكثري من السور؟ 

ولكن أي ضامن تارخيي يستطيع أن يتحصل عليه اإلنسان عند وضع مثل هذه اخلطة إزاء األحداث املستقبلة، ومتطلباهتا 

ن الشكل اللغوي الذي جيب أن ُتقدم به هذه احللول، وتوافقها األُسلويب مع الترشيعية، واحللول املنشودة هلا، فضال  ع

 هذه السورة بدال  من تلك؟ 
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 فسبحان اهلل!

 

معتقد ل الدين ومل تكن الظاهرة القرآنية مرغمة ببالغتها فحسب، وال مرغمة ببياهنا ألصو

 فقط، وال توقفت عىل إصالح حتريف املفرتين. األنبياء األسبقني

وإنام الظاهرة القرآنية تتخطى كل ذلك. وتتجاوز ما ُكتب عنها وانفتحت له عقول األولياء 

 من مهج اإلعجازات املتضَمنة يف الكتاب.

 فأنت تقرأ يف كتاب اهلل مغيباٍت حتدث دون أن تتخلف. 

ا لوقوعها.وأخبار أقو  اٍم ال يزيد بحث الزمان وحتريه إال تصديق 

ا لطبائع األنفس وأهوائها وميوهلا وما يصدها ويردعها ويعيدها.  وتقرأ حتليال  بديع 

ا لكل ذلك!  فتجد عرب سبك األيام وخرباته وتراكم مشاهدة أحوال الناس حتقيق 

 انا الزمان.ولو أردنا الرشوع يف بسط كل عجيبٍة أتى هبا القرآن ملا كف

نسأل اهلل أن يصفح عن العجز والتقصري. لكن عذرنا أن ملحة ُترشد لتقٍص. ونفحة  هُتيئ 

بر. ومقدمة  تشد اهلمم ملن ُيكمل.  لتد 

 فاللهم اغفر وارحم!

وحسبنا هنا أن نرصد شيئ ا آخر عرضته الظاهرة القرآنية بسالسٍة. وجاء هذا اليشء تضمين ا 

ا لتحٍد وال إظها ا ملعجز. ال قصد   ر 

 فقد عرضت الظاهرة القرآنية موت أناٍس بأعياهنم عىل الكفر:

ا منهم أسلم النتهت الرسالة من  فحدث ذلك دون أن ُيسلم منهم أحد. ولو أن واحد 

 فورها!

                                                 

أال نستنتج ان اكتامل هذه اخلطة وحتققها بالصورة املرجوة، يتطلب تدخال  من قوة عظمى ، تتوفر فيها القدرة عىل إقامة 

 .-بترصف–انتهى  "هذا التنسيق املنشود؟



 

    

 

65  

 ومن هؤالء:

 . {3}املسد: [ڳ ڳ ڳ گ]أبو هلب 

 .{26}املدثر: [ڃ ڃ]والوليد بن املغرية 

. بأن الوليد ابن املغرية قد ُرز! ببنني ُكثر وأنه يطمع يف املزيد بل إن الظاهرة القرآنية أخربت

 لكن كال!

: املدثر } [حب جب يئ ىئ   مئ حئ جئ ی   ی ی ی   ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ] 

12-15}. 

من  فام زال الوليد بعد نـزول هذه اآلية يف نقصانٍ "تفسري اآلية:  -يقول البغوي رمحه اهلل يف

 ."ماله وولده حتى هلك

شدة عناد الوليد ابن املغرية وبسبب منعه اخلري وكثرة إثمه وافرتاءه عىل  وأخرب القرآن أن

 آيات اهلل عز وجل. بسبب كل ذلك سُيخطم بالسيف عىل أنفه فُيعرف بذلك! 

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

 .[16-12: القلم] [ٻ ٻ ٱ   ی ی ىئ ىئ ىئ

-م عىل أنفه بالسيفُخطِ – عل ذلك يوم بدرقال ابن عباس: وقد فُ 
(1)

 . 

. إذ أكدت منذ بداية الدعوة أن هناك  بل لقد انتقلت الظاهرة القرآنية إىل منحى  آخر عظيام 

 وحزب مرشكي قريش. -صىل اهلل عليه وسلم-سجاال  حربي ا سيجري بني حزب حممد 

رب ثوهذا قْطع إعجازي بأن قريش لن ُتسلم بسهولٍة ويرس كام ستسلم املدن البعيدة كي

 وعامن واليمن والبحرين. 

بل ثمة سجاالت وسجاالت ستجري. كل هذا يف بدايات الدعوة. وال أحد يستطيع التنبؤ 
                                                 

 .ري البغوي لآليةانظر تفس (1)
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 بام سيكون بعد ساعات فضال  عن عقوٍد من الزمان.

ا عن هزيمة قريش قبل اهلجرة   [ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ]فقد قال اهلل تعاىل خمرب 

 .{45}القمر:

 يد يف أغلب السور التي نزلت يف بداية الدعوة.بل لقد تكررت هذه اآليات وهذا الوع

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ]: قال اهلل تعاىل

 .{75}مريم: [ىئ ېئ

 أي سيهلك كفار قريش يف معارك فاصلة ومن يموت منهم قبل ذلك فالساعة موعده.

 أُي استرشاٍف للمستقبل هذا الذي يقطع بأن عناد هؤالء سيطول حتى تكون احلرب؟

اٍف للمستقبل هذا الذي يضع الدعوة ككل حتت مقصلة نبوءٍة لو أسلم سادات أي استرش

 قريش يف احلقبة املكية لسقطت النبوءة وانتهت الدعوة؟

 وكم من بوادي العرب وكم من القر  أسلمت سلام  ودون حرب ويف يوٍم وليلة؟

 ماذا لو استيقظ كفار قريش وساداهتم وأعلنوا إسالمهم؟

 ختيل! 

ز كفار قريٍش اجليوش وعادوا القبائل ودفعوا أنفس أمواهلم ورجاهلم ثم انظر ك يف جه 

ا–ملحاربة الدعوة الناشئة، ومل يتفطنوا ملسألٍة كهذه  ريح ترحيهم وت -إظهار أهنم أسلموا كذب 

 أبنائهم أبد دهرهم؟

عقل تفإذا مل يكن القرآن موحى  به من عند اهلل فأي تأويٍل آخر يمكن أن يطرحه اإلنسان امل

 لثقة النبي صىل اهلل عليه وسلم بام سيحدث يف مقبل األيام؟

ا حتدت الظاهرة القرآنية اليهود أن يتمنوا املوت فلم يفعلوا   ہ ہ ۀ ۀ]  أيض 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .{7-6: اجلمعة} [ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ



 

    

 

67  

ا  املطالبة مع االقتضاء و -ا من ساعتهمألهنم يعلمون أهنم لو متن وه ملاتو–فام متنوا املوت أبد 

 التي تدفع جلواب التحدي.

 عليه صىل اهلل–ال يتمنون ذلك مع خفته وسهولته ومع علمه "يقول القايض عبد اجلبار: 

 بشدة حرصهم عىل تكذيبه وفضيحته تعجب؟  -وسلم

م، ومل يقل هذا من عندي بل قال هذا من عند ريب وإهلي وإهلكم الذي يعلم رسكم وجهرك

وهذا أشد عىل اليهود من حتديه للعرب بمثل القرآن، وهذا مقام ال يبديه النبي صىل اهلل عليه 

 وسلم إال مع اليقني.

وقد حتريت امللحدة وأعداء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ملاذا مل يتمَن اليهود املوت زمن 

"نرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فُيكذبوه بذلك فيسرتحيون وُيرحيو
(1)

. 

وأخرب القرآن باالنتصار يوم بدر قبل أن تبدأ املعركة واحلسابات املادية يف صالح الكفار 

ا  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ] قوال  واحد 

 .{12}األنفال: [ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ،هم اهلل للمؤمنني يشجع... وهذا خطاب "يقول الشيخ السعدي رمحه اهلل يف تفسريه لآلية: 

 ."هم كيف يقتلون املرشكنيويعلم

وأخرب القرآن أن املنافقني سيكذبون عىل هيود بني النضري ولن ينرصوهم، قال اهلل تعاىل: 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]

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

 .{12-11: احلرش} [ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

خرجوا ومل خيرج املنافقون لنرصهتم بل تركوهم؛ وحدث ما أخرب به فإن هيود بني النضري أُ 

                                                 

 .بترصف 411-2تثبيت دالئل النبوة، القايض عبد اجلبار  (1)
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 وقوتلوا فلم ينرصوهم.

وا أي عوٍن من املنافقني!  ففي النهاية واجه هيود بني النضري وحدهم مصري خيانتهم ومل يتلق 

ري مستقلة بنفسها كام يقول ابن كثري رمحه اهلل يف تفس -من القرآن الكريم–وكانت هذه بشارة 

 اآلية.

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ] هبزيمة الفرس وانتصار الروم يف بضع سنني؛ قال اهلل تعاىل: وتنبأ القرآن

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى   ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 .[5-4: الروم] [ۆئ ۇئ

مع أن التاريخ يف ذلك الوقت كان يكتب هناية إمرباطورية الروم. وقد سحقت محالت 

 !ب الصلبوت إهانة  للرومأبرويز الفارسية كل أمل للروم يف النرص حتى أخذ أبرويز صلي

ومع ذلك ويف حلظة تارخيية فاصلة يفيق هرقل وينترص عىل أبرويز يف معركة فاصلة وتتحقق 

اآلية واملعجزة!
 (1)

  

ا   ې ې ]وأخرب القرآن أنه يف يوم نرص الروم عىل الفرس سينترص املسلمون أيض 

 [.5-4]الروم:  [ائ ى   ى ې

يف غزوة بدٍر الكرب !وبالفعل فقد جائت أخبار نرص الروم 
 (2)

 

وأثلج القرآن صدور الصحابة الكرام وطمأن قلوهبم بأهنم سيدخلون املسجد احلرام. 

هم املرشكون عن البيت. قال اهلل تعاىل:  ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ] وذلك بعد أن صد 

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .{27}الفتح: [وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

                                                 

(1) http://www.angelfire.com/nt/Gilgamesh/sasanian.html 

 https://goo.gl/GWGDyrولرتمجة هذا احلدث العظيم إىل العربية ُينظر الرابط التايل: 

 .ُيراجع تفسري البغوي لآلية (2)

http://www.angelfire.com/nt/Gilgamesh/sasanian.html
https://goo.gl/GWGDyr
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ُمنع املسلمون من دخول مكة عام "احلدث العجيب كالتايل:  يصف د.عبد اهلل دراز رمحه اهلل

احلديبية، واشرتطت عليهم قريش إذا جاءوا يف العام املقبل أن يدخلوها عزال  من كل سالح إال 

السيوف يف الُقُرب، فهل كان هلم أن يثقوا بوفاء املرشكني بعقدهم وقد بلوا منهم نكث العهود 

هلل؟ أليسوا اليوم حيبسون هدهيم أن يبلغ حمله؟ فامذا هم صانعون وقطع األرحام وانتهاك شعائر ا

ا؟ عىل أهنم لو صدقوا يف متكني املسلمني من الدخول فكيف يأمن املسلمون جانبهم إذا دخلوا  غد 

عليهم دارهم جمردين من دروعهم وقوهتم، أال تكون هذه مكيدة يراد منها استدراجهم إىل الفخ؟ 

م من السالح إال السيف يف القراب، وهو سالح قد يطمئن به املسلمون وآية ذلك اشرتاط جترده

إىل أهنم لن ينالوهم بأيدهيم ورماحهم، ولكنه ال يأمنون معه أن ينالوهم بسهامهم ونباهلم، يف 

هذه الظروف املريبة جييئهم الوعد اجلازم باألمور الثالثة جمتمعة: الدخول، واألمن، وقضاء 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ] الشعرية

فدخلوها يف عمرة القضاء آمنني، ولبثوا فيها ثالثة  {27}الفتح: [ۉ ۉ ۅ ۅ

"أيام حتى أمتوا عمرهتم وقضوا مناسكهم
(1)

. 

 ٺ]وتنبأ القرآن بأنه سيأيت اليوم الذي يظهر فيه اإلسالم عىل كل الديانات؛ قال اهلل تعاىل 

 [ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .{33}التوبة:

 جاء ذلك اليوم وظهر اإلسالم عىل الدين كله!ف

بل إنه يف اللحظات التي كانت تعاين فيها الدعوة األمرين. تقرر أن اإلسالم سيبقى إىل قيام 

 .{56}الروم: [ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ]الساعة 

ا  -صىل اهلل عليه وسلم-وبني  القرآن أن رسول اهلل  سيعود إىل مكة بعد خروجه منها مهاجر 

                                                 

 .49-48النبأ العظيم، ص (1)
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 .{85}القصص: [ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 ومعاد الرجل هي بلده.

ا وأن اهلل عز وجل   .{28}التوبة: [ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]سوف يغني قريش 

 كان كل هذا!وقد 

 وغري ذلك اليشء الكثري!

إن ظاهرة اإلخبار القرآين للمغيبات التي تأيت بسالسٍة وتقع كام أخرب هلي تقطع يف كل جانٍب 

 لرسالة صىل اهلل عليه وسلم.من جوانبها بصد! صاحب ا

 !املستحيلة الظاهرة القرآنية هي الظاهرة

 .مستحيلة التكرار

 .مستحيلة التحدي

 .مستحيلة املقابلة

 .مستحيلة املقارنة بغريها

األمي هبذا الكتاب يف دالئله وترشيعاته  -صىل اهلل عليه وسلم-جمرد إتيان الرسول و

 صدقه.ملن أكرب اآليات عىل ومعجزاته وبيانه 

ثم عْجز املرشكني عن معارضته أو حتى جماراته؛ ثم إصالح هذا الكتاب ألكرب مشكلتني يف 

مع املحافظة عىل النسق البياين البالغي البديع؛ ومطابقة كل أمٍر  "املعرفة والسلوك"الوجود ومها 

بعض ملن  !وهنٍي يف الكتاب للعدل وامليزان والفطرة ومنهج األنبياء قبله؛ هلي حجٌج بعضها فو

بر.  تد 

عىل القرون جيال  من الناس  استبقتو ضخمة   من اهلباء ُأمة  وقد أوجدت الظاهرة القرآنية 

 ه الظاهرة هبم!ا لوال هنوض هذما كانوا ليدخلوا التاريخ أبد   

 ۇ ۇ ڭ]وقد تقررت هذه احلقيقة يف اللحظات التي كانت فيها الدعوة عىل املحك 
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 .{44}الزخرف: [ ۈ ۈ ۆ ۆ

 يستطع مالحدة العرص أن يواجهوا الظاهرة القرآنية إال بسخافاٍت، كان صمتهم أفضل ومل

 وأكثر تعقال  من الترصيح هبا!

اٍد  ومن هذه السخافات: زعم بعضهم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم تلقى القرآن من حد 

 نه أعجمي.نرصاين مشتغٍل يف احلدادة، منهمك يف مطرقته ال يعلم الكتاب إال أماين، لسا

 وقال آخرون: ربام نقله من بحريا الراهب حني قابله وهو طفل. 

 فيا له من منطٍق كان السكوت أسرت هلم!

حيث أفاضت  -صىل اهلل عليه وسلم-ويأيت زعم آخر أن القرآن من حديث نفس حممٍد 

ا نعم؛ إهن" عبد اهلل دراز رمحه اهلل عىل هذا االدعاء املضحك فيقول:نفسه هذه املعارف، ويرد د.

ا: رجٌل  ويعيش  -يف غري الباطل والفجور-أميني، حيرض مشاهدهم  أمي بني أظهر قومٍ  لعجيبة حقًّ

ا باألجر، ال صلة له بالعلم  معيشتهم مشغوال  برز! نفسه وزوجه وأوالده، راعي ا باألجر، أو تاجر 

 ني عشيةٍ علينا فيام بأربعني سنة من عمره، ثم يطلع  والعلامء؛ يقيض يف هذا املستو  أكثر من

احد منه قبل و بحرٍف  وضحاها فيكلمنا بام ال عهد له به يف سالف حياته، وربام مل يتحدث إىل أحدٍ 

 م.ذلك، ويبدي لنا من أخبار تلك القرون األوىل مما أخفاه أهل العلم يف دفاترهم وقامطره

 أيف مثل هذا يقول اجلاهلون: إنه استوحى عقله واستلهم ضمريه؟ 

يسوغ أن يكون هذا الطور اجلديد العلمي نتيجة طبيعية لتلك احلياة املاضية  منطٍق أي 

 األمية؟

ا ع إنه ال مناص يف قضية العقل من أن يكون هلذا االنتقال الطفري رٌس  ن آخر يلتمس خارج 

 .حدود النفس وعن دائرة املعلومات القديمة

انوا يف اجلملة أصد! تعليال  هلذه وإن مالحدة اجلاهلية وهم أجالف األعراب يف البادية ك
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الظاهرة وأقرب فهام  هلذا الرس من مالحدة هذا العرص، إذ مل يقولوا كام قال هؤالء: إنه استقى هذه 

دة، جدي علومٌ  األخبار من وحي نفسه، بل قالوا: إنه ال بد أن تكون قد أمليت عليه منذ يومئذٍ 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]يعلم  فدرس منها ما مل يكن قد درس، وتعلم ما مل يكن

 .{105}األنعام: [ژ ڈ ڈ

 ولكن عىل أستاذه الروح األمني، واكتتبها، ولكن من صحٍف  فإنه درسها، ولقد صدقوا؛

 .بررة ، بأيدي سفرة، كرامٍ مطهرةٍ  مرفوعةٍ  مكرمةٍ 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ]

 .{16}يونس: [ ک ک ک

ية، ال جدال يف أن سبيلها النقل ال العقل، وأهنا ذلك شأن ما يف القرآن من األنباء التارخي

"جتيء من خارج النفس ال من داخلها
(1)

. 

 عليه صىل اهلل-تام عن ذات موضوع النبي يف استقاللٍ  ُبعيد كل هذا هي الظاهرة القرآنيةو

عمه أيب مثل موت خدجية و– ونكبات يتعرض لنكباٍت  -صىل اهلل عليه وسلم– فالنبي، -وسلم

ا يف القرآنوال ،-طالب  . نجد لذلك أثر 

ا ال نجد أسامء زوجاته يف القرآن الكريم مع تعلقه بخدجية إىل آخر حلظٍة يف حياته؛ ويف  أيض 

 .مرة 34املقابل نجد اسم السيدة مريم تكرر قرابة 

ا لو نظرت إىل  ا عن خيال العريب الذي ينشد يف املجاز القرآين وأيض  ا متام  لوجدته بعيد 

لوحة شاملة رائعة ختتلط فيها عاره الغزل ووصف املرأة واخلمر، فاملجاز القرآين معلقاته وأش

 ة.األهنار التي جتري يف املروج اخلرض مع الظلامت التي يف البحار اللجي

ه من ب موحى   وداخل هذه الوحدة األدبية تتوافر الدقة العلمية والدقة املعرفية ألنه كتاٌب 

 .خالق السامء واألرض

                                                 

 .40النبأ العظيم، د.عبد اهلل دراز، ص (1)
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جه س الوحيد عىل ودهو الكتاب املقالكريم فالقرآن حديثنا عن الدقة العلمية.  ويف إطار

 .األرض الذي خيلو من خطأ علمي واحد وهذا بحد ذاته أعظم إعجاز علمي عىل اإلطال!

مسألٍة علمية  ةفقط تصف أي عامأعطني كتيب أو مطوية صغرية مكتوبة منذ مائتي يف املقابل 

 .حيةوسُأخرج لك منها أخطاء رص

هذه الكتب  "يف الطبيعيات، يف الساموات، يف األرض"كتب علمية  ةفقد َكتب أرسطو ثالث

ا هلذه الكتبكان أرسطو فقد الثالثة ال توجد اليوم فيها مجلة واحدة صحيحة علمي ا،  ير   طبق 

 :أن

 !أسنان املرأة ختتلف يف العدد عن أسنان الرجل

 !طضلوع فق ثالثةيوجد يف صدر املرأة وأنه 

!وظيفة املخ تربيد الدم بينام وظيفة القلب تسخينهوأن 
 (1)

  

ير  أن املياه اجلوفية تتكون نتيجة فجوة يف قلب األرض تنقل مياه املحيط أرسطو وكان 

 !إليها

  خريةبينام يقول القرآن يف هذه املسألة األ وما إىل ذلك من اخلرافات العلمية التي متأل كتبه.

ون املياه –مثالُ  وفية قليلة فقط، وهو أن املياه اجل خالصة ما توصل له العلم منذ عقودٍ  -اجلوفيةتك 

 .{21}الزمر: [ خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی]مصدرها مياه األمطار 

فمصدر امليـاه اجلوفيه هو الينابيع املتكونة من األمطـار، وليس فجوة أرسطو التي يف عمق 

 .القارة

 !ريم هي أعظم معجزة علمية عىل اإلطال!للقرآن الك علميفمعجزة الضبط ال

 -قليلة الذي قام بصكه موريس بوكاي منذ عقودٍ  - Bucaillismوطبقا للمبدأ البوكييل 

                                                 

(1) http://chsi.harvard.edu/bok/06.html. 
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فإن القرآن الكريم بعد مراجعة علمية دقيقة هو الكتاب الوحيد الذي ال يوجد به خطـأ علمي 

عام 1400واحد رغم أن عمره 
(1)

 . 

 .معرفة والسلوك يف املقام األوللل إصالحكتاب القرآن  مع أن

حلت عن القرآن الكريم إىل غريه من الكتب فأنعمت النظر يف منحى الدقة العلمية  ولو تر 

ا تقطع بالوضع   يف تلكم الكتب! -التحريف–يف تلك الكتب. لوجدت نصوص 

ا فلك أن تتخيل!  ا واحد  كان  -الكتاب املقدس للهندوس -الفيدا من كتاب مثل لو أن نص 

ا يف كتاب اهلل ؟  موجود 

 : وسأعرض اآلن بني يديك شيًئا من نصوص كتب األسبقني

 تقول الفيدا أن: األرض ثابتة ال تتحرك
(2)

. 

 وخلق اهلل األرض ثابتة
(3)

. 

 والشمس تدور حول األرض داخل عربة ذهبية يقودها سبعة أحصنة
(4)

. 

 والثور ُيثبت السامء
(5)

. 

تب األربعة القانونية املقدسة لدى اهلندوسوالياجور فيدا هي أحد الك  

  ألف ميل، بينام املسافة علمي ا  800ويقول الفيشنو بارانا أن الشمس تبتعد عن األرض

 مليون ميل. 93

                                                 

(1) Bucaillism at Wikipedia. 

 .12 1الريج فيدا  (2)

 .30فيدا ياجور  (3)

 .43-33ياجور فيدا  (4)

 .30ياجور فيدا  (5)
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 ويقول اآلثارفا فيدا: ويف خضم املاء يدور القمر
 (1)

. 

ف اخللق غه لنا أرشفاحلمد هلل عىل الدين اخلاتم املعصوم املحفوظ، الذي بل ؛وغريها الكثري

ا صىل اهلل عليه وسلم، كامال  غري منقوص  .حممد 

يف رقي فالقرآن هو منتهى الولو نظرنا إىل تقرير الظاهرة القرآنية جلانب العقيدة والتوحيد. 

دائام  دور  يؤكد القرآن": الطيب بو عزةتنقية العقيدة التوحيدية من أية شوائب كفرية؛ يقول د.

ومع ذلك يؤكد القرآن دائام  عىل إخراج الذات اإلهلية من  ،املسألة التوحيديةالكتب املقدسة يف 

 الثالوث ةعقيد حيث –والتعدد املسيحي  ،-ث الرب القومي لليهود حي –نطا! األنانية اليهودية 

و السميع وه ليس كمثله يشءٌ  أحدٌ  العاملني واحدٌ  فاهلل ربُّ  ،- واالرتياب التشويش يف املوغلة

ولذا فقد خرجت التعديالت الالهوتية الالحقة عىل اليهودية واملسيحية عىل يد توما  ،البصري

والتي  ،االكويني وموسى بن ميمون كإفراز لقراءهتم املنشور اإلسالمي يف عقيدته الصافية باهلل

ور ن تنسيق ديانتيهام بام يتناسب مع املنشفحاول الرجال، شوهتها معاىص اليهود واملسيحيني

الذي سيجذب كل أتباع الديانات إليه إذا مل حيدث تدخل رسيع ملواربة الصدع وحماولة  اجلديد

صىل وعامدمها مها األؤني بناتوإثبات أن كلتا العقيدتني األخري، التقرب من عقيدة اإلسالم النقية

ا عىل توحيد اهلل يف الصيغة النهائية نها  مل يكن مدخلت عىل العقيدتنيفالتحسينات التي أُ  ،أيض 

"مناص إليقاف أفواج الداخلني يف الدين اجلديد
(2)

. 

 ؟ -صىل اهلل عليه وسلم-ويف اخلتام هل تبقى دعو  ملدٍع أن القرآن من صنع حممٍد 

 القرآن إذن رصيح يف أنه ال صنعة فيه ملحمدٍ ": -رمحه اهلل– يقول دكتور حممد عبد اهلل دراز

من عند اهلل بلفظه ومعناه ومن  وإنام هو منزٌل  ،من اخللق وال ألحدٍ  -صىل اهلل عليه وسلم -

                                                 

 .89 1آثار فيدا  (1)

 .-بترصف–من وحي بعض مقاالت د. الطيب بو عزة عىل منتد  التوحيد  (2)
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ستدالل عىل الشطر األول من هذه املسألة وهو أنه إىل اال الناس يف حاجةٍ  العجب أن يبقى بعُض 

 ليس من عند حممد .

ا يقيض بالعدل الكتفى بسامع هذه الشهادة التي يف احلق أن هذه القضية لو وجدت قايض   

 .جاءت بلسان صاحبها عىل نفسه

عي لنفسه حق الزعامة ويتحد  الناس باألعاجيب للعاقل الذي يد   وأي مصلحةٍ 

له كي ينسب بضاعته لغريه ولو انتحلها ملا وجد من  أي مصلحةٍ ، واملعجزات لتأييد تلك الزعامة

 ؟ا يعارضه ويزعمها لنفسهالبرش أحد   

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ]عىل نفسه بالعجز  -صىل اهلل عليه وسلم- بل وشهد الرسول

 [ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

"{16}يونس:
(1)

. 

م بأن القرآن التسلي يقتضيها العقل واملنطق أال وهي:قضية يدة، قضية حما ،إهنا قضية عادلة

 سبحانه. به من عند اهللموحى  الكريم 

  

 

  

                                                 

 .21النبأ العظيم ص  (1)
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 أصول اإلحلاد الكلية

 

 

 :"كل َمن مات على اإلحلاد سيقول هذه الكلمة يوًما ما واهلل

 .{52}يس: [ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى]

 "اآلن املرسلون صدقوا؟
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 أصول اإلحلاد الكلية   

 األصل األول       

 اإلحلاد قرمطٌة يف السمعيات، وسفسطٌة يف العقليات.   

اإلحلاد كغريه من املباين الفكرية يقوم عىل أصوٍل كلية ومقدماٍت أولية ونتائج نظريٍة وعمليٍة 

 لبيٍة!وق

إن –وسنعرض يف هذه السلسلة بمشيئة اهلل ألهم أصول اإلحلاد الكلية؛ وسيكون تنظرينا 

منصب ا عىل إطار اإلحلاد بصيغته العربية حتت مبنى الثقافة اإلسالمية، التي نشأ فيها  -شاء اهلل

 أغلب امللحدين العرب.

نطبق ة إىل الثقافات األخر  لتوإن كن ا نزعم أن تنظرياتنا هذه ال حتتاج إىل أكثر من الرتمج

 عىل ما خارج بالدنا من إحلاد!

 فاألصول الكلية قد ختتلف يف املعاين لكنها تتفق يف النهاية يف املباين!

 ولنرشع اآلن يف املقصود عىل بركة اهلل!

يف  ةٍ يف السمعيات، وسفسط قرمطةٍ األصل األول الذي يقوم عليه اإلحلاد هو أنه: ينبني عىل 

تالعقليا
(1)

.  

 ."اإلحلاد قرمطة يف السمعيات"ونبدأ بتفصيل الِشق األول: 

مويه ، والقرمطة فيها تعني الت-قرآٌن وسنة-ي أدلة اإليامن املنقولة بالسامع تعنالسمعيات 

                                                 

يقول يف  إذ 19ترد هاتان اللفظتان يف كتب العقائد، وقد أوردها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الرسالة التدمرية ص (1)

ولكنهم من أهل املجهوالت املشبهة باملعقوالت يسفسطون يف العقليات، ويقرمطون يف " معرض رده عىل املتكلمني:

 ."السمعيات
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 والكذب وجتاهل املطلوب.

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ]قال اهلل تعاىل: 

 .{52}احلج: [ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 : أ  تال آيات اهلل ، فالتمني يف اللغة هو القراءة والتالوة."إذا متنى"قوله تعاىل 

واملعنى: ما جاء رسوٌل وال نبٍي ثم تال عىل قومه اآليات املُرسل هبا للدعوة إىل التوحيد، 

ا وختيالٍت  ات يف اآلي فاسدة باطلة، واحتامالٍت  ونبذ ما هم عليه من الكفر، إال ألقى الشيطان ُشبه 

املتلوة إلغوائهم ومحلهم عىل جمادلته بالباطل
(1)

.   

ا قوله سبحانه   ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]ومنه أيض 

 .{112}األنعام: [ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

ىل اهلل ص–فإذا ذكرت للملحد األدلة اإليامنية املنقولة بالسامع، ومعجزات صاحب الرسالة 

لنا شيئ ا من هذه األدلة يف سلسل–ة إىل قيام الساعة وأدلة نبوته الباقي -عليه وسلم ة ظاهرة وقد فص 

 فإن امللحد يقرمط هذه األدلة بالتكذيب والتمويه.  -النبوة بام يغني عن إعادة رسدها هنا

وقد يطرح شيئ ا من الشبهات إمعان ا يف الكذب؛ مع أن شبهات امللحد تقوم عىل مصادر 

 وقية نقل أدلة النبوة.وثوقية نقلها أضعف بكثري من وث

فام أكثر أدلة النبوة املنقولة بالتواتر والتي ال تستقيم شبهات امللحد يف جمموعها لوثوقية 

 تواترية جائت هبا أفراد أدلة النبوة!

هذا إذا سل منا جدال  للملحد بام يظن ويزعم أهنا شبهات وما هي يف حقيقة األمر إال هالوس 

 لقرمطة يف األدلة اإليامنية!وتصوراٍت خاطئة، يستخدمها ل

 تسخيف األدلة العقلية والتشكيك فيها. :أما السفسطة يف العقليات فتعني

 فالعقل السليم والبناء الفكريد، فلن ُيلحد إنسان إال إذا أسقط البدهييات قبل أن ُيلح

                                                 

 .فبترص -اهلل رمحه–، فضيلة الشيخ: حسنني خملوف شيخ األزهر السابق وبيان تفسريكلامت القرآن  (1)
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 !دالسليم ضد اإلحلا

ا فأول ما يبدأ به هو التشكيك يف مقدمات العقل!  ولو حاورت ملحد 

ثته عن السببية   سبب -فإذا حد 
ٍ
كبة يف األذهان، فإن  -لكل يشء كمقدمة عقلية وبدهية ُمر 

امللحد سيحاول أن ُيسفسط هذا الدليل كام سيأيت بيانه. عىل الرغم من أن السببية برهاٌن عقيل 

 أعىل من القوانني بل عليه تقوم قوانني العلوم.

ا عقلي ا وال جدال  تص ا، وإنام هي أصل عقيل والسببية ليست فرض  ، فال  A-Perioriوري 

ا بصحة السببية.  يستقيم علم دون التسليم مسبق 

م عرب ر، فرصد الذرات يتأصل العلم احلديث يقوم عىل العالقة بني السبب واملؤثِ بل إن 

إثبات أثرها ودالئل وجودها، ورصد القوانني يتم عرب االستدالل بأثرها، ورصد اجلاذبية هو 

 gravitonفنحن إىل اليوم مل نرصد جسيم جاذبية واحد  .للجاذبية ذاهتا ارها وليس رصد  رصد ألث

 -ما دون الذرة– micro-physics ومع ذلك ُنسلم يقين ا بوجود اجلاذبية، بل كل علوم املايكرو

ام يسمى مثال  مشاهدة اإللكرتون، وإن يف العلم امليكروي تقوم عىل رصد األثر، فال يوجد يشءٌ 

أثره! رصد
 (1)

   

 ؛ وهنا شاهدان

: أن السببية أصل العلم وأقو  من الربهان والقانون، فالذي ينكر السببية الشاهد األول

 منذ اللحظة يف عقول مجيع البرش مستقرةٍ  عقليةٍ  لبدهيةٍ  هو معاندٌ ، ملجرد خمالفتها لعقيدته اإلحلادية

 رحم يف بطن أمه ولو ضغط الطبيب عىل إذ ثبت أن اجلنني يؤمن بالسببية وهو ما زال- اجلنينية

م أثناء الفحص يعطي اجلنني رد فعل حسب مكان الضغط والتأثري فهو يؤمن بوجود سبب  اال 

 .-بوُمسبِ 

                                                 

(1) From Microphysics to Macrophysics: Methods and Applications, Roger Balian. 
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زلة منطقي يقبله العقل ويقوم بمنو : أن االستدالل باألثر هو استدالل علميالشاهد الثاين

 الربهان عىل وجود املؤثر.

بمعايرٍة دقيقٍة للغاية  إىل املكان والزمان ؛ن الالزمان والالمكانم ظهر لدينا كونٌ  :واآلن

Fine-tuning  وبضبٍط مدهٍش وحدود حرجة، بمئات الثوابت الفيزيائية التي لو اختل ثابت

واحد منها بمقدار واحد عىل مائة بليون ملا ظهر الكون
(1)

 . 

قة ال ُتستحدث من حفظ الطاقة وأن الطا"ـأن قانون العلم يقول بوعىل الرغم من 

"العدم
(2)

 . 

كل طاقة الكون وكل ، فواحدة لكن نحن أمام طاقة هائلة أسُتحدثت من العدم يف حلظةٍ 

 43-أس  10اللحظة  ، ففيمادة الكون ظهرت يف جزء أقل من مليار مليار مليار جزء من الثانية

 ،وظهر الكون أة  من الثانية وهي حلظة ال يمكن استيعاهبا لقرصها الشديد ظهر كل يشء فج

م الكون  إىل أكرب من جمرةبمليارات املرات ذرة حجم المن أصغر من وتضخ 
(3)

 . 

                                                 

انني تم ضبطها هذه القو ،قوانني الفيزياء التي ظهرت يف أول ثانية من نشأة الكون هي نفسها التي حتكم عاملنا اليوم (1)

يضة ا وسيظل با جُمهض  وإال فإن أي خلل أو أي تغيري يف أي من الثوابت الكونية سيفرز كونـ ،  Fine Tunedبعناية 

 . Cosmic eggية كون

during this cosmological inflation, the universe 

expanded by a factor of 1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 

in .00000000000000000000000000000000001 second. It was as if a coin 1 

centimeter in diameter 

suddenly blew up to ten million times the width of the Milky Way. . 

source: The Grand Design, Stephen Hawking  

(2) http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/conser.html 

 History of the“يف الوثائقي:  جامعة كاليفورنيابعامل الفيزياء الفلكية  Alex Filippenkoاليكس فلبينكو  (3)

World in Two Hours”. 
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 صانع، أليست هذه بدهية ال جيد العقل هلا رًدا؟ الالق واخلث وحدِ أال يعد هذا دلياًل عىل املُ 

وأمام هذا الدليل الكبري فإن امللحد حياول أن ُيسفسط لك هذا الربهان بمجموعة من 

 يف عامل الكم.غياب السببية بظن السفسطات، مثل:  ال

يف عامل الكم ال تتبع اجلسيامت ردود أفعال واحدة أو حتمية  يف هذا األمر أنه: احلقيقةلكن 

نه لنا عامل الفيزياء والرياضيات األملاين وهذا ما بي   "احتامالت"وإنام يكون هلا  ،امتوقعة دوم  

السببية واحلتمية "يف أثناء تفريقه بني  أوضح حيث "Max Born ماكس بورن"األشهر 

Causality and Determinism"،  كيف أنه يف عامل فيزياء الكم ال تنتفي السببية ولكن التي

!تنتفي هي احلتمية لتحل حملها االحتامالت
 (1)

   

والكون جاء من  space-timeثم إن ظواهر الكم حتدث داخل إطار الزمان واملكان 

 لالمكان!الالزمان وا

فكيف يستقيم أن نزعم حدوث ظاهرة من ظواهر الكم قبل ظهور الزمان واملكان وبالتايل 

 قبل ظهور إمكانات الكم ذاته.

ا ما عالقة ظاهرة أحادية حتدث يف عامل الكم بكون عمال! انضبطت حلظة ظهوره  أيض 

 عوامل غاية يف التعقيد؟

عىل العلم  anathemaهان السببية يعد لعنة أِضف إىل ماسبق أن: أية حماولة للسفسطة يف بر

  Dogmaالطبيعي، ألن الشك يف السببية يقيض عىل أي أمٍل يف تفسري العامل، وهبذا تتحول دوغام 

 اإلحلاد إىل لعنٍة عىل كل علٍم وفكر!

ا فضال  عن أن تكون ظن ا  فهذه السفسطات التي يطرحها امللحد ال ترقى أن تكون ظن ا ضعيف 

ا؛ فام  بالك ونحن نتحدث عن برهان عقيل وليس ظن قوي أو ظن ضعيف فضال  عن أن يكون قوي 

                                                 

 .Natural Philosophy of Cause and Chance الفصل الثاين ِمن كتابه الشهري:انظر  (1)
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 سفسطة ُتقَابل بسفسطة! 

 !مة عقلية ومعرفية ووجدانية وفطرية ونقلية بدرجة يقينيةُمسل  اإليامنية القضية الدينية ف

ألوىل ا وإذا انتقلت بامللحد ألدلٍة عقليٍة أخر  كاألدلة عىل التصميم الدقيق حلظة اخللق

للكائنات احلية، وظهور اخلريطة اجلينية املشفر داخلها املنظومات البيولوجية الدقيقة يف هذه 

-انظر اهلامش للفائدة–الكائنات 
(1)

 . 

 فإن امللحد سيحيلك إىل املتشابه كاالبتالءات واألمراض.

 وهكذا يتعامل امللحد معك ومع أدلتك!

البرش  والكفر: هو النظر يف املتشاهبات، التي مل حيطفسبب الشك " :يقول ابن الوزير اليامين

                                                 

التي هي منظومة التشفري داخل كل خلية. هذه اخلريطة معقدة ومركبة وقانونية ولغوية  Genomeاخلريطة اجلينية  (1)

 ومنتجة!

الق لخريطة اجلينية املقننة اهلادفة وهذا جيعلها دالة عىل خألن احلياة ليست إال تنفيذ ل معقدة مركبة لغوية منتجةونقول 

 هادف، فصفة األثر دالة عىل صفة املؤثر.

 فاحلياة تسري بنظام دقيق منتج هادف واعي، حتت إرشاف خريطة جينية ظهرت بمنتهى الضبط منذ البدء!

د صممها فسونار الطبيب أو رادار املرور قفهي ُتنيشء قوانني غاية يف الضبط والتعقيد  وهذه اخلريطة اجلينية قانونية

مصمم وفق قانون دقيق وحمكم ليؤدي الغرض الذي ُصنع من أجله، وبنفس القياس العقيل نقول أن سونار اخلفاش 

قد صممه مصمم ليؤدي قانون وظيفي دقيق وحمكم وحمدد فاخلفاش يستخدم تقانة عالية لتحديد املواقع بالصد  

echo location . 

بدهييات العقل واملنطق تقول أن خالق هذه اخلريطة اجلينية هو خالق حكيم عليم قدير مريد فلغة اخلريطة اجلينية وأبسط 

ا وهي أهداف هلا قانونية  تدل عىل أن وراءها متكلم مريد، خاصة  وأن اخلريطة اجلينية تصل إىل أهداف مشفرة مسبق 

 كاملة.

العشوائية فهي تعمل يف كل جزئية من جزئياهتا لغاية وهدف معني وحيكمها فاخلريطة اجلينية مقننة وتعمل بقانون وهي 

 نظام يعرف عاقبة كل عمل. وإذا مل يكن هذا هو اخللق املتقن فام هو اخللق املتقن؟

 .{88[ }النمل: ىت مت خت حت جت يب ىب]
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"، وال عرفوا تأويلهاهبا علام  
(1)

. 

كبة من افرتاضات وخياالت، فهو ُُييل يف العادة األدلة  فأصل استشكاالت امللحد ُمري

 اليقينية إىل ما مل ُنحط بعلمه، فصار إحلاده قائاًم عىل ثغراٍت وفجواٍت معرفية. 

  األدلة اإليامنية هي يف أصلها أجوبة يف غري حمل الشاهد.فأجوبة امللحد عىل

نظام وحاربوا أدلة الاملالحدة األدلة العقلية والرباهني األولية واملقدمات الفطرية،  فحارب

والغائية والقصد والعناية، وجتاهلوا القضايا العقلية الكرب  مثل دليل احلدوث، ومعجزة خلق 

 احلياة، والنبوات والدين وال
ٍ
ا حولنا وداخلن فطرة واألخال!، واملعايرة الدقيقة يف كل يشء

وما ال يمكن حرصه من األدلة ،متنانومعضلة استيعاب اخلري والشعور باال
(2)

 . 

من أشد  أقسى ومنطقيةٍ  عقليةٍ  وصار اإلحلاد يتطلب من أتباعه باستمرار إنكار بدهيياٍت 

ا يف الوثنية.  الديانات إغراق 

إال عىل االنتحار املتواصل للعقل البرشي يف كل حلظة ويف مواجهة كل دليٍل فام قام اإلحلاد 

 .{10}امللك: [ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ] سمعٍي أو عقيٍل 

وصارت القضية اإلحلادية اليوم ُحبىل باإلشكاليات املعرفية والنظرية واملادية ومليئة 

 املعايرة بمنتهى والعامل واملكان الزمان إجياد–بالتناقضات العقلية وصارت ُتربر املستحيل العقيل 

 .كل هذا من أجل تسويغ وجودها -الالزمان والالمكان، وإجياد احلياة من الالحياة من الدقيقة

 عقلٍ ال و بمنطٍق  غري مدعومةٍ  ميتافزيقيةٍ  أدلةٍ وأصبح اإلحلاد يرتكن وُيرشعن وجوده عىل 

 .علمي سندٍ  وال ُحجةٍ وال 

  
                                                 

 .(1/214العواصم ) (1)

 من آ (2)
ٍ
 .حاد هذه األدلةقد يتسع املقام إن شاء اهلل يف سالسل قادمة لتفصيل يشء
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 :حلاد كالتاليفمنتهى ما آل إليه اإل

الاليشء انضاف إىل الاليشء فصار شيئ ا عظيام  من أروع ما يكون وبمنتهى املعايرة  -1

 .الدقيقة

الصدفة أنتجت احلدود احلرجة والثوابت الفيزيائية التي جاء هبا الكون؛ يف حني أن  -2

 رشطي الصدفة مها املكان والزمان. والكون جاء من الالمكان والالزمان!

يع أن يف قمة جربوته اآلن ال يستط برشيالعقل اليف حني أن  شوائية أنتجت حياة،الع -3

 .ُينتج أبسط صور احلياة

كل القيم األخالقية والتأصيالت القيمية التي ُنسلم بصحتها والتي يسري أغلبها يف اجتاه  -4

ا هي من معطيات املادة ومنتوجاهتا.  مضاد للامدة متام 

ب ظاهرة طفيلية وقتية، والسباقضات املعرفية جعلت من اإلحلاد كل هذه اإلشكاالت والتن

  .لة أصالداأللعدم . وإنام فام أكثر الوثنيات اخلاطئة األدلة،يس خطأ طفيليته لالرئيس يف 

سفسطة العقليات –فقوام ما يملكه اإلحلاد هو سفسطة أدلة اآلخر وحماولة تسخيفها 

 .-وقرمطة السمعيات

 . ملكث يف األرض ذاتية مستقلة ع الناس أو يملك أجوبةولو كان اإلحلاد ينف

 وحياول املالحدة يف سفسطتهم هذه أن يقوموا بإحالل الطبيعة املادية حمل اخلالق. 

ي أدنى صور الوثنية التفجعلوا اإليامن بالطبيعة بديال  عن اإليامن باخلالق. مع أن هذه 

 ل هلا العقل البرشي عىل اإلطال!!ذذوص

يث ح "اإلحلاد؛ وثوقية التوهم وخواء العدم"ري عبارة د. حسام حامد يف كتابه وهنا استع

فحال امللحد أنه ارتقى جبل السفسطة، وبينام هو عىل وشك أن يقهر أعىل قمة من قمم "يقول: 

السفسطة وإذ تعرتضه آخر صخرة فيشد آخر نفسه ليصعدها، إذ به جيد مجاعة من الوثنيني كانوا 



 

    

 

87  

"نفس املكان هناك منذ قرونجيلسون قبله يف 
(1)

. 

فام أن يصعد امللحد أعىل جبل اإلحلاد ويف حلظة ارتقائه أعىل قمٍة من قممه، إذا به يكتشف 

 وثنية إحلاده.

 فام هذه السفسطات التي يقدمها امللحد إال وثنياٍت عتيقة.

 وهذا كان أصل اإلحلاد األول!

 

  

                                                 

اإلحلاد وثوقية التوهم وخواء العدم، د.حسام الدين حامد، مركز نامء للبحوث والدراسات، الطبعة األوىل،  (1)

 .. بترصف110ص
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 األصل الثاني   

 تقعيد االستثناءات

 ."تقعيد االستثناءات"صول الكرب  التي ينبني عليها اإلحلاد هو: أحد األ

 جعل االستثناء قاعدة.وتقعيد االستثناءات تعني: 

 وهذا أصل إحلادي كبري!

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]قال اهلل تعاىل: 

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ

 .{7:}آل عمران [ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

ا حكم بأن الرش أصٌل يف العامل:  ا مريض   ہ ہ ہ ہ ۀ]فإذا شهد امللحد شخص 

 .{7}آل عمران: [ ھ ھ ھ ھ

وإذا شهد جواز التعدد يف النكاح حكم باستالب كافة حقو! املرأة، وإذا شهد جواز اخلُلع 

 حكم باستالب كافة حقو! الرجل.

 وهكذا صار أصل اإلحلاد تقعيد  لالستثناءات!

التقعيد الذي يامرسه امللحدة اجلدد يرسي عىل أحكام الرشيعة واجلهاد والنكاح وهذا 

 والبيوع واملعامالت، والفتن والباليا واألوجاع والرشور والتكليف وكل يشء!

 فهذا أصل جوهري من أصول إحلادهم.

ا ملا استوعبنا وجود الرش وال اخلري، وال استوعبنا احلكم ىل ع مع أن اإلحلاد لو كان صحيح 

ا وتصري  ا نعطي خالله أحكام  أمثال هذه القضايا بأحكاٍم كليٍة، وكأن معنا تركيب ا عقلي ا متجاوز 

 هذه األحكام صحيحة. 

؟ authorityفِمن أين لنا هبذا السلطان   التي نحكم من خالله ونعطي تقييام 

 ثوقية يفهل العامل املادي الذي يفتقد للمعيارية أصال  يعطي هذا السلطان وهذه الو
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 األحكام؟

إن ُحكم امللحد وقراره بخطأ هذا وصحة ذاك، وخريية هذا احلكم ورش احلكم اآلخر. هذه 

 القرارات التي يصدرها امللحد تعني خطأ اإلحلاد ذاته.

و كن ا أبناء هذا العامل فلن يبدو فيه رش وال خري، ولن تعرف معنى اخلطأ وال اخللل وهذا فل

اب–Richard Dawkinsد داوكينز ما يقرره باحلرف ريتشار : قال حني -العامل يف امللحدين عر 

"خري وال رش بال غاية، بال تصميم، بال حقيقته يف الكون"
(1)

. 

ايل باخلري فكيف أنت تب وكام تصفون الكون. فإذا كانت قسوة عمياء غري مبالية كام تقولون

 أو بالرش؟ 

أو وجود ظلم يف هذا  ،ال مشوهنيإن مباالتك باخلري والرش وتساؤلك عن وجود أطف

 و أكرب دليل عىل سخافة التصور اإلحلادي للوجود!احلكم الرشعي او ذاك. هل

 .املرء ال يصف خط ا بأنه غري مستقيم إال إذا كانت لديه فكرة ما عن ماهية اخلط املستقيم ف

ك أهيا نفسوجدت فلامذا  كام تزعمون،ا من األلف إىل الياء ا وتافه  وإذا كان العرض كله سيئ  

 من العرض؟ من املفرتض جزءٌ  كمع أن ،يف ردة فعل عنيفة هكذا جُتاهه امللحد!

 ا أنه عديم املعنى .لو كان الكون كله عديم املعنى ملا كان قد تبني لنا إطالق  ف

 ملا ُكنا ومل تكن يف العامل خملوقات هلا أعني ،ا: لو مل يكن يف العامل نورفالوضع شبيه هبذا متام  

ا أن الُظلمة مسيطرة ولكانت الُظلمة كلمة عديمة املعنىنعرف قطع  
(2)

.  

                                                 

(1) The universe we observe has precisely the properties we should expect if there 

is, at bottom no design, no purpose, no evil and no good. 

River out of Eden, p.131-132. 

(2) C.S. Lewis response (بترصف). 
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ملا  وال ذلك، ولاستقرار الكامل يف الِفطرفاستيعاب التشوه واستيعاب اخلطأ يدالن عىل 

 أدركنا معنى اخللل، وكل هذه مفاهيم ال تنتمي إىل هذا العامل املادي الالمعياري يف يشء!

املقدمة  نالعامل؛ واستيعابك للرش دليٌل عىل أ أننا لسنـا أبناء هذا إذن الرش هو أكرب دليل عىل

 موجودة وصحيحة.الدينية 

 ألنه ال بديل ثالث!

إما مقدمتك اإلحلادية: وهذه تفتقد للمعيارية، وبالتايل ال تستطيع عربها أن تستوعب اخلطأ 

 وال الرش.

ووجود الِفطرة التي تستوعب ذلك وإما املقدمة الدينية: وهذه املقدمة تؤكد وجود الكامل 

الكامل، وتؤكد هذه املقدمة أن الرش حِلكمة واخلري الختبار. فهي مقدمة متسقة مع ذاهتا ومتلك 

 تعليال  ومعنى  وقيمة  لألحكام!

 وجود التشوه ُيسقط اإلحلاد رياضي ا لو كنت تعي! أِضف إىل ما سبق: أن 

حمض صدفة وتطور، فلن ينشأ إنسان واحد  لو كانت قضية وجود اإلنسان يف هذا العاملف

ا وال ميكروب وال حتى عضية خلية بل وال إنزيم واحد ،بالصدفة معاىف    !وال كائن أقل تطور 

 -ة للربوتني البنى التحتي–من األمحاض األمينية  ل إىل برميلٍ حتو  افرتضنا أن الكون كله  فلو

ن ُينتج إنزيم واحد متخصص فضال  عن عمر الكون فل أضعاف هذا الربميل ملياراتعىل ومىض 

 .آالف اإلنزيامت والربوتينات املتخصصة التي توجد يف أدنى الكائنات احلية وأبسطها

حني يقرر أن فرصة احلصول عىل  Fred Hoyleوهذا ما يعرتف به امللحد العنيد فريد هويل 

دد الذرات يف مع أن ع 40,000أس  10فقط جمموعة اإلنزيامت ألبسط خلية حية تصل إىل 

80أس 10الكون كله ال تتجاوز 
(1)

.  

                                                 

(1) the chance of obtaining the required set of enzymes for even the simplest living 

cell without panspermia was one in 1040,000. Since the number of atoms in the 

known universe is infinitesimally tiny by comparison (1080). 
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بل جمرد افرتاض أن الربنامج املنظم للخلية احلية، يمكن أن يظهر باملصادفة يف احلساء البدئي 

 ؛ كام يقول باحلرف فريد هويل.ممكن هراء عىل أعىل مستو   هو لبيئة األرض األوىل، 

Is evidently nonsense of a high order
(1)

.   

مكتشف جزيء  Crick Francisالالديني فرانسيس كريك  هذا نفس ما توصل إليهو

حيث يقرر أن نشأة بروتني واحد وظيفي بسيط بالصدفة هو رضب من االستحالة يكاد  DNAال

، هذا يف بروتني 80أس  10مع أن عدد ذرات الكون ككل كام قلنا ال تتجاوز  260أس  10يفو! 

ائنات به آالف الربوتينات، ويف النهاية يعرتف فرانسيس كريك وظيفي بسيط. مع أن أدنى الك

 :  من املنطق، أن نشأة "قائال 
ٍ
كرجل منصف، وُمسلح بالعلم املتاح لنا اآلن، أستطيع أن ُأقرر بيشء

"احلياة معجزة
(2)

. 

                                                 

(1) The notion that not only the biopolymer but the operating program of a living 

cell could be arrived at by chance in a primordial organic soup here on the Earth is 

evidently nonsense of a high order. 

Sir Fredrick Hoyle and Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space (New 

York: Simon & Schuster, 1984), p. 148.  

(2) "If a particular amino acid sequence was selected by chance, how rare an event 

would this be?  

"This is an easy exercise in combinatorials. Suppose the chain is about two hundred 

amino acids long; this is, if anything rather less than the average length of proteins 

of all types. Since we have just twenty possibilities at each place, the number of 

possibilities is twenty multiplied by itself some two hundred times. This is 

conveniently written 20200 and is approximately equal to 10260, that is, a one 

followed by 260 zeros.  
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ع إحلادك قبل ا مع نفسك يف طرحك للشبهة فودِّ  حها!أن تطر فإذا كنت أهيا امللحد صادق 

 ته دليٌل عىل خطأ إحلادك.فوجودك ذا

 واستيعابك الشبهة دليٌل إضايف عىل وجود الفطرة واملقدمة الدينية.

 خلق–أعطني معجزة واحدة جمان ا "لذلك أقول أن امللحد حلظة إحلاده يشبه قول القائل: 

احلياة، خلق الكون، خلق اجلينوم، خلق الفطرة، خلق القيم األخالقية، خلق منظومات احلدود 

 ."وسأرشح أنا البقية -جة فيزيائي ا وكيميائي ا،....احلر

 فنزيده تفصيال  كام ييل: ديني من منظورٍ  -كام ُيسموهنا- "معضلة الرش"أما عن جواب 

الرش موجود ألنك يف عامل اختباري تكليفي توجد فيه بعض الغوامض التي ال تستوعبها 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ] طالب بهل علمها إىل اهلل وهذا هو الترصف احلكيم املُ لكن تكِ 

 .{7}آل عمران: [ ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 -نياملشوه–وجتد املتشابه  ،وهو األشمل واألعم -األطفال األصحاء– فأنت جتد املحكم

ألن  ،، واملطلوب منك أن تكِل علم هذا املتشابه إىل اهللهلا ِحكمتها التي قد ختفى عليك يف صورةٍ 

طلع واجلهد اإليامين الروحي وت ،جلهد العلمي املاديبا لكفتح اهلل حكمتك ليست ُكلية وربام يَ 

                                                 

" Moreover, we have only considered a polypeptide chain of rather modest length. 

Had we considered longer ones as well, the figure would have been even more 

immense. The great majority of sequences can never have been synthesized at all, 

at any time". pp. 51-52   

"An honest man, armed with all the knowledge available to us now, could only state 

that in some sense, the origin of life appears at the moment to be almost a miracle, 

so many are the conditions which would have had to have been satisfied to get it 

going". 

Life Itself: Its Origin and Nature, P.88. 
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 من احلكمة! 
ٍ
 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې]عىل يشء

 .{269}البقرة: [ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

ي ليس لدي أدنى سبب جيعلني أتذمر من أن اهلل مل يمنحن": يقول ديكارت يف كتابه التأمالت

ا طبيعي ا أ ياء كثر مما وهب، فمن الطبيعي أن تظل هناك أشقدرة أعظم عىل الفهم، أو أنه مل هيبني نور 

ا غري مفهومة بالنسبة لفهمٍ  "حمدود، ومن الطبيعي أن يظل الفهم املخلو! حمدود 
(1)

. 

 فقوام التكليف عىل احلكمة وقوام احلكمة عىل اخلفاء!

 ؟فام املـانع أن تكون له حكمـة يف تدبري االمور اكان اهلل موجود   فلو

حانه وتعاىل عن الفحص، وُطرقه عن االستقصاءفام أبعد أحكامه سب
(2)

.  

عد تُ  مع أهنا أفعاٌل  ،-عليه السالم– وقد جىل  اهلل احِلكمة من أفعال اخلرض لسيدنا موسى

ُمنكرة وغري مستساغة، لكنها تكتنف عىل خرٍي عظيم، وقصة موسى واخلرض مل تأت يف ا ظاهري  

التدبر واإلخبات واإلقرار بقصور النفس  لكن من باب ،تالقرآن من باب الرسد واحلكايا

 البرشية وحكمها املُتعجل.

برت أحوال العباد؛ فقد جتد عجب ا.ثم  ن الذي يموت يف سوقد حتزن عىل حال  إنك لو تد 

ا. وتفرح ملآل الذي ُولِد املائة بضيق الرشايني التاجية،   مشوه 

ليتدبر  نسان، فربام املشوه جيد الوقتكاإل متشابكةٍ  يف مسألةٍ  واحدٍ  عاملٍ فالعربة ال تقاس بمُ 

 .ويرتقي، وابن املائة سنة يرتع يف امللذات ويسقط يف الدركات

 صحيح غريو امنطقي   غري مقبولٍ  واحد أسلوٌب  عاملٍ عامالت يف مُ لذا التبسيط واختزال املُ 

                                                 

(1) Descartes, R., Meditations and Other Metaphysical Writings, p.49. 

( كتاب ثالث رسائل؛ د.عبد اهلل الشهري، مركز نامء نقال  عن ) 

 .33عدد  11منقول عن الكتب املقدسة القديمة، الرسالة إىل رومية إصحاح –قول كتايب  (2)
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 وبدون هذا األُسلوب لن تستقيم له شبهة.  ،للملحدباقية ا، لكنه احلجة الديني   

  جيوز مللحدٍ  الف
ٍ
علم، وال ، ألن امللحد بداهة  ليس ُكيل الأن حيتج  يف باب احِلكمة اإلهلية بيشء

 مل يستوعبها. مسألةٍ عىل  شمولية   يعرف ما يف غٍد حتى ُيقرر ويعطي نظرة  

فسهـا، بقصور الطبيعة البرشية ن ُحكم امللحد عىل األمور التي ختفى فيها احِلكمة قـارٌص ف

 .ـا اإلدراكيةوبقصور نظرهت

هتـا استيعـاب الشمويل، واحلُكم الُكيل، ليس جمال النفس البرشية وال يقع يف نطا! قدرفاال

 
ٍ
ا!أو يع القارصة، وبالتايل فال حيق للملحد أن يتحدث يف باب احِلكمة اإلهلية بيشء  طي فيها رأي 

قول حممود كام ي– ى عنهامن ألواهنا التى ال غن االبقعة السوداء قد تكون ىف الصورة كلها لون  ف

حك أو يعجبنا ثم نعود فنض ، ونحن ىف حياتنا القريبة قد نبكى حلادٍث -عباس العقاد رمحه اهلل

 .نغتبط بام كسبناه منه بعد فواته

 فسبحان اخلالق املّدبِّر!
وقد نكون خرجنا عن املقصود  "معضلة الرش"وإىل هنا قد نكون أطنبنا يف احلديث عن 

 املعاجلة اقتىض من ا ذلك. شيئ ا. لكن حال

املهم خالصة ما نريد أن يرصده القلم، ويثبت عليه البرص، ويستجليه القلب، أن إطبا! 

 امللحدين عىل تقعيد االستثناءات صار أصال  ال ينفك رصده عمن قرأ خطاهبم!

 واحلمد هلل رب العاملني.
 وكان هذا هو األصل الثاين من أصول إحلادهم الكرب .
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 ألصل الثالثا   

 االفتتان باملظهر املادي خلصوم الرسل   

 ."باملظاهر املادية خلصوم الرسل مافتتاهنأصل اإلحلاد وأصل كفر األقدمني واملعارصين "

 هذا هو األصل الثالث من أصول اإلحلاد الكرب !

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]قال اهلل تعاىل: 

 .{73}مريم: [ڭ ڭ

اآليات البينات عىل صحة الرسالة، انتقل بك إىل ضعف املظهر املادي فإذا أتيت للملحد ب

 للمؤمنني، وقوة املظهر املادي خلصوم الرسل من الكافرين.

يتخذون من السخرية بحال املؤمنني وفقرهم املادي فهم هذا حال الكفار عرب العصور، و

 م.يدهتواملعريف والتقني سبيال  للتشكيك يف عق

 !مع أن اجلهة منفكة

 ."االنكسار للثقافة الغالبة"لكن هذا واقع حال امللحد: 

فاملظهر املادي للكافر والتقدم التقاين والسفر للفضاء وحل املعادالت، كل هذا له مفعول 

  السحر يف األنفس.

فقد يؤدي اهلوس باملظهر املادي إىل التكذيب بلقاء اهلل. وهذا واقع يشهد له كفر األقدمني 

 واملعارصين.

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ]ل كفرهم يقوم عىل االفتتان بالغلبة املادية. قال اهلل تعاىل: فأص

 [حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ

 .{33}الزخرف:

 قال احلسن: واهلل لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها، وما فعل اهلل ذلك، فكيف لو فعله؟
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 كررة المت وهذا قانون تارخيي وسنة كونية": -حفظه اهلل–يقول الباحث إبراهيم السكران 

ينتهي العجب من تأمل أرشيفها الطاعن يف العمر، فجمهور املبلغني عن اهلل منذ فجر النبوات 

ا  تفوقهم وتفتن الناس عن  "قو  مادية"وحتى حلظة العمل اإلسالمي املعارص يواجهون دوم 

 . اتباع الوحي الذي معهم

 ستجدها تكاد أن تكون ،يةيف جتارب األنبياء وما انطوت عليه من اخلربات الدعو وانظر

ا للرصاع بني داعي  ا متثاال  ناطق  فتتان الناس ، وستجد ا"القوة املادية"وفتنة  "الوحي اإلهلي"مجيع 

بالقوة املادية خيلب ألباهبم ويعيش أبصارهم ويرصفهم عن االنصياع واالستسالم للوحي، 

ين من افتتان الناس بامل  ظاهر املادية.وستجد العاملني للدين يعانون األمر 

 فالرسول األول نوح عليه السالم قال له قومه بكل رصاحة مادية:

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ] 

 .{27}هود: [ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

ويتحدث القرآن عن قوة الكافرين املادية ويصف قصورهم ومنشآهتم الضخمة وبطشهم 

 العسكري يف سورة الشعراء فيقول سبحانه:

 ۇئ ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ائ ائ   ى ى ې ې ې ې]

 .[130-128: الشعراء] [ۆئ

انياهتا بكامل وزهنا التارخيي وإمك "احلضارة الفرعونية"وما أن يظهر نبي اهلل موسى يف أثناء 

 اإلمرباطورية، ليتكرر من جديد مسلسل طغيان القوة املدنية وغرورها أمام الوحي.

وسى ومالحظته كيف فتنت احلضارة الفرعونية ينقيض العجب من عمق فهم نبي اهلل م وال

وقوهتا املدنية الناس، وكيف رصفتهم عن االستسالم للوحي، فُيعرب كليم اهلل موسى عن هذا 

 ەئ ائ ائ ى ى]القانون التارخيي ألعظم حتد  يواجه الدعوات كام يف قوله تعاىل: 

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

 .{88}يونس: [جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی



 

    

 

97  

ا بالنسبة لنبينا حممدٍ  دون لنبوته فقد كان اجلاح -صىل اهلل عليه وسلم- ومل يكن احلال جديد 

والوحي الذي معه يتعلقون يف اإلعراض عنه بضعفه املادي، وأنه ال يتمتع بمظاهر القوة والرفاة 

كان من  نكام يتمتع هبا بعض الالمعني يف منطقة احلجاز، ورأوا أنه ال يليق اخلضوع لنبي إال إ

أرشاف الطبقة االرستقراطية يف عاصمتي احلجاز ومها مكة والطائف كام قال تعاىل عنهم يف سورة 

 {31}الزخرف: [ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ]الزخرف: 

يستحق هبا أن يتبعوه كام سا!  "ثروة مادية"ووضوح واجهوه بأنه ال يملك  وبكل رصاحةٍ 

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]تعاىل احتجاجهم يف سورة الفرقان بقوهلم: 

 .{8}الفرقان: [ھ

يعقب سبحانه وتعاىل عىل هذا االحتجاج املادي الرخيص بكونه  وبعد هذه اآلية مبارشة  

 ې ۉ ۉ]سبحانه ذلك ولكنه أراد اختبارهم وامتحاهنم فقال سبحانه وتعاىل:   اليعجزه

 .{10}الفرقان: [ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

ا يسميه أو م "املبدأ الديني"و  "املظاهر املادية"الرصاع القرآين بني جوهر  ولذا كاد أن يكون

يفتن الناس عن حقائق الوحي أنه يغلب عىل الرسل وأتباعهم  القرآن الدنيا/اآلخرة، ومن أشد ما

من العاملني للدين املشغوفني بتبليغ هذا الوحي أهنم ال يملكون مظاهر القوة املادية الباذخة التي 

"ستحواذ عىل مفاصلها غري املسلمنييتمتع باال
(1)

. 

 : وملاذا يستحوذ الكافرون عىل مفاصل القو  املادية؟وللمرء أن يتسائل

 إن اتباع احلق ال املظهر املادي هو أصل من أصول التكليف الدينية.

 يف اتباع القوي املسيطر؟ 
ٍ
 فأي معنى  الختباٍر وامتحاٍن وابتالء

  اتباع احلق، ال املظهر املادي.فاملفرتض أن االختبار يكون يف

                                                 

 .، إبراهيم السكران، بترصف"مآالت اخلطاب املدين"من وحي كتاب  (1)
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فمن يتبع املظهر املادي مفتوٌن تائٌه عام وراء املادة، خاضٌع لسحر القوالب الفكرية التي 

 يصبها املاديون وينحتوهنا وفق ما متليه أهوائهم.

 ويف هذا فصٌل بني أتباع الدنيا وأتباع اآلخرة.

ا هلذه  لث الثالفصل ا "القضية اخلطرية: يقول ابن خلدون رمحه اهلل يف مقدمته مؤرخ 

ا باالقتداء بالغالب يف شعاو اله ره وزيه و نحلته و سائر أحوالعرشون يف أن املغلوب مولع أبد 

ا تعتقد الكامل يف من غلبها وو السبب يف ذلك أن النفس أ، عوائدهو ظره انقادت إليه إما لنبد 

 أن انقيادها ليس لغلب طبيعي إنام هو لكاملبالكامل بام وقر عندها من تعظيمه أوملا تغالط به من 

ا فانتحلت مجيع مذاهب الغالب و تشبهت به و ذلك  الغالب فإذا غالطت بذلك و اتصل هلا اعتقاد 

هو االقتداء أو ملا تراه و اهلل أعلم من أن غلب الغالب هلا ليس بعصبية و ال قوة بأس مل إنام هو بام 

ا بذلك عن الغلب و هذا راجع لألول و لذلك تر  انتحلته من العوائد و املذاهب تغال ط أيض 

ا بالغالب يف ملبسه و مركبه و سالحه يف اختاذها و أشكاهلا بل و يف سائر أحواله  املغلوب يتشبه أبد 

و انظر ذلك يف األبناء مع آبائهم كيف جتدهم متشبهني هبم دائام  و ما ذلك إال العتقادهم الكامل 

"فيهم
(1)

. 

 ر أن امللحد وقع ضحية االستبداد الثقايف للسطوة الغربية عىل عقله.فحقيقة األم

 بل ورصاحة  كل العلامنيني داخل هذا السجن.

ويميل امللحد إىل التفهم قدر اإلمكان إىل كل إشكاالت املاديني وكل ثغرات أفكارهم. 

 وُيقدم يف ذلك املعاجلات تلو املعاجلات، واالعتذارات تلو االعتذارات.

 ا تر  ما هي مشكلة املظهر املادي بخالف أنه مصكوٌك عىل اهلو ؟ لكن ي

مي ا ع وما زالوا أجوبة عن أسئلة الغاية، فقد كانوامشكلة دعاة املظهر املادي أهنم ال يقدمون 

ا من الوسائل فجعلوا من الوسائل عصائب عىل أعينهم متنعهم  يف الغايات ولكنهم متمكنون جد 

                                                 

 .مقدمة ابن خلدون، الفصل الثالث والعرشون (1)
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 تبرصُّ الغايات.

م حلظة انتصارهم املادي انصاغوا إىل األجوبة الدينية. فصاروا مقلدين يف الدين ولو أهن

لكن  ملا صارت مشكلة. -كام كان حال املسلمني يف تاريخ جمدهم األزهر–مبتدعني يف احلضارة 

 ے ے ھ]ما نعيبه عىل دعاة املادية أن اغرتارهم باملادة أعمى بصائرهم عام ورائها. 

 .{83ر:}غاف [ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

فأصل معرفة الغايات هبة إهلية تقرتن باإليامن، وقد عجزت كل حضارات العامل أن تتقدم 

خطوة واحدة إىل األمام يف أجوبة الغاية. بل ظلت هذه األجوبة حرصية داخل ميدان اإليامن   

 ..{40النور:  } [ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ]

ها ل أسئلة ملاذا، وكل أسئلة املعنى، وداخلفالعودة إىل اإليامن متلك اإلجابة الشمولية عىل ك

جيد اإلنسان ذاته، أما خارجها فال جيد إال جمموعة من الذرات املتالمحة بال معنى، والتي تتحرك 

 بال غاية وترتطم بال هدف.

 ٍب بأعظم مطلو وأنت جاهٌل  -الوسائل– ام فائدة أن تعرف تفاصيل جزء معني من العلومف

 ؟-الغايات– لإلنسان

كان االفتتان باملظهر املادي وجتاهل أعظم مطلوب هو منتهى اجلهل الذي سقط فيه  لذا

 امللحدة!

 وكان هذا أصاًل كبرًيا من أصول إحلادهم.
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 الالأردية أزمة عقل
 

 {143}النساء: [ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ]      
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 الالأدرية؛ أزمة عقل!   

؛ هي مرحلة منتصف الطريق، فالالأدرية أحد الفر! اإلحلادية Agnosticismالالأدرية 

، وتتميز الالأدرية عن غريها من الفر! اإلحلادية أهنا "الأدرية -ربوبية –إحلاد "الثالث الكرب  

 ت قائمة.مل جتزم بوجود خالق ومل تنِف وجوده، بل جتعل كل االحتامال

، ولذا فهي أقل الفر! -موقف وقتي–وهي بذلك أشبه ما تكون بمرحلة عارضة طارئة 

ا اإلحلادية الثالث أتباع 
(1)

 . 

إذ أن البدهية املُركبة يف البرش هي الوصول إىل احلقائق واالستقرار عليها، وإال ما حدث 

، أما الالأدرية فهي -نه لغريهفرشط التقدم أن تستقر عىل موقف ثم تنتقل م–تقدم يف حياة البرش 

، أو كام يسميها امللحد ريتشارد داوكينز -عدم اجلزم بيشء–تفرتض حالة من حاالت التوقف 

Richard Dawkins  :" الالأدرية؛ حالة من حاالت اجلُبن الفكري، فهي كاجلالسني عىل السور

"  ual cowardicesitting, intellect-fence  -الراقصني عىل السلم باللهجة املرصية–
(2)

 . 

ولذا فهي غري مستساغة وال توجد هلا ركائز داخل النفس، وال يقبل اإلنسان السوي أن حييا 

، فاإلنسان يعرف أنه توجد حقائق واضحة جلية، ولوال "ال أدري "ويموت حتت هذا املُسمى 

ح  علم وال فكر.  هذه املعرفة ما ص 

 إىل طوائف شتى؛ وعىل ِقلة أتباع الالأدرية فقد انقسمت

 :الفرق واملذاهب الالأدرية املعاصرة

  Strong Agnosticismالالأدرية القوية املغلقة  -1

 Weak Agnosticismالالأدرية الضعيفة   -2

                                                 

(1)http://www.nature.com/nature/journal/v386/n6624/abs/386435a0.html. 

(2) The god Delusion, p.70. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Agnosticism
http://www.nature.com/nature/journal/v386/n6624/abs/386435a0.html
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 Apathetic Agnosticismالالأدرية الربمجاتية  -3

 Agnostic atheismالالأدرية امللحدة  -4

 Agnostic Theismالالأدرية املؤمنة  -5

ا عدم اجلزم بتخطئته،  وجتتمع هذه الِفر! عىل عدم اجلزم بصحة املعتقد الديني وأيض 

 وختتلف فيام بينها يف قوة التوجه نحو هذا أو ذاك!

من العسري التحقق من صحة –وقوام حجة الالأدرية أن خربتنا البرشية ال موضوعية 

 .-سبحانه وتعاىل-وجود اهلل، وبالتايل يستحيل اإلجابة عن مسألة كرب  مثل -معطياتنا

وهنا تناقض ظاهر ال خيفى، حني يتحدثون عن مسألة وجود اهلل سبحانه وتعاىل وكأهنم 

ا بأهنا موضوعية، فام أدراهم أهنا كذلك إال لو كان العقل البرشي ُيميز املسائل  ُيعرفوهنا مسبق 

 املوضوعية من املسائل الذاتية!

وضوعية وَمن أدراهم أهنا مسألة مستقلة وليس كمثلها ثم َمن قال أهنا موضوعية أو غري م

 يشء؟

-Aثم إن أدلتنا العقلية عىل اإليامن بوجود اهلل سبحانه وتعاىل تقوم عىل براهني أولية قبلية 

Periori .وليس قياسات عقلية 

 والربهان العقيل األويل ال عالقة له باخلربة البرشية بل هو سابق يف الوجدان والوجود عليها.

فاإلنسان يولد برباهني عقلية أولية مسبقة، اتفق عىل وجودها امللحد واملؤمن، فُيسميها 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ] "الصبغة اإلهلية"أو  "الفطرة"املؤمن ب

 .{138}البقرة: [ ۀ

 . instinctsوُيسميها امللحد بالغرائز األولية 

 Noamهلا نعوم تشومسكي علم اللغويات احلديثة التي أسس ومن الالفت للنظر أن 

Chomsky ة صفحة بيضاء بل حيتوي عىل الكثري من املقدمات األولي يولد كتقوم عىل أن العقل ال
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knowledge is innate . 

ا بوجود فطرة منسوجة و أصل علم اللسانيات احلديث ال يمكن دراسته دون التسليم مسبق 

ا داخل العقل البرشي وأنه ليس صفحة بيضاء مسبق 
(1)

.   

فالعقل يمتلك براهني أولية أو قبلية، ال تعتمد عىل اخلربة وال يتم اكتساهبا أو توريثها عرب 

 األجيال، ومن هذه الرباهني العقلية القبلية األولية برهان السببية!

فهو برهان قبيل أويل ال ينفك وال ينخرم، فأنت موجود ووجودك ال ُيفرس نفسه بنفسه إذن 

 .{35}الطور: [ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ]لك موِجد 

إنه دليل عقيل أويل كوين، يتجاوز ُأطر الزمان واملكان، وال يتقيد بخربتنا البرشية بل هو أعم 

 وأعمق.

وقوام كل العلوم النظرية والتجريبية عىل برهان السببية، فلوال اضطراد هذا الربهان ولوال 

علوم سل منا بنتيجة ولصارت كل الاستقراره يف األذهان ما صحت معادلة وال انضبطت جتربة وال 

 لغٌو فارغ!

 فربهان السببية هو برهان كوين أعىل من القانون وعليه تقوم كل العلوم!

ا من أدلة اإليامن باخلالق أن هذا العامل موجود ووجوده يفيد عرضيته وتغريه، والعامل ال  أيض 

 [ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]يفرس نفسه بنفسه، إذن البد هلذا العامل من موِجد 

 .{36}الطور:

ا إىل برهان عقيل أويل يسبق اخلربة البرشية ويسبق كل  إذن نحن نقوم باإليامن باخلالق استناد 

 ملكاتنا املكتسبة.

 ثم قبل هذا وذاك بأي دليٍل من خارجنا نحن ُمطالبون بالتمرد عىل خربتنا البرشية؟

                                                 

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_grammar 
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 ا البرشية؟بأي دليٍل من خارجنا نحن مضطرون لعدم االنصياع ملكتسباتن

 بأي دليٍل نرفض كل ما متدنا به حواسنا؟

اآلن املوقف انقلب! نحن الذين ُنلزم الالأدري بالتسليم بام ترصده احلواس وهو يرفض 

 ويعاند، مع أنه داعيه املذهب الطبيعي واملبرش األول به، أليس كذلك؟

ية بكثري وأكثر لعلمية التجريبِزد عىل ذلك أن براهيننا القبلية األولية أعىل وثوقية من خربتنا ا

 منها ضبط ا وإتقان ا.

لِّم بصحة العلم الطبيعي التجريبي، ويقطع به!  ومع ذلك الألدري ُيس 

أضف إىل ما سبق أن أدلتنا ال تنحرص يف الرباهني القبلية األولية، بل هذه أحد الرباهني ال 

 عن الرباهني األولية. أكثر، وإال فربهان النبوة هو برهان آخر قائم بذاته ومنفصل

عجزة هي الرشط ليست امل " ثبوت النبوات: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف رائعته

األوحد للنبوة، فُمدعي النبوة إما أن يكون أصد! الصادقني أو أكذب الكاذبني وال ُيلبس هذا 

بكر الصديق وخدجية  هبذا إال عىل أجهل اجلاهلني، وقد أسلم السابقون األولون أمثال أيب

ون قبل انشقا! القمر واإلخبار بالغيب والتحدي بالقرآن، .... ناس يعلم من ال و كثريٌ  واملُبرش 

صد! املُخرب بال آية البتة، وموسى ابن عمران ملا جاء إىل مرص وقال هلم إن اهلل أرسلني علموا 

ل جية وذهبت به إىل ورقة ابن نوفصدقه قبل أن ُيظهر هلم اآليات، وكذلك النبي ملا ذكر حاله خلد

ا  قال هذا هو الناموس الذي أيت موسى، وكذلك النجايش، وأبو بكر علموا صدقه علام  رضوري 

ا  ملا أخربهم بام جاء به وما يعرفون من صدقه وأمانته مع غري ذلك من القرائن يوجب علام  رضوري 

 ،ن به قرائن ُيعرف هبا صدقه بالرضورةبأنه صاد!، وخرب الواحد املجهول من آحاد الناس قد تقرت

فكيف بمن ُعرف بصدقه وأمانته وأخرب بمثل هذا األمر الذي ال يقوله إال َمن هو أصد! الناس 

"وهم يعلمون أنه من الصنف األول دون الثاين ،أو أكذهبم
(1)

. 

                                                 

 .573ص  ، شيخ اإلسالم ابن تيمية،ثبوت النبوات (1)
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ن م فربهان النبوة هو برهان مستقل آمن بمثله ما ال حرص له من البرش ومنهم ما ال حُيىص

 املفكرين والعقالء عرب التاريخ.

ا من الرباهني التي تقطع بصحة القضية الدينية تلك الرباهني التي تتجاوز إطار القيد  أيض 

املادي يف هذا العامل مثل برهان األخال!، فاألخال! ال مصلحية وال مادية وتستمد بانتظام معناها 

ملادي املجرد، ومع ذلك ُيسلِّم بصحة معنى األخال! وقيمتها من عاملٍ آخر ال عالقة له هبذا العامل ا

 يف ذاهتا املؤمن وامللحد والالأدري.

مع أن اجلميع يعلمون أنه ليس لألخال! مستند مادي يدعمها، بل األخال! يف أجىل 

 . "تأيت دائام  ضد املادة وضد املصلحة الشخصية"تعريفاهتا أهنا: 

(2) 

فاخلري خري عن الصالح والطالح، والرش رش عند وال ختضع لرغبات البرش أو نزواهتم 

الصالح والطالح، فهي تستمد معناها باستمرار من عاملٍ آخر وال يوجد داخل هذا العامل هلا مستند 

 يدعمها!

فهذه كلها براهني مستقلة تؤكد سخافة دعو  الالأدرية، وخطأ حرصها لألدلة يف نطا!  

خلربة م التجريبية تقوم عىل اخلربة البرشية، وال جمال لنقد ااخلربة البرشية، مع اجلزم بأن كل العلو

 البرشية بدليل من داخلها، وال يوجد خارجها ما ينقدها!
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كام ذكرنا أدلة اإليامن ال تنحرص يف نطا! اخلربة البرشية كام يزعم الالأدري، بل هي تتجاوز 

ا عىل عدم جواز ختط ا وتكرار  كل ئة اخلربة البرشية يف ذاهتا، وإال فذلك بكثري، مع التوكيد مرار 

 علوم الدنيا تقوم عىل اخلربة البرشية فهل يكفر الالأدري هبذه العلوم؟

مشكلة الالأدري أنه حيبس نفسه داخل حالة من التوقف الغري ُمربر والغري مُمنهج، فال 

 ينضبط لدليل وال ينسا! حلجة.

ا من الدين وإذا كان التأزم النفيس الشديد قد يؤدي إىل اإل  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ]حلاد ختلص 

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

 .{11}احلج: [ ۓ ۓ

ا من اإلحلاد، فإن الالأدرية حتبس صاحبها يف قلب حالة التأزم  -أو يؤدي إىل الدين ختلص 

ا من خسارة الدنيا واآلخرة  !-ومل حيرم هذا املوقف الشخص الالأدري أيض 

صىل اهلل عليه وسلم أن هذا التخبُّط والتوقف الغري مُمنهج هو أصل كفر  وقد أخرب النبي

ي احلديث الذي رواه اإلمام أمحد وأبو الكافر وأن الذي يزعم أنه ال يدري هو كاذب يف زعمه؛ فف

يأتيه . ..إن العبد الكافر  "قال:  -صىل اهلل عليه وسلم–داوود وصححه األلباين أن رسول اهلل 

فيقوالن له ما دينك فيقول هاه هاه  ،نه فيقوالن له من ربك فيقول هاه هاه ال أدريملكان فيجلسا

من  فينادي منادٍ  ،فيقوالن له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هاه هاه ال أدري ،ال أدري

ا إىل النار السامء أن كذب فافرشوا له من  "فيأتيه من حرها وسمومهاالنار وافتحوا له باب 
(1)

. 

قربه، فهو كاذب كام أخرب الصاد! املصدو!  والشاهد من احلديث أن هذا حال الالأدري يف

صىل اهلل عليه وسلم، فأدلة اليقني التي عىل مثلها آمن البرش ال حرص هلا، ولذا فحجة الالأدري 

 داحضة عند اهلل يوم القيامة خاصة  وأن أدلة اإليامن استجاب هلا البرش وأورثتهم اليقني التام

 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 .{16}الشورى: [ٿ ٺ

                                                 

 .156أحكام اجلنائز، لأللباين، ص (1)

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1
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والالأدري ال يضع احتامل وصول معرفة اهلل إىل وجداننا بطريقة نعلمها أو ال نعلمها، 

د مسالك قلبه قبل أن يأتيه الدليل، وهذه هي مرحلة  ان"فأغلق الطريق وسد  ر منها التي حذ   "الر 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ]القرآن الكريم، والتي ال تصلح معها موعظة وال  تستجب ملؤثر 

 .{14}املطففني: [ڍ

بر أبسط بدهييات عقله لسقطت الأدريته يف جلسة، ف ان انتقال ربهمع أن الالأدري لو تد 

ا يف إثبات التدخل اإلهلي  الالحياة إىل حياة مثال  وهو برهان استخدمه القرآن الكريم كثري 

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 .{73}احلج: [ ٿ ٿ

 حتى اللحظة حجة يف وجه كل البرش. هذا الربهان ما زال

 وتقانٍة 
ٍ
ذلك أن كل علوم العامل وكل جامعات العامل وكل ما توصل إليه العامل من ذكاء

 وضبٍط وماكيناٍت عمالقة ال يستطيع أن ُينتج أبسط صور احلياة!

ومع ذلك ما زال الكافر يفرتض أن العشوائية أنتجت كل صور احلياة وأنتجت الفريوس 

يا واإلنسان، يف حني أننا بمكائننا العمالقة وعقولنا اجلبارة مل نستطع أن ننتج أبسط صور والباكرت

 احلياة، ثم نفرتض أن العامء والصدفة قاموا بذلك.

 إذا مل تكن هذه قمة السذاجة فأين تقبع قمة السذاجة؟ 

و  لوعيمتع باتأد! الكائنات احلية عىل اإلطال! يقودها الغرض واهلدف والغاية، وتإن 

ا عىل تلك املعلومات، مثال  األميبا  وحيدة اخللية  Amoebaحتليل املعلومات ثم إعطاء رد فعل بِناء 

لو جاء بجوارها ِغذاء متحرك فإهنا تلف أذرعها حوله بحذر حتى ال هيرب، يف حني لو كان الغذاء 

 دون احرتاس.  به تلتصق فإهنا – نشا ُحبيبة –ثابت ا ال يتحرك 
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كائن وحيد اخللية بال مخ وال عني وال أعصاب وال حواسواألميبا 
(1)

 . 

و البويضة بعد ختصيبها ُتعربِّ عن استقالهلا البيولوجي ويكون هلا وعي وإحساس بحقيقة 

أنه يمكنها التفاعل مع بيئتها، وتبدأ يف اإلنقسام الذايت خلاليا يفو! يف عددها نجوم جمرة درب 

لقي املعلومة ومعاجلتها والتفاعل باستقالل مع املعلومةالتبانة، و لدهيا القدرة عىل ت
(2)

.  

ال يمكن أن يبلغ الكمبيوتر مهام اشتد تعقيده أبسط درجات الوعي يف كائن وحيد يف املقابل 

اخللية كاألميبا، ومع ذلك عملية تصنيع الكمبيوتر عملية واعية وذكية للغاية ويف حدود زمان 

 .ومكان

ا ألن نسبة وعي أذكي الكمبيوترات فاحلق أنه ال وجه للمقارنة أصال   ولو كن ا أكثر إنصاف 

يف مقابل أبسط عضية من عضيات األميبا التي تتمتع ،  I.Q.=ZEROعىل اإلطال! تساوي صفر 

فضال  عن األميبا ذاهتا -وإصدار رد فعل بناء  عىل املعطيات واملعلومات-بالوعي 
(3)

 . 

أنشأت األميبا واإلنسان، والذكاء اإلنساين مل  حياةالومع ذلك املطلوب أن ُنصد! أن ال

 .يستطع أن ُينيشء أبسط صور الوعي

 . والالأدرية الكاذبةإنه السؤال املفصيل واجلوهري، بني الدين املنطقي 

وهنا بعض معتنقي الالأدرية قد يقولون: حسن ا ما سبق جيد؛ لكن كيف تطالبوننا باإليامن 

 يئ ا ثم تقولون لنا: ليس كمثله يشء؟بخالق ال نعرف عن جوهره ش

وهذا من انطامس بصائر الالأدرية فعدم معرفة جوهر اليشء ال تعني انتفاء وجوده، فنحن 

 مل نعرف جوهر املادة ذاهتا حتى اآلن، فهل ُننكر وجود املادة؟

                                                 

 (1)https://en.wikipedia.org/wiki/Amoeba 

(2) http://www.innerbody.com/image/repo04.html 

(3) Russell, Stuart J.; Norvig, Peter  

 (2003) pp. 958–960 Artificial Intelligence: A Modern Approach 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amoeba
http://www.innerbody.com/image/repo04.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Stuart_J._Russell
https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Norvig
http://aima.cs.berkeley.edu/
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، اواإلنسان يستطيع اإليامن باألشياء املجردة واملطلقة دون القدرة عىل اإلحاطة التامة هب

فالعقل اإلنساين يستطيع أن يصل إىل حتمية وجود قوة إهلية خارجة عن أبعاد الكون التي 

 يعهدها.

ن عرب وبل إن تشارلز داروين نفسه يقرر أن الدين قضية عقلية حمرتمة يتبعها عقالء ومفكر

أما وجود حاكم للكون فهذا مما دانت به مجوع من أعظم العقول التي  " :كل العصور فيقول

"جدت عىل اإلطال!وُ 
(1)

  . 

ا للفطرة الداخلية دون إعامل كثري عقل ويتبعون الدين السائد.  فأغلب البرش يؤمنون باهلل تبع 

واهلل يفصل بينهم يوم القيامة، ومن الناس َمن ُيعمل عقله فيهتدي أو ينحرف حسب درجة 

 البحث ومصداقيته. 

 زٍة وال معنى!وخارج كل هذا تربض الالأدرية بال مستنٍد وال ركي

(3) 

لنا يف  ا فص  حتدثنا فيام سبق عن سخافة املقدمة الالأدرية، وخطأ إسقاط اخلربة البرشية، أيض 

 احلديث عن مد  قوة واستقاللية أدلة وبراهني اإليامن.

ومد  اعتامد هذه الرباهني عىل أدلة عقلية صحيحة وسليمة تركن يف أغلبها لِصبغٍة فطرية 

 .ومقدماٍت استداللية

كيف سلَّمنيا من األساس بصحة مقدماتِنا العقلية لكن هنا قد يتقافز الأدري ويقول: 

 االستداللية؟

 ملاذا ال تكون هذه املقدمات بنتائجها جمرد وهٍم كبري؟

ا؟   ملاذا ال تكون رساب ا خادع 

                                                 

(1) Darwin, Charles (1902) The Descent of Man, p.131 
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 ألسنا إىل اليوم نعجز عن حل معضالٍت فيزيائيٍة كثرية؟

 ياء النسبية وفيزياء الكم؟ألسنا عاجزين عن اجلمع بني فيز

 عي أن عملياتنا العقلية تعكسوللرد عىل ذلك نقول: يف واقع األمر هنا الالأدري البد أن ي

 عن العامل املادي الذي نسكنه فهي صحيحة.ما  ئ اشي

ا وتنبؤاهتا صحيحة، وأعطت نتائج جيدة  !ولذلك أحكامنا ناجحة جد 

بت أننا نسري يث ،مادي ن الدقة ألهنا ترتبط بواقعٍ م كبريٍ  والبحوث العلمية حتتوي عىل قدرٍ 

 .يف االجتاه الصحيح، لكن األهم من ذلك أن عقولنا ترصد كل ذلك وحتلله وتتوقع النتائج

 يف أحكام عقولنا. أن نثقلنا احلق كامال  ف من أجل هذا

 وحني - Newton's Laws يوتن الثالثةن قوانني–فالعقل استنتج قوانني سقوط األجسام 

ا قمنا بتطبيقها جائت النتائج صحيحة متام 
(1)

. 

ا صدقت تنبؤاتنا واستطاع أينشتاين أن يُ  يوتن يف دخل بعض التعديالت عىل قوانني نوأيض 

ة أعىل بام يعطينا ثق ضبط،من الدقة وال مدهشٍ  الرسعات األعىل وجائت نتائجه مبهرة وعىل قدرٍ 

ادع!وهم فارغ أو رساب خ تيف أن أحكام عقولنا ليس
 (2)

  

 the rationality of theب عقلي ا مستوعَ –س عىل أمل أن العامل عقالين والعلم نفسه مؤَس 

universe–لنوويةا الفيزياء ويف الساعة، حتى القاعدة هذه تنخرم ومل املشهودة مناحيه مجيع يف 

هلا  اي أحكام  طبل هي ثابتة ومتزنة وتع ،ظلت قدراتنا العقلية غري خادعة باملرة األفالك وفيزياء

 طابع الوثوقية العالية.

–نيك الكم ميكا النسبية مع فيزياء  وليس معنى عدم استيعاب عقولنا ألشياء مثل توحيد

يأمل العلامء أن تتوحد النسبية ألينشتاين مع ميكانيك الكم يف نظرية شاملة تأيت عىل القو  األربع 

                                                 

(1)http://www.physicsclassroom.com/Physics-Tutorial/Newton-s-Laws. 

(2)http://csep10.phys.utk.edu/astr161/lect/history/einstein.html. 

http://www.physicsclassroom.com/Physics-Tutorial/Newton-s-Laws
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ولنا فال يعني ما مل نصل إليه افتقاده يف قيمة عق أي تشكيٍك ليس معنى ذلك  – TOAالكرب  

 !للمعقولية

 !وهذا ال خُيرج العقل عن مصداقية أحكامه .وإنام يعني طبيعتنا البرشية القارصة ال أكثر

فال يعني عدم مقدرة اآللة احلاسبة مجع أرقام تزيد عىل عرشة أرقام خطأ ما تتوصل إليه وإنام 

كك شر من املعلومة وما فو! ذلك يتجاوز مقدرهتا، وال يُ تيح هلا إال هذا القديطبيعة تصميمها ال 

سليمة  املادي بالتطبيق - احلسابية العمليات–هذا التجاوز يف معطياهتا، ألن كل معطياهتا 

 وتنبؤاهتا صحيحة.

هد الكهريب وفر! اجل– قانون املربع املقلوب للقوة الكهربية تم إثباته دائام  أضف إىل ذلك أن 

 Coulombثابت ا: فعندما تنتقل شحنة كهربية بني نقطتني مقدارها واحد كولوم بني نقطتني يظل 

-Jouleفإن الشغل املبذول يكون واحد جول 
(1)

 . 

ا وهي أساس نجاح العلم ذاتهو  !هذه حماكمة استقرائية ناجحة متام 

ة، مسبقة عقليفالعلم يقوم عىل إمكانية االعتامد عىل الطبيعة من خالل حماكمة استقرائية 

وبالتايل فاحلكم العقيل  ،توفر قناعة أن املربع املقلوب للقوة الكهربية سيظل ثابت ا يف التجربة التالية

 سليم!

نا ، ومرتبط أكثر بحقيقة صحة مقدماتفالزعم بأن الكون عقالين مرتبط بحقيقة أنه منظم

 !العقلية

 -اعدي احلامض والقمثل ظهور امللح واملاء عند اخللط بني–والتشابك املنضبط لألحداث 

 يمدنا بانتظام بتأكيد صحة مقدمتنا العقلية عن السببية!

فالسببية هي أحد مظاهر النظام العقالين للعامل، ومجيع األحداث التي نرصدها تدور يف 

                                                 

(1) http://www.rapidtables.com/convert/electric/Joule_to_Volt.htm. 
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 إطار سبب ونتيجة!

فأصل العلم التجريبي يقوم عىل أن: القوانني التي حتكم العامل ليست عديمة املعنى بل تسري 

 ق أنساٍ! مبهرة يمكن التنبؤ هبا واستنباطها واستيعاهبا.وف

 وبالتايل فأحكامنا هلا وثوقية عالية!

ا عىل هذه احلقيقة، فأصل الدين عىل أن كل ظواهر الكون وقوانينه  ويؤكد الدين أيض 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]منضبطة وهلا هدف وغاية، وليست عبث ا 

 .{27}ص: [ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

لة تفصيال  وألف با  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]ء علم جتريبي أن قوانني الكون ُمفص 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

 .{12}اإلرساء: [ ڱ ڱ

فالزعم بأن مقدماتنا العقلية قد تكون وهم خادع، هو زعم خيايل يناقض ألف باء علم 

 وعقل ومنطق!

ام، وهنا فقط تركض الالأدرية فهو زعم ناتج عن خيال. واخليال جماين، وال ِحكر عىل األوه

 وترتع حيث األوهام واخلياالت التي ال حرص هلا.

 فالعقل ينفتح عىل ما ال حرص له من اإليرادات والتومهات واخلياالت واحلقائق واهلالوس.

العامل املادي ألول احتكاك ب -مرتبط ا ب–ويبقى معيار التمييز بني احلقائق واهلالوس حمايث ا 

 سقط كل هالوس الالأدرية!وبسننه التي تُ 

ومن عجيب ما ُيذكر هنا: أن التشكيك يف صحة معطيات العقل هو مرض عصايب ُيسمى: 

 مرض اعتالل الذاكرة املتكرر

Reduplicative Paramnesia  
(1)

. 

                                                 

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Reduplicative_paramnesia 
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هو خلل عصايب يطابق احلالة الالأدرية يف كونه مرتبط بخلل ر مرض اعتالل الذاكرة املتكرو

 .كأحد عوارضه األساسية - بية املقدمات العقليةنس– معرفة الواقع

ا. ا وِري  ا ومن اإليامن شفاء   فسبحان َمن جعل من الكفر داء 

رضية هي عقيدة م، فة سليمةإذن الالأدرية خلل عصايب وهالوس عقلية وليست وظيفة خمي  

 .تستوجب العالج
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 نسبية املعرفة عند الالأدرية   

ا لتجاربنا العلمية املتكررة قد نخرج بحقيقة أن العامل املادي يقول بعض دعاة الالأدرية: طب ق 

تها-حقيقي، لكن ما املانع أن تكون معرفتنا نسبية   ؟ -ال يمكننا التأكد من صح 

 : ا له هو يعتربها حقيقة مطلقة، فوقع يف التناقض الذايت، بداية  الذي يتخذ النسبية منهج 

 تعرض هلا! م نسبيته وال أدريته بنفسه قبل الوهدَ 

ا كافية عن الواقع بحيث تؤكد أنه اليشء يمكن  كفعندما تفرتض أنه يمكن أن تعلم ُأمور 

 فهذه قمة التناقض.معرفته عن الواقع، 

ا كاف ن املمكنإذ ليس م نهام لكي ع ي اأن نعرف الفر! بني النسبي واملطلق دون أن نعرف قدر 

 العامل– هنا نسبية، ثم إن هذه النسبية تقرر أن اخلارجيف معرفتنا أندما ُنصنِّ فعُنميز الفر! بينهام، 

ر ال يصدر فهذا التقري .، والداخيل الذهني نسبيحقيقي بناء  عىل صحة جتاربنا العلمية -املادي

ن عاقل، ألنه حني يصدر منه فهو كاذب، وإال فكيف يعرف أن اخلارجي ُمطلق يف حني أن ع

 معرفته تلك نسبية ؟ 

بدون أن تكون املعرفة البرشية هلا قيمة موضوعية ملا  :مكننا أن نقولُأخر  يُ  وبعبارةٍ 

 !تطابقت معها أي عبارة 

 أليس كذلك؟

بوره هلذه ال يمكن ع اأن املعرفة البرشية نسبية فهذا معناه أنه حيدد خط   الالأدري فعندما يقرر

زها ويعرف ما احلدود، لكن ال يستطيع اإلنسان أن يرسم مثل تلك احلدود بدون أن يتجاو

 .ورائها

ا أو خط   بني النسبي واملوضوعي، بدون  اإنه من املستحيل أن ُنجاهد يف تقرير أن هناك حد 

أن يتالمس الفرد ببعض املسافة مع اجلانب اآلخر، وإال ألصبحت عبارته خاطئة وبال معنى وغري 

 ية.جد  

ا كليهام ل كيف ُيمكن لإلنسان أن ُيفر! ما بني النسبي واملوضوعي إال إذاف كي عرف مقدم 
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 جُيري هذه املقارنة .

قة هبذه احلقي كاملٍ  ٍي ُكل من يشك يعلم أنه يشك، وهو عىل وع"وكام يقول أوغسطينوس : 

ا أنه يشك، لذلك فإن ُكل َمن يشك فإن ُقدرته عىل الشك سوف ُتقنعه بأن  عىل األقل، وحتديد 

"ا ما ُيسمى حقيقة هناك شيئ  
(1)

. 

أننا عندما َنقول أن احلقيقة املعرفية هي أنه ال توجد حقيقة معرفية،  :ألمروُخالصة ما يف ا

إهنا فحسب، ألنه إذا كانت هذه اجُلملة صحيحة ف عبث العقيلفهذا أمر افرتايض ترفيهي يصلح لل

 غري حقيقية!

 وبذا تصبح النسبية يشء ذايت اهلدم، سفسطي، خرايف، ومهي، ال وجود له.

 : حسن ا؛ لكن ألسنا نرصد الواقع بصورة خمتلفة عنه يف حقيقته؟لكن قد يقول الالأدري

أليس الصوت مثال  يف حقيقته ليس أكثر من موجات هلا ترددات خمتلفة تتحول يف آذاننا إىل 

 أصواٍت مميزة؟

رصدنا العقيل للوجود املادي هو رصد موضوعي سليم، وال أقصد برصد موضوعي : بدايةً 

ألصوات كوهنا فا، عاكسةٍ  هو خارج، وإال لصار العقل جمرد مرآةٍ أنه مطابق للخارج من حيث 

 .جمرد موجات ال يعني أهنا نسبية، وال يعني أهنا ليس هلا معنى

بحسب الرتدد  ومعنى   هلا قيمةٍ  مميزةٍ  كأصواٍت  هذه املوجات كون العقل يرصدثم إن 

ني ح ىل حقيقة مرصودة هلا معنى  أن العامل حولنا يتحول إ وهي له داللٍة خطريٍة؛هذا فإن والشدة، 

ر بدهيةنا، ويتخىل عن معناه إذا ِغبنا عنه، وبالتايل فرض يف أذهاننا ووعيْ حي ن يكون هناك أ هذا حُي رِّ

مة ال قي يظاهر ءيشجمرد أحرض الكون هبذه الصورة إىل أذهاننا، وجعل الكون  -سبحانه–خالق

ملوجة الصوت يف ذاهتام ، وال قيمة للطعم وال  ال قيمة ملوجة الضوء والإذ  -حقيقية له يف ذاته

                                                 

(1)Evidence That Demands a Verdict, Josh McDowell. 
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ٍ
 .-يف ذاته للشكل وال ألي يشء

ُكلي ا لوجودنا ووعينا بوجوده، ونصري نحن مركز هذا  كل ما حولنا ُمسخرٌ  وكأن بالفعل

هذا يؤكد يف ذاته، و الوجود فعلي ا، ومركز تسخريه وقيمته، وال تصبح له قيمة يف ذاته أو معنى  

 [ ڄ ڄ ڄ ڄ]املعجز أن  احلياة الدنيا جمرُد وجود غروري ظاهري ال أكثر السبق القرآين 

 {35}اجلاثية:

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] لنا وال معنى له بدون وجودنا كل ما حولنا ُمسخرٌ ف

 ے ھ ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .{13-12النحل: }[ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]مة له يف حقيقته فاحلياة الدنيا جمرُد وجوٍد ظاهري ِقرشي ال قي

 . {7}الروم: [ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

ا يف حت ري احلق بسؤالك هذا؛أليس يقودك اآلن إىل باهلل عليك أ هيا الالأدري لو كنت منصف 

 اإليامن؟

ا وكنت بالفعل تر  كل ما حولك ال معنى له بدون اإلنسان، أال  باهلل عليك لو كنت منصف 

ا إال حترير حقيقة   وجودنا؟يقودك هذا فور 

تقود إىل اإليامن، وتقود إىل حقيقة معنى وجودنا إذن معرفة حقيقة العامل املادي من حولنا 

 املستقل والغائي والذي حيمل القيمة واملعنى لإلنسان!

النسبية املعرفية الالأدرية وهم فارغ؛ فلألشياء حقيقتها املوضوعية اخلارجية املستقلة، إن 

ا، فنحن نعرف أن اللون جمرد ولألشياء رصدها احلقيقي امل وضوعي الداخيل املستقل أيض 

له  مميزٌ  موجات، نعرف أنه يف اخلارج املوضوعي جمرد موجات، ونعرف أن رصدنا له هو لونٌ 

، إذن احلقيقة موجودة وليست نسبية، لكن تباينها يف حقيقتها عن رصدها ال عالقة هلذا معنى  

أن التباين  يظن فالالأدريمن هذه اجلهة  الالأدريةطان عىل التباين بالنسبية، ولذا كان مدخل الشي

 !بني الرصد واليشء يف حقيقته هو نسبية وهذا خطأ شديد وخطل شيطاين غريب
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إذ لو كان األمر كذلك ما عرفنا األشياء يف حقيقتها، وما عرفنا أن اللون موجة والصوت 

 .موجة

جة هلا وجود موضوعي مستقل، والرصد إذن نكرر مرة  ُأخر  ملزيد بيان: األشياء اخلار

الذهني العقيل البدين هو رصد موضوعي مستقل قد خيالف اهليئة التي تبدو عليها األشياء يف 

 يعطي لألشياء معناها ولذا فهو هبة اهلل لإلنسان العقل ، وإنامعاكسة   ة  حقيقتها ألن العقل ليس مرآ

فبه ندرك األشياء بمعناها ال بحقيقتها وهو مناط التكليف، وال معنى للبدن بدون العقل، 

، والتي هي يف المعناها هلا وجود موضوعي نحرتمه ونرصده الغرورية الظاهرية التي بال معنى  

لو أردنا أن نرصده فنحن نعرف طول املوجة الضوئية بالضبط ومعامل االنكسار وزاوية 

 االنكسار! 

عمال! علم النفس  Carl Jung نجكارل يو John Freemanسأل املذيع جون فريامن حني 

"أنا ال ُاصد!، بل أعرف "التحلييل هل تصد! وجود اإلله، قال يونج: 
(1)

. 

 ف.عرِ  ؛فمن ذا! روعة ذاته وروعة اخللق

والعامل املادي اخلارجي لو كان بغري اهليئة التي هو عليها ما كنا هنا لنتأمله أو لنعرفه فضال  

)tuned-Fine( للغاية دقيقةٍ  معايرةٍ ب عن أن نتذو! معناه، فهو مصنوعٌ 
 (2)

. 

بامتياز، ألنه يعني العقل اإلنساين ويشد انتباهه،  Anthropic إنساينٌ  فالعامل حولك هو عاملٌ 

وما تشهده يف هذا العامل يقذف يف روعك معاين العظمة واجلالل واجلامل واإلرشاقات املهيبة، 

                                                 

(1)https://www.youtube.com/watch?v=FPGMWF7kU_8 

ائية ظهر الكون إىل الوجود بمعايرة دقيقة آلالف الثوابت الفيزي الكون ُمعد بعناية فائقة كام يقول الفيزيائيون فقد (2)

عند  زء الختل الكون قبل أن يبدأ أو لتوقفوالطبيعية، والتي لو اختل ثابت منها بمقدار جزء من مليار مليار مليار ج

 .cosmic eggمرحلة البيضة الكونية 

https://www.youtube.com/watch?v=FPGMWF7kU_8
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مفهوم اإلله هو خالصة  "ىل نوبل يف الكيمياءاحلائز ع Jerome Karleولذا يقول جريوم كارل 

"أسمى خربة يمكن أن يتصورها اإلنسان يف وجوده
(1)

.  

لك أنت، وهو يف ذاته ينتظرك أنت لتفهمه  لعامل هو عاملك أنت، وكل ما حولك ُمسخرٌ إن ا

 !تتدبرهلتعلمه ولو

 ود؟ نك أنت املقصآخر عىل كو آخر عىل غائية وجودك؟ هل حتتاج دليال   هل حتتاج إىل دليلٍ 

 ؟ كلهابالقضية  أنت املعني  أنك 

، يتجه نحوها العلم اآلن بشدةهو رؤية رومانسية للعاملما نحن بصدده إن حترير 
(2)

 . 

 logical positivism وضعية املنطقية مل يستوعبها أصحاب الهذه الرؤية الرومانسية للعامل 

ا ملركزية كل   ، الذين حرروا رؤيتهم للعامل طبق 
ٍ
 ذاته، يف يف العامل، فوجدوا أنه ال يشء له معنى   يشء

رنا من قبلفاهنار منهجهم كام حر  
(3)

 . 

وظهرت عىل أعتاب االهنيار رومانسية العلم التي تقيض عىل كل آمال املاديني الذين يريدون 

 أن يكون اإلنسان شيئ ا بني األشياء!

 

  

                                                 

(1) jerome karle quotes. 

أبو نظرية األوتار الفائقة وأستاذ الفيزياء  Leonard Susskind ليونارد سسكيندُتراجع أبحاث عامل الفيزياء  (2)

 .Holographic principleرامي للكون ، يف أعامله بشأن املبدأ اهلولوغالنظرية بجامعة ستافورد

 .ُيراجع مقال: اإلحلاد ُيسمم العلوم (3)

https://en.wikipedia.org/wiki/Holographic_principle
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 َمن الذي عليه عبء اإلثبات؟داخل الالأدرية:    

  Burden of Proofَمن الذي عليه عبء اإلثبات؟ 

يف البداية علينا أن نقول أن: القضية الوجودية الكرب  ال حتتمل الركون يف منتصف الطريق 

 ؟وال حتتمل عدم الوصول، فاألمر جد وليس باهلزل: ِمن أين جئنا وإىل أين نحن ذاهبون

 هذا هو السؤال األكرب يف املسألة الوجودية.

ال خالف عليه بني املؤمن وامللحد والالأدري: أن كل متع الدنيا وكل شهوات العامل والذي 

  ت!ال تكفي إنسان يعلم أنه ُولد ليمو

افالقضية الوجودية الكرب  هي أعظم القضايا  كام -ال حتتمل أنصاف احللول هي ، ولذاتر 

إلحلاد فيام ُيعرف كام يقتيض ا -، أو التأجيل للمستقبل لعل العلم خُيربنا شيئ ا-تقتيض الالأدرية

ة، حيث املستقبل العلمي قد يسد فجوات ما نجهله، مع أن الدين بفجوات املستقبل املعرفي

 .-جواب لسؤال آخر ال عالقة له بالعلم 

!  فالقضية الوجودية ال حتمل إال اجلواب الشايف الوايف واآلن وحاال 

م للبحث فهذه طبيعة إحلاح األسئلة الوجودية عىل العقل ا لبرشي، وكأن هذا العقل ُمصم 

عن إجابة هذه األسئلة وتكون هذه غاية ما يريده من العامل
(1)

 . 

لكن يا ُتر ! َمن املُطاَلب بتقديم أجوبة لألسئلة الوجودية الكرب ، امللحد أم املؤمن أم 

 الالأدري؟

 ٌب ُمطالَ هؤالء  والذي ال يدري؛ كل واحٍد من الذي يؤمن بوجود اهلل والذي ُينكر وجوده

                                                 

 وهو دوار ألنه ال يرتك صاحبه دون "الدوار امليتافيزيقي"بْحث العقل عن أسئلة الوجود الكرب ، هذا ُيسمى ب (1)

إن رجل الكهف الذي عانى  " -: Henry Semel يقول هنري سيمللة املاورائية امليتافيزيقية الكرب . إجابة لألسئ

 ."من الدوار امليتافيزيقي قبل آالف السنني ال يزال هذا الدوار هو مرض اإلنسان احلديث
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 !بمنتهى البساطة بطرح منطقي متكامل

 فلن يقبل العقل بأنصاف األجوبة ، وال بإرجاء احللول!

وبام أن ادعاء وجود اهلل له من الوجاهة واألدلة والقرائن اليشء الكثري مثل: السببية والعناية 

زة خلق احلياة، والقصد والغاية واإلجياد من الالزمان والالمكان، ودليل احلدوث، ومعج

والنبوات والدين والفطرة واألخال!، واملعايرة الدقيقة حلظة اخللق األوىل لكل املوجودات، 

يعاب واست ،واملعايرة الدقيقة حلظة خلق الكون، واملعايرة الدقيقة يف كل يشء حولك وداخلك

 .اخلري والشعور باإلمتنان وما ال يمكن حرصه من األدلة

لد يقينًا ال يبق معه إال التسليم هللاألدل هذه آحاد آحادو  ، فضاًل عن آحادها فضاًل عنة قد يوي

األدلة يف جمموعها!
 (1)

  

ومل ا كان كل ذلك من األدلة التي يمتلكها املؤمن باخلالق صار من البدهيي أن ينتقل عبء 

 وإىل الالأدري! -منكر وجود اهلل-إىل املنكرالدليل 

 هني يطلب دليل نفي من املتهم، خاصة  لو كانت حتت يدوهذا ما يفعله القايض املنصف ح

 أو حتى قرائن. اتعدة إثبات

مع امرأة العزيز التي راودته عن نفسه، شهد  -عليه السالم-فمثال  يف قصة سيدنا يوسف 

تدل عىل أهنا هي التي راودته عن نفسه، وبالتايل انتقل عبء الدليل  من أهلها وجاء بقرينةٍ  شاهدٌ 

راملنكِ  ليكون عىل
(2)

.  

 وباملثل نقول إن قرائن كرب  عقلية كالتي ذكرناها جتعل عبء الدليل يف احلقيقة عىل املُنكِر.

انت كمفكري الالأدرية واإلحلاد  والذي يصدم القاريء املحايد فإن مجيع أدلةلكن رصاحة  

 !من السذاجة والسامجة بمكان

                                                 

 .قد نتعرض لتفصيل بعض هذه األدلة يف مقاالٍت قادمٍة إن شاء اهلل تعاىل (1)

ا. ملاذا؟ لألستاذ: كريم فرحاتمن وحي  (2)  .أحد مقاالت: لست ملحد 



 

    

 

121  

مفكري الالأدرية أنه ال يستطيع إثبات  أحد Bertrand Russell فمثال  يقول برتراند راسل

وجود اهلل كام ال يستطيع نفي وجود إبريق شاي يدور حول كوكب زحل
(1)

 . 

أنه ال يستطيع إثبات  Richard Dawkins وكام يقول امللحد املعارص ريتشارد داوكنزأ

!أو نفي وجوده Flying Spaghetti Monster وجود وحش سباجيتي طائر
 (2)

  

لة ، وما ال حرص له من األمثآخر ال نستطيع إثبات وجود تنني قابع يف جراج أو كام يقول

 الساذجة!

 وكالعادة يرجتع امللحد العريب نفس هذه األمثلة سابقة الذكر بنفس الصياغات واألسلوب

بر هذه األمثلة وهل هى تستحق أن يعيد الذي حيكت به دون أدنى إ عامل لآللية العقلية يف تد 

 امللحد العريب استخدامها أم أهنا فاشلة عقلي ا!

ال ندري ما وجاهة هذه األمثلة الساذجة التي ال متت بأي صلة للعلل واملعلوالت فنحن 

 واألسباب والنتائج؟

 و الضبط؟إبريق الشاي له صلة بالسببية أو الغائية أ مثال   هلف

 ؟ -القخ – ِعلة أم ،- خملو! –هل إبريق الشاي معلول 

 هل إبريق الشاي سبب أم نتيجة ؟

خالٍق وخملو!، فإبريق الشاي خملو! بينام نحن –فهذا خلٌط ساذج بني مستوياٍت خمتلفة 

فها هنا الالأدري خيلط بني مستوياٍت ال عالقة ألحدها باآلخر، وليس  -نتحدث عن موِجٍد أول

ا، وهذا ُيعرف باخلطأ الطبقي  بني  .category errorبدائل جُييز النظر اخللط بينها ولو افرتاض 

 فهو مغالطة منطقية ساذجة يقع فيها كبار مفكري الالأدرية ويبتلعها امللحد العريب بال وعي!

                                                 

(1)http://www.tandfonline.com/doi/pdf/ 10.1080/15665399.2010.10820011  

(2) http://archive.wired.com/wired/archive/14.11/atheism.html. 

https://en.wikipedia.org/?title=Flying_Spaghetti_Monster
http://archive.wired.com/wired/archive/14.11/atheism.html
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ام وقعوا من السذاجة، ف مدهشٍ  الالأدرية واإلحلاد عىل قدرٍ  فالسفةكبار وهذا يوضح أن 

ن فر! بني املعلول والعلة أو السبب والنتيجة، فنحجوهري ال يُ  تناقٌض بطرح هذه األمثلة هو  فيه

 .-خملو! -، وال نتحدث عن معلول-خالق -نتحدث عن علة أوىل

 نحن نتحدث عن سبب ال نتيجة.

يف الطرح يؤكد عدم استطاعة كبار مفكري الالأدرية  Paradoxهذا التناقض املُركب 

 ة املتدينني يف وجاهة األدلة وكثرة القرائن وحضور املنطق يف الطرح! واإلحلاد جمارا

فلم يبق هلم إال اإلفالس املعريف والطرح املتناقض الذي يعرب عن عدم استيعاب املسألة أو 

 . استيعاهبا لكن مع الفشل واخليبة يف جماراة أدلة املؤمن

مل  والالأدرية ة باإلحلادإشكالية حرصي Burden of Proofوبذلك يصبح عبء اإلثبات 

تتم اإلجابة عنها ولو بصورة ساذجة أو بسيطة منذ آالف السنني وحتى الساعة، ويظل موقف 

ة مع تكامل فلسفته ورؤيته للحياة والوجود من حوله!  املتدين هو األكثر عقالنية ومنطقية خاص 

ك أن خترج يه فيجب عليفاليشء املقبول املمتيلء بكل هذه األدلة والقرائن، لو أردت أن تنف

ري الديني هو يبقى التفس -ولن تفعل -علينا بأدلة أقو  حتى نؤمن بام تقول، وحتى تفعل ذلك

 التفسري الوحيد املنطقي املقبول.
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 الالأدرية؛ وسؤال اخلالق!   
لنا تقوم عىل الريب والشك الشمويل الرتددي الذي ال يستقر عىل  رنا وفص  الالأدرية كام قر 

 [ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ]فأصل طوائف الالأدرية أهنم  حال!

 .{45}التوبة:

 [ک ک ک ک ڑ]وأصل هذا النوع من الشك الذي ال يرحم جمرد لِعٍب 

 .{9}الدخان:

ا منهجي ا يضع فيه اإلنسان خطوط ا وغاياٍت متى وصلها انتقل إىل ما بعدها،  فهو ليس شك 

ان يف ذاته، وال يرغب عنه إىل غريه ولو ك بل الالأدري يستقر عىل الشك وجيعله هدف ا ومستوطن ا

 باطال  مثله، بل هو ُيسفِسط كل طريٍق ُيوصل إىل علٍم أو معرفة!

 ولذا فال تصح الالأدرية إال بسفسطة بدهييات العقل، وإيقاف العمل بمقدمات الفهم!

بر اإلنسان هذا احلال ألدرك هوة التناقض داخل املذهب الالأدري مع الواقع يف  ولو تد 

وهو ، أدريةالمة صحة انضباط الكون وخطأ عبثية السل  عىل مُ  مثال   فقوام العلم التجريبيحقيقته، 

 .{88}النمل: [ ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب] علمي ا وديني ا هب ُمسل مٌ  مبدأٌ 

 .{7}السجدة: [ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]فسبحان 

العلم  ثية للوجود، وضعالعب الأدريةعىل سخافة الرؤية الالعلم التجريبي ولزيادة تأكيد 

والذي يؤكد العلم التجريبي من خالله أن قوانني  uniformitarianismالتجريبي مبدأ التامثلية 

أنسا! الطبيعة ال تتخلف ويمكن قياسها والثقة أن الطبيعة ثابتة عرب الزمان وعرب املكان، و

 بالقياس.

 

إن التامثلية التي تعني  ": Stephen Jay Gould يقول التطوري الشهري ستيفن جاي جولد

https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Jay_Gould


  
 

 
124 

ثبات قوانني الطبيعة عرب الزمان واملكان يشء جوهري لصالحية االستدالل االستقرائي الذي 

هو أصل العلم التجريبي، فليس هناك طريقة غري ذلك للوصول الستنتاجات عامة من خالل 

"حمدود من املالحظاتعدد 
(1)

.  

 لتشظ ى للوجود وإال الأدريةعرتف بالرؤية الفالعلم والواقع وجتارب اإلنسان وخرباته ال ت

ا إذ العلم ذاتي ا وما انضبطت له مقدمة كل علمٍ  بل والتجارب -، فالعكس هو احلاصل دوم 

ان العقل باط العامل وإمكانض وتأكٍد تام من وثوقيةٍ  يسري يف -االنسانية التي هي أثر  من العلم

 أن يستوعب ويدرك هذا االنضباط.

ا.  كل هذه األصول تؤكد أن الالأدرية يف جانب والعقل اإلنساين يف جانٍب آخر متام 

ق ملاذا تقولون أن خاللكن قد يقول الالأدري عند هذه املرحلة: حسن ا ال بأس بام تقدم؛ لكن 

 ؟-اهلل سبحانه وتعاىل–ًدا هذا الكون هو اخلالق الذي تؤمنون به حتدي

وهنا يُقف الشعر من سفاهة القول ووقاحة املنطق وبجاحة الفروض العقلية، فهل أنت 

 ُتنكر وجود طار! للباب ملجرد أنك ال تعرف َمن الذي يطر! الباب اآلن ؟

 هل تنكر وجود أستاذك ملجرد أنك ال تعرف اسمه؟

 د أنك ال تعرف َمن هم؟هل تنكر وجود ركاب بالطائرة أو قائد هلا ملجر

 وهلل املثل األعلى!
ملاذا تصادر عىل املطلوب وتقفز عىل اإللزام وتتجاوز التكليف العقيل املبارش، الذي ال 

ا بفرٍض آخر وسؤاٍل آخر ال عالقة له بام ُيكلفك به الربهان؟  حيتمل تردد 

لة املاثلة فت عرب األدتقافزك ال خُيرجك عن اإللزام، وجتاوزك ال ُيسقط عنك التكليف بام عر

 يف األنفس واآلفا!!

ذه . ومل نستمد ه"اهلل"واخلالق هو اهلل سبحانه وتعاىل، وال يوجد سو  اخلالق سبحانه 

                                                 

(1) http://courses.washington.edu/ess408/Gould1965.pdf. 

http://courses.washington.edu/ess408/Gould1965.pdf
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ا يف أن اخلالق الواحد األحد "النبوات"املعرفة اخلاصة إال بربهان  ، وال خيتلف أهل األرض مجيع 

 !"اهلل"هو 

ولكن ألهنم جعلوا هلل رشكاء يف  ،م ال يعبدون اهللوخالفنـا مع بقية األديـان ليس ألهن

 .الدعـاء والطلب والترصف يف الكون

ا يف ،فجميع أديـان األرض تعبد اهلل وهو عندهـا اخلالق العظيم  حتى أكثر الديانات إغراق 

آهلة  - لكنهم جعلوا له رشكـاء متشاكسون نسبوهم للخالق واعتربوهم أدنى منه منزلة   ة؛الوثنيـ

.)Subordinationism( ةصغري
 (1)

. 

 لكنهم مع عبادهتم هلذه اآلهلة الصغرية يعرتفون وُيقرون بوجود اهلل سبحانه!

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] بل إن األصنام ما عبدها البرش إال وساطة  هلل عز وجل 

 .{3}الزمر: [ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 [ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ]

 .{61}العنكبوت:

إال كأوثان العرب األقدمني، فهي وسائط هلل  -كمثال–اهلند الكثرية حالي ا  وليست آهلة

 اخلالق وال يعبدوهنا لذاهتا!

العامة التي  النتيجة"وهذا ما ذكره التقرير املرفوع إىل احلكومة الربيطانية يف اهلند وفيه أن: 

احد راسخة يف كائن و كثرة اهلنود الغالبة تعتقد عقيدة: انتهت إليها اللجنة من البحث هي أن

"أعىل
(2)

 . 

أن هذه األلوف من  -صاحب موسوعة قصة احلضارة– Will Durant وير  ول ديورانت

                                                 

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Subordinationism 

 .209ص  3جملد  ،ول ديورانت، قصة احلضارةموسوعة  (2)

https://en.wikipedia.org/wiki/Will_Durant
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فال يتطر! إىل  ،الكنائس املسيحية من تقديس آلالف القديسنيفقط يتم تقديسها كام تفعل اآلهلة 

هلا السيادة العلياعددها أن هذه اآلهلة التي ال حرص ل واحدةٍ  دي ولو للحظةٍ ذهن اهلن
(1)

 . 

ال يف  ،"إفراد اهلل بالعبادة  "ولذا فقد كان النزاع بني الرسل وأقوامهم يف توحيد األلوهية 

 ."إفراد اهلل باخللق "توحيد الربوبية 

ورد بمعرفة التوحيد ونفي مل َيرد التكليف بمعرفة وجود الصانع وإنام  ومن أجل ذلك

 .الرشيك

أهنا  باد األصنام أهنم كانوا يعتقدونومن ظن يف عُ ": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل

 .هبم جاهٌل  فهو ،نزل املطر أو أهنا تنبت النبات أو ختلق احليوان أو غري ذلكختلق العامل أو أهنا تُ 

"د املرشكني بالقبور للقبور املعظمة عندهمبل كان قصد عباد األوثان ألوثاهنم من جنس قص
(2)

 . 

فاهلل سبحانه هو املعبود يف مجيع ديانات األرض وخالفنا مع بقية الديانات نابع من إرشاكهم 

 .-إفراد اهلل باخللق-، ال يف الربوبية -إفراد اهلل بالعبادة-يف األلوهية 

كر اإللزام باألدلة ملجرد زعمه لكن الذي يزعج كل عاقل أن ُينكر ملحد الأدري اخلالق وين

 عدم معرفته بَمن خلق، فيكون كالذي ُينكر وجود برش بنوا املدينة ألنه ال يعرف أسامئهم!

 

 

 

  

                                                 

 .املصدر السابق (1)

 .359-1لفتاو  جمموع ا (2)
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 الالأدرية وسؤال اإلسالم!   
سؤال اإلسالم داخل الالأدرية هو سؤاٌل حموري؛ إن مل يكن أهم سؤاٍل ُيطرح داخل ملف 

ا!  الالأدرية واإلحلاد عموم 

 ل الالأدري: ملاذا اإلسالم بالتحديد؟فيقو

 ملاذا ليست بقية الديانات أو املذاهب والفلسفات؟

يف البداية عىل الالأدري أن يعي أن اإلسالم ليس فِرقة من الِفر! وال عقيدة من بني عقائد 

األرض، حتى يوضع يف جمال ُمقارنة مع باقي الديانات، بل هو أصل األديان والعقائد 

 وهو أنقى أديان التوحيد.والعبادات، 

فاإلسالم هو تصحيح ملسار الديانات التي انحرفت، وإعادة لنهج أنبياء العهد القديم من 

 لدن آدم إىل نوٍح وصالح وأيوب وهود وإبراهيم وموسى وداوود ويونس وهارون وعيسى.

ا هي عقيدة الرب إهلنا رب واحد بلفظ التوارة واإلنجيل.  فعقيدة األنبياء مجيع 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]ما جاء األنبياء إال لتقرير تلك العقيدة و

 .{45}الزخرف: [ائ ى ى

إهنا العقيدة التي ال تعرف تثليث وال أقانيم وال موت آهلة منتحرة، وال انتزاع آهلة من آهلة 

 كام عند اليهودية.–وال آهلة قومية  – انتزاع الروح القدس من اآلب كام عند النرصانية -أخر  

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]قال تعاىل: 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

 {13}الشورى: [ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]وقال تعاىل: 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ
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 {163}النساء: [ڤ

ل الذي إذن فاإلسالم ليس ديانة كالديانات وإنام هو أصل الديانات، وتصحيح للخل

 . أصاب الديانات وباألخص اليهودية واملسيحية يف نسختيهام العهد القديم واجلديد

وال  ،-نرجال الدي-يف الكنيسة ال حيل للرجل أن يتزوج إال بإذن رجال األكلرييوسوبينام 

والبد  ،بل الرضيع ال حيسب مسيحي ا إال بعد التعميد ،يدخل املسيحية إال بتعميد اإلكلرييوس له

 ،بهواسطة بني العبد ور بكل مصيبٍة ارتكبها؛ جتد يف اإلسالم ال الكاهن اعرتاف املرء أمام من

أي  والصالة تكون يف ،والتوبة إىل اهلل ال يتدخل فيها أحد ،وينعقد الزواج بشهادة أي رجلني

 .مكاٍن طاهر

 .جب العقلكل صور التدخل والوساطة وَح  أول حلظةٍ  ذحارب االسالم منلقد بل 

 .إلسالم حيرر العقل من نري وسخافات الكهانفا

ُتقدم هلا  سالم كل صور الوالية عىل العقل سواء  عرب رجال دين أو أرضحةوحيارب اإل

 الذبائح.

ا اإلسالم حيارب كل صور حجب العقل باألشياء املعنوية كالسحر والطالسم.  أيض 

 أو بالعلوم الزائفة كالطالع وقراءة األبراج.

 إلسالم حجب العقل باألشياء املادية كاملسكرات واملخدرات!وكذلك حيارب ا

و يفرضها الكهنة والسحرة وبائعفاإلسالم هو حرية العقل وانفتاقه من غلول احلجب التي 

 األوهام!

 فهو دين األنبياء والصاحلني.

رون يف فجة فكان العبيد يؤج   وصلت العبودية يف ظل الكنيسة يف الغرب إىل صورٍ بينام 

سياد أللو تعذيبهم كان حق أفقتلهم  .ومل يكن لدمائهم قيمة، ايض بال مقابل عىل ملء بطوهنماالر

 ن يفض السيد بكارة العروس.أومل يكن العبد يتزوج إال بعد 
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ر البرش وأصيب املسلمون بعمى ألوان  عىل حد تعبري مالكوم إكس –فجاء اإلسالم وحر 

Malcom X وال أسود، وصارت وصية اإلسالم اخلالدة هي  فال ُيفرقون بني أبيض -رمحه اهلل

ا عن الكهنة واملحرفني.  اتباع تعاليم األنبياء بعيد 

هنة ه علامء املسلمني بكشبِّ يُ فالذي ُيشبِّه اإلسالم بغريه هو كاذٌب يف تشبيهه، والذي 

 يفرجل دين ال وجود هلا فهو حتام  خبيٌث خمادع. فكلمة  إكلرييوس الغرب ورجال دين الكنيسة

 .قواميس اإلسالم قاطبة  

، وال يوجد لدينا طبقة ُمفرزة ِمن ِقبل الرب فال رجال دين عندنا وال إكلرييوس يف مساجدنا

 وخالفتنا مل تكن كهانة. بل الكل سواسية أمام الرشيعة الغراء. -كام يف الديانات األخر –

مسلٍم عامي، فالكل وكل مسلٍم هو رجل دين، وال فر! بني شيخ األزهر أو املفتي أو أي 

لف بدينه وال واسطة بينه وبني  أمام الرشع سواء. فليس عندنا كهنة ممسوحني! بل كل مسلٍم مك 

 خالقه سبحانه. 

 بحقيقته، وصلته بالفطرة الصحيحة، فمساواة اإلسالم بغريه خطأ كبري، صادر عن جهلٍ 

اٍض إىل ة، ولكنه يتحول من حيوالقضاء الكوين الذي أخذه اهلل عىل نفسه بثبوته إىل قيام الساع

حياض، ومن ساحٍة إىل ساحة، ومن محلٍة إىل محلة، بحسب تغري بواطن حامليه، وتغري 

 مقاصدهم، وتنكرهم هلم وانرصافهم عنه.
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 قل انظروا
 

 

 [ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ]

 {101}يونس:
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 {53}النحل: [ ی ی ی ی ىئ ىئ]   

 حوار حقيقي!

: أنا لن أضر أحدًا ولن أظلم، فهل سيعذبني لت يل إحد  امللحدات ذات يومقا

 اإلله لو لم أُؤمن به؟

 فجاء ردي عليها يف نقاط...

امتناِعك عن الظلم ليس تفضال  منِك، فهذه فطرة فطرِك اهلل عليها، واعرتافك بوجود  :أوًلا

 امل.خالقية والقيمية يف هذا العالظلم والعدل ورفضك للظلم وبحثك عن العدل يعني الغائية األ

ا والروح أر ا جمرد   ، فالعامل املادي ال يعرفضية ملا كان هناك عدال  وال ظلام  ولو كان العامل مادي 

 إال احلتميات املادية الصارمة منزوعة القيمة.

فإيامنك بالعدل يعني إيامنك بوجود سند آخر لإلنسان يستمد منه معنى العدل؛ هذا السند 

 ملقدمة الساموية التي جئنا منها!هو ا

بحثِك عن اخلري عىل الرغم من إحلادك فيه دليل مبارش عىل أن اإلنسان ال يستطيع  :ثانًيا

ا نعيش داخل دائرة التكليف اإلهلي؛ دائرة افعل وال  رفض التكليف اإلهلي داخله، وأننا مجيع 

 تفعل!

هو أشد أنواع اإلجرام واللصوصية  رغبتك يف فعل اخلري مع عدم اإليامن باخلالق :ثالًثا

 واخليانة عىل اإلطال!.

 : ولتوضيح هذه الصورة دعيني أعطيكي هذا املثال

دخل رجالن بستان ا فيه كل ما تشتهيه األعني وتل ذ األنفس وفيه موائد طعام ممدودة وأدوية 

ب فبحث عن صاحوأكسية وما ال حُيىص من وسائل املعيشة والراحة والنِعم. فأما الرجل األول 

البستان واستأذنه وبدأ يأكل ويرشب وهو يف ذلك شاكٌر حامد لصاحب البستان، أما الثاين فظل 
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ينهش من املطعومات ويرشب أقداح املرشوبات ويكتيس بام يرغب دون إذٍن وال أدٍب وال شكٍر 

نه بال ظوهو يف كل ذلك حيتج بمنتهى الِكرب أنه مل يلحظ وجود صاحب البستان حلظة دخوله ف

 صاحب!

فأما الرجل األول فهو مثل املؤمن الشاكر لنعم اهلل عليه، وأما الثاين فمثل امللحد الذي 

 ينهش يف خريات اهلل ويريد من خالقه أن يطعمه ويرزقه وال حياسبه!

وأما البستان فهو اخلري يف هذا العامل والنِعم التي ال حُتىص وال ُتقدر داخلنا وخارجنا، فنحن 

  بستاٍن أعظم من كل بساتني الدنيا!نعيش يف

 وأنِت أيتها امللحدة ترسقني من خريات اهلل ومل تفكري للحظة يف أداء شكر النعمة.

واقتضت حكمة اهلل أن يكون االمتحان التكليفي يف معرفة اهلل سبحانه وشكر نعمته وطاعته 

ا ليس فيه يشٌء م ا أبدي  بستان الدنيا،  ن املنغصات املوجودة يففيام أمر، وَكفل لنا إن فعلنا ذلك بستان 

 فاالمتحان يسري والدعوة له جرت عىل لسان مجيع الرسل فهل َثم أيرس من ذلك؟

إن القضية ليست فعل اخلري والقيام بالعدل وعدم الظلم، وإنام القضية اآلكد هي ملن  رابًعا:

ا بمقتىض الفطرة ملزيد سعادة  حتى هيدأ وخز وارتياح نفيس تفعلني هذا اخلري وهل تفعلينه اتفاق 

ا بعبوديته؟ ا هلل ورض   الضمري األخالقي، أم تفعلينه انكسار 

 هذه هي القضية، قضية النية حلظة العمل وليس جمرد العمل. 

ولذا أخرب اهلل سبحانه أن أعامل اخلري من الكفار مردودٌة عليهم ألهنم ال يريدون هبا وجه 

 ال يستحقون الثواب عىل العمل وإن كان صاحل ا.اهلل، وال يبتغون رضاه، فهم هبذا 

 .{23}الفرقان: [چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]

فالكافر جتاَهل بكفره أعظم مطلوٍب يف الوجود وهو عبوديته هلل، وأي كفٍر أعظم من جتاهل 

ا والسخرية من حكمته يف خلقه، ثم بعد  اخلالق وتكذيب وحيه وإنكار رسالته واختاذ آياته هزو 

غمس الكافر يف نِعم اهلل ويتبجح بكفره بخالقه ويرد عىل اهلل وحيه فهل مثل هذا ُيقبل كل هذا ين

 منه رصٌف أو عدٌل يوم القيامة؟
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 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ]

 . {39}النور: [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 رفمقتىض النجاة ليس جمرد العمل الذي أنِت ترينه صاحل ا؛ وإنام اإليامن باهلل واليوم اآلخ

ا يف ذاته وإنام املركز هو اإليامن ومنه يستمد  واملالئكة والكتب والنبيني، فالعمل الصالح ليس مركز 

 العمل الصالح قيمته.

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]   

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 .{151-150: النساء} [ک ک ک ڑ

 لعمل أهم ما يميزه ويعطيه معناه.فالذي يظن أن نجاة  تكون بمجرد العمل يكون قد سلب ا

 فاإليامن باهلل هو الذي يعطي العمل الصالح معناه.

يم اهلل هو الذي ُيعطي الق"وأستعري كلمة نجيب حمفوظ يف كتابه وطني مرص حني قال: 

معناها، اهلل هو الذي يعطي الوجود معناه، بدونه ال معنى للوجود، ال معنى للقيم، وبديله هو 

  "معنى!العبث، الال 

فليس أكفر من الذي يكفر بخالق فطرة العمل الصالح وخالق معنى الوجود ومعنى 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]الصالح وإرادة الصالح وفعل الصالح 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .{136}النساء: [ ڳ ڳ گ گ گ

ا فال صنف  ىلتبقى ع وكم هي عجيبٌة الدنيا أن جتعل حتى يف العمل الصالح مع الكفر إغراء 

ا يراه صاحل ا حلياته، ويظنه غاية  سامية  حييا  كافٍر إال وأدخلته يف جعبتها، وجعلت من إطارها تنظري 

ا بعمله الصالح وهو يف األصل ويف حقيقة األمر من األخرسين  هلا، فصار حيسب أنه حيسن صنع 
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 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ گ]   أعامال  لكفره بآيات اهلل واليوم اآلخر

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 0{105-103}الكهف: [   ڭ ۓ

   فكم ُتزين الدنيا عىل مرتادهيا وكم يتقمصون يف دهاليزها دور املصلحني وهم املفسدون 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک]

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ   ۀ ڻ

 .[13-11: البقرة] [ۆ

 خالق فطرة–وكفر األصل  -العمل الصالح–ست سفاهة  أعظم من اإليامن بالفرع فلي

بناء  عىل  -االدني–، والتسليم لألثر والكفر بالذات، والظن بالنجاة يف احلافرة -العمل الصالح

قياسات ختمينية من وضع امللحد، فصاروا كالطالب الذي ُيغري خارطة امتحانه داخل جلنة 

ا! االختبار حتى ينجح  واشرتط لتغيري اخلارطة إلغاء كل األسئلة واالكتفاء بدخول اللجنة ُمهندم 

 لكن هنا وفجأًة قاطعتني الملحدة وقالت: أنا أدفع ثمن ما آكله وما ألبسه!

 سبحانك ريب وبحمدك!

هل تدفعني ثمن ضبط اهلرمونات داخل جسدك يف كل حلظة والتي لو اختل هرمون منها 

 حد لتحولت حياتك إىل جحيم؟بمقدار ميكرو جرام وا

هل تدفعني ثمن ضخ كرات الدم كل ثانية يف خالياِك لتحمل األوكسجني وترفع املخلفات 

 بمنتهى الضبط واالتقان؟

هل تدفعني ثمن الوصالت العصبية التي تنقل كل ما ترغبني فيه إىل العضالت فتحققه بال 

 تردد؟

 دسة العني؟هل تدفعني ثمن أنقى عدسة يف العامل أال وهي ع

هل تدفعني ثمن أفضل نظام ختزين يف الكون وهو منظومة التشفري الرباعي داخل اجلينوم 

 اخلاص بك؟
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 هل تدفعني ثمن أد! آلة يف الكون وهو املخ البرشي بوصالته املليارية؟

هل تدفعني ثمن آالف اإلنزيامت املتخصصة التي لو اختل إنزيم منها الهنارت منظومات 

 داخلك؟ وظيفية كاملة

هل تدفعني ثمن صامماتك املوجودة يف أجهزة جسدك املختلفة فصامم املعدة لئال يعود 

الطعام إىل فمك فتتأذين، وصاممات أوردتك لئال يعود الدم فينتفخ اجلسد ويفشل القلب، 

 وصاممات كثرية ال أحصيها يف حوار.

قلب، واجللطة ألذينني يف الهل تدفعني ثمن اجللطة التي تنطلق حلظة والدتك لتغلق ما بني ا

 التي تنطلق لتغلق احلبل الرسي؟

هل تدفعني ثمن الغرائز التي ولدِت هبا حلظة نزولك من بطن أمك تبحثني عن الطعام 

 وهتضمينه هبدوء ويرس؟

طبقة العازلة التي تغطي مجيع أعصابك لئال ترشد اإلشارة الكهربية أو هل تدفعني ثمن ال

 ا؟تضيع أو تسبب لِك إزعاج  

 هل تدفعني ثمن مفاصلك امللساء التي توفر لِك حركة كل حلظة بال احتكاك وال تآكل؟

هل تدفعني ثمن ضبط حواسك وضبط خالياِك وتناسقها فيام بينها وتفاعلها وضبط 

وظيفيتها داخل كل عضو بام هي أهٌل له؛ فخاليا الكبد تعرف أهنا يف الكبد وتعرف أن مهمتها 

زين اجللوكوز، وخاليا النخاع تعرف أهنا يف النخاع فتنتج كرات الدم إنتاج الربوتينات وخت

وصفائحه، وخاليا الشبكية تعرف أهنا يف الشبكية فتحول إشعاع الضوء إىل منتج بيوكيميائي، 

حيفز عصب العني لينقل التغري البيوكيميائي إىل تغري كهريب، ينتقل عرب أسالك العصب عىل شكل 

ا لقاموس ال نعرف عنه شيئ ا ومضات كهربية يفرسها  املخ بحسب نوع الومضة وشدهتا طبق 

 يرتجم به الومضة الكهربية إىل صور وأشكال نعيها يف حلظة؟
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هل تدفعني وهل تدفعني وهل تدفعني وماذا لو تعلمني أن ِمداد أحبار العامل ال يكفي حلرص 

  النِعم!

 الكساء قانونية التدفئة وَمن الذي ثم إن ما تدفعينه لرشاء غذائك وكسائك: َمن الذي أعطى

 أعطى الغذاء قانونية اإلطعام؟

 وَمن الذي أعطاِك قدرة العمل للدفع؟

لو كان ألحٍد عليك من فضٍل الستحييِت أن تبارزيه باإلساءة وقلة األدب، بل تتأدبني يف 

مٍة منه عحضوره وتتهذبني يف احلديث إليه، فكيف باخلالق الذي أنعم عليِك كل نعمة .. وكل ن

 ال نحىص؟

 .{53}النحل: [ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ]

 سبحانك ربنا على حلمك!                                          
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 احلساء الكوانيت   

 مركزية اإلنسان يف الكون   
لعل من أشهر سامت العلم احلديث هو اهنيار قيمة الفيزياء التجريبية الرصدية احلسية، 

 ء الكمية مل يعد يلزم املحسوس إلثبات الوجود، وإنام تكفي آثار الصفات!فمثال  يف الفيزيا

فااللكرتون ليس له حجم وال وجود مادي وإنام فقط صفات. والكل يؤمن بوجوده ألثر 

 صفاته ال أكثر!

 وهذا يسقط دعو  املذهب التجريبية يف رشط املادية.

ا بل األعجب من ذلك أنه مل يعد يوجد ما يسمى وحدات أسا سية للامدة، فعندما تذهب بعيد 

يف عمق املادة ينهار املذهب املادي، فهناك يف هناية األمر إلكرتون بال حجم ونواة تنحل إىل كوارك 

 غري ُمدرك.

فهنا يف عمق املادة متوت املادة، وعىل املادي أن يعيد تعريف فلسفته ورصفها بعد أن اهنارت 

ا عن امل ادة، فقد اهنار مسمى املادة وذاهتا وجوهرها يف الفيزياء أسسها، فام تبقى خيتلف متام 

 احلديثة.

 فإذا انتفت الصفة املادية جلوهر املادة فهذا شبيه بنفي أصل املعتقد من داخل املعتقد ذاته.

– موجود وغري ،-الكوارك–فقد أصبحت معرفتنا للواقع تقوم عىل بعد غري مدرك 

ت به الفلسفة املادية.، وهذا عىل العكس متاًما مم-االلكرتون  ا برشي

 إن املادة يف أصلها كيان بال نمط وال شكل وإنام غيمة أرقام ختيلية.

 فالكوارك خيال ريايض وااللكرتون بال حجم.

فالواقع املادي ليس سو  تفاعالت جترهيا كيانات وسيطة تدعى بوزونات تنقل القو  
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 وتؤمن العالقة بني الفرميونات.

ت والفرميونات ليس هناك حتمية فالكون مل يعد يسري وفق حتمية وداخل حيز البوزونا

 .-وقيومية إهلية مشيئة–علمية كام كان ُيظن، وإنام وفق احتاملية إحصائية يف كل حلظة 

وإذا أردت أن ختترص منجز العلم احلديث يف كلمتني فعليك أن تقول أن منتهى ما وصل 

واالنتقال بفهم الكون من الرصد املادي إىل  ن الوجودنزع مركزية املادة عإليه العلم املادي هو 

 التخيل الريايض.

أِضف إىل ذلك حقيقة يف غاية اخلطورة وهي أن احلقيقة املادية يف العامل اخلارجي ال تكتسب 

 .-الراصد اإلنسان-معناها إال بتدخل الراصد هلا 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wave_function_collapse 

وهذا يعني أن الشجرة التي أمامك ال تصبح شجرة إال إذا نظرت إليها، وبمجرد أن خيتفي 

 رصدها تتحول إىل غيمة من األرقام التخيلية!

 هذه النتيجة أخطر من أي كتاب فلسفي عرب كل التاريخ.

 وأخطر من أية رسدية معرفية يمكن أن ُيلقنها متأمل لنُساك!

علمي ومن قلب البحوث التي طالت أغوار الذرة لتكتشف يف إهنا نتيجة من قعر املجتمع ال

 النهاية أن الوجود يف حقيقته جمرد وهم وهراء وغرور، وال قيمة له إال بنا نحن!

 نعم!

فالراصد يصنع برصده العامل اخلارجي املادي وال معنى للعامل املادي بدون الراصد
(1)

. 

 له يف ذاته. وبدون الراصد ال معنى للعامل املادي، وال قيمة

نعم "لو قلنا أن اإلنسان مركز هذا الكون لقالت لنا مدرسة كوبنهاجن بقيادة نيلز بور: 

صحيح ال يوجد يف هذا الكون سو  اإلنسان وما الكون إال غروٌر باطل، فام احلياة الدنيا إال متاع 

                                                 

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Observer_effect_ %28 physics %29  

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FWave_function_collapse&h=oAQHOQ8jOAQGaEOpODuITXhI09EmfxDHUZDolGVxYqBp9eg&enc=AZMczEYKcll8J5ZtlZHdF8OW38rNtXd_bAVUM6hzHGEYzO-MGjgbUbJ1si7QdP_37uciVdxn7ex57UWrrB55ZbyNkSdstuMrBGfcQuSIOjymt14WWx-uiRjQ5tVLegJ_eT5xyzkk4lCry_MTGjZ5FxpcgpDnKSvLdjIcooqMMH6XmwavVgN8SZ9s-hef2wbnOOhFLFGyJGDlTz1lAXo-V3w5&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FObserver_effect_%2528physics%2529&h=lAQH2_ETGAQFQW_KxFnXj9GWM9BvtR_3NeAepymnh9Fw9Ww&enc=AZOC8SpPfNOxUav8ylotvYW4j1tgT1Lpn0VuCKkvbonpRQ5_2bLN4TykVDqvVm7mT9zfShqEeNFrr5qiC7cmaQA-3_CtMaPgk2CdqXofuFUPDaKcrQ5xymkfPWgkHTrxNHJgGVYzYCiaEC9tpqEx4NzTKqOLCvrE1AzhhNth6YDXFzXKRVLon2fZmeCSrOEnvDVFcIvW-zC3BuXajRzcUof5&s=1
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 ."الغرور

 ن قلب الرؤية العلميةهذه النظرة هتدم اإلحلاد والفلسفات املادية واملدارس العلامنية م

 الفيزيائية للوجود.

 :وصًلا مبا سبق أؤكد على حقيقة أن

أحد أسس ميكانيك الكم أن جلسيامت املادة طبيعتان يف نفس الوقت طبيعة جسيمية وطبيعة 

 موجية، فاإللكرتون يترصف كجسيم ويترصف كموجة. 

ون كجسيم ن عىل معاملة اإللكرتواملضحك يف األمر أن الفيزيائيني أيام نيلز بور كانوا جُمربي

أيام اإلثنني واألربعاء واجلمعة ، وكموجة يف األيام األخر  لألسبوع وهبذه الفكاهة الفريدة كتب 

:  1924نيلز بور سنة  حتى لو أرسل يل أينشتاين تلغرافا خيربين بأن حقيقة املادة كجسيم  "قائال 

لطبيعة حلني ستصل الرسالة فقط بفضل وجود افقط قد تم إثباهتا هنائي ا ولألبد، حتى يف ذلك ا

. أي إن الرسالة لن تنتقل عرب اهلواء إال بفضل الطبيعة املوجية "-موجات الراديو -املوجية للامدة 

"لاللكرتون
(1)

. 

املدهش اآلن والعجيب أن هذه اجلسيامت تظل جسيامت حني ننظر إليها، ثم تصبح موجة 

 حني نتوقف عن النظر إليها!

 ختيل!

 إن هذا يفو! كل السحر الذي أنتجه البرش !

وهذا الفيديو املبسط يرشح هذه القضية املدهشة
(2)

: 

                                                 

الهيئة المصرية  ،إيمان أبو شادي -ترجمة : ،ليونيد بونوماريف -تأليف : لنظرية الكميةحتماالت المثيرة لاال (1)

 .وما قبلها 200ص 2007الطبعة األولى  ،للكتاب العامة

(2) https://www.youtube.com/watch?v=m8in9hxDTc8 

https://www.youtube.com/watch?v=m8in9hxDTc8
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هذا األمر جيعل اإلنسان بعض ":  Nick Herbertيقول الفيزيائي الشهري نك هربرت

األحيان يتخيل أن خلفه وهو يسري، يتحول العامل إىل موجه من الذوبان الكيل ويتحول العامل من 

 حسـاء الكوانتم، لكن وما إن يلتفت خلفه لري  احلساء إذا باألشياء تتجمد واألشجار خلفه إىل

 واألحجار وتعود لطبيعتها العادية واملألوفة.

إننا هبذا املنطق نعيش داخل أسطورة مثل أسطورة ذلك امللك الذي مل يعرف يف حياته 

تطيع مماثلة يشبه أن  االنسان لن يسملمس احلرير، ألنه ما إن يلمسه يتحول إىل ذهب وهذا بطريقة 

"أْن خيترب حقيقة جسيم الضوء ألن  كل يشء نلمسه يتحول إىل مادة
(1)

. 

لذي هو ا-إن حتول العامل إىل حساء كوانتي بال قيمة له يف ذاته، يثبت مركزية الراصد 

 [ک ک ک ک ڑ ڑ]يف هذا الكون، وأن الكون جمرد وجود ظاهري  -اإلنسان 

 .{20}احلديد:

وهذه الرؤية التي نقشتها فيزياء الكم ُتسقط املادية واإلحلاد وتثبت الغاية الوجودية لإلنسان 

 يف هذا العامل.

إن القوانني الكمية بالشكل احلايل هي إىل حد ما نظرية الهوتية  "يقول العامل بول إبشتاين : 

"فيام خيتص بالطبيعة 
(2)

. 

ك ال خمرج منه، وقد أزعجت بذلك فميكانيك الكم أوقعت املادية وحبائلها  اإلحلادية يف رَشَ

مرة أخر   "كبار علامء املادية عرب العامل، ويف تعليق مدهش للعامل النمساوي النابغة باويل قال: 

ا بالنسبة يل، إنني أفضل أن  فإن الفيزياء حليٌف أعمى، وعىل أية حال فقد أصبحت صعبة جد 

 ."سينام أو شيئ ا من هذا القبيل وال أسمع املزيد عن الفيزياءأكون ممثال  للروايات اهلزلية يف ال

ويتذكر أوتو شرتن بعد ميض عدة سنوات أنه أقسم يف تلك األيام هو وماكس لوي عىل أهنام 

                                                 

(1) Nick Herbert (Summer 1987) "How Large is Starlight? A Brief Look at Quantum 

Reality", pp. 31-35  

 .128ليونيد بونوماريف ص -االحتامالت املثرية للنظرية الكمية تأليف : (2)
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أي  knabenphysikسوف يرتكان الفيزياء، وكان باويل يؤمن بشدة أن العلم اجلديد البازغ هو

 فيزياء الصبية باألملانية. 

 اهلل! فسبحان

 إن خالصة ما توصلت إليه ميكانيك الكم أن العامل غرور ال أكثر!

 وأن اإلنسان مركز هذا الوجود.
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 ميكانيك الكم ينفي وجود العامل املادي؟لكن هل يعني ما سبق ذكره أن 

ربام يتوهم البعض أن أبحاث ميكانيكا الكم ُتفيد إنكـار املادة بالُكليـة وهذا خطـأ شديد 

وليس من إنجازات العلم املادي  ،فهذا بداهَة مل يقل به علم وال دين ،إنكار وجود املادةفالجيوز 

 وليس من مأثورات األديان .

 .أن الرصد املادي ليس كام تقرر الفلسفة املاديةاملقصود مما سبق و

ا  فام اهنار هو التصور الفلسفي الذي كانت تفرضه علينا الفلسفة املادية، والذي كان مؤسس 

 عىل هامشية اإلنسان يف الكون ومركزية العامل املادي.

 وعلم آدم األسامء كلها ومل ،املادة موجودة واهلل خالق العامل املاديلكن يف املقابل نقول أن: 

واهلل خلق العامل ورأ  أنه حسن كام يف بدايات سفر التكوين يف  ،ُيعلمه سبحانه أسامء خياالت

 .املادي موجود بداهة  فالعامل ، مرويات بني ارسائيل

هي التي باعرتاف العلم املادي تتحول يف حلظة وبمعادلة  فلسفة املاديةلكن إنجازات ال

لها وأن الطبيعة ك ،رياضية رصينة إىل خياالت ويعود اإلنسان ليكتشف أنه يف مركز الكون

 ُسخرت له وأنه ُخلق لقيمه ال يمكنه أن هيرب منها .

والتي من  quanta of lightألبحاث هو جلسيامت الضوء فكل النقد الذي تعرضت له ا

 هامشية اإلنسان وضخامة الكون!خالهلا قرر العلامء 

 لكن كل هذا يتعرض اآلن لرضبات موجعة!

 The Grand Designوهذا ما تنبأ به ستيفن هاوكنج يف كتابه األخري التصميم العظيم 

 .72ص

أ نا الفلكية أمٌر قائم، خاصة  بعد أبحاث املبدحيث ذكر أن احتاملية اكتشافنا خطأ كل أرصاد

 اهلولوغرامي. 

 .2010كان هذا الكالم يف عام 
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سيامت إشكالية جنرشت الساينتيفك أمريكان بحث   ا يثبت بالفعل  2013ويف أواخر عام 

 العامل املادي ليس بالصورة التي كان خيربنا هبا فالسفة املادية. الضوء، وأن

ا للبحث األخري امء كام عمالقة يف جو السهولوغرامية يتضح أن النجوم هي مصابيح  فطبق 

سنة 1400أخرب القرآن الكريم منذ 
(1)

. 

 فسبحان اهلل

صت يف كتايب:   موسوعة الرد عىل امللحدين"وللمزيد من البحث يف هذا األمر فقد خص 

 صيل!، لبحث هذه املسألة بالتف"خرافة عمر الكون وحجمه"فصل كامل بعنوان:  "العرب

  

                                                 

(1)http://www.scientificamerican.com/article/universe-really-is-a-holo/. 

http://www.scientificamerican.com/article/universe-really-is-a-holo/
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 التزامنية والسببية   
فعواطف الكائن احلي مربجمة يف  ،يزعم امللحد أن بعض األحاسيس هي إفراز هرمونات

 اجلينوم اخلاص به.

 :ورًدا عىل ذلك نقول

 هذه القضية معروفة.: أوال  

 السببية ال التزامنية.لكن املشكلة التي ال يفهمها امللحد حتى اآلن هي يف 

 م؟فام معنى هذا الكال

 عالقة فهذه= عندي يرتفع -الغضب هرمون–فإن الكورتيزول  انا عندما أري ملحد  أ

 !تزامنية

 أي يف زمن الرؤية يرتفع الكورتيزول.

 لكن هل الرؤية ذاهتا تسبب رفع الكورتيزول؟

ا!   ال إطالق 

 العلم املادي ال جييب إال عرب التزامنية.

 نفس زمن الرؤية، لكن الرؤية يف ذاهتا عند رؤيتي للملحد ارتفع هرمون الغضب عندي يف

 ال ترفع الكورتيزول. بل الذي رفع الكورتيزول هو غضبي!

 وهو ديعن يرتفع -السعادة هرمون–فإن اإلندورفني  اصاحل   ويف املقابل أنا لو رأيت رجال  

ا العكس عىل  .الكورتيزول من متام 

 ، لكن شتان بني النتائج.مع أن نفس آلية الرؤية ونفس املواد واألجهزة التي تر 

 ندورفني؟ملاذا اختلف الكورتيزول عن اإل

 سبب االختالف هو يف السببية، لكن العلم املادي ال يرصد إال التزامنية.

 املشكلة أن امللحد لن يفهم العالقة بني التزامنية والسببية.
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ليس سبب وفيتقنع بجواب التزامنية وينسى أن االندورفني أو الكورتيزول معطى وناتج 

 ومقدمة.

 لو رشحنا ألف عام فلن يفهم امللحد ألنه ال يريد أن يفهم لئال ينهار إحلاده !

 ربام نحن نتحاور اآلن يف أد! التفاصيل التي تفر! بني العمى اإلحلادي والنور اإليامين.

ا  ىل عوكيف ان اإلحلاد يؤدي إىل العمى فال يعرف إال التزامنية بينام يبقى رس السببية حكر 

 ميدان القيم املا ورائية.

 

  



  
 

 
146 

 إذا كانت القضية سببية وليست تزامنية، إذن ملاذا نفقد الوعي بصدمة يف الدماغ؟

الدماغ هو جمموعة من األسالك العصبية متجمعة، وكل ما جيري يف الدماغ هو تبادل 

 .رأليونات الصوديوم والبوتاسيوم عىل جدران اخلاليا العصبية لنقل النبضات ال أكث

 فام عالقة هذا بالوعي أو بالذاكرة أو بالفكر؟ 

بتدريب  Karl Lashleyقام عامل النفس الشهري وأخصائي السلوك والذاكرة كارل الشيل 

الفئران والقرود عىل العديد من اخلدع، وعندما يتعلمون اخلدعة يقوم بقطع جزء من الدماغ 

رأ  أنه باستطاعته قطع أجزاء كبرية من  ملعرفة يف أي ُجزء خُتزن الذاكرة، وقد تفاجأ عندما

الدماغ، ال هيم أي جزء أعىل أسفل داخل خارج سطحي عميق أمامي خلفي علوي سفيل، 

النتيجة واحدة دائام  وهي عدم تلف الذاكرة أو ضياعها، فالذاكرة ليست يف النهايات العصبية 

كون يف ببساطة الذاكرة ربام ال ت املُعدلة، وال يف فسفرة الربوتني وال الطر! اجلزيئية األخر ،

الدماغ أصال  
(1)

. 

أن الوعي واإلدراك  Karl Pribramوير  عامِل األعصاب الدماغية الشهري كارل بريربام 

اإلنساين ال عالقة هلام بالدماغ أو الوصالت العصبية والذي يرهق نفسه يف هذا النفق الضيق فلن 

خيرج بيشء
(2)

. 

 ملا أن العقل ليس يف الدماغ، ملاذا إذن نفقد الوعي بتلف الدماغ؟: طالكن يظل السؤال قائاًم 

 حيدد القيمة وال ُيرشعن ال فهو -التعبري جاز إذا–دماغنا يمثل جهاز تنفيذي ال ترشيعي 

 املعنى وال يصدر القرارات، وإنام املسئول عن كل ذلك هو العقل.

دماغ رشيعية، ويمكن تشبيه الوليس للدماغ إال التنفيذ، فهو جهة تنفيذية وليس جهة ت 

وُيفقد  قطع األسالك يتوقفيتم بجهاز التلفاز، فهو جمرد مستقبِل للمعلومة وُمعالِج هلا، وحني 

                                                 

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Lashley 

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_H._Pribram 

http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Lashley
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FKarl_H._Pribram&h=KAQFWKEWTAQERuvbIwT_XgFr-ylIeI19tZmJoF5V6tITfFg&enc=AZOsyVkbXYb_yf7AtrZeXNk8ijdSLW_XlNZzv6SsNdJT-n3lUKn9UXw61Brx5An6e6-MQ6o5sF9a-2r7I4WC7hPI_LqNq-OTkVZ7FFr2v7BZ82wu1rmy6V9g1MqbvgoI7W0mgbBhmcPKAbZxsH-nnft7VBnIpccb9Yko0lQ_4dCfoktUSBN0PyUOkdKpApDZ1GyEctz1CFthlhYBPvdHE1Xt&s=1
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اإلرسال، فاألصوات الصادرة من التلفاز ليست صادرة عنه أو خُمزنة فيه، بل هو جمرد مستقبل 

األسالك يتوقف عن اإلرسال  ومعالج للمعلومة، وإذا تلفت الدائرة الكهربية فيه أو تلفت

واإلستقبال وبالضبط هذا ما حيدث يف حال تلف أسالك الدماع نتيجة صدمة أو تلف الدائرة 

الكهربية نتيجة زهايمر ، أو كليهام نتيجة تعاطي بعض العقاقري كاملخدرات، فساعتها يتوقف 

 الدماغ عن اإلرسال واإلستقبال.

احلائز عىل نوبل يف وظائف املخ أن الوظائف  Roger Sperryوقد أثبت د. روجر سبريي 

 العقلية ال عالقة هلا من قريب أو بعيد باملخ املادي وهي فقط قد تستعمله كآلة .

ا إىل  "احلائز عىل نوبل يف الطب:  John C. Ecclesويقول السري جون إكلز  أجدين مضطر 

 . "ه الروحالقول بطبيعة غري مادية لذايت وعقيل، طبيعة تتفق مع ما يسمون

The Self and its Brain 
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 احلياة واملوت مصطلحات ميتافيزيقية غيبية ماورائية!   

دعاة املادية ال يملكون جواب ا عن أخطر ظاهرتني يف هذا الوجود ومها ظاهريت املوت 

 واحلياة.

 فينحرص التعريف املادي للموت واحلياة يف التزامنية ال السببية.

 فام معنى املوت؟

 يف حيدث املوت؟وك

 وما هو املوت؟

ا وفيزيائي ا ال تتوقف ذرة واحدة عن احلركة باملوت.   مادي 

 وال يتوقف الكرتون يف كل اجلسد باملوت وال باحلياة.

: حني يتوقف القلب عن  والتوصيف الطبي للموت هو توصيف تزامني فقط فنقول مثال 

  يتوقف جذع املخ عن العمل أو حني تتسعالنبض ملدة عرش دقائق كاملة تكون هناك وفاة، أو حني

 حدقة العني وال تتأثر بالشعاع الضوئي ساعتها نقول باملوت.

 لكن كلها تعريفات تزامنية: حني حيدث كذا يف هذه اللحظة نقول أن هناك موت.

ا وال عالقة له بمعنى املوت.  هذا ليس تعريف 

 فيظل السؤال: ما هو املوت؟

 ن هناك موت حصل!وليس السؤال: كيف نعرف أ

 واألمر ذاته ينطبق عىل احلياة فدعاة املادية ال يعرفون معنى احلياة!

 قيل أن نواة اخللية هي مصدر احلياة.

 لكن كم من خلية حية ال توجد هبا أنوية ككرات الدم احلمراء، وهي خاليا حية!

 ثم قالوا بأن غشاء اخللية هو مصدر احلياة.

 شية مكتملة ومع ذلك هي ليست حية!لكن األمحاض الدهنية هبا أغ
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ا تعريفات ال عالقة هلا بمعنى كلمة احلياة.ف  هذه أيض 

 وإنام هي جواب لسؤال آخر مثل: كيف نعرف أن هناك حياة!

ا.  أما سؤال ما هي احلياة: فال يملك له دعاة املادية جواب 

 إن التزامنية والسببية هي حمور الفر! بني الروح واملادة.

 إلحلاد.اإلنسان وا

 املعرفة واملعلومة.

ا للمعنى الوجودي بأكمله.  التزامنية هي إدارك إحلادي مادي قارص جد 

بر.  والتزامنية هي حل مريح ورسيع للملحد ليهرب من عبء التد 

ا بل إن التزامنية يستخدمها امللحد ر للبالء لتربير البالء، فحني ُيبتىل الكافر فإنه ينظ أيض 

ب معاصيه ، فيظن أن البالء مرتبط بتقلب األزمنة ال بسبسببية متعلقة بكفره باعتباره تزامنية ال

 .{95}األعراف: [ خب حب جب يئ ىئ مئ]

يظل ن اإليامن، وسيداويف النهاية ستظل أجوبة األسئلة الوجودية الكرب  حرصية داخل م

 وده!اإلنسان مهام أوتى من علم وانفتحت له من معارف أعمى يف جواب معنى وجوده وغاية وج
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 معجزة العني   
 !نحن نقول أن ظهور العني معجزة وامللحد يقول إنه التطور مع الوقت

ا  لكن ما ال يفهمه  !ن القضية منقوصة من البدءأامللحد أيض 

فكل الفروض التطورية ال جتيب إجابة عقلية ومنطقية لنشوء جهاز أويل حساس للضوء 

مامه بضه كهربية يفرسها املخ، وكأنه مرآه ملا يوجد أخُيصص خاليا تستشعر الضوء، وحتوله إىل ن

، وال يعرف ما يوجد أمامه أصال  وال تصله إال -يوجد داخل صندو! عظمي-مع أن املخ مظلم 

 نبضات كهربية .

 فالقضية ليست بالسذاجة التي حتللها الرؤية التطورية ألن القضية منقوصة من البدء.

اء  من كهنة اإلحلاد اجلدد حني اعرتف يف كتابه أصل ولذلك كان تشارلز داورين أكثر ذك

أنا أعرتف أن افرتاض أن العني نشأت عن طريق انتخاب طبيعي هو افرتاض  "األنواع وقال: 

 ."عىل أعىل درجة من العبثية

To suppose that the eye could have been formed by natural selection 

seems, I freely confess, absurd in the highest possible degree. 

فليست العني هي املعجزة وإنام اخللية احلساسة للضوء التي يفرتض الدراونة تطور العني 

 منها!

ا للضوء ويتخصص يف هذا؟  ثم كيف لعصب أن يصبح حساس 

 ملاذا فوتون الضوء حيفز هذه اخلاليا احلساسة للضوء دون غريها؟

 وما معنى حيفز؟

 تحفيز إىل رؤية ملا هو خارجك؟وكيف يتحول ال

 دعني أرشح لك معنى الرؤية بيشء من التفصيل:

عندما يعرب فوتون الضوء عدسة عينك وهي أنقى عدسة يف العامل، ليسقط عىل الشبكية فإنه 
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 rhodopsinيف هذه اللحظة حيفز جزئيات شبكية، هذه اجلزيئات جترب بروتني يسمى الرودوبسني 

ويكتسبان بدال  منها جزيئة  GDPلتصق بربوتني آخر فُيطلق اإلثنان جزيئة عىل أن ُيغري شكله وي

GTP  ا فصل جزيئة فتدخل  Cgmpوبعد اكتساب هذه اجلزيئة يكون بإمكاهنام اآلن وأخري 

جزيئات الصوديوم ذات الشحنة املوجبة إىل داخل اخللية ونتيجة  لذلك حيدث خلل يف توازن 

ا ُينقل عرب العصب البرصي إىل الدماغ. الشحنات عرب غشاء اخللية، وهذا  اخللل ُيولد تيار 

اآلن التغريات البيوكيميائية املعقدة التي حدثت داخل شبكية عينك حتولت إىل تيار كهريب 

 ينتقل عرب العصب البرصي إىل دماغك!

ا متكامال  فكل مستو  تردد يمثل  يقوم الدماغ بتفسري تردد هذا التيار وكأنه يملك قاموس 

 رجة لونية معينة، ويقوم الوعي باستيعاب كل هذا وحتويله إىل إدراك وفهم.د

 كل هذا حيدث يف أقل من جزء من الثانية!

ا قاد هذه املنظومات بال وعي وبعشوائية فمثل هذا ال سبيل لنا  فالذي يفرتض أن تطور 

 عليه!

ا ليشارك بع ن حلظة يف د أقل منسيت أن أخربك أن بروتني الرودوبسني البد أن يعود رسيع 

دورة إبصار جديدة، والذي يقوم بتفكيك الرودوبسني هو إنزيامت متخصصة تقوم بدورها ليعود 

ا بالربوتني  Cgmpالصوديوم خارج اخللية وليتفكك الرودوبسني ولتعود جزيئة  لاللتصا! جمدد 

 اخلاص هبا!

 عن تكوين فضال   إن كل ذرات الكون ال تكفي لتشكيل بروتني رودوبسني واحد بالصدفة؛

شبكية عني، فضال  عن إدراك ملعنى الرؤية داخل صندو! املخ املظلم، فضال  عن ظهور تشفري 

 هلذا الربوتني داخل نواة اخللية التي تنتج هذه الشفرة فضال  عن ظهورك أنت أهيا اإلنسان!

 سبحانك ريب!
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 هل أدركت معنى املعجزة؟

 .{23}امللك: [ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ]

وأنت تنظر اآلن إىل هذه الكلامت فإن األطوال املوجية أللوان احلروف واخللفية تنتقل إىل 

شبكية عينك عىل شكل موجات هذه املوجات حُتوهلا الشبكية عرب تغريات بيوكيميائية إىل نبضات 

كهرومغناطيسية، هذه النبضات الكهرومغناطيسية تنتقل عرب العصب البرصي من الشبكية إىل 

ركز اإلبصار يف خمك، وهناك يوجد قاموس فك شفرة هذه النبضات وبعد فك التشفري تستطيع م

 أن تدرك وتعي ما تراه ومتيز بني األلوان.

هذه املنظومة املدهشة من التشفري وفك التشفري ومعرفة الطول املوجي وإعداد الشبكية 

 لتناسب ذلك، 

 صنعه؛ فهذه قضيتك!هذه املنظومة لو مل تدرك أن ورائها خالق عليم 
ٍ
 حكيم أتقن كل يشء

 .genotypeكيف ظهرت الشفرة يف البدء وكيف امتلك املخ قاموس فك هذه الشفرة 

املدهش أكثر من كل ما سبق أننا عىل املستو  الترشحيي ال نجد قواميس لفك الشيفرات 

 دماغ ال أكثر.ال وإنام تبادالت أليونات الصوديوم والبوتاسيوم عىل جدران اخلاليا العصبية يف

 فكيف حتولت تبادالت أليونات صوديوم وبوتاسيوم إىل وعي وجودي!

: يمكنك أن تقوم بإجراء عملية تبادل أيونات الصوديوم والبوتاسيوم عىل أي ورقة باملناسبة

 ترشيح داخل املعمل، لكن الورقة لن تعي ولن تنظر ولن تدب فيها احلياة بمجرد هذه التبادالت املادية!

 سبحان اخلالق!ف
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 شرنقة الفراشة ُتسقط اإلحلاد ونظرية التطور   
 هل حاولت يوًما ما أن تتدبر أمر الرشنقة؟

ا  -الريقة–تلك الرشنقة التي تصنعها الدودة  وتلف هبا نفسها، ثم ختتبيء داخلها أيام 

 لتتحول إىل فراشة تطري حلظة خروجها من الرشنقة.

ا: سيا رة عتيقة من نوع فورد حتبس نفسها داخل أحد االقفاص ثم فام حيدث يشبه هذا متام 

طري لتتحول خالل أياٍم إىل طائرةٍ عمالقة ت -املطاط والزجاج واحلديد والرتوس -تتفتت مكوناهتا

 يف السامء.

حيث تتحلل أنسجة الريقة وتتم إعادة تدويرها لتساهم يف بناء أجنحة الفراشة وأعينها 

هازها التناسيل ومنظومة الطريان واملالحة اخلاصة هبا بمنتهى اإلتقان املركبة ومعدهتا اخلاصة وج

 ومجال الشكل.

كيف تسمح الريقة لنفسها بأن تدخل داخل رشنقة تعلم أن خالياها لكن السؤال هنا: 

 ستموت داخلها؟

 أليس هذا حتٍد مبارش ألصل نظرية االنتخاب الطبيعي؟

 أليس هذا حتٍد لكل أطروحات التطور؟

 قال تطوري: حتول الريقة إىل فراشة داخل الرشنقة هذا مكسب!وإذا 

 لكن : هل االنتخاب الطبيعي يعلم ما يف غٍد؟

 هل االنتخاب الطبيعي خيطط أو لديه أجندة عمل؟

حتول معظم جسدك إىل حساء من اجلزيئات ثم إعادة البناء هذه عملية انتحارية ال يعرف 

ا، فالريقة تدخل قرب  ، والقرب هنا هو الرشنقة!ها بنفسهاالتطور هلا تفسري 

إذا أردت االنصاف وحتليل األمر ببساطة فخالصته أنه داخل رشنقة الفراشة ختتنق نظرية 
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  التطور وتصبح جثة هامدة!

 سبحان اهلل

 .{81}غافر: [ک ک ک ڑ ڑ ژ]

برو هذا مقطع مرئي يصور األحداث بتد 
(1)

 . 

ت الفراشة ملحدة وال تؤمن بام بعد املوت ملا وأنا كنت أقول يف نفيس سبحان اهلل، لو كان

قت أن حياهتا الدودية ستتحول إىل حياة جديدة ال تعرف عنها شيئ ا!  دخلت الرشنقة وملا صد 

 إن هذه خماطرة ال يقوم هبا إال كائن يملك غريزة تسبح بحمد اهلل وُتسلِّم له يف كل أمرها.

يس هكذا يعمل االنتخاب عملت أنه لولو أنعمت النظر يف آليات االنتخاب الطبيعي ل

.  الطبيعي فهو ال ينظر للمستقبل أصال 

 كيف احتفظ االنتخاب الطبيعي بعملية مدمرة كاملوت اخللوي الذي حيدث داخل الرشنقة.

 حيدث داخل الرشنقة هو أن تنتج طائرة من خردة حديد. فام

 ما عالقة هذا األصل بالتطور التدرجيي األعمى؟

 لرشنقة ال جمال للعودة!داخل اثم إنه 

 ال رجعة!

 لقد تفكك كل يشء إما فراشة وإما املوت!

إنتاج سيقان بالغة وقرون استشعار بالغة وعيون  يبدأجيب داخل الرشنقة بعد التحلل أن 

ألن الريقة ال متلك أجهزة تناسل -أجهزة مالحة وأجنحة زاهية مبهرة وأجهزة تناسل و بالغة

 .-وظيفية

 كل املخ والوصالت بني قرون االستشعار واألعني.جيب أن يتغري ش

ا بحيث تتحول من مضغ النباتات يف املرحلة الريقية إىل  جيب أن تتم إعادة تشكيل املعدة متام 

                                                 

(1) https://www.youtube.com/watch?v=Uq2RIqdOqNA. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uq2RIqdOqNA
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 التغذي عىل الرحيق يف مرحلة الفراشة.

 .نتاج واحدإفأنت لديك هدف ولديك موارد معينة ولديك خط 

عظم املوارد وأعط كل هؤالء ما يريدون من أعطني أعظم اجلامعات وأعظم العقول وأ

الزمن وصدقني لن يستطيعوا أن حيولوا يرقة واحدة إىل فراشة. مع أن هذا حيدث داخل الرشنقة 

 كل حلظة.

 فسبحان املعجز بآياته يف اخللق!

 القادر عىل ذلك هو اخلالق. 

ا تعجزون!  واخلالق أعطاكم كل ما تريدون. ومع ذلك أيض 

 احدة البد أن يكون التطور هراء!إلنتاج فراشة و

إلنتاج فراشة واحدة من البدهيي أن يكون هناك خالق عليم حكيم يعلم اهلدف بعيد املد  

من دخول الريقة إىل الرشنقة إلنتاج فراشة ثم يوجه كل خطوة يف اجتاهها الصحيح. ويضع اخلطة 

 كاملة من البداية!

ا متقن ا. ال نحتاج من امللحد خربتنا البرشية تقول أن القادر عىل ذلك الب د أن يكون صانع 

 سو  التسليم هبذه املقدمة التي تقررها خربتنا البرشية.

مثل التي تعيش يف أمريكا الشاملية خاصة  كندا –أِضف إىل ما سبق أن الفراشة امللكية 

 نمتوسط عمرها حوايل أسبوعني. لكن الفراشة التي تأيت يف شهر أغسطس فإ -والغرب األوسط

 عمرها يكون حوايل تسعة أشهر وهذا إعداد البد منه للنجاة.

–فاجليل الذي يولد يف شهر أغسطس سيواجه الشتاء وبالتايل البد أن هياجر نحو اجلنوب 

ميل عن موطنه األصيل ثم يعود بعد انتهاء فصل  2500يف رحلة تبعد حوايل  -جنوب املكسيك

طوال فصيل الربيع والصيف فمتوسط عمر الفراشة الشتاء وهذا يتطلب تسعة أشهر كاملة. أما 
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 فقط أسبوعني.

املدهش اآلن أن هذه الرحلة التي تقطعها تلك الفراشة نحو أماكن حمددة وخط سري حمدد 

هي رحلة مل يقم هبا أحد من آبائها أو أجدادها األقربني وإنام قام هبا جد يف الدرجة السابعة أو 

واألكثر داهشية أن هذه الرحلة ال يوجد فيها  -س السابقاجلد الذي ظهر يف أغسط -الثامنة

 مرشدين وال كبار سن بل الكل نفس اجليل. 

 .{50}طه: [مج حج يث ىث مث جث يت]فسبحان اهلل 

 فكم من معجزٍة تقدمها فراشٍة واحدة صغريٍة!

وكم من دليل قدرٍة إهليٍة حتملها تلك الفراشة، وكم من دليٍل يقيني حترره وتؤمن به فراشة 

 غرية ويكفر به ملحد ضخم اجلثة.ص

 بالبعث تكون عىل يقنٍي تامٍ  -الرشنقة–فحني تدخل الفراشة إىل مرحلة الربزخ اخلاصة هبا 

 والعودة إىل احلياة مرة  أخر .

ا وال تشك يف ذلك وال  فهي تدخل الرشنقة وهي تؤمن بالبعث وتؤمن بأهنا ستعود جمدد 

 ترتدد تردد املذبذبني من البرش!

 ول الريقة إىل فراشة داخل رشنقٍة، هي معجزة خلق حياة.إن حت

حيث حتولت الريقة احلية إىل ِحساء من اخلاليا داخل الريقة ومتزقت كل ممز!، ثم عادت 

 مرة  أخر  تطري يف السامء وُتسبح خلالق األرض والسامء. 

 إن هذه املعجزة أعظم من كل معجزات العلم املادي عرب كل تارخيه. 

 .{73}البقرة: [گ گ گ گ ک ک ک ک]

فآيات البعث بعد املوت أمام كل ملحد، هي ملحات وآيات متكررة ليستقيم قلبه وَيسكن 

 . {81}غافر: [ک ک ک ڑ ڑ ژ]جنانه ويعود لربه 

والبرش ملحدهم ومؤمنهم يملكون هبة  عقلية  فريدة متكنهم من تقييم الدليل، والوصول 
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 علم وجوهر االستدالل الديني!إىل نتيجٍة منطقية، هذا هو جوهر ال

 الوحيد الذي يتجاهل كل ذلك هو امللحد!

ا يف الطبيعة تدل عىل مؤثٍر، فليس من التكلف أن تقر بأن وجود املؤثر حٌق  فعندما جتد آثار 

 وليس بباطل!

 ومع تراكم الشواهد وتزاحم األدلة يتحول احلق إىل يقنٍي وتسليم.

 ب املفرس لألثر!فأنت مسئوليتك كمتعقل أن جتد السب

 إنه الصنع املتقن الذي يتجاوز العامل الطبيعي.

 إنه الروعة اهلندسية واجلاملية يف جناح الفراشة.

 إنه آيات إعادة احلياة بعد املوت.

إنه آيات اهلندسة املالحية وغريزة السفر التي تقفز بني عرشات األجيال لتستقر يف جيٍل 

 معني فيطول عمره ليقىض مهمته.

 ان اهلل!فسبح
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    مرًة أخرى مع الكائنات الدقيقة والبعوضة

تقوم الفلسفة املادية اإلحلادية عىل التبسيط واإلختزال ثم التعقيد، لكن هذه الرؤية يشء 

ا، فالفريوس أد! الكائنات احلية ما زال حي ا بيننا إىل اآلن وهُيدد بانتظام  والرصد يشء آخر متام 

ويصل إىل  antibodiesندما ينجح الفريوس يف خداع األجسام املناعية أعقد الكائنات احلية، وع

ال تستطيع أعقد األنظمة البيولوجية أن تواجهه، حيث  hijackنواة اخللية فإنه يقوم بعملية سطو 

يقوم الفريوس بتقطيع نفسه عىل بوابات نواة اخللية احلديدية حتى يتمكن من اخرتا! ثقوب 

ض النووي اخلاص به إىل داخل النواة، وبعد هذه العملية التي تبدو البوابات ثم ينطلق احلم

فسه مرة  أخر  ثم ينسخ ن بااللتئامانتحارية، يقوم احلمض النووي اخلاص به والذي دخل ممزق ا 

داخل رشيط احلمض النووي اخلاص بالنواة آالف املرات، ثم بعدها ينتقل إىل الريبوسوم خارج 

ا ليصبح فريوس متكامل يف مهمة من أعجب النواة لُيكمل عملية الت صنيع، ثم يعود إىل النواة جمدد 

ساعة من نجاح فريوس واحد يف الوصول  48وأذكى وأمكر وأخبث املهام عىل اإلطال!، وبعد 

آالف فريوس مستنسخ حيث ُيوقف مجيع العمليات  10إىل نواة خلية فإن النواة تصبح حمملة ب

 ة ويكرس كل جهدها يف نسخ نفسه فقط ..احليوية التي تقوم هبا النوا

ويف هذه اللحظة العجيبة والفريدة والتي حتدث داخل كل إنسان ربام كل بضعة أيام، تصل 

إنذارات من اجلسم بوجود حُمتل قام بعملية سطو كاملة عىل إحد  اخلاليا فتقرر مجيع اخلاليا 

ا حتى ال تتحول  وسية إىل مصانع إلنتاج جحافل فرياملجاورة للخلية املنكوبة أن تنتحر رسيع 

جديدة، وهبذه الطريقة تبدأ مقاومة اجلسم للمحتل، وما زكام األنف وانسداد اجليوب األنفية إال 

خللق ، إن أبسط الكائنات احلية حيمل بصمة ا-هذا يف حال كان الفريوس تنفسي ا-خملفات املعركة 

 ہ ہ ۀ ۀ] اهللسبحان  وعظيم الصنع فسبحان الذي أعطى كل يشء خلقه ثم هد ،

 .{7}السجدة: [ ہ ہ

 و ومن الفريوس إىل البعوضة أبسط الكائنات املرئية، نجد أن للبعوضة مائة عني يف رأسها،

هلا ستة سكاكني يف خرطومها ولكل ، وقلوب يف جوفها بكل أقسامها ةثالثوسن يف فمها،  48
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دة بو هلا ثالث أجنحة يف كل طرف،وواحدة وظيفتها،  جهاز حراري يعمل مثل نظام األشعة مـُزو 

، لبعوضةا يعكس لون اجللد البرشي يف الظلمة إىل لون بنفسجي حتى تراه: حتت احلمراء وظيفته

ا  دة بجهاز ختدير موضعي يساعدها عىل غرز إبرهتا دون أن حيس اإلنسان، والبعوضة أيض  مـُزو 

دة والبعوضة وما حيس به كالقرصة هو نتيجة مص الدم، غ بجهاز حتليل دم فهي ال تستسي مـُزو 

ا، وكل الدماء،  دة بجهاز لتمييع الدم حتى يرسي يف خرطومها الدقيق جد  دة بجهاز ومـُزو  مـُزو 

 للشم تستطيع من خالله شم رائحة عر! اإلنسان من مسافة تصل إىل كيلومرت. 

هنوتية ال فلسفة ك إن الرؤية املادية اإلحلادية والتصور اإلختزايل لظهور الكائنات احلية هي

عالقة هلا بالعلم وال ببدهييات املنطق، إن اإليامن باإلحلاد يتطلب بانتظام إنكار بدهييات عقلية 

ا يف الوثنية.  ومنطقية أقسى من أشد الديانات إغراق 
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 الزوجية يف الكائنات احلية   

 ىئ]ايل : الكائنات التي هلا جنس واحد هل تتعارض مع قوله تعبعض امللحدةيقول 

 .{49}الذاريات: [حئ جئ ی ی ی ی

ا موجودة يف هذه الكائنات احلية لكن داخل اجلنس الواحد. ومل يقل اهلل  الرد: الزوجية أيض 

 ."ومن كل يشء خلقنا زوجني منفصلني"عز وجل 

 !لم يقل القرآن الكريم أن الزوجية يلزم أن تكون ذكر وأنثى بل ومل ترد حتى هذه اللفظة ف

 اللذان يتباعدان حلظة االنقسام أحادي اجلنس هي زوجية. DNAي الدنا فزوجية رشيط

 واحليوان املنوي الذي ُيلقح البويضة زوجية.

 وطلع الزهرة يقابله ميسمها. 

 يف هذا العامل له زوجية يف طريقة مدهشة تدل عىل الصنع واخللق وانتفاء العشوائية 
ٍ
وكل يشء

 والعامء والصدفة.

 نورفالظالم له مقابل ال

 والكفر له مقابل اإليامن

 واجلنة هلا مقابل النار

  Antimatterومادة هذا الكون املنظورة هلا مقابل مضاد املادة 

 .-إلكرتون ذو شحنة موجبة- Posirtonواإللكرتون له مقابل البوزيرتون 

 .-بروتون ذو شحنة موجبة-والربوتون له مقابل الربوتون املضاد 

الذرة  الزوجية يف جسيامت ما حتت اكتشافاتيزيائية هو تاريخ وتاريخ أحدث الكشوف الف

the sub atomic particles  فالكوارك العلويup quark له كوارك سفيلdawn quark. 

 supersymmetryبل ختضع مجيع اجلسيامت يف هذا الكون املنظور إىل مبدأ التناظر الفائق 

س له الفيزيائي الشهري بو والذي يقرر وجود الزوجية  Paul Diracل ديراك وهو املبدأ الذي أس 
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 لك اجلسيمذنفس كتلة وطاقة  كل جسيم نظري له لديه متلكييف مجيع اجلسيامت بالكون، حيث 

 .لكن بشحنة مغايرة وزخم زاوي مغاير

دأ التناظر الفائق أو الزوجية هو دين الفيزيائيني الغري ُمَعلن كام يقولون، لقد أصبح بإن م

ائية يلتزم يف سلكها فيزيائيو العامل املعارص من كثرة واطراد ما يرصدون من زوجية يف عقيدة فيزي

 هذا العامل.

فالزوجية هي آية من آيات اخللق اإلهلي والصنع املتقن يف هذا العامل، فاطراد الزوجية يف كل 

 يشء يؤكد القصد ونفي املصادفة والعشواء الذي يفرتضه كهنة اإلحلاد.

 ی ی ی ی ىئ]اهلل عز وجل أن نتدبر معنى الزوجية يف هذا العامل   ولذا يطالبنا

 .[50-49: الذاريات] [جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ   مئ حئ جئ

لكن قل  من يتدب ر وقل  من يستخدم أدلة اخللق والصنع اإلهلي يف زيادة اإليامن بعد أن كان 

 يستخدمها كشبهة!
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 انضباط الكون كله   
 اكتشاف موجات اجلاذبية

ا لنأع  عديواكتشاف موجات اجلاذبية التي تنبأ هبا أينشتاين، فريق علمي دويل  مؤخر 

هبا  ونرشت نتائج االبحاث التي قام، تتوجي ا لعقود عديدة من البحث واالستقصاء االكتشاف

 .Physical Review Lettersالفريق يف نرشة 

وغاية، وليست عبث ا  يؤكد الدين عىل أن كل ظواهر الكون وقوانينه منضبطة وهلا هدف

 .{27}ص: [ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

لة تفصيال  ومنضبطة ويمكن استيعاهبا  وألف باء علم جتريبي أن قوانني الكون بالفعل ُمفص 

  والتحقق منها!

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]أليس هذا ما أخرب به الدين؟ 

 [ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .{12}اإلرساء:

ا عىل هذه  Gravitational Wavesوما كان االكتشاف األخري ملوجات اجلاذبية  إال توكيد 

 احلقيقة الرشعية العلمية.

فأين هذا باهلل عليكم من فروض العبث والصدفة واخلبط والعشواء يف الكون عند امللحدة 

 العرب؟

 ن!واكتشاف موجات اجلاذبية هو أحد متعلقات النسبية العامة ألينشتاي

ا للنسبية العامة فالسامء هي نسيج حمبوك   .{7}الذاريات: [ٻ ٻ ٱ]وطبق 

ين فُيشكالن الزما البعد مع -واالرتفاع والعرض الطول–تتداخل فيه األبعاد املكانية الثالثة 

ا تدور فيه األجرام واألفالك وتنتقل موجات اجلاذبية عىل هذا النسيج برسعة الضوء!  نسيج 

يديو يف نصف دقيقة يرشح كيف أن السامء نسيج حمبوك كام توصل ف وعىل هذا الرابط
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أينشتاين
(1)

. 

وهذه املوجات اجلذبوية هي التي تربط األجسام والكواكب والنجوم بعضها ببعض، فمثال  

تظل لو افرتضنا أن الشمس اختفت فجأة  سواملسافة بيننا وبني الشمس ثامنية دقائق ضوئية، 

 س ملدة ثامن دقائق إىل أن ختتفي املوجات اجلذبوية للشمس ثماألرض يف مدارها حول الشم

  .-تنهار–تنحرف األرض إىل أقرب مركز ثقايل  بعدها

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک]

 .{41}فاطر: [ ۀ

وموجات اجلاذبية لو اهنارت لن تستطيع كل البرشية بكل ما وصلت إليه من طاقٍة وعلم 

و للحظة واحدة إضافية، هذا فضال  عن أي كوكٍب آخر، فضال  عن أن متسك باألرض ول

 .{41}فاطر: [ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]، املجموعة الشمسية

 فسبحانك ربنا وبحمدك!

  

                                                 

(1) https://www.youtube.com/watch?v=LoaOHvy5AcA. 

https://www.youtube.com/watch?v=LoaOHvy5AcA
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 انضباط الكون

عبثية فيزياء الكون هذا يمثل أكرب لعنة عىل العلم، ألنه حيرم  إن افرتاض امللحدة العرب

ا إىل الزهد يف التوصل إليها، فاإلحلاد ُيسمم العلم!العلم من الثقة بالنتا   ئج ويؤدي أيض 

أصل العلم التجريبي أن: القوانني التي حتكم العامل ليست عديمة املعنى بل تسري وفق ف

أنساٍ! مبهرة يمكن التنبؤ هبا واستنباطها واستيعاهبا، يف حني أن أصل اإلحلاد يقوم عىل أن: العبث 

 ل يشء!والالمعنى يسودان ك

 وهنا يكمن الفر! بني العلم واإلحلاد!

ولزيادة التأكيد عىل سخافة الرؤية اإلحلادية العبثية الصدفوية للوجود، وضع العلم 

والذي يؤكد العلم التجريبي من خالله أن قوانني  uniformitarianismالتجريبي مبدأ التامثلية 

 قة بالقياس.لف ويمكن قياسها والثبيعة ال تتخالطبيعة ثابتة عرب الزمان وعرب املكان، وأنسا! الط

بيعة عرب إن التامثلية التي تعني ثبات قوانني الط "يقول التطوري الشهري ستيفن جاي جولد: 

الزمان واملكان يشء جوهري لصالحية االستدالل االستقرائي الذي هو أصل العلم التجريبي، 

من خالل عدد حمدود من  فليس هناك طريقة غري ذلك للوصول الستنتاجات عامة

"املالحظات
(1)

. 

فقوام العلم التجريبي عىل مسلمة صحة انضباط الكون وخطأ عبثية اإلحلاد، إنه مبدأ ُمسل م 

 .{88}النمل: [ ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب] به!

 .{7}السجدة: [ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]فسبحان 

 معنى األخالق

 ؟ملاذا حياول كل إنسان أن حييا يف اتساٍ! مع ضمريه

 ملاذا يعاين اإلنسان وخز الضمري األخالقي؟

                                                 

(1) http://courses.washington.edu/ess408/Gould1965.pdf 
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 واستيعابك الرش-ملاذا رصاع الواجب واملصلحة يف كل موقف يمر بك من حلظة بلوغك 

 إىل حلظة وفاتك؟ -واخلري

اإلجابة تكمن يف معنى التكليف اإلهلي والذي ال يستطيع إنسان أن ينفك عنه حتى ولو 

ا ب ا وكفر   اهلل!ادعى أنه أرشس الناس إحلاد 

 إن معنى وجودك كله ال يوجد داخل هذا العامل املادي ما يربره أو حيلله.

وأعظم ما حترص عليه من قيٍم وأخالٍ! وصالح ال يعتمد يشٌء منها عىل جسدك املادي أو 

 غددك أو هرموناتك!

، -يؤمن بمعنى القيمة والصالح واألخال!-تأيت هذه املقدمة التي يؤمن هبا كل إنسان 

أن الدين والتكليف اإلهلي حقائق يصدح هبا داخلك قبل أن تأتيك من خارجك وحي ا لُتثبت 

 ونبوة!
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 ماء زمزم آية إسالمية وعلمية   
 -هذه اآلية قرأت عنها كثرًيا لكن أنقل لكم فائدة مجيلة وقعت عليها يف أحد الكتب-

رشات يرشب منها عمتدفقة وأهنا  البئر الصغرية بجانب الكعبة من معجزات بئر زمزم تلك

 سنة بدون أن جتف ؟! 1400املليارت من البرش عىل مد  

 ستهالك احلايل اهلائل هذا النوع من اآلبار ال يمكن أن يصمد )) ساعة واحدة (( يف ظل اال

 لكن زمزم يرشب منها املاليني يوميا ومل يتغري فيها يشء ! 

 .بار احلديثة التي هبا ماءال اآليف مكة ويف ضواحيها  كلها اآلن آبار جافة وال يوجد إ

وحتى االبار احلديثة جتف من فرتة إىل اخر  رغم أن كمية االستهالك منها بسيطة جدا 

  .ببئر زمزم وال يكون فيها ماء  إال حني هطول االمطار مقارنة  

تستفيد من مياه األمطار بسبب البناء وتوسع العمران  اجلوفية ال هفاملياما داخل مكة أ

  ة.! االوديوانغال

يف املنطقة  خمزوهنا ال يفي ولو بنسبة ضئيلة مم ا يؤخذ والعجيب أن أي بئر موجودة اآلن 

بواسطة  ةلرت يف الدقيق 8000قل كمية ُتضخ تساوي أحيث كانت  ،وُيسحب من بئر زمزم يومي ا

زم يذهب الف مرت مكعب من مياه زم 400عدد من املضخات املركزية  هذا باإلضافة إىل أكثر من 

 يف صهاريج إىل املدينة املنورة !!

ا مخسة ماليني لرت يومي ا ملرشوع   !!الف عبوة يومي ا 200منه مبدئي ا والذي يعبأ  "ُسقيا"وأيض 

 !ستهالك اهلائل من زوار املسجد احلرامهذا غري اال

 ىل هذه االرقام ؟ إنتاجية ن تصل طاقتها اإلأيمكن  تلك التي فأي بئر طبيعية 

 ، وصححه األلباين، وهذا األثر رؤيا رآها عبد املطلب.  قطني الدار رواه «تذم وال أبًدا تنزف ال»

 هاعبد املطلب يف رؤيا رآهذا دليل أن اهلل سبحانه وتعاىل الذي يعلم الغيب هو من أخرب و

 !هبذا اخلرب الذي ال يمكن أن يتنبأ به برش من تلقاء نفسه 
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 .-ل من وحي كتب الباحث إبراهيم السكران حفظه اهللهذا الفص-

 خاصًة كتابيه "مآالت اخلطاب املدني"، و"سلطة الثقافة الغالبة".

 قوام التكليف تقابل إرادتني: إرادة اهلل، وإرادة البرش 

 {67}األنفال: [ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې]

 ويكاد يكون مرد الرصاع يف القرآن كله حول هاتني اإلرادتني!

  {21-20القيامة: } [   پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]
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 سؤال احلضارة   
 .-السؤال األخطر يف امللف اإلحلادي-

 االفتتان باملظهر املادي

 ربام يكون سؤال احلضارة هو أصل اإلحلاد العريب عىل اإلطال!.

ا وغرينا متقدم؟  ملاذا نحن متخلفون مادي 

 ملاذا نحن يف القاع وغرينا يف القمة؟

 ا بينام سبقنا غرينا بقروٍن ثقافية؟ملاذا تأخرن

 هذا هو سؤال احلضارة!

 إنه السؤال األصعب يف تاريخ الدعوة.

 بل كم عانى األنبياء يف مواجهة هذا السؤال.

لت أممهم. لت األتباع وكم بخعت أنفس الرسل حزن ا عىل كثرة تف   وكم تف 

 فسؤال احلضارة هو أصل كفر األمم عرب العصور.

لنا يف   املقال السابق مبارشة  كيف أن املظهر املادي للكافر والتقدم التقاين يفتن الناسوقد فص 

 عن اتباع احلق.

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]قال اهلل تعاىل: 

 . {73}مريم: [ڭ ڭ

حني استلم قوم عاد زمام اخلالفة يف ": -حفظه اهلل–يقول الباحث إبراهيم السكران 

 .{69}األعراف: [ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] األرض كام قال تعاىل عنهم:

فعمروا جنوب اجلزيرة العربية يف منطقة األحقاف وإرم، وكانوا يتمتعون بقوٍة ماديٍة مذهلٍة 

فكانت هلم بنية جسدية استثنائية، وكثافة سكانية، مكنتهم من الرتف املعييش وفنون العامرة، 

ملادية ورطتهم يف الغرور ورصفتهم عن واالنفراد باجلربوت العسكري عىل العامل، وهذه القوة ا
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اإليامن بلقاء اهلل واالستسالم للوحي، كام حيكي تعاىل عن قوهتم اجلسدية يف سورة األعراف: 

 .{69}األعراف: [ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]

 ڤ   ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]   ويؤكد تعاىل بنيتهم اجلسدية االستثنائية يف سورة الفجر:

 .[8-6: الفجر] [    ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ

ويصف القرآن قصورهم ومنشآهتم الضخمة وبطشهم العسكري يف سورة الشعراء فيقول 

 ۇئ وئ   وئ ەئ ەئ ائ ائ   ى ى ې ې ې ې] سبحانه:

 [.130-128: الشعراء] [ۆئ ۇئ

هذه املظاهر املادية حجبت عيوهنم بعصابة الزهو، حتى تساءلوا أمام نبي اهلل ذلك السؤال 

 "من أشد منا قوة؟"املجوف فقالوا بكل غطرسٍة سياسية:   املنتفش بالغرور

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]كام حكى اهلل سبحانه مقالتهم هذه:

 .{15}فصلت: [ ڳ گ گ

 ثم انظر إىل جواب جبار ،[ ڳ گ گ گ گ]باهلل عليك.. أعد التأمل يف تساؤهلم املغرور: 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] بحانه:السموات واألرض بعظمته اإلهلية إذ يرد عليهم قائال  س

 .{15}فصلت: [ ڻ ڻ ں ں

إمكانياهتم املادية طاشت هبم فو! طواويس الغرور، فألقو رزانة اإليامن وكذبوا بلقاء اهلل 

 ۇ   ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ]   بكل بجاحة، وقالوا مستهرتين:

 .[36-35]املؤمنون:  [ۆ ۆ ۇ

حي، أشد املعارضني لدعوة الو -التاريخ كام هو قانون–يف قوم عاد  "الطبقة املرتفة"وكانت 

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]كام قال تعاىل عنهم يف سورة املؤمنون:

 .{33}املؤمنون: [ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ
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ا، إال وكانت حضارة  ومل تغرب شمس عاد يف كارثة أعاصريها املعروفة التي دامت أسبوع 

قد بزغت، وأعادت مسلسل الغرور بمظاهر القوة املدنية  املدائن يف احلجر شامل اجلزيرة العربية

 املادية.

ا يف فنون النحت  ا باخلالفة يف األرض بعد قوم عاد، وأوغلوا هم أيض  فقد متتعت ثمود أيض 

والعامرة، وبعض آثارهم الباقية اليوم شاهدة بام غاب من مدنيتهم، وقد قال تعاىل عن خالفتهم 

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]وقصورهم:

 .{74}األعراف: [ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

ا رفاههم ونحتهم:  ڳ   گ گ گ گ ک ک] وقال تعاىل يف سورة الشعراء واصف 

]الشعراء:  [ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ

146-149]. 

ا أمني ا كام أشار تعاىل يف سورة احلجر  وكان إبداعهم يف نحت اجلبال يوفر هلم استقرار 

 .{82حلجر:}ا [ڳ ڳ ڳ گ گ گ]بقوله:

ا إىل عامرهتم للدنيا:   ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ]وقال تعاىل مشري 

 .{61}هود: [ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

فغرهتم إمكانياهتم املادية، وتفوقهم املدين عىل جمايليهم، ونظروا بمعيار املظاهر، فجحدوا 

يز بمظهر تص من مل يتمالوحي الذي أتى به نبي اهلل صالح عليه السالم، واستنكروا أصال  أن خي

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ   وئ وئ ەئ ەئ]  مادي بالوحي والنبوة، كام قال تعاىل يف سورة القمر:

 .{25-23: القمر} [ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ   ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ

ولكن.. وكام هي السنة الكونية وقانون التاريخ، فقد كان املتبنون ملضايقة نبي اهلل صالح هم 

ادية، وكان أنصاره ضعفاء الناس، كام ينقل اهلل لنا هذا احلوار يف الكرباء وأصحاب املظاهر امل

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ] سورة األعراف:

 ڎ ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ
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"{76-75: األعراف } [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ
(1)

 . 

 أكثر من االفتتان بالقوة املادية 
ٍ
فام ابتيل البرش عرب العصور وعرب تاريخ النبوات ببالء

 للمنافس.

 إن سؤال احلضارة جوابه معنى التكليف.

 ومقتضاه انفكاك اجلهة بني املبدأ الديني وبني الرصيد البنكي.

 فال يلزم من زيادة رصيدك البنكي أو انتفاخ كرشك أنك عىل احلق.

 وال يلزم من نحافة خصمك أنه عىل الباطل!

 لكن هكذا تترصف العقول وهكذا تتخيل.

ىل العامل املادي وتكدس الثروات والتقدم التقاين باعتبارهم وسائل ال بل إن الدين ينظر إ

 غايات.

 وما قام الدين إال لتحويل سؤال احلضارة من غاية إىل وسيلة.

 [ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ]

 {26}الرعد:

 ندنا.عفاإلسالم حيذر بانتظام من الركون إىل احلياة الدنيا واالطمئنان إليها والفرح بام 

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

 .{44}األنعام: [جت يب ىب

 وما كان االنبهار بالعامل املادي والزهد يف الوحي إال أصل كفر الكافرين عرب العصور.

 . {7}الكهف: [چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]

                                                 

 .من وحي كتاب مآالت اخلطاب املدين، إبراهيم السكران، بترصف (1)
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 ٱ] بل إن املؤمن احلق هو الذي يرتك الربح املادي واالقتصاد ملجرد سامع نداء الصالة

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

 .{9}اجلمعة: [ ٹ ٿ

 .-كام ورد يف احلديث–فام الدنيا كلها إال كشاٍة أسك ليس هلا عند اهلل ثمن 

وهنا يتضائل سؤال احلضارة وخيبت، والعاقل َمن أوقف املادة لنفع دينه وتركها يف غري 

 ذلك!

 مؤمٌن وكافر

م  البرش يف غايتهم الوجودية إىل قسمني متاميزين منذ البدء. مشكلة سؤال احلضارة أنه قس 

ر ، وِقسٌم آخ-مركزية املادة واحلضارة وعامرة األرض–فِقسٌم منهام غايته الدنيوية املادية 

 .-مركزية اآلخرة–غايته العبودية والتزكية اإليامنية 

 وكل ِقسٍم صار ُيطوع معطيات الِقسم اآلخر ملركزيته هو.

عون النصوص الرشعية وحياربون الرتاث ويقاضون األصوليني،  فالدنيويون يطوِّ

لو قامت "ويرصخون صباح مساء أن الدين ما جاء إال لعامرة األرض وُيكثرون من حديث: 

 ."الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فليزرعها

ية، وكل دأما القسم اآلخر فُيطوع املادة لعبودية اهلل. وال يبتغي منها إال ما ُيصلح هذه العبو

 ما خرج عن العبودية فهو دائٌر بني الرتف واحلرام!

 فهرم األولويات عند املؤمن هو عامرة النفوس باهلل، بتأهله والتعلق به، والتجرد ملراده.

 أما هرم األولويات عند املادي هو إشباع الشهوات وحتقيق أقىص استغالل ممكن للموارد.

ما هي وظيفة اإلنسان؟ هذا هو  ": يقول الباحث إبراهيم السكران حفظه اهلل

السؤال/املدخل الذي تعود إليه االختالفات اجلوهرية لالجتاهات الفكرية، وهناك اجتاهان 

 رئيسيان يف اجلواب عىل هذا السؤال:
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وكل ماسو  ذلك  "العامرة"وير  أن وظيفة خلق اإلنسان هي  "االجتاه املدين"أوهلام هو 

 وسيلة هلا.

والعبادات إنام هي وسائل لتحقيق العامرة واحلضارة واملدنية، فالعامرة  فالوحي والرشائع

هي الغاية اجلوهرية واألولوية الرئيسية لإلنسان، وانبنى عىل ذلك أن اشتغل هذا اخلطاب بقضية 

التمدن وتوجيه كافة املعطيات األخر  إليها والتسامح يف كل ماسواها، ومن ثم تقييم املجتمعات 

 الدنيوية. "املدنية"لشخصيات بحسب منزلتها يف هذه والثقافات وا

بحسب هذا االجتاه مفهوم شامل يدخل فيها كل ما يدفع باجتاه حتقيق الرفاه  "املدنية"و

البرشي وسعادة اجلنس اإلنساين يف كافة ميادين احلياة الدنيوية، والتقدم يف العلوم الفلسفية 

 واإلنسانية والطبيعية والفنون، ونحوها.

معنى أن ب "العبودية"فري  أن وظيفة اإلنسان هي  "االجتاه الرشعي"ا االجتاه الثاين وهو أم

اهلل خلق اإلنسان وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتدل الناس عىل اهلل وعبادته، وبيان دقائق ما ينبغي 

يف  اله سبحانه وما ال ينبغي يف معاملته جل وعال، وبيان قواعد تنظيم حقو! العباد، وأن كل م

هذه الدنيا إنام هو متاع ولعب وهلو، فيجب أن يستعان بام حيتاج منها عىل عبودية اهلل، وكل ما مل 

يعن عىل عبودية اهلل ومل يؤد إىل هذا الغرض فهو دائٌر بني مرتبتني ال ثالث هلام: إما حمرم جيب الكف 

 عنه، وإما فضول يرشع الزهد فيه.

وسيلة إلظهار الدين وإقامة الشعائر والرشائع، فال حيمد فالعامرة واحلضارة واملدنية جمرد 

 من هذه املدنية إال ما حقق هذه الغاية.

حسب التصور اإلسالمي يف كتابه  "وظيفة الدولة"وحني تكل م اإلمام ابن تيمية عن 

ا يكشف وسيلية املدنية وكوهنا مرتبطة بالغاية الدينية، كام "السياسة الرشعية" ا هام   قدم تلخيص 

 يقول اإلمام ابن تيمية:
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 :فاملقصود الواجب بالواليات)

فاهتم خرسوا خرسان ا مبين ا، ومل ينفعهم ما نعموا به يف  إصالح دين اخللق الذي متى -1 

 .الدنيا

 .(إصالح ما ال يقوم الدين إال به من أمر دنياهم-2 

َعب التدرجيية الشاملة  "العبودية"و  أعالها قول الإله االبحسب هذا االجتاه نظام من الشُّ

اهلل وأدناها إماطة األذ  عن الطريق، فتبتدئ بإفراد اهلل وجتريد القلب له ويليها الفرائض العينية 

 ثم الفروض الكفائية التي يتحقق هبا نفع الناس يف مصاحلهم العامة.

ا، بل ث ة مواذا تزامحت شعبتان من شعب العبودية فال يقدم مايتعلق بالشأن املدين مطلق 

قواعد رشعية دقيقة يف املفاضلة واملوازنة بني مراتب االهتاممات واألعامل والشؤون العامة، 

ككون رعاية الفضيلة مقدمة عىل احلرية الفنية، وتقديم الفرض العيني عىل الكفائي، وتقديم النفع 

 املتعدي عىل النفع اخلاص، وتقديم الواجب عىل املندوب، ونحو ذلك.

بارها باعت "األحكام التكليفية"األعامل العبادية املحضة تندرج يف  ولذلك فإن مجهور

 "عيةاألحكام الوض"الصورة النهائية للمراد اإلهلي، ومجهور األعامل املدنية الدنيوية تندرج يف 

 كالسبب والعلة والرشط واملانع باعتبارها وسيلة للحكم التكليفي.    

ها جتمعات والثقافات والشخصيات بحسب منزلتومن ثم ينبني عىل هذه الرؤية تقييم امل

 ."العبودية"يف هذه 

ا عىل اختالف هذين االجتاهني يف حتديد الوسيلة والغاية انبنت أكثر الفرو! اهلائلة  وتفريع 

ا يف املواقف، فكل قضيٍة فكريٍة خيتلف  ا كبري  والتفاصيل الالهنائية من اآلثار، واستتبع ذلك تفاوت 

ا حلظ أثر هذا املوقف عىل العبودية والفضيلة فاختذ موقفا معينا، بينام الفريفيها الناس جتد فر ق يق 

ا، فكل فريٍق معني بغايته  ا مغاير  اآلخر حلظ عالقة هذه القضية باحلضارة واملدنية فاختذ موقف 

 ."ومقصده النهائي

 يا تر  مع أي فريٍق تأيت نصوص الوحي وتنحاز؟وهنا للمرء أن يتسائل: 
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 بٍة هي الصحيح اآلكد؟وأي إجا

هل عامرة األرض هي الغاية والعبودية جائت لضبط السلوك االجتامعي أم أن العبودية هي 

 الغاية وعامرة االرض هي وسيلة ال أكثر؟

 : احلقيقة أن كتاب اهلل سبحانه وتعاىل مل جيعل هذه القضية "جييب إبراهيم السكران قائال 

رصيح. وكشف الغاية من خلق  واضٍح  ا بشكٍل يقينٍي عائمة أو حمتملة أو نسبية، بل حسمه

 }الذاريات:[ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]اإلنسان بلغٍة حارصٍة فقال سبحانه وتعاىل: 

. وبني  سبحانه أنه إنام بدأ خلق اإلنسان يف هذه الدنيا ثم بعثه بعد موته ليحاسبه عىل هذه {56

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں] وهي القيام بالعبودية كام قال سبحانه: ،الغاية

  .{4}يونس: [ہ ہ

ويف كثرٍي من املواضع ينبه سبحانه وتعاىل بني ثنايا اآليات عىل أن وظيفة اخللق وغايته إنام 

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ]هي ابتالء الناس يف هذه العبودية كام قال سبحانه: 

عىل  وحسن العمل يف هذه اآلية ونظائرها هو اإليامن والعمل الصالح .{2}امللك: [ ٹ ٿ ٿ

  حسب درجاته الرشعية.

ولو كانت عامرة األرض باحلضارة والتمدن والعلوم الدنيوية هي املقصود األولوي بحسن 

، ألن اهلل سبحانه قد أثبت متيز تلك األمم  العمل ملا أرسل اهلل الرسل يف التاريخ البرشي أصال 

 ک ک] مم السابقة:أصال  يف عامرة األرض وعمق علمها بالدنيا، كام قال تعاىل عن األ

وقال عن علمهم املدين:  .{9}الروم: [ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

  .{7}الروم: [ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]

وبني  سبحانه وتعاىل وظيفة النبوات والكتب الساموية والرشائع وأهنا كلها هتدف لتأكيد 

نية واحلضارة دعبادة اهلل واالستعداد للحياة املستقبلية بعد املوت، وليست املنافسة العاملية يف امل

 [ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]الدنيوية، كام قال تعاىل عن وظيفة الرسل: 
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  {36}النحل:

 ۈ ۆ ۆ]وذكر سبحانه السؤال اإلهلي عن حتقيق هذه الغاية فقال سبحانه: 

 .{130}األنعام: [ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

 .{5}البينة: [ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ]وقال سبحانه مبين ا وظيفة الرشائع: 

 غاية خلق اإلنسان، والذي حاسمٍ  من حمكامت الوحي التي كشفت بشكلٍ   ذلك كثريٌ وغري

 ."يعنينا هاهنا ذكر بعض الشواهد ال استقراؤها

ويستطرد إبراهيم السكران يف توضيح انفكاك اجلهة بني التقدم املدين والغاية الرشعية 

عرض اهلل  ومع ذلك "لعامرة املاديةا"اهلل تعاىل رضب لنا املثل بأمٍم كثريٍة أبدعت يف  "فيقول: 

 ڌ ڌ ڍ ڍ]كام قال تعاىل: "العامرة اإليامنية"تعاىل أخبارها يف سيا! الذم ملا أفلست يف 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

 .{9}الروم: [ ڳ

وحني أرسل اهلل موسى إىل املجتمع املرصي املتقدم مل يقل له أيقظ قومك ليستفيدوا من 

هم بالوحي من ظلامت حضارهتم، كام قال تعاىل:احلضارة امل  ھ]رصية، بل أرسله لينور 

 .{5}إبراهيم: [ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

ل بني ارسائيل بام معهم من العلوم اإلهلية عىل الفراعنة بام  بل إن اهلل سبحانه وتعاىل فض 

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]معهم من احلضارة، كام قال تعاىل:

 .{16}اجلاثية: [چ ڃ ڃ ڃ

فإذا تأمل القارئ هذا املوضع وكيف كان سبب تفضيل بني إرسائيل أنوار النبوة والكتاب، 

لتقييم  "امليزان اإلهلي"وكيف مل تفلح حضارة الفراعنة يف إخراجهم من الظلامت، استبان له 

املجتمعات والثقافات والشخصيات واحلضارات واملدنيات، وميزان املسلم تبٌع مليزان اهلل جل 

 عال.و

بعث إىل الناس ويف عرصه أربع إمرباطوريات اقتسمت  -صىل اهلل عليه وسلم-والنبي 
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العامل: الرومانية والفارسية واهلندية والصينية، فاألوىل امتدت ألوروبا والثانية حارضة يف الرش! 

 ٍي األدنى، واألخريان شبه معزولتني، وكانت معاهد العلوم فيها شاخمة، فضال  عن خمزوٍن حضار

 مرتاكٍم من احلضارة اإلغريقية واملرصية.

ا عالي ا يف دقائ -صىل اهلل عليه وسلم-بل إن العلوم املدنية قبيل مبعثه  ق بلغت شأو 

املعقوالت كقوانني العقل اجلوهرية كقانون اهلوية والتناقض والثالث املرفوع، ونظرية الدولة 

الدوال الرياضية، وفنون العامرة  وتقسيم أشكال اسناد السلطة، ودقائق اهلندسة وحساب

واملرسح والشعر واألدب، وأصول الطب، واملسافات الفلكية، وغريها كثري وإنام هذه نامذج 

 تكشف مستويات البحث املدين.

ومع ذلك كله فإن اهلل سبحانه وتعاىل ملا بعث نبيه يف جزيرة العرب مل يبعثه ليقول للناس: يا 

لتخلف املدين وجيب عليكم أن تتجاوزوا جفوة عروبتكم وتتعلموا معرش العرب أنتم تعانون من ا

من األمم املتقدمة، ومل يقل هلم: جيب عليكم أوال  أن تقفوا موقف التلميذ أمام علوم املنطق 

والطب والفلك والفلسفة ونحوها ثم تدعوا الناس،، ومل يقل هلم: اعرفوا قدر أنفسكم أمام 

جيب أن تشاركوا األرسة الدولية يف سعادة اجلنس اإلنساين عرب  احلضارات األخر ، ومل يقل هلم:

 اإلبداع االبستمولوجي!

ا، فقد أخرب نبيه عن القيمة املنحطة يف ميزان اهلل لكل  بل إن اهلل أخرب نبيه بعكس ذلك متام 

الل بكل ، ووصفها القرآن بالض-صىل اهلل عليه وسلم-تلك املدنيات التي عارصت بعثة النبي 

منته قوهتم وعلومهم وفنوهنم ومدنيتهم، بل وأخربنا تعاىل أنه يبغضهم ويمقتهم ويكرههم ماتض

سبحانه وتعاىل، سواء  كانوا أدباء العرب، أم فالسفة أثينا، أم أطباء الصني، أم حكامء اهلند، أم 

 غريهم.

 صىل اهلل- سول اهللكام رو  اإلمام مسلٌم يف صحيحه من حديث عياض املجاشعي أن ر

إال  ،عرهبم وعجمهم ،إن اهلل نظر إىل أهل األرض فمقتهم» :يف خطبته ال ذات يومٍ ق -ليه وسلمع
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 .«إنام بعثتك ألبتليك وأبتىل بك :وقال ،بقايا من أهل الكتاب

فمع كل مايوجد عىل هذه األرض من العلوم املدنية والفالسفة واألدباء فإهنم ال وزن هلم 

اٌء يف ذلك عرهبم وعجمهم، ومل يستثن إال طائفة  قليلة  من الناس يف ميزان اهلل سبحانه وتعاىل سو

بسبب ما كان لدهيم من بقايا النبوات وبعض من أثارة الوحي. فبقايا النبوات وما تضمنته من 

العلوم واملعارف اإلهلية هي نوافذ التنوير احلقيقي يف األرض، وليس التنوير هو اإلغرا! الفلسفي 

 ٹ ٹ ٿ ٿ]ه اخلطبة النبوية يف كتاب اهلل قوله تعاىل: واملدين، وشاهُد هذ

 . {1}إبراهيم: [ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

وأن  "ظلامت"يف  بأهنا -صىل اهلل عليه وسلم-فَحكم اهلل تعاىل عىل كل البرشية قبيل مبعثه 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]كام يقول تعاىل يف موضٍع آخر:  "نور الوحي"التنوير الذي حتتاجه هو 

 .{9}احلديد: [ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

د تعاىل يف موضٍع آخر أن التنوير احلقيقي هو نور الوحي كام قال تعاىل:   ڎ ڌ]وأك 

 [ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 .{16}املائدة:

ا يف ظلامته مهام أويت من العلوم املدنية، كام قال  وسيبقى من أعرض عن هذا الوحي مرتكس 

 .{39}األنعام: [ گ ک ک ک ک ڑ ڑ]تعاىل: 

 من وعند املسلمني»واىل هذا التنوير املستمد من الوحي أشار االمام ابن تيمية يف قوله: 

ا وهد    املوروثة عن خاتم املرسلني ما "العلوم اإلهلية" «مأل العامل نور 
(1)

.  

فو! املدنيات  "العلوم اإلهلية"يف أصحابه الشموخ بـ -صىل اهلل عليه وسلم–وقد نفخ النبي 

لنسبة جلالل املعرفة اإلهلية، ونب ه أصحابه إىل التنوير احلقيقي وهو نور الوحي، وربى الصغرية با

أصحابه عىل أن تلك املجتمعات املتمدنة حيتاجونكم أضعاف ما حتتاجوهنم، فهم إنام يملكون 

                                                 

 .2/84الفتاو   (1)
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 ."الوسائل وأنتم تعرفون الغايات، وشتان بني منزلة الوسيلة والغاية

 ة باحلضارات التي كانت يف وقتهم!ومن أجل ذلك مل ينبهر الصحاب

ا أهنم جاؤوا إلنقاذ هذه احلضارات من جاهليتها. ا وتكرار   بل كانوا يقولون مرار 

د الفرس  رستم قائدخل عىلحني  -ريض اهلل عنه- ربعي بن عامرانظر إىل الصحايب اجلليل 

رايب احلرير، وأظهر الي بة، والز  نوا جملسه بالن امر! املذه  ينة واقيت والآللئ الثمينة والزوقد زي 

العظيمة، وعليه تاجه وغري ذلك من األمتعة الثمينة، وقد جلس عىل رسير من ذهب. ودخل 

ربعي بثياب صفيقة وسيف وترس وفرس قصرية، ومل يزل راكَبها حتى داس هبا عىل طرف 

ىل رأسه. ع البساط، ثم نزل وربطها ببعض تلك الوسائد، وأقبل وعليه سالُحه ودرعه وبيضُته

فقالوا له: ضع سالحك فقال: إين مل آتِكم وإِن ام جئتكم حني دعومتوين، فإنام تركتموين هكذا وإاِل 

! عامتها، فقالوا له: ما  رجعت. فقال رستم: إئذنوا له، فأقبل يتوكأ عىل رحمه فو! الن امر! فخر 

ا إىل عبادة اهلل، ومن ِضيق الدني جاء بكم؟ فقال: اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إىل

 .سَعَتها، ومن َجْور األديان إىل عدل اإِلسالم، فأرسلنا بدينه إىل خلقه لندعوهم إليه

 انظر إىل احتقاره لزينة الكافر وهبرجه

 انظر إىل اعتزازه بجواب األسئلة الوجودية الكرب  التي حيملها.

 والتي تنخر! أمامها كل زينة الدنيا ومتعها!

جاح الصحابة اآلكد أهنم مل يكونوا يعانون من عقدة النقص التي يعاين منها املعارصون فن

، بل كانت عزهتم يف امتالكهم أجوبة األسئلة الوجودية الكرب ، وتأكيدهم -إال َمن رحم ريب–

 عىل تفاهة احلياة الدنيا وحقارهتا مقارنة  بالنعيم األبدي!

ه ُينهي بنامرقه املذهبة وزينته العظيمة، فاالنكسار لفتنت فال يفرح الكافر بأكثر من أن ُيبهرك

 املعركة قبل أن تبدأ!
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ولذلك مل يفت ربعي بن عامر جهل رستم بأعظم مطلوب وهو اهلل سبحانه فتحولت كل 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]زينته إىل صورٍة هبيميٍة بال قيمٍة وال غايٍة كام يصف القرآن الكريم 

 .{12}حممد: [ ٿ ٿ

 لة الوجودية الكرب  ترقى باملكها وتسقط بمفتقدها.فإجابة األسئ

هذا االنتقاص "وعند هذه النقطة البد من إملاحٍة هامة ذكرها إبراهيم السكران وهي أن: 

ا  -لمصىل اهلل عليه وس-واالستعالء الرشعي عىل املنجزات احلضارية والفنية قبيل مبعثه  ليس ذم 

وا ا مل يتزكوا ويتنوروا بالوحي والعلوم اإلهلية، فلم يصللتلك املنجزات لذاهتا، وإنام ألن أصحاهب

 إىل الرقي والسمو احلقيقي وهو مرتبة العبودية، وإنام بقوا يف حضيض املنافسة الدنيوية.

هذا املوقف النبوي من أد! ما يبني أن االنتفاع بام لد  الغري ال يقتيض االنبهار هبم، وأن 

 . "ادة من احلكمة التي هي ضالة املؤمنالذم لواقعهم ال يتعارض مع االستف

وهنا قد يطفو عىل السطح سؤاٌل جوهري حيمل إملاحة  أهم وهو: ما عالقة هذا الطرح ككل 

ا؟  بامللف اإلحلادي عموم 

 فهذا الطرح قد جُيدي يف امللف العلامين أو ملف العوملة!

 هو أصل شبهات امللحدينوجواب ذلك أن: اإليامن بمركزية القيم الغربية وعاملية ُمُثلَهم 

 وأصل استشكاالهتم. 

ولببيان ذلك نقول أنه: قد تتعارض نصوص الرتاث اإلسالمي مع نصوص الدفن مثال  

لد  اهلندوس ومع نصوص الزفاف لد  بعض البلدان األفريقية، ومع نصوص التطهر أو الغذاء 

ا من هذه ا لتعارضات لن يلقى مشكلة  ونوعيته مثال  لد  املدن اآلسيوية الساحلية، لكن أحد 

 لد  الداخل اإلحلادي.

املشكلة هي أن تتعارض نصوص الرتاث اإلسالمي مع أٍي من معطيات الغرب العلامين. 

هنا تصري املشكلة وهنا تدار املنتديات واملحارضات وُيقدم هذا معذرته وذاك تأويله وهؤالء 

 منتجهم الفكري الذي يعالج هذه الشبهة اإلشكالية.
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 ا يا تر  حني تعارض النص مع املعطى الغريب صارت مشكلة؟ملاذ

ملاذا يا تر  هنا وهنا فقط يتبجح امللحد ويعتربها شبهته ويبدأ يف إدارة رحى طاحون كهنوته 

 التبشريي باإلحلاد، ويبدأ يف املقارنة بني الرتاث اإلسالمي والواقع الغريب؟

ح وإال ما جائت الرشائع للتصحي هنا القضية ليست يف وجود تعارض، فالتعارض حتمي

 والضبط.

لكن القضية هي يف اعتبار أن الغرب هو املركز وأن املركزية هي الغرب وأن قيمه البد أن 

 تكون عاملية، وتراثه البد أن يكون أصال  وغريه تبع!

 إهنا ببساطة ثقافة الغالب ال أكثر!

ف من الزمان أصبحت قيمه موضع فإذا انزاح الغرب عن املركز كام كان حاله قبل قرٍن ونص

 تندر ال تتبع وتسخيف ال إمعية وحتوير!

 فالقضية هي انكسار الشباب بطبيعته للغالب واستسالمه ملعطى اآلخر طاملا كان أقو .

رنسية أن الرشطة الف "االجتاه املعاكس"يذكر اإلعالمي السوري فيصل القاسم يف برناجمه 

 يف فرنسا باجلمع بني زوجتني يف آٍن واحد، وهذا حُمرم يف الدستورنام إىل علمها قيام أحد املسلمني 

الفرنيس فام كان من الرشطة إال أن تتوجه للقبض عىل الزوج يف شقته وبالفعل وجدوا الزوجتني، 

لكن الرجل املسلم أخربهم أن األوىل زوجته والثانية عشيقته وهنا ُأسقط يف أيدهيم واعتذروا له 

 وتركوه وذهبوا. 

هذه القصة ُتنبيء عن تناقض عقيل يف قمة السخف فأن تقبل بتعدد العشيقات والزنا هبن  إن

ا يسري الناس عليه  ا وترشيع  وترفض الزواج الطاهر بامرأٍة ثانية، وجتعل من ذلك دستور 

 ويرتضونه بينهم هلو جاهلية وسخف عقيل ال ُيتصور.

 لحد بتسخيفه أي قيام، لكن أن يصدر عنهذا السخف لو كان يف ثقافٍة هنديٍة مثال  لقام امل
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املركز فحتام  سيتنحنح امللحد ويبتلع شيئ ا من ريقه حتى ُيعد رده ودفاعه عن املركز الذي هو 

 الغرب، وُيقدم يف ذلك املعاجلات تلو املعاجلات، ويبدأ يف تشغيل جهاز التأويل لديه.

 ىل كل إشكاالت الغرب. فحقيقة األمر أن امللحد يميل إىل التفهم قدر اإلمكان إ

 فهو يعيش حلظة انكسار لسحر القوالب الفكرية الليربالية يف التفكري والتعاطي مع اآلخر!

أما بعد  "هجرية(  حني قال:  505وما أعجب ما وصفهم اإلمام الغزايل رمحه اهلل )تويف 

 قد والذكاء، فطنةال بمزيد والنظراء، األتراب عن التميز أنفسهم يف يعتقدون طائفة   رأيتفإين 

 كسقراط هائلة أسامي سامعهم كفرهم مصدر وإنام، العبادات من اإلسالم وظائف رفضوا

 صفو يف وضالهلم متبعيهم من طوائف وإطناب وأمثاهلم، وأرسطاطاليس وأفالطون وبقراط

 بدادهمواست واإلهلية، والطبيعية، واملنطقية، اهلندسية، علومهم ودقة أصوهلم، وحسن عقوهلم،

 هم،عقل رزانة مع أهنم عنهم وحكايتهم. اخلفية األمور تلك باستخراج والفطنة، الذكاء لفرط

 أهنا ومعتقدون وامللل، األديان لتفاصيل وجاحدون والنحل، للرشائع منكرون فضلهم، وغزارة

 .مزخرفة وحيل مؤلفة، نواميس

احت الكفر، قادباعت جتملوا طبعهم، عقائدهم من حكى ما ووافق سمعهم، ذلك قرع فلام  يز 

ا بزعمهم، الفضالء غامر إىل ا سلكهم، يف وانخراط  "والدمهاء اجلامهري مساعدة عن وترفع 
(1)

. 

 فالقضية هي انبهار باآلخر وانكسار لتسلطه الفكري.

ومن صور التبعية التامة للغرب واإلصابة بالفريوس الغريب كام يسميها جورج طرابييش، 

ف رشيعة إنكار املنكر، ألن الغرب يعتربها وصاية وإقصاء!أن امللحد بل والعلامين عم ا ُيسخ   وم 

والغرب يمتدح التعبري عن الرأي مهام كان شططه أو سوء أدبه مع اهلل أو رسله، يف حني ال 

يقبل الغرب التعدي باليد عىل هؤالء املعربين عن آرائهم، فالغرب يقرر أن التعبري عن الرأي حق 

عدوان، وامللحد بالتبعية ال يقرر غري ذلك. وهنا ملمح خطري إذ صار احلق  أما التعدي باليد فهو

                                                 

 .41هتافت الفالسفة ص (1)
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الشخيص أعظم من اهلل ورسله ، فالعلامين الغريب املسكني ال ُيعظم إال نفسه ويتجاهل أعظم 

مطالب وجوده عىل اإلطال! وهي أنه عبٌد هلل، لكن باستثناء ذلك فعقلي ا قد تكون الكلمة أخطر 

بل هذا هو األغلب واألشمل. وما يضل البرش ألفعال منحرفة بقدر ضالهلم  من التعدي باليد،

غ هلم الباطل وتزينه وتقدمه عىل أطباٍ! من ذهب!  آلراء منحرفة تسوِّ

اربة واملح"وهذا من دالالت جاهلية املعارصين. يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: 

"بة باليدباللسان يف باب الدين قد تكون أنكى من املحار
(1)

. 

ا: أن الغريب يقبل التمييز بني الناس عىل أساس األرض وحدود  من الصور األخر  أيض 

 جغرافيا الوطن سواء  يف اخلدمات احلكومية أو الوالء القلبي!

. وال "مهاجرين غري رشعيني"فال غضاضة من تضييق اخلنا! عىل املهاجرين وتلقيبهم ب

 كومية وعدم مساواهتم بأبناء الوطن. غضاضة من حرماهنم من اخلدمات احل

لكن أن تقول لنفس هذا الغريب لن نسوي بني الناس عىل أساس الدين، فهنا اليقبل ذلك 

منذ  "املهاجر غري الرشعي"منك الغريب  مع أنه نفس الشخص الذي سلب هذه احلقو! من 

 حلظات.

 إىل حب حبة الرمل.فانتقل معِقد الوالء والرباء من الدين إىل الوطن ومن حب اهلل 

ا  إنك لو جعلت الدين أصال  يف تعاملك لرصت أمام الغريب وبالتايل امللحد العريب رمز 

 لإلقصاء والتخلف والرجعية!

يف حني لو جعلت الوطن أصال  يف تعاملك لرصت أمامهم وطنٌي خملٌص رشيف ابن 

 األرض الطيبة!

ا ا وإخالص  ا  وهنا يصبح التمييز عىل أساس الوطن صالح  وعىل أساس الرشيعة ختلف 
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 ورجعية!

 إن هؤالء لو ُأرشبوا حب اهلل لسام عندهم حب اهلل عىل حب الرمل واحلدود الومهية.

وطوال قروٍن مل تكن ثمة إشكالية يف عقوبة املرتد فلم يكن لدينا هذا الضغط عىل هذه النقطة 

 وفجأة صارت هذه النقطة مشكلة والبد هلا من ردود!

إال مع غلبة النموذج الليربايل. وهنا عندما تقول لآلخر أن الليربايل يقبل بقتل  وهذا مل حيدث

، واملرتد يوزن بوزن اخلائن ألمته فهو املفاِر! جلامعته  اخلائن والدساتري الغربية تقرر ذلك رصاحة 

 بلفظ احلديث.

ة، كام حيدث فوحماربة املثل العلامنية يف الغرب تؤدي اىل السجن والعزل من الرئاسة والوظي

 ملن ُينكر اهلولوكوست. 

ع قوانني حتمي القناعة السائدة ألغلب املواطنني يف الدولة العلامنية، فالغرب  قانون فُيرشِّ

ي ينكر حمرقة ينص عىل أن الذ، Law against Holocaust denialضد منكري اهلولوكوست 

سنة كام يف النمسا 20إىل اليهود عىل يد النازي ُيعاَقب بالسجن امُلشدد ملدة قد تصل 
(1)

. 

 ويف التشيك تصل مدة احلبس إىل ثامن سنوات.

ا َمن يكتب كلمة  14وهناك  رم التشكيك يف جرائم النازي، وحتبس فور  دولة أوربية جُتِّ

(2) واحدة ختالف القناعة السائدة لد  مواطنيها!
. 

 كبار يف ة، وقد ُحبس مؤرخنيُيعد جريم لحدفالتشكيك يف السائد يف الدول العلامنية أهيا امل

الغرب ملجرد كلامت تشكيكية يف القناعات السائدة لد  قطاع كبري من الشعب، وخري مثال عىل 

 James Keegstraوجيمس كيجسرتا  David Irvingذلك ديفيد إيرفنج 

                                                 

(1) http://www.nachkriegsjustiz.at/service/gesetze/gs_vg_3_1947.php 

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocaust_denial 

http://www.nachkriegsjustiz.at/service/gesetze/gs_vg_3_1947.php
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLaws_against_Holocaust_denial&h=tAQE628uMAQH2fDwNEkRbSmnIevQx-yos9_9Q52U4eDwOdg&enc=AZO1hD6cveivP4kp7YF-78In8b5CD5zLvsnmF9mYAyYkHclDxJcRrAqKDeTJFPq0vtA7_03eHWrNurlxKi19WOQQdHWNHyxvSl7JGArkPXRcHpZAkZBmOVPQ1W3X4cB_tLw9X0ieASLplbMg0C4ZMDENia5cCwG9QbyilFRHrhZskRXQH5NklQGd78tm-kYFBpm8gY_mJFn7zN-qwAZGZIyh&s=1
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مليون 6وقد ُحبس إرنست زوندل لسنوات ملجرد التشكيك يف الرقم 
(1)

. 

يف  ا العلامين قوانني استثنائية لتعقب حتى َمن يفكر يف التشكيكوتضع الدول العلامنية أهي

 .-ختيل!-. "lone wolves"السائد 

حني حُتدث امللحد هبذه النربة هيدأ روعه وتنطفي جذوة شبهته ألنك عاَقلته بمركزية ما يراه 

 مطلقا وهو الغرب!

 فامللحد يميل إىل موافقة الغرب ال أكثر.

ا بدينه يقر داخله تعظيم  ولذا خالصة الكالم كله وما نطالب به هو أن يكون اإلنسان معتز 

اهلل وتعظيم رشيعته فالغرب امتلك الوسيلية ال الغاية وامتلك أجوبة ماذا نأكل لكن مل يمتلك 

 
ٍ
أجوبة ملاذا نأكل، ومن هنا فال ير  املسلم الواعي أن للغرب احلق يف أن يشاركه القرار يف يشء

!أو أن يتلمس منه ح
ٍ
 كمة يشء

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ   ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ] 

 {.30-29: النجم} [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 

 

 

 انفكاك اجلهة بني التمدن والتدين

ا يتميز بال -صىل اهلل عليه وسلم-كان عرص النبي "يقول إبراهيم السكران:  بساطة عرص 

! يقلق عىل أصحابه أن يكون فار -صىل اهلل عليه وسلم-واملحدودية املدنية، وقد كان النبي 

                                                 

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Z%C 3% BCndel 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FErnst_Z%25C3%25BCndel&h=1AQGoHBRoAQFi8U2jOuLgcTdyWuFDBFESL5BXJg3Cq37rWg&enc=AZP9y-J28JQIPpfB8yxunucRNAUjbHbSZ9XiEqFyzctyLCh6p4zsBjd-Vy_8_RhdwPYjZpU0B_fyY7iarNxnc1xe8Wkl49OdiFX4oldLjBNkVB98TUUXwU-eBCvDVyhktLnIiHIzNQ0nT6Xo7APZBdBTyJuiTjI9L6zfgYrJeiod7I4ytTJ9pgaxtp-ndQDq0fsfVSTz-LiJ44_WkPbF2cKD&s=1
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اإلمكانيات املادية بني املجتمع املسلم والكافر مثار شبهٍة عىل إيامهنم، ويف تلك القصة التي نقلها 

ه ورد وموقف عمر من -صىل اهلل عليه وسلم-عمر بن اخلطاب عن األثاث الداخيل لبيت النبي 

اري بليغٍة يف رسم املشهد، حيث رو  البخوسلم جتاه ذلك دالالٍت  -صىل اهلل عليه-فعل النبي 

 -ه وسلمصىل اهلل علي-النبي رفعت رأيس يف بيت ومسلم وغريمها عن عمر بن اخلطاب أنه قال: )

ادع اهلل يا  :لتق رأيت أثر احلصري يف جنبهلام ف، هب ا ثالثةفواهلل ما رأيت فيه شيئ ا يرد البرص إال أُ 

 النبي فاستو  ، عىل فارس والروم وهم ال يعبدون اهلل رسول اهلل أن يوسع عىل أمتك فقد وسع

 («عجلت هلم طيباهتم يف احلياة الدنيا أولئك قومٌ  ؟!أنت يا بن اخلطاب أيف شٍك » :جالسا ثم قال

وما أن انتهى عرص النبوة وبدأ عرص اخلالفة الراشدة إال وُفتحت الفتوح ومرصت األمصار 

املسلمة، واستحدثت األجهزة اإلدارية كالدواوين  واهنالت األموال وازداد تنظيم الدولة

 ونحوها.

وبعد عرص اخلالفة الراشدة وتدشني امللك األموي وامللك العبايس انفجرت املعارف 

والعلوم العقلية والفلسفية والتجريبية، وازدهرت حركة الرتمجة وبنيت هلا املعاهد املتخصصة، 

 ب وعقد جمالس العلوم واملناظرات وتقريبوتنافست املؤسسات السياسية يف اقتناء الكت

ا إىل اليوم.   املبدعني، وصنفت املوسوعات الكرب  يف شتى الفنون والتي ال زالت مرجع 

وهكذا فإن القارئ لتاريخ اإلسالم املبكر يالحظ كيف كان التقدم املدين يزداد مع تقدم 

ا من امللك األمو ا مادي  ا مالتاريخ، فامللك العبايس أكثر متدن  ا مادي  ن ي، وامللك األموي أكثر متدن 

ا من عرص النبوة.  عرص اخلالفة الراشدة، وعرص اخلالفة الراشدة أكثر متدن ا مادي 

بالقيمة  -بحسب الواقع التارخيي-فإذا جئنا نقارن هذه الصورة املتنامية يف قيمتها املدنية 

ا، ارخيية بعكس امليزان الرشعي متوجدنا أن هذه املعادلة الت -بحسب امليزان الرشعي-الدينية  ام 

فهناك تناقض جديل بني معدل املدنية ومعدل اخلريية، فبينام اخلط البياين ملنسوب املدنية يتصاعد 

 فإن اخلط البياين ملنسوب اخلريية يتناقص.

ليه حيث ثبت عن النبي صىل اهلل ع "حمكامت الرشيعة"وتراجع اخلريية كمعطى  يدخل يف 
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ا  وهو  -لمصىل اهلل عليه وس -قطعي ا اليتطر! إليه الظن أن خري القرون قرون النبيوسلم ثبوت 

 حديٌث متواتر.

خرُي ُأمتي القرُن الذي »قال:  -صىل اهلل عليه وسلم-ومن ذلك مارواه الشيخان أن النبي 

 .«بعثُت فيه، ثم الذين َيلوهنم، ثم الذين َيلوهنم

ي قد أثبت لنا أن املدنية تتصاعد، والربهان والشاهد من ذلك كله أن الربهان التارخي

الرشعي قد أثبت لنا أن اخلريية تتناقص، وهذه املعادلة الدقيقة من أعظم الرباهني عىل أن احلضارة 

بمعناها -واملدنية املادية ليست هي املقياس اإلهلي لقيمة املجتمعات واألمم، إذ لو كانت احلضارة 

يعة لكان العرص العبايس الذي ازدهرت فيه العلوم العقلية هي املقصد األسايس للرش -الشائع

والتجريبية أفضل من عرص الصحابة، ولكان عرص الصحابة الذي توسعت فيه الدولة ونظمها 

ا.  خرٌي من عرص النبوة التي كانت فيها حياة حممٍد وخاصِة أصحابِه قوت ا كفاف 

ليها ال نعني أهنا قانون كوين مطرد، بمعنى هيمنا التذكري هاهنا بأن هذه املعادلة التي أرشنا إ

أنه ليس كل تطوٍر مديٍن ينبني عليه تراجٍع رشعي، بل هي واقعة عني تارخيية أردنا استكشاف 

ا لتصوراتنا اإلسالمية اخلاصة فإن اخلريية  دالالهتا، والدرس اجلوهري فيها بالنسبة لنا هو أنه طبق 

 ."ليس املظاهر املدنية واملاديةمرتبطة باجلوهر اإليامين واألخالقي، و

 التمييز بني احلضارة كغاية واحلضارة كوسيلة   
ا "يقول الباحث إبراهيم السكران:  املوقف اإلسالمي املعارص من احلضارة واملثاقفة عموم 

ا، يقوم عىل ثالث ركائز منهجيٍة كالتايل:  واحلضارة الغربية خصوص 

 كغاية واحلضارة كوسيلة:الركيزة األوىل: التمييز بني احلضارة 

فاحلضارة عند غالة املدنية مطلب مطلق يريدون منها أن هتب رياحها وتبحر يف كل اجتاٍه 

بال رشوط تفرض من اخلارج يف ظل احلرية الشخصية إىل درجة غياب املعنى وغموض الغاية، 
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ضمنه من تبام ت "حتقيق العبودية"أما احلضارة يف التصور الرشعي فهي حضارة موجهة هبدف 

إظهار الدين والقيام بالشعائر والرشائع، فاحلضارة املنشودة هي احلضارة املنضبطة بقيود الرشيعة 

واهلادفة لنرص اإلسالم وحتقيق قيمه ومضامينه، وتأخذ قضايا وجزئيات احلضارة قيمتها 

 التفصيلية بحسب مؤداها إىل هذه الغاية.

 "القوة"وال املدنية وإنام وظف مفهوم ولذلك فإن الشارع مل يوظف مفهوم احلضارة 

وقوله صىل اهلل عليه  {60}األنفال: [ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]كقوله تعاىل:   "العلو"و

وقوله صىل اهلل  ،{139}آل عمران: [ ۓ ے]وسلم )أال إن القوة الرمي( وقوله تعاىل: 

تتضمنها  يلية التي. ومن املعلوم أن الطاقة التخي«اليد العليا خري من اليد السفىل»عليه وسلم: 

احياءات مفهوم احلضارة واملدنية ليست كالدالالت التي يضخها مفهوم القوة، فالقوة مفهوم 

 خادم للمبدأ ومرتبط به، أما احلضارة فمفهوم موحي باملتعة والرفاه.

لكنها ليست هي املطلب  "مطلب"واملراد من ذلك أن احلضارة والتمدن عند اإلسالميني 

طلب اجلوهري هلذه احلياة، بل هي جمرد وسيلة لتحقيق الغاية احلقيقية التي هي الرئيس وال امل

 العبودية.   

 الركيزة الثانية: التمييز بني الوجه العلمي والفلسفي والسياسي: 

غالة املدنية يدعون إىل اإلقبال الشغوف واحتضان املنجز الغريب بكامل صوره وكأنه معطى  

من الرصامة يف الفحص واالختبار ويعدوهنا لون ا من التعنت،  مصمت ال يتفاوت، ويتضايقون

ولذلك يدعون عملي ا إىل التسامح والتغايض عن الثغرات، أو يلتمسون هلا املعاذير والتسويغات 

وينبشون هلا اآلراء الشاذة لتتكئ عليها، أما اإلسالميون فيفرقون بشكٍل واضٍح بني الوجوه 

فحص غربية، فيتفاوت تقييمهم ورصامتهم وتدقيقهم يف االختبار والالثالثة الرئيسية للحضارة ال

 بحسبها.

املحض بام يدخل فيه من منتجاٍت جتريبيٍة وعلوٍم  "الوجه العلمي"الوجه األول فهو فأما 

طبيعيٍة وتصنيٍع وتكنولوجيا ونظم اتصال وحوسبة، ونحوها من املنتجات التي يغلب عليها أن 
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حمضة بحيث تستطيع كل ثقافة أن توجهها بحسب قيمها، فهذه  "وسائل"أو  "أدوات"تكون 

 حكمة مشرتكة، وصواب الفكر الغريب فيها أكثر من ضالله.

بل إن املجتمع الغريب اليوم مل ينفرد هبا فهناك أمم أخر  تشارك يف هذا االنتاج التقني إن مل 

ا، وعىل وجه اخلصوص اليابان والصني واهلند، وتعت رب ظاهرة التلزيم تكن أكثر تفوق 

(outsourcing من أهم الظواهر التي كشفت حتوالت الرتكز يف اخلربة التقنية العاملية، بحيث )

صارت تعهدات التصنيع اخلارجي يف مناطق العاملة الرخيصة ختلق أقطاب خربة تكنولوجية 

 جديدة ليست يف العواصم الغربية.

تجات مستمدة من القوانني الكونية املحضة ووجه أغلبية الصواب يف هذا الباب أن هذه املن

ا بسبب اخللفية الدينية.  التي أودعها اهلل الطبيعة، فهي حظ مشرتك التتفاوت كثري 

والواقع أن اإلسالميني بجميع أطيافهم سبقوا غريهم من الطبقات الثقافية إىل االنتفاع هبا، 

م من العلوم ق رشعية، بل اليوجد علبل وكتب كثري من السلفيني أن حقائق العلوم الطبيعية حقائ

املعارصة عىل وجه العامل اليوم خدمه أصحابه برجمي ا مثل العلوم الرشعية، وصورة الشاب املتدين 

يف كليات الطب واهلندسة واحلاسوب ونحوها ليست صورة طبيعية فقط بل هي صورة نمطية 

 ركون أشار إىل ذلك يف غريراسخة يف الوعي الشعبي، حتى أن الفرانكفوين املتطرف حممد أ

موضع من دراساته، فال أدري ما وجه املزايدة عىل اإلسالميني والقول بأهنم ضد املثاقفة 

 واالستفادة من املنجزات؟

للحضارة الغربية بام يتضمنه من تصورات عن  "الوجه الفلسفي"الوجه الثاين فهو وأما 

 ، ة وما بعدها من حقول الفلسفة الكرباألسئلة األنطولوجية واإلكسيولوجية واإلبستمولوجي

كحقيقة احلياة، ومفهوم السعادة، ووظيفة الدنيا، وكنه اإلنسان، ومستقبل البرشية بعد فنائها، 

والعامل العلوي، ومرجعية األخال!، وإطالقيتها ونسبيتها، ومصادر املعرفة والتي هي البنية 

 التحتية للفلسفة، ونحوها.
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ا يف األسئلة الكرب ، أما فهذا الوجه ضالل الفكر  الغريب فيه أكثر من صوابه، خصوص 

ا مع الوحي. ا وبعضها متناقض   التفاصيل واجلزئيات فقد يكون بعضها مشرتك 

 الركيزة الثالثة: التمييز بني االنتفاع واالنبهار:

ة رغالة املدنية يتومهون أن هناك تالزم بني االنتفاع واالنبهار، وأنه لكي نستفيد من احلضا

الغربية جيب أن متتلئ أشداقنا بتأوهات التعجب، وأن نفغر أفواهنا ونحن نسو! فلسفتهم، وأن 

املعجزة "نحوط أسامءهم وأعالمهم هبالة التعبريات اخلارقة، ولذلك يطلق بعضهم عبارة 

 ونحوها. "معجزة احلداثة"أو  "الغربية

ا عىل ذلك ينظرون إىل أي ذم أو انتقاص لواقع احل ضارة الغربية عىل أنه رفض وتفريع 

لالنتفاع بام لدهيا من صواب! ويتربمون بأي تعبري ديني يف توصيف احلضارة الغربية كوصفها 

بالضالل والفجور والفواحش والكفر وأمثاهلا من التعبريات الرشعية، ذلك أن هذه املفاهيم 

 ني من التقييم.املحتو  الدي وأمثاهلا مشبعة بحمولة دينية وهم يريدون التعامل بلغة مدنية تستبعد

والواقع أن عدم فهم غالة املدنية للموقف الرشعي إزاء احلضارات هو سبب عدم فهمهم 

للموقف اإلسالمي املعارص من احلضارة الغربية، فليس يف الرشيعة تالزم مطلق بني االنتفاع من 

.  اآلخر واالنبهار به، بل املوقف الرشعي بخالف ذلك أصال 

لة استفاد من احلضارة املعارصة له يف اخلند! ومرشوعية الغي - اهلل عليه وسلمصىل-فالنبي 

والتبادل التجاري وافتد  األسري الكافر بتعليم املسلمني وراسلهم، واختذ خامت ا ملراسلته كام هي 

عادهتم، وقبل هداياهم كام قبل هدية ملك أيلة والقبط، وأكل من طعامهم ولبس من منسوجاهتم 

هيود خيرب يف نخيلهم، وغري ذلك من أوجه التواصل الرشعي، لكنه مع ذلك كله بني  وشارك 

صىل اهلل عليه -ضالهلم وانحطاطهم وظالميتهم بسبب إعراضهم عن نور الوحي، كام قال 

إن اهلل نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم وعجمهم اال »عن الفرتة التي سبقت بعثته:  -وسلم

 . رواه مسلم.«بقايا من أهل الكتاب

 [ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ]وقال تعاىل:
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 .{1}إبراهيم:

 [ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ]وقال سبحانه وتعاىل:

 .{9}احلديد:

فبني  سبحانه أن هذه األمم التي عارصته كلهم يف ظلامت، وأهنم هم الظالميون الذي 

 حيتاجون التنوير احلقيقي الذي هو نور الوحي.

املنهجية الثالثة وهي: التمييز بني احلضارة كغاية واحلضارة كوسيلة، هذه التمييزات 

والتمييز بني الوجه العلمي والفلسفي والسيايس للحضارة املعارصة، والتمييز بني االنتفاع 

واالنبهار، هي املفتاح الرئيس لفهم موقف اإلسالميني املعارصين من احلضارة املعارصة، ومن 

ا جهل من يقول أن اإلسالميني ضد احلضارة واملثاقفة والتحديث، واستبان  استوعبها علم قطع 

ا من خالصة توازنات نصوص الرشيعة. ا تفصيلي ا منظام  مستمد   له أن لد  اإلسالميني موقف 

أما كثرة تذمر غالة املدنية وشكواهم من االرتياب االجتامعي ضد الثقافة الغربية وضعف 

 وانام ضد املنتج الغريب فاملسؤول احلقيقي عنه ليس اإلسالمينيالثقة بدعاهتا وتشنج بعض الناس 

 ."النز! التغريبي الذي تبناه بعض غالة املدنية
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 مشكلة احلضارة   
الوجه القيمي للغرب مربك للغاية فالغرب يعد يف جانب القيم من أجهل األمم عىل 

حققت نتائجها، اإلطال!، فرت  قطاع اللذة قد تضخم عىل أشده. ومظاهرات الشواذ 

والعاهرات تقنن أوضاعهن املعيشية خلف فاترينات الزجاج. وال حد للمعشوقات وال للزنا 

ا يف حني لو تزوج امرأتني حُيبس  عندهم فلو زنا رجل بألف امرأة ما َوجد يف دساتريهم له لوم 

ا.  فور 

األطفال  وال مانع من شذوذ الرجال مع الرجال وحياولون اآلن تقنني شذوذ الرجال مع

ا  " man boy love NAMBLAرجال حيبون أطفال "الصغار كام يف مجاعة  يف حني ُيمنع متام 

 سنة. 18الزواج الرشيف بني رجل وفتاة حتت 

إهنا جاهلية كرب  يف جمال القيم واألخالقيات واإلنسانيات تودي بكل حضارهتم يف أية 

 حلظة.

األخال! عندهم الوجه السيايس الكالح  ويتبع اهنيار"يقول الباحث إبراهيم السكران: 

فاملؤسسة السياسية الغربية مؤسسة إمربيالية استعامرية متتص ثروات األمم األخر ، وليس لدهيا 

 أية حواجز أخالقية أمام مصاحلها.

واملؤسسة السياسية الغربية هي التي خلقت أبشع النامذج الدموية يف التاريخ، وهي املسؤولة 

االبادة البرشية الشاملة، وقصف املدن الكاملة بام فيها من املدنيني، كيف تربأ عن تطوير أدوات 

تلك احلضارة من عقدة الذنب وهي تتذكر عرص العنرصيات والقوميات والنازية وهريوشيام 

ونجازاكي واستعامر الدول العربية وغوانتنامو وأبو غريب، واألسلحة النووية والغازات السامة، 

الفساد ألجل مصالح قومية عليا، بل وسن ترشيعات حرمان املسلمة من  وإيقاف حتقيقات

 حجاهبا، ورعاية مؤسسات صحفية تسخر بنبي يؤمن به شطر العامل.   

فاملجتمع الغريب يتطور تقنًيا بصورة جيدة ويرتد فلسفًيا وأخالقًيا بصورة مزعجة وهذا 

 التفاوت يف االجتاه سيولد عواصف ارتداد مدمرة.
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 ل سنتها هلكت أمم وحضارات كانت مأل السمع والعني.عىل مث

فاملجتمع الغريب كقرص فخم املظاهر لكن أساساته مهددة باالهنيار، فهل من العقالنية أن 

 نستغر! يف مجال مظاهره ونستنفر الناس لدخوله، أم أن نحذر الناس من اهنياره الوشيك؟

اب حاد عىل صعيد االهليات، فغالب ومما يكشف ذلك أن الثقافة الغربية تعاين من اضطر

الناس يف ذلك املجتمع يعاين من تشوش عميق يف هذا األساس اجلوهري، أما أغلب النخب 

املثقفة فهي إما الئكية أو أن قضية الدين عندها قضية مؤجلة غري حمسومة، فالعامل الغريب نتيجة 

ا من التصورات الصاليز -صىل اهلل عليه وسلم-عدم ترشفه باإليامن بنبوة حممٍد  حيحة ال حمروم 

الدقيقة عن اهلل واملعاد والنبوات، والعامل العلوي واملستقبل بعد املوت، ونحوها من املطالب 

 العالية.

فهذا السؤال اجلوهري وهو: ماذا خرس الغرب حني كفر بنبوة حممد؟  اليزال غائب ا عن كثري 

 من املثقفني املسلمني ولألسف.

تقبل جيد بعد خرس حتقيق مس -صىل اهلل عليه وسلم-حني كفر بنبوة حممٍد فاملجتمع الغريب 

ا بمخاطر كارثة جهنم، وخرس التعرف عىل حمتو  الوحي، وهي تلك  فناء البرشية وأصبح مهدد 

 املعلومات الثمينة التي محلها آخر رسول أرسله خالق الكون الينا.

 ي هي أحط مستويات التخلف، وكثري منالت "ظاهرة الوثنية"إن املجتمع الغريب يعاين من 

غالة املدنية اليتنبه لظاهرة الوثنية يف املجتمع الغريب نتيجة كونه يعتقد أن الوثنية هي السجود 

لصنم فقط، بينام مفهوم الوثنية يف القرآن أوسع من ذلك نتيجة سعة مفهوم العبودية، فإن 

 ٻ ٻ ٱ]للهو ، ولذلك قال تعاىل:االنصياع التام للهو  الشخيص واللذة اخلاصة عبادة 

 .{23}اجلاثية: [ ٻ ٻ

 .{43}الفرقان: [ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ]وقال سبحانه: 
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ا جعله النبي  ا تام  ا لتأليه اهلو  فان اإلنسان اخلاضع ملتطلبات املادة خضوع  صىل اهلل -وتبع 

ا للامل، فقال كام يف الصحيح:  -عليه وسلم  .«درهمتعس عبدالدينار، تعس عبدال»عبد 

ا املجتمع الغريب مل هيتد لكثرٍي من أصول وتفاصيل العدل التي كشفها الوحي، فلم هيتد  أيض 

اىل كارثية الربا وامليرس واملسكرات والفواحش، ومل تتطور عقليته الترشيعية إىل معرفة كثرٍي من 

 تفاصيل نظام اإلثبات والقضاء وقواعد العالقات األرسية التي دل عليها الوحي.

 فام زالوا حتى الساعة يبيحون تعدد العشيقات إىل ما ال حد له وحيرمون الزوجة الثانية.

 ويبيحون شذوذ الرجال مع الرجال وحيرمون التشكيك يف عاملية ُمُثلهم.

وما أهلك اهلل قر  سدوم  -وأحد موجبات الغضب اإلهلي العام حتليل حمرمات كالشذوذ 

 أو خيانة يف املعاملة كتطفيف امليزان. -وعمورة إال النتشار املثليني فيها

ومل يناهض ظاهرة املثلية يف املجتمع الغريب إال املؤسسة الكنسية نتيجة ماتبقى لدهيا من نور 

 ."النبوات
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 مشكلة سؤال احلضارة هي إفالس الغاية!   
 سؤال الغاية يف النموذج املادي بال جواب وال شبهة جواب.

كل الثروات املكدسة لد  الغرب مل جتب ولو بنفخة  "ران: يقول الباحث إبراهيم السك

يسرية عن احلرية الفلسفية يف املطالب الكرب  يف اإليامن باهلل واالطمئنان بقدره، وظهر بدال من 

 ذلك تبدد السكينة بجهل أصل احلياة ومآهلا.

ا كرسالة لهنتائج مربهنة يسعد هبا وحيم -يف النموذج املادي-القارئ املسلم اليكاد جيد 

اجتامعية، بل كل فيلسوف ينقض ما قاله سابقه، وغاية القارئ يف هذه األبواب ليس أن يبني 

تصوراته وعقيدته بشكل صحيح فتكون له إضافة يف ذاته، بل غايته أن حيصل له مران ذهني 

ي ه ودربة عىل السجال واجلدل والرد والتفنيد، يف مقابل أن خيرس فضيلة احلسم واليقني والتي

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ]من أهم أسباب اإلمامة يف الدين كام قال تعاىل: 

 .{24}السجدة: [ ڌ ڍ ڍ

فيمتلئ القارئ باالرتياب واحلرية والالحسم يف كل شئ، حتى يصل إىل مرحلة عدمية ال 

يستطيع فيها أن جيزم بشئ من معطيات الرشيعة، وهذه ظاهرة مشاهدة، واالرتياب واحلرية 

 ڻ ڻ]األصول الكرب  من شعب النفا! والعياذ باهلل، كام قال تعاىل: والرتدد يف 

 .{45}التوبة: [ہ ۀ ۀ ڻ

هم األ"ولذلك جتد عامة غالة املدنية الذين اقرتبوا من هذه الدراسات الفلسفية يرددون 

 ونحو هذه العبارات "إىل املزيد من طرح األسئلة"أو قوهلم  "هو طرح األسئلة وليس اإلجابات

ا لد  املؤرخني التي  هي كاملخدر يسلون به أنفسهم عن عدم الوصول لنتيجة، حتى أصبح شائع 

 ."الفلسفة تقدم األسئلة بام يفو! تقديم اإلجابات"للفلسفة قوهلم 

وهذه احلالة مترسبة من روح الشك الفلسفة حتى قال االمام ابن تيمية يف نقد ذات الفكرة: 



  
 

 
196 

"العرتاض والقدح واجلدلوإنام فضيلة أحدهم باقتداره عىل ا"
(1)

 . 

وسبب ذلك أن املضامني الرئيسية املكتوبة يف هذه احلقول إما الئكية حمضة وهو األكثر، 

وإما كتابية حمرفة وهو األقل، بل هو النادر، عىل أن من ورث فيهم شيئ ا من الكتابية املحرفة خري 

لتام، ا فيها من النور خري من العمى اممن بقي عىل الالئكية اخلالصة، فإن بركة بقايا النبوات وم

فاملتمسك باملسيحية املحرفة أرشف وأرفع يف ميزان اهلل من الكافر املحض، فنصوص الوحي 

متضافرة عىل تفضيل الكتابيني عىل الدهرية املالحدة، وهذا من بركة بقايا النبوات التي بأيدهيم، 

ال  د، ألن املجويس معه شبهة كتاب وامللحدفالكتايب خرٌي من املجويس، واملجويس خرٌي من امللح

  هل امللل مثل جهال النصارأأضل ) كتاب له، ولذلك قال اإلمام ابن تيمية يف جمموع الفتاو :

 (.تبع للحقأو ،حكمأهد  وأو الفالسفة، علم من: أوسامرة اليهود

ا: )  ،دإذا هتو   واملجويس ،سن املرشك إذا متج  أومن املعلوم وقال اإلمام ابن تيمية أيض 

 (.بالنسبة إىل ما كان فيه قبل ذلكه حسنت حال

ومما جيدر اإلشارة إليه أن هذا الوجه الفلسفي ليس هو الوجه املتقدم يف احلضارة الغربية 

، بل هو الوجه الظالمي املتخلف املنحط، برغم حماوالت كثري من غالة املدنية الزعم بأن  أصال 

 ، وهذا جمرد أمنية تارخيية.التطور الغريب انعكاس لفلسفته

والواقع أن التفو! املدين الغريب اليوم عائد للثورة الصناعية يف املرحلة السابقة، ثم الثورة 

التكنولوجية ونظم االتصال واملعلوماتية حالي ا، وهذه كلها نتاج عر! املعامل والتمويالت 

ا اسرتجاعي ا ملا حدالسياسية الضخمة ملراكز البحوث، وغاية الفلسفة أن تكون تفس ث، فهي ري 

ا تفسري الحق لألحداث حتاول اعطاءها املعنى بعد أن تقع، فأفضل حاالهتا أن تكون  حكيم "دوم 

 ، وهذا سبب تراجع أمهيتها املعرفية."بعد احلادث

ا عىل أن الفلسفة ال تدير املجتمعات:  ا أقام وهل رأيت فيلسو "ولذا قال ابن تيمية منبه  ف 

                                                 

 .27-4جمموع الفتاو   (1)
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"من القر ، فضال  عن مدينة من املدائن؟ مصلحة قرية
(1)

 . 

قق هلا حت "قوانني مطردة"بل إن من أسباب تراجع أمهيتها املعرفية عدم قدرهتا عىل خلق 

العلمية، ولذلك فهي تعاين من عقدة نقص تارخيية قديمة أمام العلوم الطبيعية التي تفرض 

بية ة املنظمة، ولذلك كثرت الصيحات الغراحرتامها املعريف بسبب ما حتمله من القوانني العلمي

 يف الفرتة األخرية بإعالن موت الفلسفة، وصعد نجم العلوم االمربيقية.

ا من مثقفي غالة املدنية تأثروا بالكتابات  وسبب هذا الوهم حول عظمة الفلسفة أن كثري 

ضعة عرش ب والتي صورت التاريخ البرشي كنتاج مبارش ألفكار "قصة الفلسفة"التعليمية عن 

ا مركبة يرتبع  ا والتاريخ األورويب خصوص  ا عىل مر التاريخ، وكأن التاريخ اإلنساين عموم  فيلسوف 

ا يشريون للمجتمعات أن تذهب يمنة أو  يف كابينتها طائفة من الفالسفة خيلف بعضهم بعض 

 يرسة!

ا، فهذه  ةوالواقع أن الكتب الفلسفية ذات الطابع التعليمي عبثت بتفكري غالة املدني كثري 

الصورة املرتسمة يف أذهاهنم وْهم طريف يغيِّب دور العوامل التارخيية اجلوهرية يف صناعة املايض 

واحلارض، كدور القيادات السياسية واخلرباء واألعامل األدبية الكرب  والعواطف الشعبية، فضال  

تعددة اجلنسيات عن دور اإلعالم احلديث ونظم االتصال وتوازنات القو  والرشكات امل

 ."ومتغريات املوارد ونحوها

  

                                                 

 .65-5درء تعارض العقل والنقل  (1)
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 دور النبوات يف تشكيل التاريخ   
دور النبوات يف تشكيل التاريخ حقيقة ال ينفصل عنها "يقول الباحث إبراهيم السكران: 

م.( 1975الباحث يف تاريخ األمم واحلضارات. ولذلك تنبه املؤرخ الشهري أرنولد توينبي )ت:

يخ احلضارات، إىل دور النبوات كعامٍل رئيس يف صناعة التاريخ فقال: وهو املتخصص يف تار

"العقيدة الدينية جزء من نظام االستيالد احلضاري"
(1)

 . 

دأ التحول الديني كان حقيقة مب"أما التاريخ اإلنجليزي الذي هو أخرب به من غريه فيقول: 

"كل يشء يف التاريخ االنكليزي
(2)

 . 

الذي ينقل احلضارة من طوٍر إىل طور،  "احلوض احلامل"دين هو بل إن توينبي ير  أن ال

وهو الغالف الذي يكسو الفراشة يف انتقاهلا من طوٍر إىل  ”Chrysalis“لذا استعار هلا وصف 

 طور.

األديان بمثابة حاضن جلميع احلضارات، بل إن بقايا كل احلضارات البائدة ظلت "فقال: 

"إىل اليوم حمفوظة يف حلاء ديني
(3)

. 

ومثل هذا التحليل ال يصدر من مفكر ثانوي يف الفكر الغريب، بل هو نموذج يف سيا! 

ا.  ختصصه، وموسوعته تقع يف اثني عرش جملد 

وقبل توينبي نبه عىل هذه العامل احلاسم ابن خلدون يف مواضع كثرية من املقدمة ومنها  

إما من نبوة أو دعوة حق( ،ينأصلها الد ،)الدول العامة االستيالء، العظيمة امللك قوله:
 (4)

 . 

)ليس يف األرض مملكة قائمة إال بنبوة أو آثار  وقال اإلمام ابن تيمية يف الصارم املسلول:

                                                 

 .152-3أرنولد توينبي، خمترص دراسة التاريخ، ترمجة فؤاد شبل، املركز القومي للرتمجة،  (1)

 .5-1م. س.  (2)

 .153-3م.س.  (3)

 .167املقدمة، ص (4)
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هذا(وال يسرتيبن العاقل يف  ،ن كل خري يف األرض فمن آثار النبواتإو ،نبوة
 (1)

 . 

ل مثال: رات فهو يقوبل إن ابن تيمية له مالحظات دقيقة يف مسألة احتضان الدين للحضا

"كل أمة ليس هلا كتاب ليس يف لغتها أيام األسبوع"
(2)

  . 

لوال النبوات مل يكن يف العامل علم نافع البتة، وال صالح يف معيشته وال "وقال ابن القيم: 

"قوام ململكة
(3)

 .-حفظه اهلل-. انتهى كالم إبراهيم السكران ".  

ا شافية يف املسائل الوجودية الكرب .فالنبوات توفر أجوبة الغاية وتعطي ردو  د 

يف مقابل الفلسفات التي لدهيا حوله معلومات مشوهة يف أبواب كباب اإلهليات، وما 

يتضمنه من معرفة اهلل وما ينبغي له معرفة صحيحة، والعوامل الغيبية وتقدير كل شئ يف اللوح 

كة القلب ة يف النواميس الكونية، وحراملحفوظ، وجريان السنن الطبيعية بغايات إهلية، وأثر العباد

بالتزكية كالتوكل واالفتقار والرضاعة، ونحو هذه املعاين التي هي التنوير احلقيقي، كام قال تعاىل 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] يف هذه املقارنة بني تنوير الوحي وظالمية ما يعارضه:

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 .{122}األنعام: [ے

 

 

 

                                                 

 .457-2ارم املسلول الص (1)

ألن األسبوع هو نص كتايب حيدد مدة خلق الساموات واألرض يف ستة أيام وهذا ال ُيعرف إال بالنبوات. جمموع  (2)

 .95-7الفتاو  

 .1155-2مفتاح دار السعادة  (3)
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 ن قيم العدل واحرتام الوقت عند الغرب؟وماذا ع

 أليست هذه موروثات حضارية؟

رصاحة  ما يشيعه دعاة العلامنية يف بالدنا العربية من تشبع املجتمع الغريب بأخالقيات 

الصد! واألمانة يف العمل التجاري، فإن بعض ذلك موجود حقيقة  كام هو موجوٌد يف غريهم من 

ا منه ليس  ا من اإلخالص خلالق األمم، ولكن كثري  ا وأمانة  ُيبتغى هبا وجه اهلل، وليس نابع  صدق 

مدفوعة بحسابات الربح واخلسارة املادية  "مصداقية تسويقية"الكون سبحانه، بقدر ما أهنا 

 ."املاركيتنج"ومهارات 

ويكشف ذلك إحصائيات حجم االختالسات والسطو املنظم وفنون اجلريمة يف املجتمع 

ا الدراسات االجتامعية بإسهاٍب، وتقتبس منه الصحافة أحيان ا بعض الغريب، والذي  تعرضه دوم 

ا حاجة الغرب اىل العلوم االهلية لتصحيح الدوافع.  النامذج، وهذا مما يؤكد أيض 

 ولذا فأكثر دول العامل جريمة عىل اإلطال! هي حرصيا الدول الغربية.

دول العامل تقانة كثرأكرب معدالت اغتصاب عىل اإلطال! حرصية بأفمثال 
(1)

. 

ا من الشذوذ اجلنيس، ويطالب بحرية الشذوذ  ومخس مواطني الدول الغربية يامرسون نوع 

أكثر من أربعة أمخاس جمتمعاهتم
(2)

. 

 .آدم سميث جعلتنا ُمهددين بانتحار كوكبي حضارةإن 

داخل  ياراتأما يف جمال املخدرات فيتساو  مالي ا حجم جتارة املخدرات مع حجم جتارة الس

  الواليات املتحدة . 

وإبادة ، أوريب  -من سكان العامل كانتا نزاع أوريب %5واحلربان العامليتان اللتان أبادتا حوايل 

                                                 

(1) http://www.worldblaze.in/top-10-countries-with-highest-rape-crime-in-the-

world-2015/ 

(2)http://www.pewglobal.org/ 2013/06/04 /the-global-divide-on-homosexuality 

http://www.worldblaze.in/top-10-countries-with-highest-rape-crime-in-the-world-2015/
http://www.worldblaze.in/top-10-countries-with-highest-rape-crime-in-the-world-2015/
http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality
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، غجر أملانيا، ومزارعي روسيا ) الكوالج (، وهيود أوربا، مثل ماليني السكـان يف أوربا

 الغربيـة . ضارةتوفرها سو  احل هذه اإلبادة الشمولية مل؛ واألقليات األثنية، السالفو

فقد  ية،الغرب استئصال طبقة كاملة من الناس هذا االستئصال ما كان ليحدث لوال احلداثةو

بادة اهلنود احلمر نوع من الدفاع الرشعي وكأن اهلنود هم الذين إوائل أن اعترب الليرباليون األ

لف نسمة خالل سنوات أ 200ىل إمليون  10وقد تقلص عدد اهلنود احلمر من ، با ويغزون أور

سعى ن الواليات املتحدة تأيبدو "ولذا يقول سيمون بوليفار حمرر أمريكا الالتينية :  ؛قليلة

"سم احلرية التعذيب وتقييد القارة ب
(1)

.   

موقراطية رستوقراطية الديكانتا دائام  نتاج املجتمعات األ احلضارية مربيالية واحلروبفاإل

  .مل تظهر إال بعد ظهور الديموقراطية اللليربالية يف الغرب احلروب رضاوة   وأشد، الليربالية

ح مروع وهذه بعض املذاب يف الغرب يف قرن واحد يشءٌ  ضارةإن التاريخ األسود لرصاع احل

 -التي جرت بينهم :

 

U.S.S.R.: 20 million deaths  

China: 65 million deaths  

Vietnam: 1 million deaths  

North Korea: 2 million deaths  

Cambodia: 2 million deaths  

Eastern Europe: 1 million deaths  

                                                 

 .6يديولوجية واالقتصاد صناعوم تشومسكي األ (1)
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Latin America: 150,000 deaths  

Africa: 1.7 million deaths  

Afghanistan: 1.5 million deaths  

The international Communist movement and Communist parties not in 

power: about 10,000 deaths  

The total approaches 100 million people killed. 

Source: Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej 

Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, The Black Book of 

Communism, Harvard University Press, 1999, p. 4
(1)

. 

عام من صندو! النقد الدويل نعيش يف عامل حُمطم  50عام من االستعامر و 500وبعد مرور 

من الثروات مع أن تعداد سكانه ال  %80ن عن العمل يتحكم الشامل يف وشبابه عاطل ربعُ  هٍ ُمشو  

لكوكب األرض أصبحت هناية ضاري املعارص و منذ الغزو احل، من سكان العامل %20يتجاوز 

 تكفي لتدمري األرض عرشين مرة مع أن وتراكم لد  البرش أسلحةٌ ، حرفي ا مقبوال   امر  التاريخ أ

 !إىل هنـاية احليـاة نظريـ ا احلضارة احلديثةلقد أدت ، مرة واحدة فقط هي التي ستحدث

وأغلب دعاة العلامنية ال يعرفون شيئ ا عن هذه الدراسات ومل يطالعوا إال منشورات تكريزية 

 هم امللحدين.يروجها سدنت

 وهو الكتاب املعتمد يف األكاديميات "علم االجتامع"أنظر ما كتبه أنتوين غدنز يف كتاب 

 الغربية اليوم عن جتذر اجلريمة بام ال يقارن عرب كل العصور يف املناخ الغريب املعارص.

و  تكهنة العلامنية العرب يعانون من الفشل يف الشعور باالستقالل وتكوين رأي أمام املح

 التقاين املرتفع لد  الغرب، فرتاهم يطلبون منك بانتظام تقليد الغرب والتغافل عن سلبياته.

                                                 

(1)http://www.harunyahya.com/disasters04.php 

http://www.harunyahya.com/disasters04.php
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 فانكشف تفكريهم املهزوم ووهنهم البحثي وشلل قدرهتم عىل التحليل الكامل للظاهرة.

إن كهنة العلامنية العرب يعانون من الشلل العقيل يف نقد الغرب وبيان كفره ملجرد انبهارهم 

 توجه املادي.بمن

كهنة العلامنية العرب يضطرون إىل تعميم التفو! فيعممون التفو! التقني واالقتصادي 

 الغريب إىل تفو! فلسفي وأخالقي فصاروا ملوكيون أكثر من امللك. 

فأصيب هؤالء الكهنة العرب بفصام حاد أفقدهم القدرة عىل الفصل والتمييز بني 

 املعطيات.

لامنية العرب يف بالدنا من ترويٍج لبضاعة الغرب التقنية وإجبارنا عىل إن ما يقوم به كهنة الع

غض النظر عن ردته القيمية واملعرفية واألخالقية يذكرنا بحاشية املجنون الثري الذين يرصخون 

 يف األسوا! لثراء سيدهم وما أن يتحدث أحد الباعة عن جنونه إال ويغلقون فمه بالقوة.

خلص من الغرب كمقولة مرجعية وحتويله إىل موضوع دراسة ال إن املطلوب وببساطة الت

 مصدر تلقي.
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 الوالء والرباء   
من أهم املقوالت عند غالة املدنية قوهلم )جيب أن نعمل "يقول الباحث إبراهيم السكران: 

 "إلنسانا"لإلنسان بام هو إنسان، بغض النظر عن هويته وعقيدته ودينه( ويرددون كثريا لفظ 

او  "األخوة اإلنسانية"غة مطلقة بدون إضافات تقيد أو ختصص، وحيمل بعضهم شعار بصي

 ونحوها من الالفتات التي تدور حول هذا املعنى. "املذهب اإلنساين"أو  "اآلدمية املشرتكة"

إال أهنا تضمر سلخ  -وإن كان البعض يرددها بحسن نية-والواقع أن هذه الدعوة 

ا األوصاف القرآنية القطعية  التي مي ز اهلل عىل أساسها بني الناس وفاوت يف العالقات طبق 

ا  للتفاوت فيها، كوصف املؤمن واملسلم والفاسق والكافر واملرشك واملنافق، ووضع هؤالء مجيع 

يف مرتبٍة واحدٍة بناء  عىل اشرتاكهم يف اإلنسانية، ليصبح املسلم واليهودي والوثني عىل حٍد سواء 

 ا أهنم يعملون لسعادة اإلنسانية والسالم البرشي!ال فر! بينهم طامل

يا تر  كم من اآليات جيب أن ننزعها من املصحف ليمكن للمرء تقبل هذه الدعوة؟ إن 

 -الذي يقدر اهلل حق قدره-جمرد التأمل يف هذه الدعوة وتصور مآالهتا ومؤداها كاٍف لردع املسلم 

 عنها والتربؤ منها.

جيٍل واضٍح أن اإلنسان إذا أعرض عن اإلسالم والوحي فقد لقد بني كتاب اهلل بشكٍل 

وأصبح  {70}اإلرساء: [ گ ک ک ک]تكريمه الفطري الكوين الذي ذكره تعاىل يف قوله: 

مهان ا منحط ا يف نظر اهلل ونظر أهل اإليامن، ولذلك مل تأت الرشيعة باملدح والتعظيم املطلق 

إذا  "نساناإل"بل إن القرآن بني  يف مواضع كثرية ذم  كام يتوهم بعض غالة املدنية، "اإلنسان"لـ

 ہ]، وقوله تعاىل:{17}عبس: [گ گ ک ک]فقد رشف اإليامن ومن ذلك قوله تعاىل:

 .{6}العاديات: [ہ ہ ہ

يذم  وجد أن اهلل سبحانه وتعاىل "اإلنسان"وَمن تدبر املواضع القرآنية التي ورد فيها مفهوم 

 يستثني من عموم هذا الذم أهل اإليامن. جنس اإلنسان بمذام متنوعة ثم

 ٱ] ومن ذلك أن اهلل تعاىل أقسم بالزمان عىل أن اإلنسان يف خسارةٍ تامٍة كام قال تعاىل:
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 .[2-1: العرص] [پ ٻ ٻ ٻ   ٻ

 ڀ ڀ ڀ پ پ]ثم أتبعها باستثناء أهل اإليامن من هذه اخلسارة فقال:

 . {3}العرص: [ٺ ٺ ٺ ڀ

 ة القنوط واجلحود والبطر ثم استثنى أهل اإليامن كام قال تعاىل:وذم اهلل جنس اإلنسان بصف

 ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ]

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 [.11-9: هود] [ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

ثم استثناء أهل االيامن له نظائر كثرية يف كتاب  "االنسان"وهذا املعنى املتضمن ذم جنس 

ا بقوله تعاىل: - اهلل عليه وسلمصىل-اهلل وسنة رسوله  ا مدوي  د اإلنسان هتديد   ٹ]بل إن اهلل هد 

 . {6}االنفطار: [ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

ولذلك ملا سمع اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب رجال  يقرأ هذه اآلية قال: )غره واهلل جهله( 

بقت ل كام سباجله "االنسان"والذي يبدوا أن عمر استنبط هذا املعنى من اآليات التي وصفت 

 االشارة لبعض تلك اآليات.

م  ل  "اإلنسان"فكيف يقال بعد ذلك أن اهلل كر  بغض النظر عن هويته  "اإلنسان"وفض 

الدينية، وأن األديان ال تؤثر يف كرامة اإلنسان إجياب ا وال سلب ا، وأننا جيب أن نعمل ملفهوم 

ناء الرأي الشخيص يفر! بني أببغض النظر عن عقيدته، أو قول بعضهم ال جتعلوا  "اإلنسان"

 آدم، أليس يف ذلك مشاقة لكالم اهلل سبحانه وتعاىل الرصيح؟

ومن اإلنصاف أن نقول أن بعض الكتاب الذين يرددون هذه املقولة مل يتنبهوا ملضامينها 

 املصادمة للميزان اإلهلي، ومل ختطر بباهلم اآليات القرآنية يف ذم اإلنسان إذا فقد اإليامن.

و نظرنا إىل التقييم احلضاري لإلنسان يف الدول احلضارية احلديثة، فإننا نجد أنه ال يوجد ثم ل
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أصال  دولة من الدول اليوم رشقيها وغربيها تعمل لإلنسان املطلق، بل جتدها متيز يف اجلنس 

اإلنساين إما عىل أساس وطني أو قومي أو عرقي أو غري ذلك من املقاييس، فكيف نتقبل متييز 

 ه األمم بني املواطن وغري املواطن، وال نقبل متييز اهلل بني املسلم والكافر؟! هذ

ثم إن اإلنسان باملنظور املادي من حيث هو إنسان ليس أكثر من نسق طبيعي خيضع لقوانني 

 الطبيعة وحتمياهتا، جمرد نفاية نجمية!

؟  وبالتايل فِمن أين لداعية احلضارة أن يمنع التعرض لإلنسان بأذ  

 فالذي ال يؤمن بالدين ال يكون يف املركز وإنام هو جمرد يشء من بني األشياء!

ولذا فالقرآن الكريم يطرح هذه املسالة ويبني أنه ال رشف لإلنسان من حيث هو إنسان! 

ا هلل!  وإنام رشفه وقيمته ال يستمدها إال من كونه عبد 

 !فرشف اإلنسان ال يكون إال من خالل عبوديته هلل سبحانه

 ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ]

 . {72}األحزاب: [ەئ

 فاإلنسان هو املركز والطبيعة هي اهلامش.

 [ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]ويبتعد اإلنسان عن سموه يف هذا العامل بقدر ابتعاده عن اهلل 

 .{19}احلرش:

ومن رأ  أولئك الكفار الهثني يف جلام املالذ، منكب ني عىل املوائد، اليبالون مأتاها 

ا بطيباهتا من خبائثها، ويتضاحكون عالي ا يف ليلٍة غاب عنها القمر، ومل وخمرجه ا، وال يرفعون رأس 

ا وهو ينظر إليهم ويتذكر قوله وتعاىل يف سورة  يستعدوا للقاء اهلل طرفة عني، فسيفريه العجب فري 

 .{12}حممد: [ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]حممد: 

، أرأيت كيف تغيب رؤوس األنعام يف قالل .. أال ما أعظم هذا التشبيه اإلهليفعاًل واهلل

العشب ال ترفع أعناقها إال لتعود مرة  أخر ، ليست مهمومة  بلقاء اهلل، والتفكر يف خالٍق وال 

نبٍي وال وحٍي وال عبادٍة وال بعٍث وال حساٍب وال عذاٍب وال مستقبٍل أخروي حتى يفجؤها يوٌم 
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 فتلك حياة الكافر.يقتص فيه للشاة اجللحاء من الشاة القرناء، 

ا إىل  وانظر إىل كتاب اهلل كيف يعيد سبحانه هذا التصوير والتشبيه باألنعام مرة  أخر ، مشري 

علة ذلك وهي استغرا! هؤالء املساكني عقوهلم وحواسهم يف تدبري معاشهم احلارض واإلعراض 

علهم هذه املرة يف ريبة، بل جعن االستدالل هبا عىل اهلل واالستعداد للقائه يف احلياة املستقبلية الق

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ]مرتبة أحط من مرتبة األنعام كام قال سبحانه يف سورة األعراف:

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

 .{179}األعراف:

ويأيت سبحانه مرة  ثالثة  بذات التشبيه، وذات التعليل، وذات املرتبة، فيقول سبحانه يف سورة 

 [ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] الفرقان:

 .{44}الفرقان:

ورضب اهلل سبحانه مثال  آخر أشد بشاعة لنوٍع آخر من الكفار وهم الذين بلغوا مرتبة  من 

العلوم ولكنها مل تقدهم إىل اإليامن باهلل، فشبههم بام هو أقبح من كل ماسبق، فقال سبحانه يف 

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ] سورة األعراف:

 .{176}األعراف: [ ې ې ۉ ۉ

فكل من أعرض عن اإلسالم ونور الوحي فهو يف هذه املرتبة املنحطة، ولذلك وصفهم اهلل 

 ٻ ٻ ٱ]بالرجس ملا تربمت صدورهم عن قبول اإلسالم، كام قال سبحانه يف سورة األنعام:

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 .{125}األنعام: [ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

ا فقال سبحانه: ا يف سورة يونس أيض   چ چ ڃ ڃ]وذكر اهلل عنهم هذا الرجس أيض 

 .{100}يونس: [ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ
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فياهلل العجب، كيف صار كثرٌي من األذكياء يف مرتبة األنعام والدواب يف املعيار اإلهلي؟! بل 

ا ال يف عرص األنثربولوجيجعل بعض هذه أحيان ا أرشف منهم! آيات قرآنية كأهنا رضٌب من اخلي

 الفرانكفونية، لكنها حقائق الوحي..

هذه مرتبة الكافر يف املعايري اإلهلية، فكم هو شعور عاصف باألمل حني يكتشف اإلنسان أن 

معايريه غري تابعة للمعيار اإلهلي، فيتفاجأ بمشاعره وأحاسيسه الداخلية تعظِّم من قد حط  اهلل 

 اهلل شأنه!منزلته، وتستهني بمن رفع 

يتيبس الذهول يف نظرات املرء حني يرتطم بكارثة معايريه وموازينه الشخصية وهي 

 تتعارض مع معايري وموازين جبار السموات واألرض.

هذه حقائق الوحي، وهذا حكم اهلل وقراره، وهذا قضاء جبار السموات واألرض، إن كنا 

 ."لتزم بمقرراته، ونقدره حق قدرهفعال  نؤمن باهلل، ونفخر بمضامني كالمه سبحانه، ون
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 سنة االستدراج   
الواقع أن من أظهر قوانني التاريخ التي سطرها لنا الوحي "يقول الباحث إبراهيم السكران: 

، فالقوة املادية وتعملق اإلمكانيات التي بأيدي الكفار هي "قانون اإلمالء واالستدراج اإلهلي"

   گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ]  نوع من ذلك كام قال سبحانه:

 .[183-182: األعراف] [ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]وقال تعاىل عمن يكذب هبذا الوحي:

 .{44}القلم: [ ٹ

ا من ألوان هذا اإلمالء واالستدراج الذي ترجتف له قلوب املؤمنني،  وقد قص  اهلل علينا طرف 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]فقال تعاىل:

 .{55لتوبة:}ا [ ٿ ٺ ٺ

بل تأمل يف هذا املشهد املخيف حني خيرب تعاىل بأنه يزيد للمعرض كل شئ ثم يباغته 

 [ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ]بالعقوبة، كام قال تعاىل:

 .{44}األنعام:

 .{32}الرعد: [ ۇ ۇ ڭ]وقال سبحانه وتعاىل: 

يامن، وال اإل واالستخفاف بوعيد اهلل للمكذبني والكافرين من شعب النفا! اخلطرية عىل

ا ما يتحقق يف اللحظات احلرجة أو يف املشهد األخري حني يستكمل  سيام أن وعد اهلل ووعيده كثري 

 ۇ ڭ]اهلل سبحانه وتعاىل سنة االبتالء والتمحيص ويمر املؤمن بساعات الشدة كام قال تعاىل: 

 .{110}يوسف: [ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

هلل يف حياته حتى يشاهد العاقبة بكاملها وقد يتوفاه ا ونبه سبحانه عىل أن املؤمن قد يمد اهلل

 ېئ]قبل ذلك لكن اهلل ال خيلف وعده كام نبه تعاىل عىل ذلك يف ثالثة مواضع من كتابه فقال: 
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 .{77}غافر: [ جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 ."اهتاقفينبغي عىل املسلم دائام  أن يتفقه أحوال األمم بمجملها وبشموهلا ال بحلقٍة من حل
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 ملخص سؤال احلضارة وجوابه   
ا من   ، وبريق اآلخرة؛كيف يا ُتر  ُنقنع العلامين بخبوت ِسحر العامل املادي ا مل رغم أن أحد 

 يفلت من ضيق حدقته وملعان عينه أمام هذا الِسحر؟

عتمد ي السؤال الذي نطرحه هنا أمام العلامين هو سؤال عقيل ومنطقي وحتلييل يف املقام األول

 جوابه عىل عقله هو وحتريره هو.

 :والسؤال كالتالي

 هل املكسب املادي ومركزيته غاية يف ذاته؟

 !نعم -املتوق ع–فإن كان جواب العلامين 

 : فيكون الرد

 ِمن أين لك بذلك؟ وبأي دليٍل من خارجنا استقيت هذا املعنى؟

 وتركوها؟وما الفر! يف اإلطار املادي بعد املوت بني الذين عمروها 

وملاذا مل حتقق فكرة مركزية العامل املادي استقرار النفس واطمئناهنا طاملا أهنا كانت هي 

 الغاية؟

ا األمم التي اعتنقت فكرة  "أليست مفاهيم االغرتاب وما بعد احلداثة والعدمية منبتها مجيع 

 ؟ "مركزية العامل املادي

ا؟  أليست العبثية هي ثمرة أكثر البالد تقدم 

 هي كلمة حرصية باحلداثة وما بعدها؟ "عدمية"ست كلمة ألي

For some examples of the view that postmodernity is a nihilistic epoch 

see Toynbee, Arnold (1963) A Study of History vols. VIII and IX; Mills, C. 

Wright (1959) The Sociological Imagination. 
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For examples of the view that postmodernism is a nihilistic mode of 

thought, see Rose, Gillian (1984) Dialectic of Nihilism; Carr, Karen L. 

(1988) The Banalization of Nihilism 

أال يوحي هذا ولو للباحث املتجرد لتفحص أحوال األمم إىل تأكيد أن: اإلنسان ليس 

 زية املادة؟ُمفصال  عىل طراز مرك

إذ ال يوجد إىل اليوم تفسرٌي مادي واحٌد للقاعدة التي تقول أن: عدد حاالت االنتحار 

ا مع مستو  احلضارة .   واألمراض النفسية يتناسب تناسب ا طردي 

ثم أهيا العلامين الدنيوي املؤمن بمركزية العامل املادي! كيف حُتلل يف نطا! إيامنك بغائية املادة 

ة باملستشفيات يف أمريكا أن: نِْصَف   باألمراض وناملصاب يشغلها -تقانة العامل دول أكثر–األرَِس 

  النفسية؟

: أكرب نسبة من عدد األطباء النفسيني يف العامل كله توجد هبوليود ؟  كيف حُتلل حقيقة أن 

. ا باملقاطعات األكثر ثراء   وأكرب معدالت اكتئاب عىل اإلطال! تقرتن حرصي 

مثل: إيطاليا وأسبانيا وبلجيكا بأعىل معدالت اكتئاب بني سكاهنا، لكن تأيت  وحتتفظ دول

 يف املقدمة كالعادة أمريكا بأكرب نسبة اكتئاب يف العامل.

North America having amajor depressive episode 

Murphy JM, Laird NM, Monson RR, Sobol AM, Leighton AH. A 40-

year perspective on the prevalence of depression: The Stirling County Study. 

Archives of General Psychiatry. 2000;57(3):209–15. 

كيف حُتلل حقيقة أْن: تنفرد الدول العلامنية عالية التقانة بأعىل معدالت انتحار عىل 

عودية دول كالس اإلطال!، بينام حتتفظ الدول اإلسالمية بأدنى املعدالت عىل اإلطال! وتأيت
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وسوريا والكويت ولبنان وعامن يف آخر ذيل القائمة؟
(1)

. 

مدير  Roger Revelleقد كانت هذه اإلحصائيات مرعبة بالقدر الذي دعا روجر رويل 

مركز هارفارد للبحوث إىل إنشاء جلنة خاصة يف جملس الشيوخ األمريكي للبحث يف تأثري 

التكنولوجيا عىل اإلنسان واملجتمع!
 (2)

.  

لقد تبني أن مرصوف جيب وغذاء وكساء ومتع مادية مكتظة ليس عزاء  كافي ا إلنسان يعلم 

 أنه ُولد ليموت!

 فقد وصلت مركزية املادة إىل مرحلة القنوط يف مواجهة األمراض االجتامعية!

 فها هي الفنون تشري يف أكثر بالد العامل رفاهة  بانكسار وحرسة إىل الضياع اإلنساين والبؤس

 الفكري واألخالقي واخلواء النفيس املُخيف!

 وها هي نتائج األمراض األخالقية تؤيت ثامرها املخيفة يف كل جانب

وتقرتب  -نصف املتزوجني خونة-بعد الزواج  %50العالقات غري الرشعية تتجاوز الف

قبل الزواج %100من حاجز ال
(3)

. 

 

زواج يف ث تصل نسبة اخليانة بني األوحتتفظ دول اجلنوب يف أوربا بأقل معدالت خيانة حي

 بحسب املصدر السابق. % 36فقط من عدد املتزوجني ويف فرنسا   % 38إيطاليا إىل 

ا للوثائق  -وأدهم-مليون طفل يتم إجهاضهم وهناك  ا طبق  يف أمريكا وحدها سنوي 

                                                 

(1)https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_suicide_rate 

(2) http://www.hup.harvard.edu/catalog.php?isbn=9780674794832 

(3) http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/177333.stm 
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احلكومية الرسمية
(1)

. 

ا عىل أيدي أزواجهن و امرأة تقتل يف  1300ثر من أك-آالف النساء الاليت ُيقتلن سنوي 

ا عىل يد الزوج أمريكا سنوي 
(2)

. 

وأعىل دول العامل رفاهة، هي أعىل دول العامل احتقار  للمرأة: فتصنف السويد عىل أهنا أكثر 

دول العامل إساءة  للمرأة
(3)

. 

أكثر دول العامل إباحة جنسية عىل اإلطال! هي أكثرها وأعالها يف معدالت االغتصاب و

 .طال!عىل اإل

 وأعىل معدالت اغتصاب عىل اإلطال! توجد يف: 

 فرنسا

 أملانيا

 روسيا

السويد
(4)

. 

العدد يفو! -مليون حالة  56إىل اآلن بلغ  1979حاالت اإلجهاض يف أمريكا منذ العام و

إهنم يدفنون شعوب ا كاملة  حتت األقدام -عدد دول جملس التعاون اخلليجي الستة جمتمعة  
(5)

. 

ارة الربيطانية واملدارس الربيطانية عالية الرتبية والتنشئة كان اجلنود ويف أوج احلض
                                                 

(1) http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm 

(2) http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/ 997011 _sectionI.pdf 

(3) http://www.thelocal.se/20140305/sweden-out-top-in-eu-domestic-violence-

league 

(4) http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes 

(5) http://gopthedailydose.com/ 2014/01/12/56662169 -abortions-america-since-

roe-vs-wade-1973/ 

http://www.ncjrs.gov/pdffiles1/nij/199701_sectionI.pdf
http://www.thelocal.se/20140305/sweden-out-top-in-eu-domestic-violence-league
http://www.thelocal.se/20140305/sweden-out-top-in-eu-domestic-violence-league
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ىل أن إيف صحراء العلمني لُيفجروا األلغام بأجسادهم  كامال   اهندي   افيلق  الربيطانيون يستخدمون 

 .وكانت الصور ُتظهر الربيطاين وهو يصعد عىل ظهر اهلندي كي يمتطي جواده ،ماتوا عن آخرهم

ا عىل خطأ التحليل املادي لغاية الوجود إذا كانت هذ ا وقاطع  ه املعطيات والنتائج دليال  جازم 

هم الالفتة . برشط أن يشري س"الطريق ليس من هنا"اإلنساين، فحتام  عىل اجلميع أن يضع الفتة: 

 إىل كوكب األرض!

بئت تفال تنخدع بانشغال الدمهاء بالسحر املادي، فالدمهاء إذا ظهرت صولة الباطل واخ

 ۅ ۅ ۋ]صولة احلق تعلقوا بالوارد لظهوره وبناء حجته وجلده يف الدفاع عن باطله 

 .{4}املنافقون: [ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

وألصحاب اجلاه والسلطان والتقدم التقاين واملادي جلبة يف القلوب وهيبة يف النفوس جتعل 

 ہ ہ ۀ ۀ] الناس تستوحش احلق مع يقينهم بصحة باطنه وكذب ظاهر وباطن اهلو 

 .{73}مريم: [ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

ا ولو كان ال يملك من احلق شيئ ا. ا واألزخم نادي   فتميل العقول إىل الفريق األعىل مقام 

 جس مخ حخ جخ مح]وما رفض قوم نوٍح دعوته إال بسبب قلة تابعيه وضعفهم 

 .{113-111: الشعراء} [ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   حس

عناد فرعون إال يف هذا الباب، فقد قال اهلل تعاىل حاكي ا قول فرعون عن موسى وما كان 

 .{54}الشعراء: [ېئ ۈئ ۈئ ۆئ]وأتباعه 

 وأفكار الفقراء واحلق الذي حيملونه عند فقراء القلوب فقراء احلق فقرية.

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]ونداء احلق من األفواه الفقرية خافت وغري واضح 

 .{91}هود: [ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
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 بيان احنطاط الكافر.   
 وأنه يف منزلة األنعام، "بيان انحطاط الكافر" من أكرب املهام التي تواجه سؤال احلضارة

ة ونَقل الصوت والصورة، فاملقياس الديني لصيغ  والدواب وإن صعد القمر وفت ت الذر 

م يان مركزية اآلخرة واعتبار كل علوالعالقات بني املؤمن والكافر وعقد ألوية الوالء والرباء، وب

ا ظاهرية هذا هو أصل سؤال احلضارة الذي جيب بيانه.  الكافر علوم 

ومل ينفصل الكفر يف القرآن الكريم وما يتبعه من انحطاط القيمة ملجرد عامرة األرض أو 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ]التقدم املعريف أو اإلنساين 

 .{9:}الروم [ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

فعامرة األرض ال تغني عن اإليامن والعبودية، بل ال قيمة هلا أصال  بدون اإليامن، ولو 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ] صاَحبها كل تقدٍم ومعرفةٍ 

 .{82}غافر: [ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

بر كتاب اهلل عز وجل وجد أن اإلنسان إذا أعرض عن اإلسالم والوحي ف مه ريَد تكقَ وَمن تد 

 .{17}عبس: [گ گ ک ک]منحط ا يف نظر اهلل ونظر أهل اإليامن  ااإلهلي وأصبح مهان  

واإلنسان إذا هو  دينه فإنه ُيقاد من بطنه وفرجه أكثر مما ُيقاد من عقله وضمريه، ويستوي 

 يف ذلك عوام الكفار وعباقرهتم.

هم ما تعجبت. ت أحوال الكفار وسري   ولو تبرص 

والذي  Richard Feynman يزياء يف القرن العرشين ريتشارد فاينامنأنظر إىل عبقري الف

ا يف الفواحش ال  ا منغمس  ا ألينشتاين كيف كان حاله األخالقي وكيف كان عربدي  كان ُيصنف ند 

ا! خيشى موت ا وال نشور 
 (1)

.  

 وانظر إىل غالبية مظاهرات الغربيني وكيف أن موضوعها األساس زيادة يف التفسخ اجلنيس،

                                                 

(1) http://galileospendulum.org/ 2014/07/13 /the-problem-of-richard-feynman/ 
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ومطالبة  للتعري، بل ووصل هبم احلال إىل التظاهر وتنظيم الفاعليات الكرب  للسامح هلم 

بمامرسة ليس الشذوذ اجلنيس فهذا حاهلم وديدهنم وليس تقنني أوضاع الشواذ جنسي ا فإىل ذلك 

اجتهت اآلن أغلب دول الغرب، وإنام يطالبون بالسامح هلم بالشذوذ اجلنيس مع األطفال الصغار، 

 .NAMBLAاجع يف ذلك تنظيم رجال حيبون األطفال ر

(North American Man/Boy Love) (1)
. 

وسويرسا اآلن بصدد املوافقة عىل مرشوع السامح بزنا املحارم
(2)

.  

ويف السويد متت املوافقة رسمي ا عىل االستمناء يف األماكن العامة
(3)

.  

أعالهم عىل – العامل تقانة وأكرب معدالت اغتصاب عىل اإلطال! حرصية بأكثر دول

-اإلطال! بلجيكا وروسيا والسويد وأملانيا وكندا وحتتفظ أمريكا باملرتبة األوىل
(4)

.   

ا من الشذوذ اجلنيس  . ويطالب أكثر من أربعةومخس مواطني الدول الغربية يامرسون نوع 

                                                 

(1)https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Man/Boy_Love_Association 

(2) https://www.youtube.com/watch?v=rlH33btuhdM 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2424416/Swedish-court-rules-IS-legal-

masturbate-public-directed-specific.html 

(3) http://www.dailymail.co.uk/news/article-2424416/Swedish-court-rules-IS-

legal-masturbate-public-directed-specific.html 

ثق ما ُيغني عام ، لكن فيخادشة بط التوثيقية من صورٍ يف أحياٍن كثرية نتوقف عن توثيق ما هو أشد بشاعة  ملا بالروا - ام يو 

 -نتغافل

(4) http://www.worldblaze.in/top-10-countries-with-highest-rape-crime-in-the-

world-2015/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Man/Boy_Love_Association
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrlH33btuhdM&h=DAQEbyClrAQGEiynw3l2dLPb4lSBJ1kxHreKTPZUI-LpghQ&enc=AZOSPfoUdMhW4oS1kPGzuaHY0CT5m5pkZEpIUxlOxK0ExYpIGp83CgFHjU8VyOjviqCtt35BAYawpIT21Yt4wKL1IChQDor5erHrQwbw9koDCsb22B_K-tof8gLoNaWmvVc63Q2Ak6arfzlmXIuAyS6_09b-1TSMqXgqehAKUIKjy7b3gvX0EN3efneiFXMLxrteuApHQxTb9mTxd-3B5ND2&s=1
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2424416/Swedish-court-rules-IS-legal-masturbate-public-directed-specific.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-2424416/Swedish-court-rules-IS-legal-masturbate-public-directed-specific.html
http://www.worldblaze.in/top-10-countries-with-highest-rape-crime-in-the-world-2015/
http://www.worldblaze.in/top-10-countries-with-highest-rape-crime-in-the-world-2015/
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أمخاس املجتمع الغريب بحرية ممارسة الشذوذ اجلنيس
(1)

 . 

اض يف أمريكا وحدها تصل رسمي ا إىل مليون حالة إجهاض سنوي اوعدد حاالت اإلجه
(2)

  . 

 ختيل!

ا مد   الغربيني ويعرف مأكلهم ومرشهبم ومنكحهم والذي حُياور ال تعلقهم بامليدرك متام 

ون كالدواب أهنم يعيش. مما يقطع تزكية اإليامنيةاالنعدام التام لل، يف مقابل نيا عندهمومركزية الد

 فر!. واألنعام ال

 .{12}حممد: [ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ]

 .بوضوٍح  التي رسمها القرآن عن شخصية الكافرتتجىل الصورة وس

ويركضون خلف كل شاٍذ  ،فبسبب بعدهم عن اإليامن يلهثون يف اسطبالت امللذات

 وغريب، وال يبالون باحلرام يف املأكل واملنكح وال يميزون بني الطيب واخلبيث.

 تقشعر له األبدان وتشيب له الولدان. وال هيتمون حلظة  بيومٍ 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ]

 .{179}األعراف: [ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

فال يستغر! هؤالء اجلهلة إال يف تدبري أمر دنياهم فصارت املركزية هي مركزية احلياة الدنيا 

 وصارت املصلحة هي مصلحة املادة، وصارت الغاية هي الدنيوية وال غري.

 فام الفر! بني َمن هذا حاله وبني األنعام والدواب؟

 [ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 .{44}الفرقان:

يا ويستعد ليوم رحيله فهو جاهٌل حيسبحانه، فكل َمن مل يعقل غاية وجوده وعبوديته خلالقه 

                                                 

(1) http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/ 

(2) http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm 

http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-homosexuality/
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وحصد أعىل  Higgs boson ورصد اهليجزات bosonsكالدواب، ولو فت ت البوزونات 

الشهادات، ولو كان ذا منجٍز معريٍف مهام عال شأن منجزه أو نزعٍة سلمية مهام كان رونقها فسيظل 

 بميزان الوحي جاهال  يغشاه الرجس.

 .{100}يونس: [ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]

 إال الكفر، وال يقابل الكفر إال فاإلعراض عن اإلنصياع التام حلكم الوحي ليس له مسمى  

 .{4}املمتحنة: [ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]البغض 

 لكن هل كل عمل الكافر يف الدنيا هباء منثور؟

 الذين ال يؤمنون باهلل وال يرجون ثوابه، وال" :يقول الشيخ عبد العزيز الزنداين حفظه اهلل

خيافون عقابه يعملون أعامهلم وهم ال يريدون هبا وجه اهلل، وال يبتغون رضاه وال هيمهم هل 

ا،   مل فهم هبذا ال يستحقون الثواب عىل العمل وإن كان صاحل ا، ألهنم كفارٌ عملوا حالال  أم حرام 

ضالله عىل كفره و يقصدوا به أن ينالوا ثواب رهبم، وال ابتغوا به رضا خالقهم. والكافر ُمعاقٌب 

 ستامع إىل البيان اإلهلي الذي جاء به املرسلون، زيادة  عىل؛ ألنه مل يبحث عن دين اهلل ومل حياول اال

ا، لذلك فعمله مردودٌ ذل  رهعىل كف وهو معاقٌب  ك فهو إذا سمع آيات اهلل ُتتىل عليه، اختذها هزو 

 .{23}الفرقان: [چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ]

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې]

 .{18}إبراهيم: [ ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ]   

"{39}النور: [ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
(1)

 . 

 إن القضية ليست فعل اخلري وإنام القضية اآلكد هي: ملن تفعل اخلري؟

                                                 

 .9ص ، عبد املجيد الزنداين،التوحيد (1)
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ا  ا وتفعله ملصلحتك الشخصية كمزيد سعادةٍ أو تسميٍع يف الدنيا، أم انكسار  وهل تفعله اتفاق 

ا بعبوديته؟  هلل ورض 

-حمضة قبل مبعث رسول اهلل  فهذا عبد اهلل بن ُجدعان مأل جزيرة العرب أعامال  إنسانية  

ا هلل سبحانه، فكام أخرب - اهلل عليه وسلمصىل ، لكن كل هذا مل ينفعه ألنه مل يفعل ذلك انكسار 

ئتي ال ينفعه، إنه مل يقل يوًما رب اغفر يل خطي»النبي صىل اهلل عليه وسلم يف صحيح مسلم أنه: 

 .«يوم الدين

ىل اهلل عليه ص-مٍد يف ميزان اهلل تعاىل طاملا مل يؤمن بنبوة حم وليس لكرم حاتم الطائي وزنٌ 

، وقد جائت ابنة حاتم الطائي إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم تقص عليه خرب أبيها -وسلم

«لو كان مسلام  لرتمحنا عليه»وكرمه فقال صىل اهلل عليه وسلم: 
(1)

 . 

فكل َمن كفر بنبوة حممٍد صىل اهلل عليه وسلم، واعرتض عىل بعثة اهلل له فعمله من اخلري 

 [ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]وٌد عليه مرد

 .{54}التوبة:

 .{80}التوبة: [ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]وهو مأخوٌذ بكفره 

 ى ې ې]وليس أكفر من الذي يرد عىل اهلل وحيه ويعرتض نبوة نبيه وينكر رسالته 

 .{9}حممد: [ەئ ەئ ائ ائ ى

 ې]وات رشط القبول واألعامل حتى لو كانت حممودة يف ذاهتا، فإهنا ُترد عىل صاحبها لف

 .{18}إبراهيم: [ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 

  

                                                 

 .دالئل النبوة للبيهقي (1)
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 لكن إذا كان الكافر هبذا االنحطاط فام معنى تقدمه املعارص؟

 ملاذا هو منترص تقانًيا وسياسًيا وعسكرًيا بام ال خيفى عىل متابع!؟

ريٌن بمن علم قيف البداية البد أن نقرر أن تقدم املادة يف الغرب ناتج عن أخذ باألسباب، وال

ل...  ُيموِّ

 :التالية املعطياتفإذا نظرت إىل 

 جامعة( 500يف العامل اإلسالمي كله، هناك ) -1

 جامعة(. 5758يف الواليات املتحدة األمريكية هناك )

 من دخلها القومي عىل األبحاث والتطوير %13تنفق إرسائيل  -2

 حاث والتطوير.من دخلها القومي عىل األب %0.0001يف حني ُتنفق مرص 

ميزانية البحث العلمي يف جامعة هارفارد تفو! ميزانية البحث العلمي يف مجيع الدول  -3

 العربية بام فيها دول اخلليج.

  :البديهية هي النتيجةفإن 

 -سنة املاضية 105خالل ال-هيودي بجائزة نوبل 180فوز 

مسلمني باجلائزة 3وفاز يف الفرتة ذاهتا 
(1)

.  

 ل! : البحث العلمي قرين بمن يدفع أكثر، َمن ُيموِّ فادةالدروس املست

 فال تطلب أكثر ملجرد كونك ُمسلم!

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی]وال تطلب إهالك القرى ملجرد أهنا كافرة 

 .{117}هود: [حب

                                                 

 .بترصف 23-22يف بناء الوعي، د.خالد صقر، مركز تفكر، ص(1)
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 هذه هي القضية.

فقط ألننا مسلمون، وأن هُيزم الغرب بام هم  فالذي يتوقع أن ننترص بام نحن فيه من بالدةٍ 

فقط ألهنم كافرون هو أبعد الناس عن فهم سنن اهلل يف كونه، وآياته يف كتابه،  ن مثابرة وجدٍ فيه م

فقد دلت نصوص الكتاب العزيز أن إهالك الظاملني إن ام يكون بالعدل والقسط ال بالظ لم واجلور 

 ، أي بالعدل ال بالظ لم.{41}املؤمنون: [ مئ حئ جئ]

: الشعراء] [ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ] :وقال تعاىل

208-209]. 

سة عن الظ لم ؛ لكامل عدله يف أخذه وعقابه؛ فال يصيب بعذابه إال   ه اهلل تعاىل ذاته املقد  فنز 

د وظلم.  من عتا ومتر 

ك ال يكون وحده سبب ا إلهالك  ومن أجل ذلك فقد ذهب القرطبي يف تفسريه إىل أن  الرشِّ

 مئ حئ جئ ی]بني العباد؛ لقوله تعاىل  تظاملٌ  يف األرض، أو األمم حت ى يقرتن به إفسادٌ 

 .{117}هود: [حب جب يئ ىئ

، ولو وعيت ما عجبت!  هذه سنة اهلل يف كونه، ولن جتد لسنة اهلل تبديال 
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 ا"اهلل فقط ميكن أن ينقذن"

 الوجودي مارتن هايدجر
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 حدود العلم املادي التجرييب   
 لظاهرة ثم حتليلها بغية تفسريها واالستفادة منها!: رصد اتعريف العلم هو

مبدأ عدم اليقني أو مبدأ  Werner Heisenbergومنذ اكتشف عامِل الفيزياء األملاين هايزنربج

، تبني أننا سنظل حمرومني لألبد من معرفة احلقيقة الكلية uncertainty principleالريبة 

 باستخدام العلم وحده!

يستحيل حتديد موقع ورُسعة أي جسيم يف وقٍت واحد "قني عىل أنه: وَينُص مبدأ عدم الي

، فنحن ممنوعون من معرفة موقع ورُسعة اجلسيم يف آٍن واحد، وليس لنا أْن نختار إال نِصف "

 أما احلقيقة الكاملة فنحن ممنوعون من معرفتهـا. احلقيقة،

ا من قوانني الطبيعة ا صارم   ، وال يرتبط بأي شكل من األشكالُيَعدُّ مبدأ عدم اليقني قانون 

 ببعض القصور املوجود يف أجهزتنا، أو بقدراتنا عىل الرصد، بل هو قانون كوين.

ا لُقدرة  ا يف تاريخ العلم احلديث، حيث أنه يضع حد  ولذا فهذا املبدأ من أعظم املبادئ أثر 

مي، يقول ثر عىل العقل الِعلاإلنسان عىل قياس األشياء، وكان هلذا املبدأ تأثرٌي فلسفيٌّ عميُق األ

لقد تم احلصول عىل صورة معتدلة هلذا العامل، " Schrödingerالفيزيائي النمساوي رشودينجر:

 ."بتكاليف باهظة

ا بجدران بالنك التي ال نستطيع  والغريب أن هذا النصف املُتاح لنا معرفته حمفوٌف أيض 

 جتاوزها علمي ا.

 من عمر الكون.  46-أس  10ية فنحن مثال  لن نعرف ما قبل الثان

فالعلم ال يقبل أن يكون احَلكَم األخرَي عىل القضية الُكلية يف الوجود، ألنه بذلك يكون مثل 

 البس ثويب زور، وكاملُتلبس بام مل ُيعط.

ومل متر عىل اجلنس البرشي إال عقود قليلة بعد صدمة مبدأ عدم اليقني، حتى ظهرت يف 

رية جديدة، تدمر كل ما بقي لنا من أمل يف حتصيل معرفة موضوعية ستينيات القرن املايض نظ

والتي  Butterfly Effectمتكاملة عن هذا النصف من العامل اخلارجي، إهنا نظرية تأثري الفراشة 
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 لنا معها منشور قادم إن شاء اهلل!

التي تؤكد أنه ال يوجد  Gödel Incompleteness Theoremوقبلها كانت مربهنة جودل 

 نظام ريايض متكامل.

ا من حقل املعرفة، وهو ليس موضوعي وإنام ذايت  فالعلم ال ُيغطي إال جانب ضيق جد 

خيضع للرؤية البرشية وحتلله القدرة البرشية، والعلم لن يقرتب من أسئلة الوجود الكرب  مثل: 

 ملاذا نحن هنا، وإىل أين نحن ذاهبون؟

كان يف مقدرة االنسان الوصول لألفضل واألكمل  ولذا ملا سألت دير شبيغل هايدغر عام إذا

 . "اهلل فقط يمكن أن ينقذنا "عرب مساعيه وأبحاثه قال :

Only God Can Save Us, Heidegger, The Man and The Thinker, p.45 

 ُنقطة انتهى.
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 العلم قرين مبا هو مادي   
 لن ُيلل العلم سبب ترفعك عن املعصية!

 ن مصدر القيمة أو معنى األخالق أو غائية التحشم!لن جييب العلم ع

ال توجد ُأسس علمية لألخال!، لقد فشلت وستفشل كل حماوالت "يقول أينشتاين: 

ا لألخال! "إخضاع األخال! لقوانني العلم ومعادالته، فلن يكون العلم مصدر 
(1)

. 

 

، ال عالقة هلذا ا مله من رصاٍع ملايض بام حيواملايض التطوري الذي تفرتضه نظرية التطور مثال 

 وانتخاٍب لألصلح بحارضنا األخالقي الذي نتطلع أن يسود. 

فالتطور الدارويني ال ُينتج إال أمثال هتلر، واملجتمع الدارويني ال يكون إال جمتمع فاشستي 

ينترش فيه التعصب العنرصي والتصفية العرقية، كام يعرتف ريتشارد داوكينز
(2)

. 

املطلقة ال يمكن التاسيس هلا إال يف إطار الدينفالقيم األخالقية 
(3)

. 

واإلجابة الوحيدة التي تتيحها املواقع العلمية عن كيفية تنظيف السوط اجللدي، إذا علقت 

 يد!، هي: هيدروجني بريوكس-أحد أنواع الشذوذ اجلنيس–به دماء أثناء ممارسة السادية املازوكية 

العلم داخل معمله، وأن يامرس الناس قيمهم يف هذا اإلطار يمكن استيعاب أن يظل 

 وأخالقياهتم وفق نسق آخر بعيد عن الطرح العلمي، فالعلم للامدة وجلواب أسئلة كيف. 

 مثل: كيف نأكل وكيف نلبس وكيف نرشب.

 أما أسئلة ملاذا.

 …مثل ملاذا نعيش وملاذا نعتنق األخالق وملاذا نبحث عن غائية وجودنا و

                                                 

(1) Max Jammer, Einstein and religion, p.69. 

(2) Selfish Gene, p.2, 3. 

 A Devil`s Chaplain, p.93 ريتشارد داوكينز (3)
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 حرصية داخل ميدان اإليامن فقط. فهذه أسئلة أجوبتها

 وهكذا يعيش اإلنسان متكامل البنيان النفيس والبدين والروحي. وال توجد ثمة مشكلة!

لكن أن يظهر لك كهنة العلامنية العرب فجأة  ويقومون بالتبشري بكهنوهتم العلامين، 

 ُحر. ة كلويعتربون الرؤية العلامنية هي التفسري األصلح لإلنسان فهذا ما يثري حفيظ

إذ كيف تطلب مني أن أتبنى رؤيتك العلامنية للوجود، وهي رؤية تفتت القيم األخالقية 

وتصمها بالنسبية، وهي رؤية ُتضعف قيمة اإليامن يف القلوب وتقلص تطبيقات اإليامن والتزكية 

 الروحية يف احلياة العملية.

 فتظهر التعاقدية يف التعامالت بدال  من الرتامحية.

اد. وتظهر ا عن اإليثار والتو   املصلحية املادية عوض 

ا! ا وإال فأنت لست متفتح   وُيطلب منك بانتظام أال يتمعر وجهك إذا رأيت منكر 

وُيطلب منك بانتظام أن تغض الطرف عن القيم املبتذلة واألفكار الوضيعة واألغاين 

 اهلابطة.

 الوالء إلخوانك املسلمني. وُيطلب منك أن تقوم بإحالل الوالء حلدود الوطن بدال  من

 وُيطلب منك أن تنسى تاريخ أمتك اإلسالمية وُتركز فقط عىل القومية التي أنت تابٌع هلا!

الراصد حلال العلامنيني العرب يف بالدنا يلحظ قفزاهتم املتتالية نحو الكهنوتية والتبشري و

، إسالمي سمة كل علامين عريب بالعلامنية، وصار التنفري من اآلخر واإلقصاء امُلتعمد لكل ما هو

 وصار حظ العلامين العريب من العلامنية هو بمقدار انخداش عالقته باإلسالم واملسلمني.

وقد قامت العلامنية العربية عرب الربامج التلفازية والقنوات اإلعالمية التي تبث أفكارها من 

 خالهلا قامت باستبدال املرجعية التأويلية بمرجعية الرشع.

ا عن تطورات العلامنية يف بالدنا أهنا: ويقو ولت من حت "ل الباحث إبراهيم السكران متحدث 
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كوهنا مهمومة بتنمية اخلطاب اإلسالمي إىل الوشاية السياسية ضده، والتعليق خلف كل حدث 

، وغدت مولعة بالربط اجلائر بني أحداث العنف "إسالمي"أمني بلغة حتريضية ضد كل ماهو 

 ."وية، وبالغت يف االستخفاف بكل منجز تراثيواملؤسسات الدع

ا يف ذاته لد  العلامنيني العرب!  وصار نقد األمة وبيان كل مثالبها وإخفاء كل خرٍي فيها هدف 

وال ختطيء عينك حال العلامين العريب حال ظهوره عىل التلفاز فهو الذي اعتاد اللمز يف 

 مرويات السنة النبوية.

ا بخرٍب مدفوٍن يف أحد كتب التاريخ والعلامين هو الذي يطري  ة أمجع أفاضل األم -فرح 

ويتجاهل يف الوقت ذاته صحيح األحاديث واألخبار التي  -وحمدثيها عىل نكارته ووضعه

 تعارض ذاك النقل. كل هذا أمال  من العلامين يف تشكيك األمة يف ثوابتها وفضل سلفها!

الرتاث والكذب عىل التاريخ وتسخيف  ويف مقابل كل هذا اإلجحاف يف التعامل مع كتب

خري القرون وغمزهم وملزهم، جتد اللغَة الناعمَة البشوشة يف التعامل مع خصوم احلل اإلسالمي، 

وحقهم يف احلرية والتعبري، والتفهَم الودوَد للدراسات التجديفية والروايات العبثية الكفرية، 

 إبراهيم لباحثل هنا والكالم–يفعلها الغريب ذاته بطريقة ال "غريب"والتصفيَق املستمر  لكل ماهو 

بلغٍة تفخيمية وقورٍة، وإسقاَط التجارب العلامنية يف التاريخ  الغربية األعالم وَعْرَض  -السكران

نسية كرصاع الكنيسة مع العلم والثورة الفر-األورويب عىل جمتمعنا بشكل اليليق بشاب مسلم 

 .-وعرص األنوار ونحوها

 كد خبث العلامين يف هذه املرحلة من التبشري الكهنويت بعلامنيته أنه يقوم بالرتكيزوأكثر ما يؤ

عىل أخطاء املقاومة أكثر من أخطاء املحتل، واملطالبة املستمرة بمواجهة املرشوع العسكري الغريب 

ن كان مَ بورود السالم الغاندية.. إىل آخر سلسلة التطورات املوجعة من التبعية التامة لآلخر كائن ا 

 طاملا أنه ليس مسلم وال حيمل َهم املسلمني!

وحتى لو كانت عبادة بقر فهي مقبولة من العلامين ويمكنه التعايش معها، أما القيم 

ا.  اإلسالمية والسنن الظاهرة كاللحية والنقاب فهي ُتسبب له حكة  واشمئزاز 
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تجاوز حيز املسجد. أما وال مانع لد  العلامين من إسالم الدروشة، واإلسالم الذي ال ي

إسالم التحرر واالستقالل،  -صىل اهلل عليه وسلم -اإلسالم الذي جاء به حممد ابن عبد اهلل

 إسالم القيم والشمولية فإن هذا اإلسالم لد  العلامين مرفوٌض مرفوٌض مرفوض .
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 مشكلتنا مع العلمانية   
كام الرشيعة كام هي قيٌد عليهم، فكذلك ما ال يفهمه كهنة العلامنية يف بالدنا العربية أن أح

 [ ٹ ٹ ٹ]أحكام العلامنية قيٌد علينا، فإذا تال شخٌص مسلم املصحف فقرأ: 

 فال ؟؟ !! {178}البقرة: [ ک ڑ ڑ]يعلم أنه ُمكلف أن يصوم. أما  ،{183}البقرة:

 وإذا كان اهلل ورسوله قد حرم الزنا وحظر الربا ومنع اخلمور وحارب امليرس، وجاءت

العلامنية لتحمي الزاين وتتبيح اخلمور وتنظم القامر، فكيف يكون موقف املسلم بينهام أيطيع اهلل 

 ورسوله أم يطيع العلامنية ؟

آية من القرآن الكريم وهي: آيات  600فالذي يريد فصل الدين عن الدولة يريد إلغاء 

 محراب ؟؟ هل هذه آيات للدنيا أم لل {275}البقرة: [ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ]األحكام 

 وهذا قانون جنائي . {178}البقرة: [ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ]

 هذا قانون دويل. {216}البقرة: [ٻ ٻ ٱ]

هذا قانون  {282}البقرة: [ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 إثبات حلكم الدنيا واملحاكم أم آيات تعبد وحمراب ؟ 

يا يقول العلامء: إنام الدن يف اإلسالم األمُر كله هلل، وقيرص وما ملك عبٌد هلل وإن أَبى، وكام

موضوع الدين 
(1)

. 

واإلنسان متى حلل احلرام املجمع عليه أو ":  -رمحه اهلل -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

ا باتفا! الفقهاء ا مرتد  َل الرشع املجمع عليه كان كافر  م احلالل املجمع عليه ، أو بد  "حر 
(2)

. 

باهنم أرباب ا من دون اهلل حيث أطاعوهم يف هؤالء الذين اختذوا أحبارهم وره"ويقول: 

حتليل ما حرم اهلل وحتريم ما أحل اهلل، فهم فقط تابعوهم عىل التبديل ، واعتقدوا حتليل ما حرم 

                                                 

 .مناظرة بين دكتور عمرو حمزاوي وأستاذ صبحي صالح .التيار اإلسالمي والليبرالية  (1)

 .267-3جمموع الفتاو   (2)
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ا لرؤسائهم مع علمهم أهنم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد جعله  اهلل وحتريم ما أحل اهلل اتباع 

ا مع أهنم مل يكونو يسجدون هلم، فكان من اتبع غريه يف خالف  ا ُيصلون هلم أواهلل ورسوله رشك 

ا مثل هؤالء  الدين مع علمه أنه خالف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله اهلل ورسوله مرشك 

"
(1)

. 

م اهلل وحتريم ما  أليس كهنة العلامنية من مجلة الذين يطلبون من ا أن نطيعهم يف حتليل ما حر 

 أحل؟

ن إن من الكفر األكرب املستبني تنزيل القانو ": -رمحه اهلل-د بن إبراهيم يقول الشيخ حمم

اللعني منزلة ما نزل به الروح األمني عىل قلب حممد ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ يف احلكم به بني 

 ىئ مئ حئ جئ]العاملني، والرد إليه عند تنازع املتنازعني، مناقضة  ومعاندة  لقول اهلل عز وجل: 

. فإنه ال {59}النساء: [ مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ

، بل  جيتمع التحاكم إىل غري ما جاء به النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ مع اإليامن يف قلب عبٍد أصال 

 ."أحدمها ينايف اآلخر

فالثقافة اإلسالمية ال تقبل املفاهيم الليربالية العلامنية مهام غريت من شكلها ، وهي يف 

 .هامع تامٍ  تعارضٍ 

 !"الدين هلل والوطن للجميع"مقولة فمثال  

 -للجميع والوطن هلل الدين أي–وهذه املقالة ": -رمحه اهلل-قال العالمة بكر أبو زيد 

 سالم واصول احلكم.مناقشة كتاب اإلاملصدر: . "الردة توجب

بية إىل غبل يعرتف العلامين العريب الشهري أركون أن مقولة الدين هلل والوطن للجميع مقولٌة 

 حٍد كبري، فالدين للشعوب متارسه يف الشارع كام يف البيت يف معامالهتا يف كل يشء.

                                                 

 .70-7جمموع الفتاو   (1)
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ففي اإلسالم األمُر كله هلل، وقيرص وما ملك عبٌد هلل وإن أَبى، وكام يقول العلامء: إنام الدنيا 

 موضوع الدين.

:  -نية العربالذي فِهم اإلسالم أكثر مما فهمه كهنة العلام-يقول صامويل هنتنجتون 

والدولة اإلسالمية ليست رفضا للحداثة وإنام رفٌض للغرب ورفٌض للثقافة العلامنية النسبية "

املرتبطة به ،إهنا رفٌض ملا ُيطلق عليه التسمم بالغرب الذي يصيب املجتمعات غري الغربية، إنه 

"لكن لن نكون أنتم  -سنتقدم  -إعالن كله كربياء يقول سنكون حداثيني
(1)

.  

 

  

                                                 

 .168ص 1999احلضارات،صامويل هنتنجتون، ترمجة :طلعت الشايب الطبعة الثانية  صدام (1)
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 الوالء والرباء العلماني   
أصل العلامنية الغربية التمييز بني الناس عىل أساس األرض وحدود جغرافيا الوطن سواء  

 يف اخلدمات احلكومية أو الوالء القلبي!

مهاجرين غري "فال غضاضة عندهم من تضييق اخلنا! عىل املهاجرين وتلقيبهم ب

 ."رشعيني

 دمات احلكومية بل وعدم مساواهتم بأبناء الوطن. وال غضاضة من حرماهنم من اخل

لكن أن تقول لنفس هؤالء العلامنيني نحن لن ُنسوي بني الناس عىل أساس الدين، فيكون 

ر وجهه  للمسلم حقو! داخل الدولة غري حقو! الكافر؛ فهنا سينتفض العلامين ويرتعد وحْيم 

ر أن يسلب أكثر من ويبِح صوته من هول الصدمة، مع أنه نفس الشخص الذي  قبل حلظات قر 

 ."غري أبناء الوطن"هذه احلقو! من 

فقد انتقل معقد الوالء والرباء يف قلب كهنة العلامنية من الدين إىل الوطن ومن حب اهلل إىل 

 حب حبة الرمل.

 .{176}األعراف: [ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے]فالعلامين وبسبب علامنيته 

ء واكتفاء بالعاجلة ورصف نظرك عن اآلخرة فقوام العلامنية ربطك باألرض ال بالسام

 .{38}التوبة: [ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ]

فحني اهنارت العقيدة يف النفوس وتشبعت القلوب باإلخالد إىل األرض مل حتتمل أن يكون 

ا هلل، ومل حتتمل احلب يف اهلل والبغض يف اهلل.  الكافر عدو 

 . أخرجه أمحد يف مسنده!"بغض يف اهللأوثق عر  اإليامن أن حُتب يف اهلل وتُ "مع أن : 

ا لإلقصاء  ولذا فأنت لو جعلت الدين أصال  يف تعاملك لرصت أمام كهنة العلامنية رمز 

 والتخلف والرجعية!
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يف حني لو جعلت الوطن أصال  يف تعاملك لرصت أمامهم وطني خملص رشيف ابن 

 األرض الطيبة!

ا وإ ا وهنا يصبح التمييز عىل أساس الوطن صالح  ا وعىل أساس الرشيعة ختلف  خالص 

 ورجعية!

 إن هؤالء لو ُأرشبوا حب اهلل لسام عندهم حب اهلل عىل حب الرمل!

إن أصل علامنية هؤالء هي صيانه أنفسهم ومنافعهم املادية أكثر من صيانة دينهم، فصاروا 

جه من يسب ويلبسون المة احلرب ملن يتعرض لوطنهم بكلمة تبخيس أو حتقري بينام يبتسمون يف 

 رشع اهلل ويسخر منه!

 إن أمثال هؤالء لو مل يراجعوا منزلة اهلل يف قلوهبم قبل املوت هللكوا!

فام أعرس عىل العقل العلامين من العداوة القلبية ألعداء اهلل من الكفار واملنافقني، ولو كمل 

  حب اهلل يف القلب الستحال أن حيب اهلل وعدو اهلل يف آن!

فاطمة " اشتد رصاخ كاهنة العلامنيةء والرباء بصيغته العلامنية ما جر  حني ومن صور الوال

يف مناظرهتا مع الشيخ حممد الفزازي ملجرد املساس يف ظنها بموقف حدث بأحد  ،"ناعوت

 ميادين مرص.

فالدولة يف النموذج العلامين موضع تقديس والشعب مصدر ترشيع، وحماولة حماكمة 

ا للمنظو  مة القيمية أمر غري مقبول.الشعب حتى طبق 

فتصبح الدولة ِحجر حمجور، ويمتنع املساس بسمعتها، ويتعلم األطفال منذ نعومة 

بِّلون تلك القطعة ويرفعوهنا  -الَعَلم-أظفارهم كيف يتقنون االنحناء لقطعة قامش  وكيف يق 

لو كان هؤالء وُيعظموهنا ألهنا تشري إىل دولتهم هم فقط وليس دولة أخر  من دول األغيار، و

 األغيار أطهر منهم وأنقى!

ا للدولة يف اإلطار العلامين.  وُيعقد لواء الوالء والرباء حرصي 

وكان اختفاء املرجعية املطلقة والقيمة املتجاوزة داخل النسق العلامين سبب ا اضطر العلامنيني 
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طلقة لك املرجعية املإىل البحث عن مرجعية أخر  ُيعقد هلا الوالء والرباء فأصبحت الدولة هي ت

 والقيمة األسمى.

ا، وقد خاضت بالفعل  ا ُمستباح  يف املقابل يصبح اخلوض يف بقية الدول والشعوب أمر 

الكاهنة فاطمة ناعوت يف أفغانستان وكيف أن أفغانستان تستحوذ أعىل نسبة حترش يف العامل، مع 

 .أن هذه أحد أشهر أكاذيب العلامنيني العرب

ا لكن الشاهد من ا لكالم ليس كذب االدعاء من عدمه وإنام الشاهد أن جُتعل الدولة حرم 

ا.  ُمصان ا ويصبح غريها كال  ُمستباح 

إنه النظام العلامين الكهنويت القوجمي اجلديد، الذي ال تعنيه القيمة وال مع َمن احلق بقدر ما 

 تعنيه حدود سايكس بيكو.

هلذه األفكار القومية يروجون ألفكاٍر كانت وال يدري كهنة العلامنية العرب أنه بدعوهتم 

ا يف نشوب احلربني العامليتني األوىل والثانية، فقد قامت احلربان العامليتان بسبب  سبب ا مبارش 

 دعاو  القومية والشعب العضوي. 

ا يف مقتل  من سكان العامل عىل يد هتلر، فقد  %5فالقومية العلامنية املجنونة كانت سبب ا مبارش 

نموذج هتلر هو نموذج القومية اإلملانية بحث ا عن الرايخ الثالث الذي يسوده الشعب األملاين كان 

 فحسب. ومؤسسة اإلبادة يف الدولة النازية كانت ُتسمى مؤسسة تدعيم القومية األملانية.

بل إن كل األيديولوجيات التي حتاربت طوال القرن العرشين من فاشية إىل ماوية إىل 

نت من نتاج العلامنية القومية، واحلرب العاملية األوىل سببها رصاصة أحد القوميني ستالينية كا

الرصب عندما اغتال ويل  عهد اإلمرباطوية النمساوية، فالقومية هي شكل غري عقالين من 

األشكال التي تطالب الغري باالعرتاف بقيمة متجاوزة ألُمة من األمم ومن أجل هذه القومية 

 كملها.ُأبيدت دول بأ
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القومية ليست هلا جذوٌر عميقة يف النفس البرشية ، وقومية عبد  "يقول أرنست جلنر:

النارص انتهت بنهايته، وأقو  القوميات يف العامل هي مصدر أشنع احلروب كالقومية النازية يف 

لتي دعا هلا اأملانيا والقومية الفاشية يف إيطاليا، واهنارت اإلمرباطورية العثامنية حتت وطأة القومية 

أتاتورك، والقومية تعمل عىل تصفية الداخل من األغيار والتلذذ باحلياة يف جمتمع قومي صايف كام 

"-واملعاقني واملرىض واألقزام والسالف–فعلت أملانيا مع اليهود والغجر 
(1)

.  

تشـار سوالقوميـة هي حماولة خبيثة لتغيري التاريخ وإبعـاد النـاس عن الدين ؛ ولذا يقول امل

فمن يريد أن يؤكد عىل مرصية مرص وينفي عروبتها وإسالميتها ما عليه إال أن "طار! البشـري : 

ا منفصال  عن  جيمع وقائع التاريخ التي حدثت يف مرص وُيلم بكل ما قيل عن مرص ويقيم منه بناء 

م . فامله"الم غريه من األحداث املحيطة، وال هيم إذا كان أهل مرص راضني بانتامئهم ألمة اإلس

(2) هو مترير القوميـة عىل الُسذج من النـاس!
. 

 فالقوميـة نبات شيطـاين هتدف لتقويض املشـروع الديني.

ولن متحو األيام جمازر القوميني الرصب بحق املسلمني، حني كانت رصبيا تدعو لرصبيا 

ومي جمرم  رصيب قالكرب  والكروات يريدون كرواتيا الكرب ، ولن ينسى العامل كيف أن علامين

آالف مسلم يف حميط مدينة  8قتل يف عملية واحدة  Ratko Mladićمثل راتكو ميالديتش 

وكيف أن عبارات قومية مثل املوت  Srebrenica massacre 1995يوليو  13رشبنيتشا يوم

ج هلا العلامين  " Albanians Long live Serbia—death to "لأللبان وعاشت رصبيا  التي رو 

كانت سبب ا يف أكرب جمازر  Slobodan Miloševićقومي املجرم سلوبودان ميلوسوفيتش ال

 يشهدها العامل منذ احلرب العاملية الثانية.

ومن أجل ذلك نحن نحذر وبشدة من كهنة العلامنية العرب الذين ُيروجون للقومية 

                                                 

، مركز األهرام  1993هنـاية التاريخ وخاتم البرش، فرانسيس فوكوياما، ترمجة : حسني أمحد أمني الطبعة األوىل  (1)

 .236للرتمجة والنرش، ص

 .47دار الرشو! ص، 1996بعة األوىل الط ،املستشار طار! البرشي، احلوار اإلسالمي العلامين (2)
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ني جديد تلر جديد وموسوليوالنعرات اجلاهلية يف بالدنا فبذرة نشأة علامين قومي هي بذرة نشأة ه

 وميلوسوفيتش جديد وراتكو ميالدتيش جديد! 

وسينادي العلامين القومي املرصي بالقومية الفرعونية حتى يتاح له يف مرحلة الحقة إفناء 

 املسلمني واستئصال شأفتهم.

 وسينادي العلامين القومي اجلزائري بالقومية األمازيغية حتى يثري األحقاد وخيرج الضغائن

 وهيلك البالد!

ا  وستظهر قوميات يف كل مكان، وعندنا أعداد من األغرار واملغيبني والسذج ما تكفي متام 

مللء أي حشد ولتضخيم أية فكرة وملتابعة أية دعو  مهام كانت هذه الدعو  حقرية أو إرهابية 

 سق. نأو شاذة، والشباب الصغار يغرهيم الشاذ ويتلقفون الغريب وهيتمون باخلارج عن ال

ودعو  القومية ستقوض أركان املجتمع بدعو  التنقية العرقية، والذي يستنكر ذلك 

 .سيصبح عبء عىل األمة القومية والشعب العضوي

وعندمـا يظهر قوميون علمـانيـون يف أية دولة عربية فإهنم بداهـة  يريدون تصفيـة الديـن 

 حلسـاب أفكـار ونعرات تفتيتيـة منحـازة.

اذهب "ناك قول شهري لكل من يريد أن يتغرب ويرتك القيم الصينية، ُيقال له: يف الصني ه

، واالجتاه الذي ساد يف اهلند وقادها نحو الصدارة يف العقد املايض هو رفض كل "وانظر إىل املرآه

ما هو غريب وهتنيد السياسة واالقتصاد، وأقرت اليابان مرشوع سياسة االبتعاد عن أمريكا وهكذا 

 لتقدم.حيدث ا

لقد ول ت تلك األيام عندما كانت أمريكا تعطس فتصاب "وقد رصح صحايف ياباين بارز : 

"آسيا بالزكام
(1)

.  

                                                 

 .177ص 1999صدام احلضارات، صامويل هنتنجتون، ترمجة :طلعت الشايب الطبعة الثانية  (1)
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فام يقوم به كهنة العلامنية العرب يف بالدنا من حماوالت تغريب هي خيانة بمقياس الدول 

 العلامنية ذاهتا! 

 اجلريوزاليم مقال عىل"تخب اليابان عندما أشرتي سلعة يابانية فأنا ان"يقول شيمون برييز :

 بوست.

إذا كانت املجتمعات غري الغربية تريد التحديث "ولذلك يقرر صامويل هانتنجتون أنه : 

فالبد أن يكون عىل طريقتها وأن حتاكي اليابان يف ذلك وليس عىل الطريقة األوروبية، فعندما 

 -الليربالية  -وا، إن الفريوس الغريب حياول القادة السياسيون تغريب جمتمعاهتم البد أن يفشل

ا آخر يصبح من املستحيل استئصاله، فالفريوس يبقى ولكنه غري قاتل؛  بمجرد أن يسكن جمتمع 

ا، فبمحاولة التغريب يصنعون دوال  ممزقة وال  يظل املريض عىل قيد احلياة ولكنه يبقى مريض 

"نيصنعون جمتمعات غربية وسُتصاب بالدهم بفصام ثقايف مزم
(1)

 . 

فكهنة العلامنية يف بالدنا حياولون تفريغ ُأمة بأكملها من ثقافتها وتارخيها، فالذين ينادون 

ا واعرتفوا بفشل أمتهم  بالعلامنية يف بالدنا خرسوا املعركة قبل أن تبدأ وتركوا الساحة رسيع 

 ومهدوا الطريق للغرب .

ا حال العلامنيني لقد علمتنا  " والليرباليني يف بالدنا : ولذا يقول مجال الدين االفغاين واصف 

التجارب أن املقلدين من كل أمة، املنتحلني أطوار غريها، يكونون فيها منافذ لتطر! األعداء إليها 

وطالئع جليوش الغالبني وأرباب الغارات يمهدون هلم السبيل ويفتحون األبواب ثم يثبتون 

. فالليرباليون هم مارينز العرب"أقدامهم
(2)

 . 

ما هؤالء الناس ؟ إهنم ليسوا عرب ا وال "واصفـ ا هؤالء :  -رمحه اهلل -ويقول الشيخ الغزايل

عجام  وال روس وال أمريكان !! إهنم مسٌخ غريُب األطوار صفيق الصياح ُبليت هبم هذه البالد 

                                                 

 1999صدام احلضارات إعادة صنع النظام العاملي، صامويل هنتنجتون، ترمجة :طلعت الشايب الطبعة الثانية  (1)

 .252ص

 .196غاين صعامل الكاملة جلامل الدين االفاأل (2)
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 من -كام جاء يف احلديث  -إثر ما صنعه الغرب هبا وترك بذوره يف مشاعرها وأفكارها .فهم 

بيد أهنم َعُدوٌّ لتارخينا وحضارتنا ، وعبٌء عىل كفاحنا وهنضتنا .  -جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا 

 -نيونقوهلـا جازم-وعوٌن للحاقدين عىل ديننا والضانني بحق احلياة له وملن اعتنقه، إن هؤالء 

 ."ال يصلحون حلمل أعبـاء وال ملخـاصمة أعداء 

ملية ُمُثلهم نجد من يريدون من ا االستسالم الرصاح هلم، وبينام يتشكك اآلن الغربيون يف عا

ومشكلة العلامين العريب أنه يقبل أية صياغة عدا تاريخ أمته وعدا ثقافتها، فهو عبء عىل األمة، 

ولذا تالحظ أن اشرتاكيو الستينيـات يف بالدنا العربية هم ليرباليو األلفية اجلديدة، فكثري من 

ية وال يف بالدنا العربية بعد سقوط االحتاد السوفيتي وجدوا أنفسهم بال أرضاملثقفني االشرتاكيني 

قضية، فبدءوا البحث عن مربر وجيه للتوجه نحو السفارة األمريكية بأن يعلنوا أهنم ليرباليون 

رأسامليون وبالفعل جلئوا ألمريكا بحجة الوقوف بجانبهم يف مواجهة اإلرهاب، مع أن أمريكا 

ا املاضية .هي التي ساندت   كل الدول اإلرهابية عرب اخلمسني عام 

غت املعنى قبل أن متنحك الرتانزستور، وأسقطت  ومشكلتنا مع العلامنية الغربية أهنا فر 

القيمة واحلس اخللقي أثناء إغرائك بأحدث الباقات، وضي عت الغاية قبل أن جتوجل أول 

نزستور والفضائيات وجوجل أبحاثك، مع أنك من السهولة بمكان أن حتصل عىل الرتا

هم دون أن هيتز يشء من ضمريك!  وتطور 

فاملعرفة التقنية قرينة بالبحث العلمي ال بالعلامنية، وما أكثر الدول املتقدمة تقني ا وهي 

حتارب العلامنية برشاسة، وما أكثر الدول املتخلفة تقني ا وهي علامنية رشسة، وأقل دول العامل تقانة 

بقايا خبث  لكن من -وناميبيا وجامبيا وموريشيوس ليربيا–دول علامنية عتيقة عىل اإلطال! هي 

 العلامنيني العرب أهنم دائام  يومهونك بحتمية احلل العلامين!

خماوفنا من العرص احلديث تنبع من معرفتنا ال "يقول الدكتور عبد الوهـاب املسريي: 

ا، فنحن  تمع نقرأ الصحافة الغربية وندرس املجبسيناريو التحديث وحسب وإنام بعواقبه أيض 
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الغريب وغري املتخصصني يسمعون عن املخدرات واجلريمة ، واملتخصصون يقرءون عن أزمة 

املعنى يف الغرب ؛ ولذا حينام نتحرك يف العرص احلديث فإننا ال نتحرك بتفاؤل شديد إذ أن معرفتنا 

 قلل من محاستنا بعض اليشء.املأساوية بام حدث هناك وبالثمن الفادح الذي سُيدفع ي

إن أول ماكينة معارصة واجهتنها هي املدفع الذي محله اجلندي الغريب الذي جاء إىل بالدنا 

منذ قرنني من الزمان ال ليجلب النور واالستنارة وإنام لينهب الوطن ، إننا إذا طبقنا املقوالت 

فرزت ب دومـا، هذه املقوالت التي أالغربية بحذافريها كام يتغنى الليرباليون والعلامنيون العر

من أطفال  %50 -املخدرات والعدمية واالنسحا! الروحي ونصف الشعب غري الرشعي 

فإذا رسنا يف نفس الطريق وارتكبنا نفس األخطاء وانتهينا نفس النهاية  -الغرب غري رشعيني .

أو رثاء إن هذا  فلن نكون أبطاال  وال مأساويني، وإنام سنكون مهرجني ال نستحق أي عطف

ا من الدرجة الثالثة لألبد "املوقف سيجعلنا برش 
(1)

 . 

غون  وبحمد اهلل سيجد هؤالء العلامنيون كل حزم من مثقفي أمتنا املحرتمني الذين ُيفرِّ

الية الذين يكتبون عن الليرب": مقوالهتم وُيسفهون أباطيلهم، ولذلك يعرتف فؤاد عجمي قائال  

 ."شهادة وفاة ألنفسهم ألهنم اختاروا املستحيل يف العامل العريب كتبوا

 

  

                                                 

 2009دار الرشو! الطبعة الرابعة فرباير ، رحلتي الفكرية يف البذور واجلذور والثمر ،عبد الوهاب املسريي (1)

 .442ص
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 يف بالدنا! ني العربالعلماني وتكهنمثال آخر من أمثلة    
العلمية العمالقة بحث ا  Scientific Americanنرشت جملة ال  2012يف أواخر العام 

 ."الصوم املتقطع يطيل العمر وحُيسن الصحة"بعنوان: 

عىل خاليا املخ ويمنع من السكتات الدماغية القاتلة  وأوضحت املجلة أن الصوم حيافظ

ا ألبحاث ماتسون   وآخرون. Mattsonطبق 

intermittent fasting protects against stroke damage 

 brain-derived neurotrophic factorفاخلاليا الدماغية للصائم يزيد هبا معدل بروتني 

 والذي يقي اخلاليا الدماغية من املوت.

 ضف إىل ذلك أن الصوم حُيسن كفاءة اجلهاز التنفيس، ويقلل من نوبات الربو.أ

In 2007 Johnson, Mattson and their colleagues published a clinical study 

showing a rapid, significant alleviation of asthma symptoms and various signs 

of inflammation in nine overweight asthmatics who near-fasted every other 

day for two months
(1)

. 

ه الوصال يف الصوم الذي هنى عنه النبي صىل اهلل علي -ويوضح البحث أن الصوم املتواصل 

قد يرض اإلنسان كام يف دراسة برازيلية جرت يف  long-term intermittent fasting -وسلم 

 عىل الفئران! 2011العام 

خالد "آخر وهو  م علمي ال إشكال فيه، لكن عندما يأيت كاهن علامين عريبهذا كال

 "وهم االعجاز العلمي"، وهياجم فوائد الصوم بدافع الرد الكهنويت عىل ما يسميه هو "منترص

                                                 

(1)http://www.scientificamerican.com/article/how-intermittent-fasting-might-

help-you-live-longer-healthier-life/ 

http://www.scientificamerican.com/article/how-intermittent-fasting-might-help-you-live-longer-healthier-life/
http://www.scientificamerican.com/article/how-intermittent-fasting-might-help-you-live-longer-healthier-life/
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فهو هنا حيارب العلم ال وهم االعجاز العلمي، ويعارض أدلة علمية موثقة وحمكمة فقط لُيمرر 

 خلف.مرشوعه العلامين املت

فمشكلة العلامين العريب أنه يعيش وهم التبشري الكهنويت بعلامنيته، ويعقد من أجل ذلك 

 الندوات وال تتوقف الزيارات الدعوية للتبشري بالكهنوت العلامين اجلديد!

 وخري مثال عىل ذلك هذه الندوة التي حارض فيها نيافة العلامين خالد منترص!

ا أ نه يعاين هالوس ذهنية مرتبطة بكل ما هو ديني، فتنشأ عن مشكلة العلامين العريب عموم 

 هذه اهلالوس ردود أفعال غري متزنة، فتتحول املنظومة العلامنية عىل يده إىل كهنوت تبشريي!

ع قوانني  لكن ال يدري العلامين العريب جلهله بأسس علامنيته أن الغرب الذي هو علامين ُيرشِّ

واطنني يف الدولة العلامنية، فمثال  هناك ما ُيعرف بقانون ضد حتمي القناعة السائدة ألغلب امل

، فالذي ينكر حمرقة اليهود عىل يد Law against Holocaust denialمنكري اهلولوكوست 

سنة كام يف النمسا 20النازي ُيعاَقب بالسجن املُشدد ملدة قد تصل إىل 
(1)

. 

 ويف التشيك تصل مدة احلبس إىل ثامن سنوات.

ا َمن يكتب كلمة  14وهناك  رم التشكيك يف جرائم النازي، وحتبس فور  دولة أوربية جُتِّ

(2) واحدة ختالف القناعة السائدة لد  مواطنيها!
. 

 .فالتشكيك يف السائد يف الدول العلامنية أهيا العلامين ُيعد جريمة

لنا يف هذه النقطة يف فصٍل سابق، بام يغني عن اإلعادة.  وقد فص 

ه أن الغرب ال يقبل منك التشكيك بقيمه العلامنية، والعلامين العريب يريد أن غاية ما نقول

 ملجرد الرتويج لكهنوت علامين؟يطعن يف قيمنا 

ة، عن نظافة اخلنزير يف الدول الغربييف نفس ندوته تلك الكاهن خالد منترص وقد حتدث 

                                                 

(1)http://www.nachkriegsjustiz.at/service/gesetze/gs_vg_3_1947.php 

(2)http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocaust_denial 

http://www.nachkriegsjustiz.at/service/gesetze/gs_vg_3_1947.php
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLaws_against_Holocaust_denial&h=gAQFDPG-9AQEmMDcdeCPNwoWXA3Jsh4unCGDS-qf4-noc2Q&enc=AZPn7f1TIC7KJgLQHxbH4qnQL-x1UsHQHsLBZnNboyd0v36UNh1g8l2ZpTr2OqrznnJcp9NMtxTwyb_wKcDJ2YrWEklja2GFusUptQAaA12sYDNad9-YIw78353y21zJ7AMGmv1MKOVsRqWrhrTaccpzY44qRPBwj-yG20GUDLWowYlop04ANAzyek0A4eaCiB1gsMVWZo2Vam8I5gLdKeBY&s=1
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الديدان  افة وال حتى يفيبدو أنه جاهل بأسس علوم األمراض، فمشكلة اخلنزير ليست يف النظو

كام زعم  Taenia soliumوباملناسبة هو جاهل حتى هبذه املعلومة فاخلنزير ال حيتوي فقط عىل -

ا من  ا بكافة  trichinosisإىل  pork tapewormبل حيتوي عىل كافة أنواع الديدان بدء  مرور 

اخلنزير من  فمشكلة حلم -hookwormsو  pinwormsو  roundwormsطوائف الديدان مثل 

والذي ما زلنا نكتشف  omega-6ناحية مَرضية أصال  أنه حيمل احلامض الدهني املشبع من نوع 

ا بعد يوم، وليس دودة ال  !Taenia soliumأرضاره يوم 

هل ما زال حلم "وحتت عنوان:  psychology todayولذا يف املقال املنشور عىل موقع 

ا فلحم اخلنزير هو أخطر انواع اللحوم عىل اإلنسان "نعم"وكان اجلواب:  "اخلنزير خطري 
(1)

. 

القضية مع أمثال هؤالء الكهنة العلامنيني ليست علمية، وال فكرية، وال معرفية، القضية أننا 

ا من شبابنا،  أمام كهنة حياولون التبشري بكهنوهتم والتدليس عىل ضعاف النفوس واملنهزمني فكري 

يف كل مرة فام أرسع ما يتقافزون بني األحبال، فقضيتهم هي وال ُيفلح مع هؤالء بيان جهلهم 

التشكيك يف الثوابت ولو بالكذب عىل العلم، وال أنجع معهم إال تطبيق قوانني البالد العلامنية 

 عليهم!

وياليت احلكومات العربية تطبق عىل العلامنيني العرب، ما تطبقه الدول العلامنية عىل َمن 

 خيالف السائد لدهيا!

 

  

                                                 

(1)https://www.psychologytoday.com/blog/perfect-health-diet/201202/is-pork-

still-dangerous 

https://www.psychologytoday.com/blog/perfect-health-diet/201202/is-pork-still-dangerous
https://www.psychologytoday.com/blog/perfect-health-diet/201202/is-pork-still-dangerous
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 ومثال ثالث على أساليب الدجل العلمانية   
ها أبوا! اإلعالم العلامنية التي تلقي -التبشري-بفضل اهلل أنني ُمقل من تلقي جرعات التكريز

 العريب صباح مساء، واملحسوب وجوده يف بالٍد إسالمية.

-ة النياإلع فواصلالأحد عند إحد  القنوات التليفزيونية لكني ذات يوم وقع نظري يف 

احلجاب واللحية والُسنن الظاهرة كلها جمرد "وجاء يف هذا الفاصل ما ييل:  -فاصل أقوال مأثورة

 "!لدين ليس كذلك، واقشور

 وهذا اخلطاب حيتوي عىل مجلة مغالطات منطقية ورشعية؛

 : لو افرتضنا أن هذه قشور وأن املهم هو الُلب فهل حييا ُلب بغري قشور؟أوهلا

 ،للعالقة بني القشور والُلب تنطوي عىل إهدار شئ من معطيات الوحي : هذه النظرةثانيها

 حتولت إىل آلية منظمة البتالع املفردات الرشعية وتغييبها باسم العناية بالُلب. فهذه النظرة

رؤية دعاة -ومن أهم أوجه اخللل يف هذه الرؤية ":  -حفظه اهلل-يقول إبراهيم السكران 

ي نقيض ، فافرتضت أن اجلزئ-الُلب-يف حفظ الكيل -القشور -جلزئي أهنا غيبت دور ا -املدنية 

ه معنى فكل تطبيق واقعي حيمل يف مضامين ،والواقع أن اجلزئي هو التحقق الواقعي للكيل ،للكيل

إذ الكيل انام هو القدر املشرتك املستخلص من استبعاد العارض والطارئ وإبقاء املعنى  ،الكيل

 املشرتك.

 ،كيل وغيبنا تطبيقاته حتول هذا التعظيم إىل تعظيم نظري شكيل ال حقيقة لهفإذا عظمنا ال

فإنك جتد بعض الكتاب يقول لك جيب أن هنتم بالفضيلة كقيمة كلية  ،ولنرضب عىل ذلك مثال  

يف فتح  ثم يفتت كل اآلليات التي تعزز هذه القيمة ويتسامح ،كرب  ال أن هنتم بتطبيقاهتا اجلزئية

 كقيمة ال "الفضيلة"ويدعي بعد ذلك أنه ينظر إىل  ،تي تعارض هذه القيمةكل الذرائع ال

 فهذا إنام حفاظه عىل كيل الفضيلة حفاظ نظري شكالين غري حقيقي. ،كتطبيقات

ولكنه استهان بقيمة أفراد وآحاد وسائل الدعوة  "الدعوة والبالغ"ومن ادعى تعظيم كيل 

 نظري غري حقيقي.فهذا إنام تعظيمه للدعوة تعظيم  ،الرشعية
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وعليه فكلام كان اإلنسان أكثر تعظيام  جلزئيات الرشيعة كان أكثر تعظيام  للكليات الضمنية 

فال  ،وكلام كان اإلنسان مستهين ا بجزئيات الرشيعة كان أكثر استهانة بالكيل املتضمن فيها ،فيها

عظيم الكيل التي دعاو  توبذلك يتبني أن  ،طريق لتعظيم الكيل إال بتعظيم جزئياته وتطبيقاته

 يرددها غالة املدنية إنام هي وسيلة لتفريغ الكيل من حمتواه باسم تعظيمه.

ك يف فصل وذل "دور اجلزئي يف إقامة الكيل"وقد رشح اإلمام الشاطبي يف كتابه املوافقات 

عتربة مفاجلزئيات مقصودة » ومن ذلك قوله رمحه اهلل: ،خاص عقده هلذه املسألة وسا! فيه األدلة

وحني كان ذلك كذلك: دل عىل أن اجلزئيات داخلة مدخل الكليات يف الطلب  ،يف إقامة الكيل..

«واملحافظة عليها
(1)

. 

 كان مجهور املناطقةولذلك  "مفهوم نظري"ثم أشار الشاطبي إىل كون الكيل إنام هو جمرد 

وهذا يعني أن  ،يؤكدون أن الكيل إنام يوجد يف الذهن أما ما هو خارج الذهن فإنام هو تطبيقاته

ا ال واقع فعلي ا له ا ذهني ا حمض  ا نظري  ام يقول ك ،من عظم الكيل دون تطبيقاته فإنام عظم مفهوم 

إقامة  مل تكن معتربة مقصودة يفومنها: أن اجلزئيات لو » الشاطبي يف االستدالل هلذه القضية:

ألن الكيل من حيث هو كيل ال يصح القصد يف التكليف  ،الكيل مل يصح األمر بالكيل من أصله

ه القصد إلي ،ألنه راجع ألمر معقول ال حيصل يف اخلارج إال يف ضمن اجلزئيات ،إليه ه من فتوجُّ

 فإذا كان ال حيصل إال ،وقوعوذلك ممنوع ال ،حيث التكليف به توجه إىل تكليف ما ال يطا!

نا أن وأيضا: فإن املقصود بالكيل ه ،بحصول اجلزئيات فالقصد الرشعي متوجه إىل اجلزئيات

زئيات وإمهال القصد يف اجل ،جتر  أمور اخللق عىل ترتيب ونظام واحد ال تفاوت فيه وال اختالف

 .«فإنه مع اإلمهال ال جيري كلي ا ،يرجع إىل إمهال القصد يف الكيل

ن املتأمل يف أخبار أهل الكتاب التي ساقها اهلل يف القرآن يالحظ أن أهل إآخر ف ومن وجهٍ 

                                                 

 .380-1الشاطبي، املوافقات،  (1)
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ومع ذلك فإن اهلل سبحانه وتعاىل ذمهم  ،الكتاب كانوا يعظمون ويقدسون كتبهم الساموية

ا وتعظيام  شكالني   ،وعاهبم ا نظري   األن تعظيمهم وتقديسهم لتلك الكتب الساموية إنام كان تقديس 

 فلم ينفعهم ذلك. ،ال حقيقة له وال أثر تطبيقي فعيل

ا ا،شكلي   "تقديس النص"فليس املراد إذن  قائق وإنام إقامة احل ،أو تقديس املفاهيم نظري 

ا. ا حي ا معاش   واملعاين واقع 

 يوشك أن»ولذلك رو  أمحد وغريه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم حني قال ألصحابه: 

ه زياد بن لبيد: يا رسول اهلل، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن وُنْقرئه قال ل ،«يرفع العلم

ثكلتك أمك يا » أبناءنا، وُيْقرئه أبناؤنا أبناءهم إىل يوم القيامة؟ فقال النبي صىل اهلل عليه وسلم:

، ىابن لبيد! إن كنت ألراك من أفقه أهل املدينة، أوليست التوراة واإلنجيل بأيدي اليهود والنصار

ُْم َأَقاُموا التَّْوَراَة َواإلْنِجيَل   .«فام أغنى عنهم حني تركوا أمر اهلل، ثم قرأ: َوَلْو َأهنَّ

 -اري مهاجريوهو أنص-فكشف النبي صىل اهلل عليه وسلم للصحايب اجلليل زياد بن لبيد 

ا عىل ،أن القضية ليست يف وجود النص وحفظ ألفاظه ا حي ا معاش   ،األرض وإنام يف إقامته واقع 

 وإقامته ال تكون إال بإقامة تفاصيله وتطبيقاته.

 ،وإنام يعاب اجلزئي إذا صادم الكيل ،واملقصود أن مراعاة اجلزئي هي الطريق إلقامة الكيل

"أما إذا مل يصادمه ومل يعارضه فإن إهداَره إهداٌر للكيل كام سبق بيانه
(1)

 انتهى كالمه حفظه اهلل  .

 

  

                                                 

 .226-223ت اخلطاب املدين، إبراهيم السكران، صمآال  (1)
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 مانية مع الكاهنة "نوال السعداوي"ومثال أخري عن العل
 أدمغة العلامنيني ال تتجاوز نقاب امرأة وقطعة ختان طفل.

ويف الوقت الذي حياربون فيه النقاب خترج علينا نوال السعداوي لتقرر أن معدل تأثر املرأة 

طالبت  دبالرجل شهواني ا، هو نفس املعدل بالنسبة لعالقة الرجل باملرأة. وبناء  عىل هذا الفرض فق

 بأن يتحجب الرجال!

ا عىل ذلك نقول أن: هذا الفرض ال يصدر إال نتيجة  ملا تروج له املواقع الشعبية، وثقافة  ورد 

البوب ساينس، واملجالت اإلباحية وأفالم املقاوالت العربية، حيث تركز كل هذه القنوات عىل 

 لرجل إىل احلد الذي قد تصد! معهفكرة اهلوس اجلنيس عند املرأة، وأن املرأة مهووسة باجلنس كا

 بعض النساء األمر، كام هو احلال مع الكاهنة نوال السعداوي.

لكن ألف باء طب نفيس أن: ميول الرجل اجلنسية تفو! بأضعاف مضاعفة وعرشات 

 .-يعرف ذلك أي رجل متزوج باملناسبة-األفدنة وبام ال يقارن بميول املرأة اجلنسية 

الكرب  عىل الشبكة العنكبوتية تتحدث عن األمر كبدهية ُمسلمةبل إن املواقع الطبية 
(1)

. 

ا ملوقع ويب ميد قضيتها مع امللف اجلنيس قضي ا احلنان-ة عاطفية. فاملرأة طبق   .يكفيها متام 

 وتتعلق املرأة هبمسات الرجل أكثر مما تتعلق حتى بمالحمه.

 ال بحجاب الرجل وإنام بغلق فلو كانت نوال السعداوي تريد إسكات شهوة املرأة لطالبت

 فمه!

                                                 

(1)http://www.webmd.com/sex/features/sex-drive-how-do-men-women-

compare 

http://www.webmd.com/sex/features/sex-drive-how-do-men-women-compare
http://www.webmd.com/sex/features/sex-drive-how-do-men-women-compare
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بل إن موقع الطب النفيس اليوم
(1)

. 

يؤكد أن املرأة قد ال هتتم بامللف اجلنيس ربام لسنوات. لكن الرجل يف املقابل ال يصرب ألياٍم 

 قليلة. 

 وقد قرات قبل ذلك يف أحد االبحاث أن الرجل الغريب يفكر يف اجلنس كل ست دقائق.

وة الرئييس لد  الرجل، فالرجل تفتنه املرأة املتربجة، ولذا ُتركز والنظر هو حمور الشه

 اإلعالنات عىل ربط املرأة باملنَتج جلذب الرجل.

ا بصورة الرجل املتربج  ا يف شهوة املرأة، وهي ال هتتم كثري   إذا–يف املقابل النظرة ال متثل حمور 

 للمرأة بسيقان رجل!، ومل نلحظ من قبل يف أحد اإلعالنات إغراء  -جاز التعبري

 ولو قام أحدهم بعمل إعالن هبذه الصورة فسيصبح مدعاة للسخرية من اجلميع!

 فكيف تقارن الرجل باملرأة يف هذا الباب؟

ولو دققت يف نسبة تفكر املرأة باجلنس وتلك النسبة لد  الرجل ألدركت مد  تكافؤ نسبة 

 العورة لد  الرجل بتلك التي لد  املرأة.

ا   عن كل ذلك.ثم بعيد 

 َمن قال أن غلق مجيع أبواب الشهوات أو الشبهات هي من مرادات الرشع؟ 

أما علمت أن وجه املرأة الذي تغزل يف جواهره البرش عرب التاريخ عند بعض أئمتنا 

 املجتهدين ليس بعورة وال يلزمها تغطيته؟

 أما علمت أن الفتاة قبل البلوغ ال يلزمها سرت البالغة؟

تغطية وجه املراة يف الطواف له عند العلامء توجيه بديع وهو  -ختيل حرمة-بل إن حرمة 

 لتقريب الفتنة من املتعبدين للتمحيص!

                                                 

(1)https://www.psychologytoday.com/blog/cultural-animal/201012/the-reality-

the-male-sex-drive 

https://www.psychologytoday.com/blog/cultural-animal/201012/the-reality-the-male-sex-drive
https://www.psychologytoday.com/blog/cultural-animal/201012/the-reality-the-male-sex-drive
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ت ِحكم عوارض القلب وضوابط الرشع التي ال ُتلزم  برت معنى التكليف وتبرص  فلو تد 

 .ةبغلق مجيع األبواب لرت  مكان وقوفك من الباب وخائنة عينك النفتحت لك معاٍن جلي

 من ذلك!
ٍ
 لكن ما أبعد العلامين عن تدبر يشء
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 مذحبة األرمن يف ظل اخلالفة اإلسالمية!   
يعرف التاريخ أن العلامنيني هم أصحاب احلروب العاملية حرصًيا، وهم دعاة تفريغ القارات 

 .-اسرتاليا واألمريكتني نموذًجا –من البرش 

ا لذلك هم حياولون ذر الرماد يف العيون فيقولون: واحلضارة العثامنية أبادت األرمن  ونظر 

 م. 1915عام 

تم عزله  İkinci Abdülhamitومل يعرف املالحدة أن آخر خليفة عثامين عبد احلميد الثاين 

 عن احلكم العثامين! 1908رسمي ا عام 

ا  Jön Türklerحيث قامت حركة تركيا الفتاة  ذات التوجه العلامين والتي ستتسع الحق 

بعزل آخر خليفة مسلم عام  İttihat ve Terakki Cemiyetiعية االحتاد والرتقي لتصبح مج

 إبان احلرب العاملية األوىل! 1915يف حني أن مذبحة األرمن جرت عام  1908

وكان املفكر التنظريي حلركة تركيا الفتاة هو املجرم امللحد عبد اهلل جودت 

Abdullah_Cevdet  أو عدو اهللAduvullah ان ُيسمى يف تركياكام ك
(1)

. 

القيادة العسكرية حلركة تركيا الفتاة والتي كانت مسئولة مسئولية مبارشة عن تنفيذ مذابح و

 وزير احلربية. Enver Paşaاألرمن كانت من نصيب أنور باشا 

" Enverlandأرض أنور "وكانت تركيا ُتسمى يف ذلك الوقت 
(2)

. 

اخلليفة أهنا  بعد عزل -مجعية االحتاد والرتقي-الفتاة ومن الباليا التي قامت هبا حركة تركيا 

انضمت إىل أملانيا يف احلرب العاملية األوىل، مع أن هذه حرب ال تعني األمة اإلسالمية يف يشء، 

 وبسببها هلك اجليش العثامين وضاعت هيبة الدولة العثامنية! 

 فقد دخل املسلمون يف حرب ال ناقة هلم فيها وال مجل!

                                                 

(1)http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Cevdet 

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Enver_Pasha 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abdullah_Cevdet
http://en.wikipedia.org/wiki/Enver_Pasha
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ا ومن غري  -ألف مقاتل  90قرابة -ب ما قام به أنور باشا يف ذلك الوقت أنه أرسل جيش 

وكان أغلب اجلنود بال سالح وال  Battle of Sarikamishملحاربة روسيا يف معركة ساركاميش 

أحذية وهلك اآلالف منهم بسبب موجات الثلوج والربد القارص، وكانت هذه املهزلة أحد أبرز 

(1) ية األوىل!نتائج احلرب العامل
. 

وأثناء رصاعه مع روسيا يف احلرب العاملية األوىل الحظ أنور باشا خيانة حقيقية من األرمن 

القاطنني يف احلدود الشاملية للبالد وتسهيلهم االنتصارات املتتالية للروس وختريبهم لقر  

ا وبدأ يف ترحتراكاأل ا خامس  ا عليه فقد اعتربهم أنور باشا طابور  ا من م، وبناء  ناطق يلهم قرسي 

 احلدود إىل مدن أخر  يف األناضول.

ا عىل األ ا هلم عىل طول احلدود مع روسيا،  تراكفقد كان األرمن أشد إجرام  وأكثر ترويع 

ب ، ومن هؤالء: الكات"مذبحة األرمن"ولذا ينكر كثري من كبار املفكرين الغربيني يشء اسمه 

 Justinوجاستني ماكارثي  Bernard Lewisويس الغريب املتحامل عىل اإلسالم برنارد ل

McCarthy  واملؤرخ األمريكي مايكل جنرتMichael M. Gunter .وغريهم الكثري 

Poole, Steven. Unspeak: How Words Become Weapons, How Weapons 

Become a Message, and How That Message Becomes Reality, Grove Press, 

2007, p.95
(2)

. 

فإن اخلالفة العثامنية مل يكن هلا وجود أصال   1916و 1915وبغض النظر عن أحداث فرتة 

 .يف ذلك التوقيت

ا أيام  العلامين املحارب ومن عجيب ما ُيقال هنا أن نفي األرمن وترحيلهم استمر أيض 

                                                 

(1)http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Sarikamish 

(2)https://www.youtube.com/watch?v=-bmopgezqjI. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FBattle_of_Sarikamish&h=5AQHTffWFAQEJtSfGgyMwdBmAk0Eekj_X2Dc6i_JsAP59Bw&enc=AZNHlrxysfiazpdxApqRjWrj1OPYHLckw7z8Soj4_oc2P6Tf39ZHVgL19A6JWu2hOP5J7GbNILAVUekl7smWS40raaab9x83mVTC_bK9qBfUhd6MtnTmWBds27YnLwjXDCdhZSexAnwaPgHz-aL5lA_m9QxMs3lOtEsFFf7lR6qpF6sBWFF0ah7_sCOkMrlcZaQYOhvDM6a5p5mgm7yZvuhZ&s=1
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-bmopgezqjI&h=YAQGPQkMHAQEbwMaRYXWK0hR1WOSZ57AyMgCsHRndKfjHGw&enc=AZOHKs1f5rW1d84FQnMaKQn04hU04lW9aMVTUcGW6PIhEKEJE0MvrbTAK4CrnLVHgmyHQMPVwQjhYMN_6SH_pYGFJX1dp4VK-EeHUclGA4QKfyJLCvqxq2AHsmAsG6zmz7On5x9qThzOV5s7GQn93nN2Rns15h5USPGZgeGRCfBjcaWVvz5l5LYkCo8G2QQ9eI9Pj3Z22EpoCNH4_5INJ8S8&s=1
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(1) مصطفى كامل أتاتورك!للخالفة اإلسالمية 
. 

ا بمذبحة األرمن فاذهب إىل امللحد املجرم عبد اهلل جودت وإىل  فإذا أردت أن تتهم أحد 

 العلامين اخلبيث مصطفى كامل أتاتورك!

 وال تنس أن األرمن عاشوا يف دولة اخلالفة قرون ا طويلة وكان منهم الوزراء!

وما أن سقطت اخلالفة إال وقد حان وقت رحيل كل األثنيات العرقية كاألرمن واليونانيني 

 واألكراد!

 

  

                                                 

(1)Documents on British Foreign Policy, vol. vii, p. 303. 
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 بني اإلسالم والعلمانيةاملرأة    
مشكلة املؤسسات العلامنية مع املرأة ليس حتريرها وإنام تثوير هلا يف مقابل الرجل وعزهلا 

عنه، فاهلدف من حركات حترير املرأة ليس حتقيق مكاسب للمرأة وإنام توسيع لرقعة اخلالف بينها 

 وبني الذكور .

يمة حييطها دفء املشاعر واحلنو إىل فقد حتولت العالقة بني األنثى والذكر من عالقة مح

 .عالقة فتاكة كٌل منهام يرتبص باآلخر ليفتك به وُيثبت تقدمه البيولوجي عليه

 واملرأة يف الواقع اإلحلادي وضعها أشد مرارة من الواقع العلامين.

ا عن تصنيف  ا ألدبيات اإلحلاد هلا تصنيف يف السلسلة احليوانية مستقل متام  فاملرأة طبق 

 Homoبينام الرجل حتت تصنيف  Homo parietalisرجل، فاملرأة تندرج حتت تصنيف ال

frontalis  فدراسة حجم اجلمجمة أثبتت وجود فر! جوهري يف حجم املخ لصالح الرجل

 . % 19 -12بمقدار 

اغ بشكل عام، الدم "ستيفن جاي جولد نقال  عن بروكا: التطوري الالأدري الشهري يقول 

غني مما هو عليه يف كبار السن، يف الرجال عنه يف النساء، يف الرجال املتفوقني عنه يف أكرب يف البال

 ."الرجال املتواضعني، يف األعرا! األرقى عنه يف األعرا! األدنى

In general, the brain is larger in mature adults than in the elderly, in men 

than in women, in eminent men than in men of mediocre talent, in superior 

races than in inferior races
(1)

. 

                                                 

(1) Gould, The Mismeasure of Man, p. 83 

Gould, Stephen Jay. 1981. The Mismeasure of Man. New York: W. W. Norton & 

Company. 
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 املرأة أدنى من الرجل من منظور تطوري ف

women were intellectually inferior
(1)

. 

ا لنفس املصدر فإن املرأة تطابق الغوريال، فع كاد دد كبري من النساء أدمغتهن تبل وطبق 

 هي -ملرأةا دونية نعم–قارنة  بالرجال البالغني، إن دونية املرأة م تطابق تلك اخلاصة بالغوريال

 ال يمكن ألحد أن يعرتض عليها للحظة، فقط يمكن النقاش يف درجة تلك الدونية! حقيقة

large number of women whose brains are closer in size to those of gorillas than to 

the most developed male brains. This inferiority is so obvious that no one can contest it 

for a moment; only its degree is worth discussion
(2)

. 

ا لإلحلاد  املرأة ف  متثل أدنى مراحل التطور البرشي .طبق 

represent the most inferior forms of human evolution 

 ثر من مطابقتها للرجال البالغني واملتحرضين.تطابق األطفال واهلمج أكوهي يف ذلك 

are closer to children and savages than to an adult, , civilized man.  

 .ال يف التقلب والتناقض وغياب الفكر واملنطقإاملرأة وال تتفو! 

They excel in fickleness, inconsistency, absence of thought and logic, and 

incapacity to reason 

وإن كان ستيفن جاي جولد يرد عىل بعض تلك النقاط، لكن تبقى ردوده غري متسقة مع 

الرؤية املادية الداروينية للمرأة، وإنام هي من باب حقو! املرأة وهذه دعو  ميتافزيقية ال دعو  

 علمية وال مادية وال دارويينة.

حيدث داخل املنظومة اإلحلادية ع املرأة خالصة ما يف األمر أن هذا املستو  من التعامل م

                                                 

(1)Gould, The Mismeasure of Man, p.104. 

(2)Gould, The Mismeasure of Man, p.104,105 
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الداروينية املادية بينام نالحظ أن اإلسالم ُيمجـد املرأة بدون النظر هلذه الدواعي الفتاكة، فقد 

ا وكائنـ ا ُمقدسـ ا، وجعل اجلنة حتت أقدامهـا .. وجعل العالقة بينها وبني الرجل  ا ورس  جعلها رمز 

ا غليظـ ا عىل ذلك عالقة مقدسة، وأخذ من الرجل ميثا  [ڦ ڤ ڤ ڤ]ق 

ُكْم »: -َصىل  اهلل ُ َعَلْيِه َوَسل مَ  -وقال َرُسوُل اهلل ِ  {21}النساء: ُكْم أِلَْهلِِه َوَأَنا َخرْيُ ُكْم َخرْيُ َخرْيُ

«أِلَْهِل 
(1)

. 

بينام نجحت كل املؤسسـات التي نادت بتحرير املرأة يف حتويل املرأة من كائن إنساين مُميـز 

ىل حيوان مجيل ! وهذا نالحظه بشدة يف طوابري املوديالت. ففي مؤسسات حترير املرأة هنـاك إ

 افتخـار دائم بعدد النسـاء الاليت نزعتهن من األُسـرة.

املرأة ُمهيئة مُبارشة  ألعامل التمريض والتعليم يف "كتب امللحد الشهري شوبنهاور يقول: 

 ."تركيبتها صبيانية وتافهة وقصرية النظرطفولتنا املبكرة، ففي الواقع املرأة 

"Women are directly fitted for acting as the nurses and teachers of our 

early childhood by the fact that they are themselves childish, frivolous and 

short-sighted"
(2)

. 

ا من لألقوياء واألرقى تطورل املجاملة اإلحلـاد بطبيعته املادية الفجة القارصة يدخر كُ إن  ي 

 لضعفاء.وُكل السخرية لوجهة نظره، 

  هم أقل يشء نحتـاج إليه يف هذا العامل.لضعفاء فإذا مل تكن توجد أرواح إنسانية فإن ا

صد أقوال العلامنيني وأحواهلم خلرج بباليا ورزايا كان فيام ذكرنا تنوهًيا وحتلياًل  املهم! من تري

ينا لعدم املتابعة أعطينا وجهة نظرنا فيام رصدنا ُأسه.ملا تركنا  ، فام خلي

                                                 

ِمِذيُّ  (1) ْ  .َأْخَرَجُه الرتِّ

(2)http://insomnia.ac/essays/on_women/. 

http://insomnia.ac/essays/on_women/
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 هل تقبل برئيس نصراني أو ملحد؟   
 هل تقبل برئيس نرصاين أو ملحد؟لكن يا تر  لو قال لك علامين: 

 فبامذا ستجيبه؟

 : ال أقبل؛ فسيقول لك وأين التعايش واحلرية و و وإذا قلت له

ين جتهل أبجديات العلامنية، فرشط الرئاسة يف كثري من الدول : أنت كاهن علامأما إذا قلت له

العلامنية هو عدم انتخاب رئيس خيالف السائد يف تلك الدول، ولذا تراها تشرتط يف دساتريها 

ا   .-بل وفرع املذهب-ليس ديانة الرئيس بل ومذهبه أيض 

ا يف الكنيسة اإلن "تشرتط مثال  الدنامرك:   ."ريةجيلية اللوثجيب أن يكون امللك عضو 

 الدستور الدنامركي اجلزء الثاين، الفقرة السادسة.

The King shall be a member of the Evangelical Lutheran Church. (1)
 

الكنيسة اإلنجيلية اللوثرية هي كنيسة الدولة، وجيب أن "بل وينص الدستور رسمي ا أن: 

 ."تدعمها الدولة

The Evangelical Lutheran Church shall be the Established Church of 

Denmark, and as such shall be supported by the State
(2)

. 

ا لوزرائها إال  ا هلا إال رئيس كنيسة بروتستانتية، وال يكون رئيس  أما بريطانيا فال يكون ملك 

من داخل الكنيسة الربوتستانتية
(3)

. 

منع من وصول بعض أصحاب املذاهب لدرجات والدول العلامنية تضع يف قوانينها ما ي

                                                 

(1)THE CONSTITUTIONAL ACT OF DENMARK, PART II, §6 

(2) THE CONSTITUTIONAL ACT OF DENMARK, PART I, §4 

http://www.stm.dk/_p_10992.html 

(3)http://web.archive.org/web/20080307003413/www.royalinsight.gov.uk/outp

ut/Page4708.asp 
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 إدراية عليا يف الدولة فضال  عن الرئاسة.

مني يفو! يف ذلك مد، يف دولة كأمريكا وُيصنف كأحقر أقلية عىل اإلطال!فامللحد مثال  

املخدرات والشواذ جنسي ا
(1)

. 

 ويعرتف ريتشارد داوكينز باستحالة أن يصل ملحد للكونجرس.

ا يف مدرسة بل إن امللحد يف    -لقيمنه سُيفسد األ–الدول العلامنية حمروم من أن يكون ُمدرس 

كام يف املثال األيرلندي
(2)

. 

-بل إن أحد أسس دستور الواليات األمريكية أال يتوىل امللحد أي منصٍب عىل اإلطال! 

 فكيف يتوىل الرئاسة؟ 

ا لدستور والية أركنساس الفصل التاسع عرش املادة ا : طبق  ي ملحد ال حيق أل"ألوىل: مثال 

"تويل أي منصب إداري يف الوالية، وال يكون أهال  للشهادة يف املحكمة
(3)

. 

ودستور والية نورث كارولينا ينص يف الفصل السادس املادة الثامنة أن امللحد فاقد 

(4) لألهلية!
. 

"Disqualifications of office. The following persons shall be disqualified 

for office: First, any person who shall deny the being of Almighty God".  

وهو نفس ما ينص عليه دستور والية بنسلفانيا ووالية ساوث كارولينا ووالية تينييس 

                                                 

(1)http://newsjunkiepost.com/ 2009/09/19 /research-finds-that-atheists-are-

most-hated-and-distrusted-minority/ 

(2)http://www.irishtimes.com/premium/loginpage?destination=http://www.irish

times.com/debate/why-must-agnostics-be-obliged-to-teach-faith-1.616580 

(3)Arkansas State Constitution, Article 19 Section 1 Miscellaneous Provisions 

(4)North Carolina's State Constitution, Article 6 Section 8 
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دستور والية تكساس الفصل األول الفقرة الرابعة أن اإليامن باهلل رشط بدهيي للثقة وتويل و

 منصب إداري.

  .-أمريكا كام يف- لحد ممنوع يف قلب الدول العلامنية من االشرتاك يف فر! الكشافةبل امل

ا لدولة علامنية؟  فكيف ُيتخيل أن يصبح ملحد رئيس 

ا  !بعد هذه األدلة سيخرس الكاهن العلامين العريب، وسينزوي رسيع 

ج لته إىل نموذلكن يف واقع األمر أنت مل ُتقدم هلذا الكاهن العلامين إجابة؛ أنت فقط أح

ا   ربيطانيهال الدستورية النصوص هذه تكن مل لو–علامين ولو مل يكن هذا النموذج العلامين موجود 

 !معه ُحجة لك استقامت ملا -مثال   موجودة والدنامركية

ا؛ وهو أنك ال جتعل هذا الكاهن العلامين يستخفك بشبهاته، بل كن ثابت ا  وهنا شاهد هام جد 

 لجمه.ية، سواء  ثمة ما ُيلجم هذا الكاهن أو مل يكن حتت يدك ما يُ عىل مبادئك الدين

فالكاهن العلامين بطبيعته ال يملك سو  التشغيب عليك والسفسطة عىل مسلامتك الدينية 

اهن كمهام كانت سخافتها أو جنوهنا فالبفرضياته احلمقاء، ولو ُوجد يف الدول العلامنية أية فكرة 

 تنسا! خلف التقبلها والتربير هلا، فاجعل أنت لعالقتك بدينك ِعزة ومستعد لالعلامين العريب 

 بعقلك. هؤالء الكهنة وال جتعلهم يستخفونفروض وسفسطات 

فهؤالء الكهنة كانوا يربرون للنظم العلامنية حني أتت هبتلر وموسوليني، وهم اليوم يربرون 

ا هلا  ة حني ُتعيد هذه الدول العلامنيلكون نصف أطفال تلك الدول غري رشعيني، وسيربرون غد 

 أنظمة اإلبادة العرقية والسحق الشمويل.

 .{60}الروم: [يب ىب مب خب حب] 

 يسفسطون بديهياتك ويستخفون بعقلكال جتعلهم 
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ما زالت تصنف املالحدة على أنهم غري أمريكا أقوى دولة علمية يف العامل "ف

 اجملتمع األمريكي".مقبولني يف 
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 أين حقوق امللحدين يف البالد العربية؟   
إذا كنت من املهتمني بامللف اإلحلادي، ففي الغالب ستتعرض لقضية حقو! امللحدين يف 

 البالد العربية!

 وملاذا هؤالء امللحدين يعانون من التهميش املُتعمد بعكس دول الغرب وأمريكا؟

 ذ اإلعالمية مثل غريهم من أصحاب األفكار املستقلة؟وملاذا ال ُتفتح هلم النواف

 وإىل متى سيظل امللحد العريب حتت مقصلة االحتقار واالستهجان؟

ربام هذه األسئلة هي أشهر األسئلة التي ُيكثر امللحدين العرب من ترديدها يف الفرتة 

 األخرية خاصة  الذين ظهروا منهم عىل بعض الشاشات.

ا املستمع العريب  ال يعرف أبعاد القضية، وال يعرف كيف ينظر الغرب أو أمريكا وطبع 

 للملحدين.

 ومن أجل ذلك يأيت هذا املقال لبيان موقف الغرب احلقيقي من امللحدين.

 وإظهار الدجل والكذب الذي يامرسه امللحد العريب طوال الوقت عىل املستمعني واملتابعني.

عن بحث   ا  " Scientific American العلمياألمريكي " نرشت املجلة العلمية العمالقة

فعنونت املجلة  ييش باألمرمد  كراهية املواطن األمريكي للملحدين، وكان عنوان البحث 

 ." In Atheists We Distrust نحن ال نثق يف امللحدين  " بحثها بالتايل:

ا حتى ووبينت املجلة أن أغلب الشعب األمريكي ال يطيق امللحدين وال يقبل أن يكون

معلمني ألبنائهم!
 (1)

.   

ت املجلة كيف أن استهجان املواطن األمريكي للملحدين هو املوقف السائد سواء   وحتر 

 أو ُأضمر يف قلب الشعب األمريكي! -كام سيأيت بيانه–ُأعلن يف قراراٍت رسمية 

 2011يف العام Washington Postطون بوست  ويف تقريٍر منفصل قامت به جريدة الواشن

                                                 

(1)http://www.scientificamerican.com/article/in-atheists-we-distrust/ 

http://www.scientificamerican.com/article/in-atheists-we-distrust/
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ويف رصد ألكثر طائفة مكروهة يف أمريكا عىل اإلطال!، تبني  أن امللحد يتبنى املرتبة األعىل يف 

ا وبال منازع الكراهية من بني مجوع الشعب األمريكي حرصي 
(1)

   .  

 University of Minnesotaوقبل هذا التقرير بفرتة قصرية كانت جامعة مانيسوتا األمريكية 

 عىل مدار سنتني عن املسلمني املتطرفني والشواذ جنسي ا وامللحدين، وَمن قد أجرت بحث ا مستقال  

 بني هؤالء خيشاه املواطن األمريكي عىل نفسه؟

سلم املتطرف والشاذ جنسي ا أقرب لألمريكي من امللحدوتبني أن امل
(2)

.  

قارير تقد تكون هذه التقارير البحثية مدهشة للكثريين، واألكثر داهشية أن تكون هلذه ال

ا عىل أرض الواقع يف صورة قوانني تؤكد رسمي ا احتقار امللحد يف الدول الغربية وازدراؤه.  سند 

ألن  ،عىل اإلطال! الواليات األمريكية أال يتوىل امللحد أي منصٍب اتري أحد أسس دسف

س مؤس John Lockeكام يقول جون لوك  الذي ينكر وجود اهلل ال قيمة لعهده وال ضامن ألمانته

وجود  طال! مع الذين ينكرونال يمكن التسامح عىل اإل": يف التسامح تهرسالالدولة املدنية يف 

فالوعد والعهد والقسم من حيث هي روابط املجتمع البرشي ليس هلا قيمة بالنسبة اىل  ،اهلل

"شياء نكار اهلل حتى لو كان بالفكر فقط يفكك مجيع األإف ،امللحد
(3)

. 

 مؤسس الدولة املدنية يف الغرب، فكيف بجموع الشعب؟ وإذا كانت هذه نظرة

إن نظرة أولية إىل دساتري الواليات األمريكية تعطي صدمة لكل ملحد عريب يتبجح بطلب 

                                                 

(1)http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-dislike-

atheists/18/02/2011/AFqgnwGF_story_1.html 

(2)http://newsjunkiepost.com/19/09/2009/research-finds-that-atheists-are-

most-hated-and-distrusted-minority/ 

 .57ص ، رسالة يف التسامحجون لوك (3)

http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-dislike-atheists/2011/02/18/AFqgnwGF_story_1.html
http://www.washingtonpost.com/opinions/why-do-americans-still-dislike-atheists/2011/02/18/AFqgnwGF_story_1.html
http://newsjunkiepost.com/2009/09/19/research-finds-that-atheists-are-most-hated-and-distrusted-minority/
http://newsjunkiepost.com/2009/09/19/research-finds-that-atheists-are-most-hated-and-distrusted-minority/
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حقوقه يف بالدنا العربية، إن رصد مواد الدساتري الغربية تعكس مد  إدراك هؤالء خلطر 

 العامة. امللحدين وحماولة استبعادهم قدر اإلمكان عن احلياة

وقد ذكرت يف الفصل السابق شيئ ا من دساتري الواليات األمريكية وكيف تنظر للملحد، فكام ذكرنا 

 ال حيق"الفصل التاسع عرش املادة األوىل:  Arkansas State Constitutionدستور والية أركنساس يف 

"ملحكمةألي ملحد تويل أي منصب إداري يف الوالية، وال يكون أهال  للشهادة يف ا
(1)

. 

 ختيل!!!

 ختيل يا َمن تطالب بحقوقك يف بالدنا العربية!

ختيل يا َمن ترغب يف االعرتاف بك، والدول العلامنية الليربالية الديموقراطية ال تطيقك وال 

 تقبلك لسابق عهدها بك وبطبيعة إحلادك وبمنتهى غرسك!

لتتبني  North Carolina's State Constitutionور والية نورث كارولينا ثم قلِّب يف دست

(2) ينص يف الفصل السادس املادة الثامنة أن امللحد فاقد لألهلية!كيف أنه 
 . 

إهنم يتعاطون معك كطائفة أدنى من البرش فام الذي استقر يف أذهاهنم من تاريخ عالقتك 

 هبم حتى أوْصلتهم إىل تقرير ذلك يف دساتريهم؟

يف  Pennsylvania's State Constitution لفانيادستور والية بنسثم ارجع الطرف إىل 

سة للثقة وعليه فال حيق له إنشاء أية مؤس أن امللحد ليس أهال   لرت  كيف الفصل األول مادة أربعة

                                                 

(1)Arkansas State Constitution, Article 19 Section 1 Miscellaneous Provisions. 

No person who denies the being of a God shall hold any office in the civil 

departments of this State, nor be competent to testify as a witness in any court. 

(2) North Carolina's State Constitution, Article 6 Section 8 

"Disqualifications of office. The following persons shall be disqualified for office: 

First, any person who shall deny the being of Almighty God''. 
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ربحية
(1)

.  

 أرأيتم إىل أي حٍد يقبلكم الناس يف الغرب ويفتحون لكم النوافذ!!!

 أو أن جتلسوا عىل كريس إداري!!! إهنم ال يطيقون حتى أن ترتبحوا أو تكون لكم أهلية

 ثم تأتون إىل بالدنا وتطالبون بحقوقكم؟

 بل وتكذبون عىل الغرب؟

إن الدساتري الغربية طافحة باملواد الدستورية الرصينة التي تلعنكم وتلعن تواجدكم بينهم؛ 

دستور ة، والفصل السادس املادة الثاني South Carolina دستور والية ساوث كارولينا انظروا إىل 

الفصل  Texasدستور والية تكساس ، والفصل التاسع الفقرة الثانية Tennessee والية تينييس

 داري.إ أن اإليامن باهلل رشط بدهيي للثقة وتويل منصٍب  وكلها تشرتط األول الفقرة الرابعة

 ما زالت تصنف املالحدة عىل أهنم غري مقبولني يفأمريكا أقو  دولة علمية يف العامل ف

ا بصفة رسمية يف الكلمة التي قاهلا جورج بوش األب  ا جد  املجتمع األمريكي، وكان هذا واضح 

ية يف اجلنس امريكي متساوي  يمكن اعتبار امللحد األهل  " 1987يف عام حني سألة صحفي أمريكي 

 ؟مريكانواملواطنة مع غريه من األ

ا  ذا كان من املمكن اعتبار إف عرأال  "يف ذلك الوقت حني قال: وأصبح رد بوش مشهور 

"هذه أمة موحدة حتت راية اهلل  ؛ن أو حتى اعتبارهم حمبني للوطنوأن امللحدين مواطن
(2)

. 

 فاإلحلاد شذوذ فكري طاريء ال تقبله النفوس وال العقول!

كام قلنا دساتري الواليات األمريكية طافحة باملواد الدستورية الرصينة التي حترم امللحد من 

                                                 

(1) Pennsylvania's State Constitution, Article 1 Section 4 

"No person who acknowledges the being of a God and a future state of rewards 

and punishments shall, on account of his religious sentiments, be disqualified to 

hold any office or place of trust or profit under this Commonwealth''. 

(2)Atheist cannot be considered as patriotic citizen. 
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ي منصٍب إداري أو حتى إنشاء مؤسسة ربحية، وأن امللحد ُيعاَمل يف أمريكا كشخص فاقد تويل أ

ا للدساتري التي تعمل هبا املحاكم.  لألهلية طبق 

وهذا يفنِّد األكذوبة التي يروج هلا امللحدون العرب يف بالدنا من أهنم ُمعرتٌف هبم يف 

 الغرب.

رناها من أن امللح وإذا جلت بناظريك يف رش! العامل وغربيه فلن د تتجاوز النتيجة التي قر 

 شخص غري مقبول وال يمكن التعامل أو التعايش معه بأمان.

ا للصُيعامل امللحد بنفس درجة مدمني املخدرات، ويُ مثال  في الربازيل ف حافة صنف طبق 

الرسمية الربازيلية كأحقر أقلية
(1)

.   

 من التدريس يف ممنوع امللحدرلندا، فإن أما يف دولة علامنية ديموقراطية عريقة مثل أي

املدارس احلكومية
(2)

 . 

فال ُيؤمتن ملحد عىل األطفال الصغار، وال يوثق به وال باملحتو  الذي سُيلقنه لألجيال. 

 ختيل!!!

قال أي ملحد يتم رسمي ا اعت ويف اليونان دولة الفالسفة القدامي وأيقونة الفكر يف أوربا، فإنه

وحماكمته
(3)

.   

– ةمن االلتحا! بفر! الكشاف، بل ومن حضانة الطفل يف أمريكا حمرومٌ امللحد يف اجلملة و

عىل منع امللحدين  Boy Scouts of America (BSA)تنص منظمة الكشافة األمريكية 

                                                 

(1) http://www.paulopes.com.br/05/2009/ateus-e-usuarios-de-drogas-sao-os-

mais.html#.VCNTNBYZQQs. 

(2)http://www.irishtimes.com/premium/loginpage?destination=http://www.irish

times.com/debate/why-must-agnostics-be-obliged-to-teach-faith-1.616580. 

(3)http://en.wikipedia.org/wiki/Elder_Pastitsios. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boy_Scouts_of_America
http://www.paulopes.com.br/2009/05/ateus-e-usuarios-de-drogas-sao-os-mais.html#.VCNTNBYZQQs
http://www.paulopes.com.br/2009/05/ateus-e-usuarios-de-drogas-sao-os-mais.html#.VCNTNBYZQQs
http://en.wikipedia.org/wiki/Elder_Pastitsios
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-يني من االلتحا! هباوالالأدر
(1)

 . 

يف وسائل اإلعالم من النادر ظهور شخصية امللحد إال يف إطار املختل عقلي ا أو الشاذ و

  جنسي ا.

فام يفعله امللحد العريب هو عار وكذب وافرتاء عىل البرش، حني يزعم أن للملحدين قيمة يف 

 الغرب.

لامين أن الغرب الذي هو ع  الغربية،بالغرب وبنظم الدساتريجلهله وال يدري امللحد العريب 

ع قوانني حتمي القناعة السائدة ألغلب املواطنني  ف ب، فمثال  هناك ما ُيعريف تلك الدول ُيرشِّ

فالذي ينكر حمرقة  ،" Law against Holocaust denialقانون ضد منكري اهلولوكوست "

اإىل  قد تصل دٍ اليهود عىل يد النازي ُيعاَقب بالسجن امُلشدد ملد ساكام يف النم عرشين عام 
(2)

.   

 ويف التشيك تصل مدة احلبس إىل ثامن سنوات.

رم التشكيك يف  14وهناك  ا َمن يكتب كلمة  مذابحدولة أوربية جُتِّ النازي، وحتبس فور 

(3) واحدة ختالف القناعة السائدة لد  مواطنيها!
 . 

شكيك يف قي منا فام بالك بالتُيعد جريمة،  لحدفالتشكيك يف السائد يف الدول العلامنية أهيا امل

 الدينية يف بالدنا العربية؟

كون يف السائد لدهيا؟  هل تريد أن ُنطبق عليك ما تطبقه الدول العلامنية عىل الذين ُيشكِّ

 ن كبار يف الغرب ملجرد كلامت تشكيكية يف القناعات السائدة لد  قطاعٍ وُحبس مؤرخلقد 

                                                 

(1)https://en.wikipedia.org/wiki/Boy_Scouts_of_America_membership_controve

rsies 

(2)http://www.nachkriegsjustiz.at/service/gesetze/gs_vg_3_1947.php. 

(3) http://en.wikipedia.org/wiki/Laws_against_Holocaust_denial 
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 Jamesوجيمس كيجسرتا  David Irvingعىل ذلك ديفيد إيرفنج  من الشعب، وخري مثال كبريٍ 

Keegstra 

– مليون 6لسنوات ملجرد التشكيك يف الرقم    Ernst Zündel وقد ُحبس إرنست زوندل

-اخلاص بمذبحة اليهود عىل يد النازي
(1)

.   

يفكر يف  َمن قب حتىقوانني استثنائية لتع   لحد العريب تضععلامنية أهيا املبل إن الدول ال

)lone wolves( "لدهيا التشكيك يف السائد
(2)

. 

 ختيل!

وترتصد الدول العلامنية ملن يعبث يف أفكار مواطنيها، وجُتيز احلكومات التنصت عىل 

 .-وليس فقط َمن تشك فيه–التليفونات وتتتبع َمن يرافق َمن تشك فيه 

يف أمريكا إال لتتبع َمن يعبث يف عقول مواطني  Patriot Actوما رُشع القانون الوطني 

الدول العلامنية
(3)

  . 

مسلامتنا الدينية وأصولنا وقواعدنا ثم ال يريد أن يفر بشنيعة كفره فام بالنا بمن يطعن يف 

 مومه!ث سفحسب، بل ويطالبنا بمنتهى الصفاقة أن نحرتمه، وأن نفتح له النوافذ ليب

لناه يف مقالنا السابق سو  رسد املزيد من  ا عىل ما فض  ربام إىل هنا ال نكون قد أضفنا جديد 

بل الغرب للملحدين.   دالئل عدم تق 

لكن يبقى السؤال املفصيل واجلوهري يف مقالنا هذا وهو: ملاذا الغرب يتعامل مع امللحدين 

 هبذه الصورة؟

 ائه وذريته؟وملاذا خيشاهم عىل نفسه وعىل أبن

                                                 

(1)http://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Z%C 3% BCndel 

(2)http://articles.latimes.com/2011/may/27/nation/la-na-patriot-act-20110527. 

(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act
http://articles.latimes.com/2011/may/27/nation/la-na-patriot-act-20110527
https://en.wikipedia.org/wiki/Patriot_Act
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يف واقع األمر إن  ما ينطوي عليه العقل الغريب وما استقر يف ذهنه بشأن امللحدين هو تاريخ 

ف وال نظيف لرُيو ، فقد َخرِب هؤالء شأن امللحدين وعقوهلم وحتليالهتم لألمور وتبينوا  غري مرشِّ

رأن اخلراب والفساد كل الفساد يف بيئات املالحدة ويف طريقة تعاطيهم مع  وا منهم األمور فحذ 

 وأطبقوا عىل إجلامهم.

 ،عرب كل العصور كان يرشح فلسفته اإلحلادية لزمالئه ربويب أشهر ملحدVoltaireفولتري و

 ،وخيشى عىل خدامه من اإلحلاد ،امهويف نفس الوقت كان يرشح األخال! يف إطار الدين خلد  

ن هناك لو مل يك ": يقول كلمته الشهريةوكان  ،وكان يدفعهم إىل اإليامن باألخال! يف إطار ديني

بل وقام يف أواخر حياته ببناء كنيسة بالقرب من قرصه .، "إله خلانتني زوجتي ورسقني خادمي

 ."يا رب اذكر عبدك فولتري" :نقش عىل مدخلها

أما الكنائس األخر   ،وادعى أهنا الكنيسة الوحيدة املخصصة هلل وحده عىل هذه األرض

وكان يرسل خدمه إىل الكنيسة بانتظام ويدفع أجور تعليم أبنائهم قواعد  ،سنيفهي خمصصة للقدي

الديانة
(1)

  . 

ومع  ،ا عىل كل دينا حاقد  كان يف شبابه ملحد   ،سنة 84ا من الزمن إن فولتري عاش دهر  

 الوقت اكتشف أنه ال رادع للبرش إال األخال! يف إطار ديني واكتشف مصائب اإلحلاد .

ول  الالأدري والكالم للملحد -أن جيعل من اإلنسان أحقر حيوان  فاإلحلاد قارب

يلة خالل عالقته الطو وفولتري عانى من إحلاده خاصة  ،  - يف موسوعته قصة احلضارة ديورانت

اد اإلحل وهذه حقيقة –بنة أخته شائنة خمزيةاوكانت عالقته ب ،De Châtelet بمدام دي شاتيليه

  .–بال مكياج 

البرش خالطت امللحدين وعارشهتم، وصلت إىل ما وصلت إليه من لزوم فكل فئٍة من 

                                                 

 .214صفحة  38املجلد  ،ول ديورانت ،قصة احلضارة (1)
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هم، وإبعادهم عن املرأة والطفل!  حتجيم رشِّ

 ؟ The Marquis de Sade ثم ماذا عن املاركيز دي ساد

 
ٍ
فلو مل يكن هناك جنة ونار  ، امباح   لقد أوضح دي ساد أنه لو مل يكن هناك إله لكان كل يشء

 .يسء إىل ملذاتنانُ فن نكون طيبني يف أ فليس ثمة معنى  

إذا مل يكن هناك إله فليس هناك خري وال رش بل هناك فقط ضعفاء وأقوياء والضعف هو و

الرش
(1)

 . 

وهنايته احلتمية هي تقويض أركان  ،إن اإلحلاد هو طوفان فاجر يف أزمان الكفر وأرضه

 .النظام األخالقي واهنيار األمم

ء يف كل أمة ويف كل ثقافة التحذير من امللحدين وإجلامهم فمن أجل ذلك وجب عىل العقال

 وإجلام مساوئهم عن العوام!

 

 

 

 

  

                                                 

 .276-275 صفحة 38املجلد  ،ول ديورانت ،قصة احلضارة (1)
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علمية قابلة  خالصة ما توصلت إليه أن مفهوم التطور ليس نظرية

 .لالختبار، بل هو برنامج ميتافيزيقي

 كارل بوبر
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 والبحث عن منجم الذهب املفقود نظرية التطور   
( نظريته بشأن تطور 1809-1882) Charles Darwinمنذ أن وضع تشارلز داورين 

، 1859عام  On the Origin of Speciesاألنواع عرب االنتخاب الطبيعي يف كتابه أصل األنواع 

ا بشأن النظرية.  واجلدل مل يتوقف يوم 

ا مجيال  لظهور احلياة عرب تطور وظيفي للكائنات  ا وفلسفي ا وفكري  فالنظرية متثل حتليال  لغوي 

 احلية مع الزمن ينقلها إىل كائناٍت أخر !

مع  لغوي وال الضبط الفلسفي وإنام ميدان العلم مشكلتهلكن املشكلة ليست يف التحليل ال

 الربهان والدليل ال اللعب باأللفاظ!

وقد مىض أكثر من قرن ونصف من الزمان عىل النظرية وما  2016ونحن اليوم يف العام 

 زلنا نتجادل ونتحاور بشأهنا!

إال  لنظريةوعىل الرغم من عمل أكاديميات وجامعات عمالقة حتت مظلة التسليم بصحة ا

ا عىل انتقال نوع من الكائنات احلية إىل نوٍع آخر مل نحصل عليه حتى  ا مبارش  أن دليال  واحد 

 آخر نافع 
ٍ
الساعة، وإال لكن ا توقفنا عن اجلدال والستغللنا هذه املساحة من الورقات يف يشء

 ومفيد!

 طأ حمض!علمي، وهذا خ –قد يظن البعض أن اجلدال بشأن النظرية هي جدال ديني 

 فاجلدال يف األساس بني نظرية التطور وبني العلم املادي التجريبي.

 -املالحدة وكام يزعم–وليس اهلجوم عىل نظرية التطور ِمن ِقبل املناوئني للنظرية كام يبدو 

ا.  وإنام ِمن ِقبل املنتظمني يف ِسلكها أيض 

 بشأن النظرية إليه وصلت ما آخر أن Edward O. Wiley واييل إدوارد التطورييقول 

 بحثا، -االنتواع: أي- العملية هذه ُقتِلت لقد": ما ييل – speciationاإلنتواع  –ظهور األنواع 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Darwin
https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Origin_of_Species
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"احلل عن بعيدان األنواع، ظهرت كيف وإشكال النوع، هو ما إشكاَل  أن   واحلق
(1)

.  

ة يأما االنتخاب الطبيعي عمدة التطور وقوام النظرية وأصل الداروينية الكالسيك

والداروينية اجلديدة فلم يدخل حتى الساعة دائرة العلم التجريبي وال العلم الرصدي وإنام 

 ال أكثر.  -أحفورية –ختمينات أركيولوجية 

 روفاينب يقول عامل البيولوجيا التطورية والوراثة السكانية األمريكي الشهري ويليام

Provine :"وال ده،ض أو يشء لصالح ينتخُب  هو فال. يشء أي عىل يعمل ال الطبيعي االنتخاب 

ل، وال خيلق، وال ُيكث ر، وال يقهر، هو ل، وال يعد  ل، وال ُيشك   الو يصطفي، وال يقود، وال يشغ 

"بيشء يقومُ  ال الطبيعي االنتخاب. يكي ف وال يدَفع، وال ما، يشء عىل حيافظ
(2)

.  

صل إليها ا  Jerry Fodorر فودو جريي امللحَدين لداروينَينْي وهي نفس النتيجة التي تو 

 ختطئة من ابد   جيدا ملحيث  ، Massimo Piattelli-Palmarini باملاريني بياتييل وماسيمو 

ا، داروين  داروين يهف أخطأ الذي األمر": كتاهبام الطبيعي االنتخاب ممفهو هتافت يف وصن فا رأس 

What Darwin Got Wrong" .را مما وكان ا ليس هذا": ما ييل كتاهبام به صد   الو اهلل، عن كتاب 

ا ليس. اخللق عن وال الذكي، التصميم عن   يف متورطٌ  أحدنا من أي 
ٍ
 أنه ناارتأي لقد. ذلك من يشء

 ما خطأ هناك بأن يقيض سيأيت فيام األسايس رأينا ألن البداية، منذ هذا نوضح أن املستحسن من

"الطبيعي االنتخاب نظرية يف - قاتلة لدرجة خطأ وربام -
(3)

 . 

                                                 

(1) Wiley, E.O. (1992) the Evolutionary Species Concept Reconsidered, p.79 ( من

9يم احلياة، دار الكاتب، صمقدمة كتاب تصم ). 

(2) Provine, W.B. (2001) the Origins of Theoretical Population Genetics, p.199. 

(3)Fodor, J. & Piattelli Palmarini, M. (2011) What Darwin Got Wrong, p.15 .( من مقدمة

10كتاب تصميم احلياة، دار الكاتب، ص ). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Fodor
http://dingo.sbs.arizona.edu/~massimo/
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 : أمل يكافح بقوة ضد البيانات التجريبية والرصدية.فنظرية التطور باختصار هي

ل لظهور جزيء ومشكلة التطور أنه اليوم وهو يف قمة جمده ال يملك نموذج واحد مفص

ا آلليات االنتخاب الطبيعي  وظيفي واحد داخل اخللية، فضال  عن تفسري ظهور خلية واحدة طبق 

 أو الطفرات العشوائية، فضال  عن ظهور نوع جديد من الكائنات احلية!

ولو أردنا تفصيل وضبط إشكاالت النظرية فلن تسعفنا ورقاٍت حمدودة، فهذا له مكانه وقد 

 ."يشء اإلحلاد ُيسمم كل"مال  يف إشكاالت النظرية العلمية يف كتايب األخري: كتبت فصال  كا

لذا ليس غرضنا هنا التأصيل للنقد، وإنام حماولة إدخال آلية النقد العلمي لعقل القاريء 

ا، ويستطيع بسهولة كشف األساليب الغري سليمة يف  حتى يتسنى له حترير مواطن اخللل رسيع 

 الرتويج للنظرية!

من أمثلة ذلك أنك لو قلت للتطوري كيف ظهرت مثال  العني البرشية املعقدة فإنه و

ا وهناك خاليا حساسة للضوء فقط. ا أقل تعقيد   سيخربك أن هناك عيون 

 وهذا اجلواب هو ُلب اإلشكال التطوري!

 فام معنى خلية حساسة للضوء؟ 

 وملاذا حتسست للضوء؟

 هربية؟وكيف يتحول التحسس للضوء إىل نبضات ك

 وكيف تتحول النبضة الكهربية إىل وعي ورؤية ملا أمامك؟

 إن القضية منقوصة من البدء!

وهذا شبيه بقولك لنفس التطوري: هل تستطيع الطبيعة أن ُتنيشء صينية كنافة طازجة 

 باجلبن الكريمي؟

ا فالقمح موجود يف الطبيعة  سيقول لك التطوري بنفس منطقه ورؤيته: هذا بسيط جد 

ط النيازك قد يتسبب يف طحن القمح يف أحد األزمنة السحيقة ليتحول إىل دقيق، ومع قليل وسقو
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ا  من املطر يتحول الدقيق إىل عجني، وعىل طرف أحد صخور األفران الربكانية سيكون مكان ا رائع 

للطهي الرسيع، وقصب السكر موجود يف كل مكان إلضافة مذا! الكنافة وينابيع املاء الساخن 

 ة إلذابة قصب السكر و ....كثري

إىل هنا قد تشعر بسخافة الطرح فالقضية ليست يف توافر املواد األولية، وإنام القضية يف 

 التي تنتج صينية الكنافة باجلبن الكريمي! the Know Howاملعرفة 

 Knowفأنت لو انتظرت ملاليني األعوام لن تتشكل صينية كنافة واحدة ألن القضية معرفة 

How يس مواد أولية.ول 

 القضية منقوصة أصال  من البدء.

وافرتاض أن وجود املواد األولية كاٍف هو افرتاض قد يصلح لألطفال قبل النوم، لكن ال 

 يصلح كمعطى علمي ُيرصد!

كذلك احلياة ال يمكن حتليلها يف إطار الرؤية املادية التطورية، ألن معنى احلياة يشء مستقل 

 له.عن الوجود املادي بأكم

 كذلك الوظائف البيولوجية كذلك األنظمة املعقدة يف هذا الوجود!

 التطور ال يفرس شيئ ا إال بنفس مستو  حتليل ظهور صينية الكنافة.

ا.  إن التطوري يضيف أنظمة معقدة إىل أنظمة معقدة ويسمي هذا تفسري 

ول مامه، ثم يقكل ما يفعله التطوري أنه ُيفكك يف عقله أجزاء النظام البيولوجي الذي أ

 .Puzzle Gamesبإعادة جتميعه من أماكن خمتلفة. وكأننا نلعب لعبة البازل 

واملشكلة األكرب أن أسالف اجلزيئات احليوية يف املنظومة التطورية هي أسالف ختيلية ال 

 أسالف مادية كام يتصور البعض!

ئران ملجرد دة الففالتطوريون أشبه ما يكون بمن يزعم أن البندقية هي سلف تطوري ملصي
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 اشرتاكهام بنجاح يف التخلص من الفأر!

فنظرية التطور حتمل الكثري من األحالم واألفكار اخلالبة لكنها يف النهاية ال تصلح إال 

 لدغدغة خياالت مراهق!

 فاخليال خصب.

 وموهبة توليد احلكايا قد يمتلكها البعض.

ظام نيوكليوتيدية واحدة تفسد نلكن عىل املستو  اجلزيئي كل التفاصيل مهمة ونقطة 

يتكون من مليون نيوكلويتيدة، وأنت بداخل كل خلية من خالياك يوجد ثالثة مليارات 

 نيوكليوتيدة، كل بضعة آالف منها تؤدي وظيفة حياتية متقنة.

 فال حتاول تغطية إعجاز بيوكيميائي مذهل يف كل جزئية داخل خالياك بحيل لغوية.

ا كل كائن حي مهام  كان صغره يتمتع بام دب ره اهلل له من أمر معاشه ليتعامل مع بيئته. أيض 

الذي طرحه عامل الكيمياء احليوية مايكل بيهي يف كتابه:  املِْدَفعي ةُ  اخلنفساءُ فمثال  نموذج 

ا يمتلكه كل كائن. "صندو! داروين األسود" ا مدهش   يوضح كيف أن تعقيد 

اء املدفعية اخلنفس"د بالتفصيل الذي رسده الكاتب: ودعونا نلقي نظرة عىل نوع هذا التعقي

د عندما. بوصة ونْصف الواحدَ  طوهُلا ُيقارُب  بسيطٍ  مْظَهرٍ  ذاِت  حرشةٍ  عنْ  عبارةٌ  هي  َبلِ قِ  من هُتد 

  فإن   أخر  حرشةٍ 
ِ
ة   طريقة   للخنفساء  ىلع مغيل   ساخن حملول رش وهي نْفِسها عن للدفاع خاص 

 مِم ا ستهدفةَ امل احلرَشةَ  الساخنُ  السائُل  حيرُ!  للخنفساء، اخللفي القسم يف وجودٍ م ُثْقٍب  ِمنْ  العُدوِّ 

 ُ ة اخلطط من عادة   يغريِّ  احليلة؟ هذه حُتاكُ  كيف لكنْ  للعشاء؛ املعد 

 َ  ُتْدعى تخصصةٌ م ُبن ى تْصنَعُ  املعركةِ  فقْبَل . الكيمياء تستخدمُ  املدفعيةَ  اخلنفساءَ  أن   تبني 

ا مزجي ا( رازيةاإلف الفصوص) ا مركز  َتنْي  من جدًّ  وجنياهليدر بريوكسيد) مها كيميائي َتنْي  ماد 

ماء – يدليةالص من رشاَءها نْستطيعُ  التي ذاهُتا املادةُ  هو اهليدروجني بريوكسيد(. واهليدروكينون

ا ،-األوكسجني  حجرة إىل يُج املز ُيرسل. الفوتوغرايف التحميض يف فيستْخدمُ  اهليدروكينون أم 

 .اجلامعة احلويصلة ُتدعى ختزين



 

    

 

275  

 .ريالتفج حجرة ُتدعى عادة   عنها معزولة ولكنها ثانية بحجرة اجلامعةُ  احلويصلةُ  تتصل

 .عارصة عضلة ذاِت  قناةٍ  بواسطةِ  بعضْيهام عن منفصلتان احلجرتان تبقى

ا إنزيام   تفرز والتي الصغريِة، الُعَقدِ  من العديدُ  التفجري بحجرة وتت ِصُل   حجرة ىلإ حمفز 

 .التفجري

ا بالتهديد اخلنفساءُ  تْشُعرُ  عندما  بينام ينالتخز بحجرة املحيطةَ  العضالِت  تْعَترص فإهن 

 يدروكينونواهل اهليدروجني بريوكسيد حملوَل  جُيْربُ  مما. العارصة العضلة ترخي متزامن وبشكل

 .حفزامل األنزيم مع املحلوُل  يمتزُج  حيث التفجري، حجرة دخول عىل

ُك . الكيميائية الناحية من لالهتامم مثرية   اآلن األمورُ  ستصبح  اهليدروجني بريوكسيد يتفك 

  إىل رسيعٍ  بشْكلٍ 
ٍ
ا احلال هو كام وأكسجني عادي   ماء  هليدروجنيا بريوكسيد لزجاجة بالنسبة متام 

 . مفتوحة ُتركْت  إذا الوقت مرور مع تتفكك سوف والتي املتاجر يف ُتباع التي

ا اهليدروكينون مع األكسجني يتفاعل  مهيجة ائيةكيمي مادة إىل باإلضافة املاء من املزيدَ  مانح 

 .كينون ُتدعى بشدة

 نقطة إىل املحلول حرارة درجةُ  تْرتفعُ  َثم   ومن احلرارة من كبرية   كمية   التفاعالت هذه حُترر

 ساءاخلنف جسم خارج إىل مؤديةٌ  حيدةٌ و قناةٌ  تْسمُح  العارصة العضلة إغالِ!  وِعنْدَ  اآلن. الغليان

 .باخلروج غيلامل للمزيج

 .اخلطر مصدر عىل البخار نافورةِ  بتوجيه بالقناة حميطةٌ  عضالٌت  تسمح كام

 لكيميائيةا املادة من بخاري   حملولٍ  ةاسطبو اخلنفساء عُدوِّ  إحراُ!  هي النهائيةُ  النتيجةُ  وتكونُ 

"الكينون السامة
(1)

. 

 الف النامذج املعقدة التي متلكها اخلنفساء والتي يملكها كل كائن حي.هذا نموذج من آ

                                                 

 .51أليف: د.مايكل بيهي، ترمجة: د. مؤمن احلسن وآخرون، دار الكاتب للنرش، صصندو! داروين األسود، ت (1)
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 وَمن هذا الذي بإمكانه حرص نعم اهلل يف خلقه؟

 وَمن هذا الذي بإمكانه رصد عجائب اخللق؟

 لكن ملحة تغني عن رسد، وومضة ُتنبيء بوجود نجم!

و داع وكذب، فام هلنفرتض أن نظرية التطور وهم وخ"لكن هنا قد يقول أحد التطوريني: 

 "البديل؟

مشكلة دعاة التطور أهنم يرفضون مسألة اخللق اإلهلي ملجرد كوهنا غيب، والغيب ال يمكن 

 رصده داخل املعمل. لكنهم يف املقابل ُيسلمون بالفرض اخلاطيء!

 هل جمرد عدم معرفتك بالبديل تستسلم لفرض خاطيء؟

الذهب ويبحثون ليل هنار يف طبقات فالتطوريون مثل جمموعة من املنقبني عن كنز من 

األرض املختلفة وحيفرون ويكرسون أطنان الصخور والكوارتز وجيرفون رماال  ال حرص هلا، مع 

أمام أعينهم كل حلظة، لكنهم يتجاهلون هذا  "الصنع اإلهلي املتقن"أن هناك قبو مكتوب عليه 

 حتت األرض! القبو ألهنم ينطلقون من مقدمة أن منجم الذهب البد أن يكون

بر أنظمة احلياة ذاهتا.   إن مقدمة اخللق اإلهلي املتقن هي معطى مادي نابع من تد 

إهنا معطى منطقي وعقيل وعلمي واستداليل بدهيي نرصده من خالل تب رص األنظمة 

البيولوجية املعقدة واحلياة ذاهتا، والبنى اخللوية والدقائق الوظيفية واملهام احلياتية والوعي 

دراك والتنسيق اهلرموين، وما ال حرص له من الوظيفيات التي نتمتع هبا، إن حماولة إغامض واإل

العني عن القبو واالستمرار يف احلفر هي رضر شديد عىل العلم وتأخري لفروع كبرية من العلم 

 وتضييع ملنافع كان أوىل أن نستخدمها يف منحى  آخر!

ة، بل إهنم يضطرون إىل افرتاض عدم التصميم وال يكتفي هؤالء بكل هذا العناء بال نتيج

ألن هذه أحد مسلامت نظرية التطور، وهذا بذاته معضلة علمية تقيض عىل العلم، فاعتبارك عدم 

التصميم يف عضو من األعضاء هذا يعني أنك لن تبحث أكثر، فام معنى أن تبحث عن وظيفة هذا 

 العضو واحتاملية كرب  أن يكون موجود بال هدف؟
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معنى أن تتبحر داخل جتاويف اخللية وأنت جتزم أن القضية هراء وعبث وأخطاء طبيعة ما 

 ونفايات نجمية ورماد بركاين ووحل بيولوجي أنتجا كل صور احلياة حولك؟

إن تصور عدم التصميم يقيض عىل أي أمٍل يف تفسري العامل، ويسمم العلم والبحث 

 والتجربة!

ورائه، فلو اكتشفت فائدة لعضو ستظل بقية وجيعل الرصد والبحث سخف ال طائل 

 األعضاء بال فائدة!

 لكن يف واقع األمر

ا عن هذا التشاؤم...  وبعيد 

وانتقاال  عن هذه الفروض اإلحلادية السخيفة إىل الواقع الرصدي البيولوجي العلمي 

ء يف احلقيقي فإن لكل منظومة بيولوجية مهام كان صغرها وظيفة وغاية وهدف، ويسارع العلام

فتح كشوف كل بنية دون خلوية لرصد عجائب صنعها ودقة وظيفيتها ثم ينالون اجلوائز بناء  عىل 

 ما توصلوا إليه من عجيب ما أودع اهلل يف خلقه!

ُب جيواملتدبر يف شأن اخللق جيد أنه ال ختلو منظومة عىل اإلطال! من قدٍر من التعقيد، وهنا 

 فهو الطريق األقرص واألنسب لتحليل، -اخللق اإلهلي– افرالعمُل مع الدليل املتو قلعىل الع

 ظاهرة التعقيد!

 االحتكام إىل أسباب مادية غري معروفٍة أو طر! غري مكتشفة ملنع 
ٍ
فليس من العقل يف يشء

 تقسري الظاهرة يف إطارها الداليل عىل اخلالق.

ذه املرحلة ومع هذه إن  هذا حمض حتكم ال أكثر، وتعطيل لوظيفة العقل، وإذا كن ا عند ه

لِّم له؟   املعطيات الساطعة نعاند اإليامن باخلالق فعند أي مرحلٍة ُنس 

 وحتت أي بنٍد نخلع عن أنفسنا ربقة الكفر به؟
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 هل عند خلو املُعاِرض؟

إن الكفار ُيعلِّقون املُعاِرض باملستقبل الذي لن نكون فيه أمال  يف حتليل هذا التعقيد الوظيفي 

ا بمستقبٍل آخر. وللكائنات احل نك لن جتد بني إية، وكفار ذلك املستقبل سُيعلِّقون املُعاِرض أيض 

 ستقبل هبؤالء!ن يتفكه كام يتفكه املاملتفكهني مَ 

 .{10}امللك: [ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ]

إىل الدفع بالعلم باجتاه حترير قضية الصنع املتقن، وإن كن ا ندرك أن دعاة  وها نحن ندعو

ا، ألن مقدماهتم االعتقادية تأبى عليهم املادية  وإن صادفتهم هذه الدعوة فلن يعريوها اهتامم 

ولذا لن يقبلوا بالبديل، وإن كان أقو  حجة   "مادية"ذلك، وألهنم كام قلنا منذ البداية يريدوهنا 

ا وأثبت أدلة.   وأرسخ قدم 

 فلله األمر من قبل ومن بعد!

 ڍ ڍ ڇ   ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ] 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ۆ ۆ ۇ   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

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

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

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   حئ جئ ی

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

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ   ڃ

 } [ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک ڑ

 .{68-59: النمل

ة علمية هلا كنظري التطورمصداقية عتقاد بلال ليس يف العلم الرصدي ما يدفعكام اتفقنا 
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ي يمكن من خالهلا رصد التطور الت -الطرائقية– Methodologicalُأطرها امليثودولوجية 

 وإثبات صحته والتيقن من حدوثه.

وحيسم  ما يعضد موقف التطور -التجريبي – Empirical وليس يف البحث اإلمربيقي

فأحد رشوط النظرية العلمية أن تكون قابلة لالختبار والتجربة، وفق معايري -اجلدل بشأنه

ة ل هذا البحث التجريبي ال مكان له يف نظري، لكن مث-اإلمربيقية التي وضعها فالسفة العلوم

 التطور!

ال ف دليل واحد عىل اإلطال! قائم بذاته ُيثبت وقوع التطور،وليس يف السجل األحفوري 

 .عىل وجه األرض اآلننات احلية كائنوع من المليون  3يوجد أب واحد موثق علمي ا لل

إنتقال من - macro-evolutionتطور نوعي واحد ومل يثبت علمي ا حتى الساعة حدوث 

 ، مع أن قوام نظرية التطور ككل عىل حدوث هذا التطور النوعي بال توقف.-نوع إىل نوع 

 لكن يا ترى مباذا حيتج دعاة التطور؟

 ه يوجد كائنان متشاهبان إىل حدٍ بام أن: ستدالل الدائريتقوم عىل مغالطة االأصل أدلتهم 

والترشحيي والوظيفي  -اإلطار الشكيل والبنائي– Morphologyبعيد يف الشكل املورفولوجي 

األصح لكن ، هذا أصل مغالطة اإلستدالل الدائري، common archetypeواحد   أٍب امذن هلإ

ويلية أ، أما ما حيدث هنا فهو استدالل دائري وفلسفة تأوال   عند املناطقة رصد التفريع من األب

 افرتاضية.

الذي سيأيت ذكره -  Jonathan Wellsجوناثان ويلز ابقوامللحد الس وكام يقول البيولوجي

 من التفصيل
ٍ
 "سلف ُمشرتك ؟أن هلام هل تشابه السحاب واآليس كريم يعني ": -بيشء

 ؛عملية بطيئة تتطلب آالف السننيلكن هنا قد ُيتج أحد التطوريني ويقول: التطور 

ذا بخالف ه احلية املستقلة نوع من الكائناتأكثر من ثالثة ماليني حسن ا: لكن نحن عندنا 
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تكون ساملعدل الزمني لظهورها،  عىلعدد األنواع يف املتوسط عرب التاريخ وبحساب  املنقرضة،

بضعة ساعات، وآالف الكائنات املتحورة  كل   جديدٌ  مستقٌل  حٌي  النتيجة أنه البد أن يظهر كائنٌ 

احلال  ال عن الرصد األحفوري؛ فامونفس الكالم ُيق، كل دقيقة، هذا يف الرصد التجريبي املبارش

، ومل نرصد أي تطور ألي كائن حي عىل وجه األرض امبارش   اواحد   اونحن ال نعرف إىل اآلن أب  

  نوعي عىل اإلطال! حتى الساعة!

 نعرف األب املبارش لإلنسان مع أنه أعظم الكائنات وأرقاها وأقدرها عىل فضال  عن أننا ال

 !ال اإلنسان امُلعارصالبقاء، وال يتفو! عليه إ

فريات، والذي عمل يف جمال لامء احلأكرب عأحد  Colin Pattersonكولني باترسون يعرتف 

 لقد استيقظت ذات يوم واكتشفت أنني بعد ": هبذه الورطة فيقول التطور طيلة عرشين سنة

ا من العمل يف التطور ال أجد دليال  عليه سو  ختمينات اعتباطية  ."عرشين عام 

ا، ال توجد أحفورة واحدة نستطيع أن نجادل بشاهنا "ل: وقا  ."نعم أتفق معكم متام 

"I fully agree with your comments on the lack of direct illustration of 

evolutionary transitions in my book. If I knew of any, fossil or living, I would 

certainly have included them. . .I will lay it on the line, There is not one such 

fossil for which one might make a watertight argument"
(1)

. 

م هلا ليونارد هاريسون  أستاذ  Leonard Harrison Matthewsوهي نفس النتيجة التي قد 

 Origin of Speciesلكتاب أصل األنواع  1971علوم احليوان الربيطاين، يف مقدمة طبعة عام 

 biologyحقيقة أن التطور هو العمود الفقري لعلم األحياء "لتشارلز داروين حني قال ما ييل: 

،  an unproved theoryومن املدهش أن يكون العمود الفقري لعلم األحياء نظرية غري مثبتة 

 "ارش!ن باخللق املبهل هذا علم أم إيامن؟ يف حقيقة األمر: ال خيتلف اإليامن بالتطور عن اإليام

"The fact of evolution is the backbone of biology, and biology is thus in 

                                                 

(1)Colin Patterson, (Creation Science Foundation, Revised Quote Book, 1990). 
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the peculiar position of being a science founded on an unproved theory -- is it 

then a science or faith? Belief in the theory of evolution is thus exactly parallel 

to belief in special creation"
(1)

.  

 أميت -النظرية الكم فيزياء يف الدكتوراة عىل واحلاصل–عامل الفيزياء النظرية يقول 

اليوم أي اكتشاف ُيغري أو  يعاندونأنصار نظرية التطور ": أن Amit Goswami جوسوامي

تواكب تلك ئية للنظرية األُم لآليتها، بأن يقوموا بتعديالت ال هناالتطور و يناقض مباديء نظرية 

االكتشافات، فكان املفرتض لو أن األمر كام يزعمون أن تتحقق توقعات النظرية يف كل كشف 

أحفوري جديد لكن احلاصل أنه ال يشء يتحقق البتة، بل إن كل كشف جديد يتطلب رسم دوائر 

 وال يقدم الكشفجديدة ال أكثر، وصارت النظرية حبىل بالدوائر عاجزة عن التنبؤ بيشء 

 ."األحفوري إال إضافة دوائر جديدة حول النظرية

ويقول يف موضع آخر عىل موقعه الرسمي أن اجلميع يعلمون اآلن بشأن الفجوات 

ا ما،  ا لتوقعات عدد كبري من علامء األحياء، مل متتيلء الفجوات األحفورية يوم  األحفورية، وخالف 

 ملتوقعة!حتى مع آالف آالف احللقات الوسيطة ا

 ؟-عىل النظرية-إذن ما هو الدليل

 ما الذي حياول هؤالء إثباته بالضبط؟

Everybody is by now familiar with the fossil gaps. Contrary to a great 

number of biologists’ expectations starting with Darwin, the fossil gaps have 

never filled up with the thousands upon thousands of predicted intermediates. 

                                                 

(1)Dr. L. Harrison Matthews, in the introduction to the 1971 edition of Darwin's 

"Origin of Species. 
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The vast majority of the gaps are real; about this there is no doubt. So what do 

they signify? What do they prove. 

Neo-Darwinists, and the majority of biologists, fall into a dogmatic 

worldview  insisting that the fossil gaps mean nothing. They are sold on a 

promissory evolutionism—faithfully believing that eventually the gaps will 

fill up
(1)

. 

 ؟micro-evolutionوهنا: قد يقرر أحد التطوريون أن التطور مثبت عىل املستوى الصغري 

ا باملفهوم اال صطالحي للتطور، بل هو أقرب إىل االنتكاسة يف حقيقة األمر هذا ليس تطور 

Devolution  منه إىل التطورEvolution  مقاومة الباكرتيا للمضادات احليوية ما حيدث هو ، ففي

املقصود به هو انتقال اجلينات و Horizontal Gene Transferاالنتقال األفقي للجينات 

شائعة  أخر ، وهي خاصية إىل خليةٍ  خليةٍ  املسئولة عن مقاومة الباكترييا ضد املضاد احليوي من

 و انتقال جني املقاومة من خلية بكتريية إىل خلية بكتريية أخر  يؤدي إىل اكتساب ،يف الباكترييا

 هذه األخرية لصفة جديدة مل تكن موجودة فيها من قبل.

دات اوهي أن الباكترييا التي تكتسب جينات املقاومة ضد املض؛ نضيف إىل هذا حقيقة هامة

جينات أخر ( تظل كام هي حاملة لكل الصفات والسامت الطبيعية والبيولوجية  ةاحليوية )أو أي

ال  وال تتحول إىل كائن خمتلف، فالباكترييا املسببة ملرض معني يف اإلنسان مث ،لنوعها وفصيلتها

ن متظل كام هي تسبب نفس املرض وأعراضه وعالماته وتسلك نفس السلوك، الفر! الوحيد يك

يف مقاومتها للمضادات احليوية التي حتمل جينات مناعية ضدها
(2)

. 

                                                 

(1)http://www.amitgoswami.org/ 2014/11/05 /darwins-mistake/ 

(2)Bj  ِ rkholm, B., I. Nagaev, O.G. Berg, D. Hughes, and D.I. Andersson. 2000. Effects 

of environment on compensatory mutations to ameliorate costs of antibiotic 

resistance. Science 287:1479-1482. 

http://www.amitgoswami.org/2014/11/05/darwins-mistake/
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 لكن ملاذا هي انتكاسة وليست تطوًرا؟

ثية جزاء من الشفرة الوراأتضحية بألن مقاومة املضاد احليوي يف الغالب تتم من خالل ال

بتور إىل اخلاليا ، وتقوم الباكرتيا بعد ذلك بنقل هذا اجلني املبحيث ال يتعرف عليها املضاد احليوي

 بناء . نتيجة عمليات تكسري وليسالتي تكتسبها امليكروبات ، فاملناعة اجلرثومية املجاورة

 من شفرهتا الوراثية يف 
ٍ
وبعد أن خيتفي املضاد احليوي تبدأ السالالت التي مل تفقد أي جزء

ا، حيث تصبح أقو  من الساللة التي قاومت املضاد احليوي وفق ا من دت جزالتكاثر جمدد  ء 

 شفرهتا.

املضاد لطفيل املالريا  "Chloroquineعقار الكلوروكوين "وخري مثاٍل عىل ذلك: 

Malaria ؛ حيث تم تطوير هذا العقار يف ثالثينيات القرن املايض وظل العقار فعاال  طيلة مخسني

ا، وفجأة  وبحلول الثامنينيات أصبحت تقريب ا كل سالالت املالريا لدهيا مقا ذا العقار، ومة هلعام 

فتوقف األطباء عن وصفه للمرىض. وبعدها مبارشة  ماتت السالالت املقاومة للعقار وحلت 

حملها الطفيليات الغري مقاومة للعقار؛ إذن فالسالالت املقاومة مل تكن نسخة أكثر صالحية وإنام 

 سادت املشهد لفرتٍة قصرية.

الصادرة  The Journal of Infectious Diseasesوقد رصدت جملة األمراض الوبائية 

دراسة خاصة هبذا الشأن خرجت منها بنتيجة أن: طفيل  Oxford Journalsعن أوكسفورد 

املالريا املقاوم لعقار الكلوروكوين حدثت له طفرات وحتورات تضمنت فقدان للوظيفة األصلية 

املالريا، فالطفرة التي متنح املقاومة هي أقل صالحية من النمط العادي ألحد اجلينات داخل
(1)

. 

                                                 

ى عل -معهد ناصر للبحوث والعالجبأخصائي التخدير والعناية المركزة -) من مقال للدكتور هشام عزمي 

 منتدى التوحيد(

(1)http://jid.oxfordjournals.org/content/184/6/770.long 

http://jid.oxfordjournals.org/
http://jid.oxfordjournals.org/content/184/6/770.long
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ا أن مثل هذه  أضف إىل ما سبق أن: هذه الطفرات حتدث داخل نفس النوع ومل يثبت أبد 

بل مل خُتلِّق حتى موقع ربط واحد بني   DNAالطفرات خل قت مثال  مادة وراثية جديدة داخل 

اخللية البكتريية. خت يل إىل أي حد وصل الوضع؟بروتني وبروتني يف غشاء 
(1)

 . 

ساللة فريوسية جديدة  20أس 10 تنسان مع الفريوسات نشأوخالل عقود من رصاع اإل

ن ود -وهو رقم يعادل نصف عدد الكائنات احلية التي وجدت عىل االرض منذ بدء اخلليقة-

 .تكوين بروتني واحد جديد

دسة الوراثية أبنية جديدة داخل اخلاليا، وال تزيد املعلومة واخلالصة: ال ُتنتج تغريات اهلن

اجلينية، وال التعقيد البيولوجي؛ وبالتايل يستحيل أن حتلل الطفرات تطور النوع نحو األفضل 

فضال  عن ظهور أنواع جديدة لدهيا كومة عمالقة منضبطة من القواعد النيرتوجينية مشفرة 

 لوظائف جديدة ستظهر يف كائن جديد!

التطورية مقاال  اشرتك  Developmental Biologyوقد نرشت جملة علم األحياء النامئي 

التغريات يف جماالت اهلندسة الوراثية قد تؤدي إىل "فيه جمموعة من علامء األحياء وانتهى إىل أن: 

 -نداروي مشكلة- األنواع أصل، ويبدو أن األصلح ظهورالتكيف مع البيئة لكن هذا ال يعني 

 . "حملولة غري مشكلة   قىيبْ 

Scott F. Gilbert, John M. Opitz, Rudolf A. Raff, Resynthesizing Evolutionary and 

Developmental Biology , Developmental Biology Magazine, Vol173, P.357-372. 

ر و؛ اجتمع أكثر من مائة ومخسون باحث   ا يف ملف التط-ربام–ويف اعرتاٍف غري مسبوٍ! 

لبحث آليات ظهور   University of Chicagoحول العامل يف أحد املؤمترات بجامعة شيكاغو 

تغريات اهلندسة الوراثية وطفرات  حول ما إذا كانتحوري يف املؤمتر وكان السؤال املاألنواع، 

حة وكانت اإلجابة الواض -ظهور األنواع اجلديدة–ح ظواهر التطور الكبري اجلراثيم كافية لرش

                                                 

(1)Michael J. Behe, Darwin’s Black Box  

http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Michael+J.+Behe&search-alias=books&text=Michael+J.+Behe&sort=relevancerank
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"ال"هي: 
(1)

 . 

إن  عجزنا عن رصد تطور أويل طيلة عقود من التجارب واالختبارات مع كائنات أولية 

ومعقدة يعني أن قضية التطور بُرمتها خارج إطار العلم التجريبي والرصدي حتى الساعة، وهذا 

عامل مع التطور كفرضية قد تبدو مبهجة لبعض أصحاب األيديولوجيات املادية يدفعنا إىل الت

ية عىل التثبت فضال  عن اجلزم بصحتها!  لكنها تظل عص 

 

 

  

                                                 

(1)http://www.sciencemag.org/content/ 210/4472/883 .extract 

http://www.sciencemag.org/content/210/4472/883.extract
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 :على أثر الفتوح العلمية احلديثة العلماء الذين تراجعوا عن دعم نظرية التطور
ا لكل ما سبق يرتاجع كثري من عتاة التطوريني عن دعم النظر يئ ا من ية، وسنعرض هنا شنظر 

 من األسباب العلمية لتغري موقفهم من النظرية!
ٍ
 الِسري الذاتية لبعض هؤالء، مع رسد يشء

وسنكتشف أنه مل يكن رفض النظرية بسبب حتيزات دينية يف مجيع األحوال كام يزعم دعاة 

األدلة  بام أمهها قصورالتطور وكهنة اإلحلاد املعارصين، بل إن هناك دواٍع علمية رصينة بالفعل، ر

 التي ترتقى بنظرية التطور لتصبح يف مصاف النظريات العلمية. 

مع مالحظة أن بعض هؤالء ما زالوا يؤيدون نظرية التطور لكن ليس بالشكل الذي ُينظِّر 

 له دعاة اإلحلاد يف العامل.

 :(1942) ديفيد بيرلنسكي (1

أمريكي شهري، وهو شخص ال أدري مؤلف وريايض  David Berlinskiديفيد بريلنسكي 

agnostic –ويرفض نظرية التطور من منطلق علمي وريايض  -ال يؤمن بالديانات الساموية

 بحت.

 the وَيعترب ديفيد بريلنسكي أن كل النظريات التي تفرتض أطروحات لتفسري أصل احلياة 

origins of life –(1) هي جمرد خيال علمي ال أكثر! -النشوء
. 

 حلياة كانت وما زالت قاصمة ظهر التطور!فنشأة ا

فسؤال كيف بدأت احلياة عىل األرض باتفا! كل َمن ُيعتد برأيه من البيولوجني وعلامء 

 الكيمياء احليوية بال إجابة. 

 وإذا كان السؤال األول يف الداروينية بال إجابة فكيف نتطلع إىل القطع بام بعده ؟

افية نظرية التطور أثناء عمله كمساعد باحث يف وقد ظهرت رؤية ديفيد بريلنسكي خلر

                                                 

(1)https://web.archive.org/web/20080420082802/http://www.slate.com/id/218

9178/entry/2189179/ 

https://web.archive.org/web/20080420082802/http:/www.slate.com/id/2189178/entry/2189179/
https://web.archive.org/web/20080420082802/http:/www.slate.com/id/2189178/entry/2189179/
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 Columbia Universityبجامعة كولومبيا  molecular biologyالبيولوجيا اجلزيئية 
(1)

. 

وير  ديفيد بريلنسكي أن نظرية التطور ُتفقد العلم هيبته بسبب إرصار املؤسسات العلمية 

 الشديد عىل هذه النظرية.

It'd be nice to see the scientific establishment lose some of its prestige 

and power...Above all, it'd be nice to have a real spirit of self-criticism 

penetrating the sciences ( أطلق ديفيد بريلنسكي هذا الترصيح يف أثناء حواره مع بني شتاين 

Ben Stein  املطرودون"يف الفيلم الوثائقي الشهري  Expelled: No Intelligence Allowed( 

 : ذلك بناًء على ما يلي لل أسبا نظرية معيبة طبًقا لبريلنسكي، وحيفنظرية التطور 

ا لعدد ضخم ومدهش من اهلياكل   ”appearance “at onceالظهور املفاجيء  :أوًل

 .the Cambrian explosionوالكائنات احلية اجلديدة دفعة  واحدة يف انفجار الكامربي العظيم 

وانفجار الكامربي يعني الظهور املفاجيء للكائنات احلية عىل وجه األرض يف عرص 

 ، وقد أحدث انفجار الكامربي هزة كرب  يف عقول التطوريني. Cambrian Periodالكامربي 

لكنه  Alaskaالسكا أيف  "Walcott والكوت"العامل ا االنفجار عىل يد وكان اكتشاف هذ

ويعلق جريالد سكرويدر  ،لف حفريةأ 80نوات وشملت سربع أبحاثه التي استغرقت أخفى أ

Gerald Schroeder لكوت ذلك جلاء الو أراد و" :إخفاء والكوت لنتائج األبحاث كام ييل عىل

ينة ل أال يتسبب يف إغرا! سفات ودراستها، لكنه فض  بجيش من الطالب من أجل بحث احلفري

ا و اجلزر مربي يف الصني و أفريقياأما اليوم فقد اكتشفت حفريات تعود إىل العرص الك ،التطور

مربي( اوصار االنفجار )الذي حدث يف العرص الك ،نجليزية والسويد باإلضافة إىل جرين النداإل

                                                 

(1)http://www.jstor.org/discover/2024776/10.2307?uid=3737928&uid=2&uid=4

&sid=21104849695011 

http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_biology
http://en.wikipedia.org/wiki/Columbia_University
http://en.wikipedia.org/wiki/Ben_Stein
http://en.wikipedia.org/wiki/Cambrian_Period
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2024776?uid=3737928&uid=2&uid=4&sid=21104849695011
http://www.jstor.org/discover/10.2307/2024776?uid=3737928&uid=2&uid=4&sid=21104849695011
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ملعلومات تم إخفاؤها قبل أن يكون ممكن ا مناقشة طبيعة هذا ولكن ا ،قضية ُمعاشة يف العامل بأرسه

 ."االنفجار اخلار! للعادة

Gerald Schroeder, "Evolution: Rationality vs. Randomness
(1)

. 

دفعة  واحدة،  يف انفجار الكامربياألجهزة واألعضاء يف كل الكائنات احلية وقد ظهرت 

إلمكان حتليل هذا اإلنفجار يف ضوء نظرية التطور كام تقول عىل أعىل قدر من التعقيد، ومل يعد با

 شهرالعلمية املتخصصة يف عددها الصادر يف   Trends in Geneticsجملة اجتاهات علم الوراثة

 .1999عام  شباط فرباير

ا التي من  major transitional fossilsعدم وجود احلفريات اإلنتقالية الكرب   :ثانًي

ا الفرتاضات نظرية التطور.املفرتض أن تكون   وبكثافة ال حرص هلا طبق 

ا املفاجيء، وير  بريلنسكي أن كل حتليالت التطور  sharksظهور سمك القرش  :ثالًث

 قيقي!لظهور سمك القرش هي حتليالت سخيفة وفروض ال تنهض بتحليل ح

ا  . evolution of the eye theتطور العني املعجز  :رابًع

والقضية ليست بالسذاجة التي حتللها الرؤية التطورية لظهور العني، فالعني حتتوي عىل 

مليون  130-مليون ُعصية وخمروط  130وشبكية العني هبا  أنقى وأد! عدسة يف الوجود،

 مليون لون. 8، وحجمها ملليمرت وربع امللليمرت، للتمييز بني -مستقبل ضوئي 

ا يف رشح جمموعة كرب  ومتنوعة  evolutionary biologyفشل البيولوجيا التطورية  :خامًس

 redback spidersالعنكبوت السوداء من الظواهر احلياتية البيولوجية، مثل: ملاذا تأكل أنثى 

ا للمصلحة البيولوجية التطورية واحلفاظ عىل  زوجها بعد أول مجاع، أليس هذا مناٍف متام 

 األنواع؟

! ديفيد بريلنسكي للعديد من األسباب األخر  التي دفعته لرفض نظرية التطور،  وقد تطر 

                                                 

(1)http://www.geraldschroeder.com/evolution.htm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shark#Evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_the_eye
http://www.geraldschroeder.com/evolution.htm
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able DarwinThe Deniوقد طرح هذه األسباب جمتمعة  يف مقاله الشهري 
(1)

. 

نظرية  تفرتضمشكلة نظرية التطور أهنا تقوم عىل فروض مزعجة ومربكة للعقل. فمثال  

ـ ا ما وارتفع أنفها  التطور أن البقرة جيب أن تتحول إىل حوت حيث التصقت أرجلها اخللفية يوم

 إىل أعىل وعامت حتت املاء.

The whale's ascendancy to sovereign size apparently began sixty million 

years ago when hairy, four-legged mammals, in search of food or sanctuary, 

ventured into water. As eons passed, changes slowly occurred. Hind legs 

disappeared, front legs changed into flippers, hair gave way to a thick smooth 

blanket of blubber, nostrils moved to the top of the head, the tail broadened 

into flukes, and in the buoyant water world the body became enormous
(2)

. 

ألف  50طبقا لديفيد بريلنسكي فإنه عندما تقرر البقرة أن تتحول إىل حوت فإهنا بحاجة إىل 

تغري جذري يف املنظومة اجلينية، وتغري منظومة املخيخ والعني ألف  50تغري جسدي هبا، يسبقها 

وال بد أن تكون  .لتتوائم مع البيئة املائية واجللد والتنفس وما ال حرص له من املنظومات الوظيفية

ا من وجود ماليني الكائنات املشوهة الوسيطة يف كل تغري،  هذا التغريات متزامنه، والبد أيض 

ا أنه ال وجود هلذه الكائنات الوسيطة. ويف النهاية يبقى السؤال: َمن هو والنتيجة التي نعرفه ا مجيع 

ه هلذا التغري؟ املوجِّ
(3)

. 

                                                 

(1)http://www.discovery.org/a/130 

(2)Victor B. Scheffer, "Exploring the Lives of Whales," National Geographic, Vol. 50, 

p. 752. 

(3)http://www.youtube.com/watch?v=OMw3OzQfVvI. 
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 (:1942) جوناثان ويلز (2

 molecular biologistعامل البيولوجيا اجلزيئية  Jonathan Wellsجوناثان ويلز 

 PhD in molecular andلوية يف البيولوجيا اجلزيئية واخل هاألمريكي، احلاصل عىل الدكتورا

cellular biology   والباحث يف البيولوجيا يف جامعة بريكيل  1994يف العامBerkeley . 

ا.  كان جوناثان ويلز ملحد 

by the time Wells was halfway through college he considered himself to 

be an atheist
(1)

. 

ق قن البيولوجيا اجلزيئية ليعود عن إحلاده ويؤمن باخلللكن مع الوقت بدأ جوناثان ويلز ُيت 

 املبدع العظيم.

ويقرر جوناثان ويلز يف هذه اللحظة أن حيارب التطور بكل ما أويت من قوة ، أو بمعنى أد! 

أيقونات "كام أخرب عن ذلك يف كتابه األشهر  " destroying Darwinismُيدمر الداروينية "

 " ?Icons of Evolution: Science or Mythالتطور: علم أم خرافة؟ 
(2)

. 

  Journalsوقد نرش جوناثان ويلز العديد من املقاالت العلمية يف جمالت كرب  عاملية 

Reviewed-Peer 
(3)

. 

 Iconsأيقونات التطور: علم أم خرافة؟ "ية ارتبطت بكتابه لكن شهرة جوناثان ويلز احلقيق

of Evolution: Science or Myth? "  م.  2000واملنشور يف العام 

                                                 

(1)Lee Strobel, The Case for a Creator, Chapter 3, p.33. 

(2)http://ncse.com/creationism/analysis/icon-4-haeckels-embryos 

(3)dev.biologists.org/content/ 122/4/1281 .full.pdf 

http://www.pnas.org/content/94/4/1224.long 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0303264785900462 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Icons_of_Evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Icons_of_Evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Icons_of_Evolution
http://en.wikipedia.org/wiki/Icons_of_Evolution
http://ncse.com/creationism/analysis/icon-4-haeckels-embryos
http://www.pnas.org/content/94/4/1224.long
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0303264785900462
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تطورية يتم  ية عىل سخافاتوالكتاب يمثل نقلة نوعية كرب  يف تنبيه املؤسسات التعليم

 تدريسها للطالب، مع أهنا ال تستند إىل أي دليٍل علمي!

وينقسم كتاب أيقونات التطور إىل عرشة فصول، يتعرض كل فصٍل منها أليقونة كرب  من 

ا، ثم يبني ويلز بحجج عقلية وعلمية ويف أحياٍن  أيقونات التطور التي جيادل هبا التطوريون كثري 

 خطأ االستدالل وسخافة األيقونة!أخر  فلسفية 

 Miller–Ureyميلر  -ففي الفصل األول من الكتاب، وهو اخلاص بأيقونة جتربة يوري

experiment  ا كمستند متكرر هلم؛ يوضح جوناثان ويلز أن والتي يستخدمها التطوريون كثري 

  الذ  متت والغالف اجلميلر مل تعد حتظى بسند علمي كام يتوهم التطوريون، ف-جتربة يوري

 %72معدل كانت بنسبة اهليدروجني يف جو األرض األول ميلر يقرر أن -جتربة يوريحماكاته ىف 

ألن اهليدروجني غاز نادر يصعد  ،سمح بظهور احلمض األميني األول وهذا مستحيليحتى 

ا للفضاء اخلارجي فور تكونه ض كام تفرتوجود بخار ماء بكثافة يف جو األرض األول ، أيض 

 فور تكونه .له يف بيئة األرض األوىل حلدوث انحالل ضوئي لتجربة هو خطأ جوهري ا

زت جتارب يوري من غاز امليثان، ميلر عىل أن جو األرض األول كان يتكون -وقد رك 

 ،السيناريو هذان عىل رفض مع العلامء اآلوجُي ، واألمونيا، ومستويات عالية من اهليدروجني

واحلقيقة أن الغالف اجلوي لألرض ، حيتوي عىل هذه املكوناتكن يالغالف اجلوي لألرض مل ف

ا عام يفرتض ميلر يف وقٍت  ا جد  ر ىف ساس استند ميلأ  أحد يعرف عىل أوال  ،مبكر كان خمتلف 

 .رض وقتهاهنا حماكاه فعليه جلو األأتقدير تلك املكونات عىل 

ول أها ، والرباكني ينبعث منويتفق العلامء عىل أن املصدر الرئييس للغازات هو الرباكني

 2N، والنيرتوجني CO 2، وثانى اكسيد الكربون COاكسيد الكربون 
(1)

. 

                                                 

(1)http://www.sciencenews.org/sn_arc 99/1 _9_99/bob1.htm. 

http://www.sciencenews.org/sn_arc99/1_9_99/bob1.htm
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والذي يؤكد أن جتربة   D W Deamer ديفيد ديمروهي نفس النتيجة التي توصل إليها 

ة البيولوجيا جملميلر كانت جتربة مضللة إىل أبعد حد، وقد نرش ديفيد ديمر بحثه هذا يف -يوري

 . Microbiology and Molecular Biology Reviewsة املتخصصة اجلزيئي

This optimistic picture began to change in the late 1970s, when it became 

increasingly clear that the early atmosphere was probably volcanic in origin 

and composition, composed largely of carbon dioxide and nitrogen rather than 

the mixture of reducing gases assumed by the Miller-Urey model. Carbon 

dioxide does not support the rich array of synthetic pathways leading to 

possible monomers
(1)

. 

 

اميلر -سخافة جتربة يورياجليولوجيا وقد حسمت  ة حيث تم العثوربواسطاآلن،  متام 

مليار سنة  3.8مبكر قبل  عىل املعادن املؤكسدة يف وقٍت  ةرض القديماجليولوجني ىف طبقات األ

ا كوكدليل ال يقبل التشكيك عىل وجود األ  ام هى االن.كسجني بمعدالت مرتفعه جد 

رض بعد كسجني احلر ىف غالف األووجود األؤكد ثم توالت التأكيدات العلميه لكشوف ت

ا من تشكلها قريٍب  وقٍت  حيث تم اكتشاف وجود نطاقات واسعه من الكائنات احليه  ،جد 

 .photosynthetic organismsاملعتمده عىل التمثيل الضوئى حلياهتا 

كد أ كام كسجنيون تتم ىف جمال مؤكسد حيتو  عىل األأاليمكن  ميلر-يوريولكن جتربة 

 .ميلر ذلك بنفسه

 يف التجربة. ميلر-فاجلو املؤكسد يمنع حدوث التفاعالت الكيميائية التي يشرتطها يوري

ها أيقونة فضال  عن اعتبارستدالل هبا ال يمكن االميلر -ة التي قام هبا العاملان يورياملحاكاف

                                                 

(1)http://mmbr.asm.org/content/ 61/2/239 .abstract. 

http://mmbr.asm.org/search?author1=D+W+Deamer&sortspec=date&submit=Submit
http://mmbr.asm.org/content/61/2/239.abstract
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  لد  دعاة التطور.

ا سلمن ا بجدلية اختفاء األوكسجني يف بيئة األرض األوىل فإن هذا يعني عدم ظهور ثم إذ

من األشعة فو! البنفسجية التى تدمر املواد  ةمحايطبقة األوزون بعد، وبالتايل عدم تشكل 

(1) !الكيميائية احليوية املتكونه ىف احلساء البدائى املزعوم
. 

ا عن كل هذا فام عالقة جتربة يور ميلر أو حتى ظهور كتل من األمحاض األمينية  -يوبعيد 

 بحجم املجموعة الشمسية بظهور احلياة أو بانتقال بقرة إىل حوت؟

ا عن تالل األمحاض األمينية، والربوتني الذي هو بنية أولية ألية  فاحلياة يشء منفصل متام 

 قة كل هذا بتشكلمنظومة حياتية البد أن تكون معلومة ظهوره مشفرة داخل اجلينوم. فام عال

 محض أميني من عدمه!

الفصل الثالث من "Homology in vertebrate limbsويف فصل تشابه األطراف 

أطراف الفقاريات هي أحد األيقونات التي حيتج هبا ير  جوناثان ويلز أن حجة تشابه  "الكتاب

ا، حيث يقررون أن تناظر األطراف  نفة اليد يف االنسان واجلناح يف الطائر والزع"التطوريون كثري 

، أي تشاهبها يف التشكيل العظمي دليل سلف مشرتك وهذا يسمى "يف الدولفني وهكذا

ألنك املفرتض أن تكتشف أوال  السلف باالستدالل الدائري وهو استدالل مغلوط منطقي ا 

املشرتك ثم تتبنى من خالل فحصه رؤيتك ملا يتفرع من أحفاده، أما أن تستخدم تشابه األحفاد 

 كدليل عىل اجلد الواحد فهذا استدالل دائري غري منضبط منطقي ا .

نعون قتحيث أننا ممسبق بصحة التطور، نعرب عن فرضيه علمية إنام عن إيامن  فنحن هنا ال

                                                 

(1)http://link.springer.com/article/ 10.1007%2 FBF02105809  

https://www.sciencemag.org/content/270/5244/1925.summary 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2869525/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Evidence_of_evolution#Pentadactyl_limb
http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02105809
https://www.sciencemag.org/content/270/5244/1925.summary
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2869525/
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ا أن تفسرياتنا صحيح جيب أن  dogmatic endeavorsاملحاوالت اإليامنية ة، وهذا النوع من جد 

 .-والكالم جلوناثان ويلز– غادر مملكة العلمي

ا التشابه يف شكل اجلينات هو أن ل ء واألصهو مراوغ مثل التطابق يف شكل األعضا أيض 

ا بطريقه مستقله وهذا  اإلستدالل  -يعيد نفس املغالطه املنطقيهنحدد السلف املشرتك مسبق 

ن فهل معنى تشابه السيارات يف تركيبها اخلارجي أهنا م ،ن نتجنبهاأمن املفرتض  التي -يالدائر

  سلف مشرتك ؟ أم األقرب منطقًيا أن نقول أهنا مصنوعة عىل نظاٍم ُمعني .

 . creation by designفام الذي يمنع من أن تكون الكائنات احلية خملوقة عىل نظام معني 

ينات الصفات التي تتحكم فيها جومما يؤكد خطأ التطوريني يف أيقونة تناظر األطراف، أن 

جزاء املتناظرة ليست بالرضورة يتحكم فيها جينات واأل ةمتشاهبة ليست بالرضورة متناظر

نفصلة عيل ظهر ر من التقاسيم التي تظهتكوُّ  نسب إيل هوية اجليناتيمكن أن يُ ، فمثال  ال متشاهبة

عيل اجلني مثال   ة ذباب الفاكهةحتعتمد أجنحيث  segment formation in insects احلرشات 

لكن هناك حرشات أخري مثل م، سلي يف تطوير تقاسيم ظهرها بشكلٍ   Even-skipped املسمي 

 .ذلك اجلني ال يستخدم نفس تلك التقاسيم ذي يمتلكاجلراد والدبورال

 ةوهذا اجلني يعمل عيل حتديد اجلنس يف ذباب sex-lethal ألخري جني يسمي ومن األمثلة ا

إناث تتاميز إيل ذكور و -أي احلرشات-والتي ، لكن هذا اجلني غري موجود يف احلرشات ،الفاكهة

 بغريه !

 -غري متشاهبة -اجلهة املقابلة نجد وبصفه مثرية ومنترشة أنه توجد تراكيب غري متناظرة ويف

ينات متطابقة .فهاهم علامء اجلينات يكتشفون أن هناك جينات عديدة من التي حتتاجها تنشأ من ج

ا جلينات يف الفئرانم سلي ذبابة الفاكهة من أجل نموها بشكلٍ   .د البحرويف قنف ،مشاهبة متام 

 وإذا كانت اجلينات اخلاصه بالنمو يف، فإذا كانت اجلينات هي املتحكمة يف تركيب اجلسم

ا ببعضها .فلامذا إذن ال ينمو جنني الفأر ليصري ذبابهالفئران وذ  ؟باب الفاكهة شبيهة جد 

ا  ؟وملاذا ال ينمو جنني الذبابة ليصري فأر 
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  ؟يطراف الفقاريات بدليل عيل التطور الداروينأكيف متدنا إذن 

عظم فتقريب ا مهم، يف مراجع ا شيئ ا مما سبقلكن طالب البيولوجي من املحتمل أال يرو

رصح ثم تُ  ،راجع اجلامعية البيولوجية تستخدم أطراف الفقاريات كمثال ترشح عليه التناظرامل

 . وهكذا يتم الرتويج هلذا املعتقد يف أدمغة النشء!بأن التناظر هو دليل عيل السلف املشرتك

ويتعمق جوناثان ويلز يف تفصيل كل أيقونة وبيان مد  سخافتها، ويف واقع األمر فإن كتاب 

ت التطور يف اجلملة من األفضل أال ُنغفل منه صفحة فضال  عن فصل، لكن منهج عملنا أيقونا

يف هذا الكتاب ال يتيح لنا التوسع يف الرسد، لكن فيام ذكرنا تنويه عن أمهية ما أغفلناه، وعن قيمة 

ع يالكتاب يف اجلملة، وقد قام مركز براهني برتمجة الكتاب ونرشه عرب دار الكاتب للنرش والتوز

ا!  فجزاهم اهلل خري 

 "أما عن رؤية جوناثان ويلز لشجرة تطور داروين املزعومة فإنه يفرسها عىل النحو التايل: 

ختيل نفسك عىل أرض ملعب كرة قدم، عندما تقف عىل أحد خطي املرمى، هذا اخلط يمثل بداية 

ا للداروينية ذاهتا-ظهور احلياة عىل األرض تخطي رض امللعب، قم ب، واآلن ابدأ السري يف أ-طبق 

خط العرشين ياردة ثم األربعني ياردة ثم منتصف امللعب، وتكون بذلك قد اقرتبت من خط 

املرمى اآلخر، وقبل خط املرمى بخطوة واحدة حيدث االنفجار الكامربي الكبري، وتظهر كافة 

 أشكال الكائنات احلية واحليوانات.

وروهنا؛ إهنا جمموعة حشائش مستقلة حيث يف واقع األمر الداروينية ليست شجرة كام يص

"صلة  عن بعضها البعضتظهر الكائنات فجأة  منف
(1)

. 

 the Kansas evolutionويف اجتامع علامء كنساس املهتمني بملف التطور  2005ويف عام 

hearings  : لقد أصبحت عىل قناعة تامة  بأن الداروينية نظرية زائفة،  "أعلن جوناثان ويلز قائال 

                                                 

 .58-57صول سرتوبل، كتاب القضية اخلالق،  (1)
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 ."هنا غري مدعومة بأدلةأل

    I became convinced that the Darwinian theory is false because it 

conflicts with the evidence
(1)

. 

 :(1994-1902) كارل بوبر (3

فيلسوف العلوم األشهر عىل اإلطال! عرب  Sir Karl Raimund Popperكارل بوبر 

 .-احلائز عىل نوبل يف الطب Peter Medawarعىل حد تعبري بيرت ميدور -التاريخ

فهو الفيلسوف الربيطاين قائد فلسفة العلوم يف القرن العرشين، واملحارب من أجل 

التأسيس لفلسفة علم منضبطة
(2)

. 

رفض كارل بوبر بشدة النزوعات الشكية التي كانت سائدة بني الفالسفة والتي أفسدت 

ا فلسفة العلوم، وجادل بقوة من أجل  التأسيس لضبط النظرية العلمية، وابتدأ من الصفر كثري 

أن العامل موجود، وأن املعرفة العلمية هي باألساس فقام بتحرير مقدمات أولية رضورية مثل 

 .معرفة هذا العامل

ا قائام   كام تدعي  ظةاملالحعىل ليس  وهنا ابتدأ كارل بوبر يف حتديد املنهج العلمي كونه منهج 

هره طرح ؛ واالشتغال املعريف هو يف جوة وإنام قوام املنهج العلمي عىل الفرضيةاملدرسة االستقرائي

لفرضيات وحماولة تفنيدها وختطئتها للوصول إىل الفرضية التي تقاوم التفنيد والنقض فتصري 

ا حمل درس من أجل تفنيدها لبلوغ فرضية أفضل يف فهم الواقع.   متبناة، ولكنها  تبقى أيض 

هر ا وهنا ظال تكون علمية إال إذا كانت قابلة إلنجاز اختبار لتفنيده ومن ثم فالنظرية

يف فلسفة العلم والذي صكه كارل   falsifiabilityمصطلح القابلية للنفي أو القابلية للتفنيد 

ا يف ضبط النظرية العلمية، ولتوضيح هذا املصطلح نذكر املثال الذي  بوبر، وصار املصطلح أساس 

                                                 

 (1)http://www.talkorigins.org/faqs/kansas/kangaroo2.html#p681. 

 (2)http://plato.stanford.edu/archives/sum2009/entries/popper/. 

http://www.talkorigins.org/faqs/kansas/kangaroo2.html#p681
http://plato.stanford.edu/archives/sum2009/entries/popper/


 

    

 

297  

فهذا  عندما نقول مجيع طيور البجع بيضاءيف فلسفته وهو مثال طائر البجع، فأورده كارل بوبر 

ا كل الطيور؟   قانون كيل مستخلص من مالحظات، لكن هل رأينا حق 

بالتأكيد ال، فمهام تعددت مالحظاتنا تبقى مالحظات لعدد حمدود من طيور البجع ال 

طاد كل البجع أبيض، وال معنى ألن يص ن التجربة تثبت لنا أنألكلها، ومن ثم فال معنى للقول 

ا أبيض، وبالتايل   ،"ل البجع أبيضك"فالنظرية التي تقول أن: العامِل طائر بجع آخر فيقول هذا أيض 

م فالنظرية ومن ث؛ طائر بجع ولو واحد غري أبيضتظل نظرية صحيحة إىل أن يتم تفنيدها بظهور 

 !قة جتريبي افند، وليس ألهنا متحقتبقى صاحلة ما دامت مل تُ 

ا ما حني قال : ال يمكن ألي عدد من التجارب أن يثبت  "وهذا ما قاله أينشتاين نفسه يوم 

 . "أنني عىل صواب، ولكن جتربة واحدة تستطيع أن تثبت أنني خمطيء

No amount of experimentation can ever prove me right, a single 

experiment can prove me wrong. 

ية العامة ألينشتاين تم إثباهتا عىل يد آرثر إدنجتون حيث تم رصد حتدب شعاع فالنسب

الضوء، لكن يوم أن نكتشف خطأ الرصد أو خطأ القياس ستصبح النسبية العامة خرافة، ألهنا 

قابلة للنفي يف أي حلظة، ولذا فالنسبية العامة نظرية علمية حمرتمة ألهنا مل ُتفند حتى اللحظة، ويف 

 قت قابلة للتفنيد، وهذا هو أصل النظرية العلمية.نفس الو

واآلن وبعد هذه املقدمة التبسيطية لفلسفة العلم عند كارل بوبر، هل يمكن اعتبار التطور 

 نظرية علمية حمرتمة هلا قيمتها؟

ا للتحليل والتحرير لإلجابة، ننقل مبارشة  رأي صاحب الشأن نفسه وهو كارل  اختصار 

 بوبر!

نظرية التطور ليست نظرية علمية بل هي رؤية ميتافيزيقية مل تتجاوز هذا ر أن ير  كارل بوب
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خالصة ما توصلت إليه أن مفهوم التطور "اإلطار منذ أيام داروين وحتى الساعة، يقول بوبر: 

 ."ليس نظرية علمية قابلة لالختبار، بل هو برنامج ميتافيزيقي 

"I have come to the conclusion that Darwinism is not a testable scientific 

theory, but a metaphysical research programme
(1)

.  

هي أسس ميتافيزيقية  Natural Selectionفُأسس التطور الكرب  مثل االنتخاب الطبيعي 

ا علمية، فاالنتخاب الطبيعي خارج أطر العلوم املادية بالكلية ألنه ال خي دأ ع ملبضوليست أسس 

فام هي اللحظة التي نستطيع فيها أن نقول أن االنتخاب الطبيعي   falsifiability ة النفي قابلي

 خاطيء ؟ 

هذا غري موجود يف اإلطار العلمي ألن االنتخاب الطبيعي كام يقرر أنصاره ال يمكن إثباته 

جد هذا ن أو رصده، وال يوجد عليه دليل واحد مبارش حتى اآلن وال نطمع أن -جتريبي ا–إمربيقي ا 

ا ما، وإنام هو ُمعطى ميتافيزيقي تصوري ال أكثر، ال نستطيع نفيه ألننا ال نملك أدوات  الدليل يوم 

 رصده، وبذلك يكون االنتخاب الطبيعي خارج إطار النظرية العلمية بالكلية لعدم قابليته للنفي.

ا عبارة مثل  حشوية بال معنى هي عبارة  " survival of the fittestالبقاء لألصلح "أيض 

، فام معنى قولك أن األصلح هو الذي سيبقى، هذه عبارة ال يمكن -والكالم لكارل بوبر–

ا لنظريتك سيكون األصلح، وهذا التفاف  إخضاعها ملبدأ القابلية للنفي، ألن ما سيبقى هو طبق 

عىل اإلستدالل ال يمكن ضبطه وال التأكد من صحته!
 (2)

. 

                                                 

(1) Karl Popper, “Darwinism as a Metaphysical Research Programme” 

Methodology and Science, p. 103-119 . 

(2)The argument regarding "survival of the fittest" is that the only way one can 

usually tell who the fittest are is to see who survives. But then survival of the fittest 

becomes "almost a tautology" and hence untestable (Popper, 1972, p. 69; 1963a, 

p. 964). 
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ب اإلنصاف، أن التطوريني املعارصين يزعمون أن بوبر تراجع وهنا البد أن ننوه ومن با

عن رؤيته هذه واعرتف بأن االنتخاب الطبيعي نظرية قابلة لالختبار، وهنا البد أن نرصد حقيقة 

يرغمنا عليها إنصافنا يف هذا الكتاب، وهي أن كارل بوبر بالفعل حتدث عن بعض املراجعات 

 ن النظرية ستظل ميتافيزيقيا. لرؤيته لكنه ويف نفس الوقت أثبت أ

 وننقل هنا من باب اإلنصاف التام آخر أقواله يف االنتخاب الطبيعي.

العلم –نظرية االنتخاب الطبيعي من املمكن أن تبتعد عن احلشوية  "يقول كارل بوبر: 

ويف هذه احلال يمكن أن تكون قابلة لالختبار، ولكنها تظل ليست بالنظرية الصحيحة  -الزائف

ا، يبدو أن هناك استثناءات كام هو احلال مع النظريات البيولوجية، خاصة  مع األخذ يف مت ام 

االعتبار اتساع القاعدة التي يتم تطبيق االنتخاب الطبيعي عليها وتنوعها، وهنا يكون حدوث 

ا مفاجئ ا، وبالتايل يمكن الترصيح بأنه ليست كل مظاهر التطور يتم رشحه  ااالستثناءات ليس أمر 

"باالنتخاب الطبيعي وحده، ففي كل حالة نجد حتدي لربنامج بحثي
(1)

. 

أحد  نويف نفس املصدر السابق والذي حتدث فيه بوبر عن مراجعاته قال باحلرف نقال  ع

( قوله: C. H. Waddingtonوهو )كارل هال وادينجتون  -هعىل حد تعبري-عظام الداروينية 

 ."جيايتضح أن االنتخاب الطبيعي طاوطولو"

 وطاطولوجيا يعني تكرارية حشوية ال يمكن أن تنضبط بأدلة!

 يؤكد عبء نظرية التطور. مصطلح فلسفي فالطاطولوجيا

نفس كالم وادينجتون يوجد لد  داروينيون عظام من أمثال: )رونالد ": أن بوبر يؤكدبل و

 ينية احلديثة.( عامل اإلحصاء واألحياء التطورية، أحد مؤسيس الداروRonald Fisherفيرش 

                                                 

(1)Evolutionary Epistemology, Rationality, and the Sociology of Knowledge,  with 

Contributions by Sir Karl Popper (1993), Edited by Gerard Radnitzky, p.145 
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 دع األسس الرياضياتية واإلحصائية للبيولوجيا ووح  ورونالد فيرش ملن ال يعرفه هو واض

بني االنتخاب الطبيعي والوراثة املندلية. وشهرته ومكانته يف الداروينية تظهر لد  ريتشارد 

 صبدوكينز والذي حينام سأل عن أعظم بيولوجي من بعد داروين، قال إنه يرشح هلذا املن

 )رونالد فيرش(. 

ا هناك  ( عامل الوراثة واألحياء التطورية الربيطاين، J. B. S. Haldane)جون هالِدن أيض 

 Modernورشيك فيرش يف تأسيس الوراثة السكانية ويف تطوير الرتكيبة الداروينية احلديثة 

Evolutionary Synthesis. 

امل احلفريات األمريكي ( عGeorge Gaylord Simpson)جورج سيمسون أضف إليهم 

ا يف إدارة متحف التاريخ الطبيعي يف أمريكا، وساهم  ا، حيث عمل أكثر من ثالثني عام  األكثر تأثري 

إسهامات عديدة يف علم تصنيف احلفريات. وكان أيضا من أهم املشاركني يف تأسيس الرتكيبة 

 الداروينية احلديثة مع فيرش وهالِدن.

 ."-والكالم لكارل بوبر–ر طاطولوجيا كل هؤالء يؤكدون أن التطو

هؤالء هم أعمدة نظرية التطور حول العامل، وهم أنفسهم الذين يؤكدون أن التطور أزمة 

 فلسفية.

؛ كأن تقول كل الطاوالت -طاوطوجليا–مفهوم االنتخاب الطبيعي مفهوم فلسفي ف

ا علمي ا، فمتى نقرر أن الكائن احلي الذي ظل حي  طاوالت  ا؟ ا تم انتخابه طبيعي  ، وليس مفهوم 

 هل ملجرد أنه ظل حي ا؟

 ما مربر قولنا أن ما جر  انتخاب ا؟

 ملاذا ال يكون يشء آخر أبقى عىل هذا الكائن؟

ا ما خيلط بينهام  وباملناسبة نقد كارل بوبر لالنتخاب الطبيعي هو نقد للتطور ذاته ألنه كثري 

 كام ذكر ذلك باحلرف يف نفس الكتاب.

When speaking here of Darwinism, I shall speak always of today's theory 



 

    

 

301  

— that is Darwin's own theory of natural selection supported by the Mendelian 

theory of heredity, by the theory of the mutation and recombination of genes 

in a gene pool, and by the decoded genetic code. This is an immensely 

impressive and powerful theory. 

قة أن نظرية حقي"يقول بوبر: فموقف بوبر من نظرية التطور معقد بتعقيد النظرية ذاهتا، 

معادين الداروينية وحتى بعض -االنتخاب الطبيعي صعبة االختبار قاد بعض الناس 

 "كل الطاوالت طاوالت"وجيا. طاوطولوجيا مثل لالدعاء بأهنا طاوطول -الداروينيون العظام

 ."ليست بالطبع قابلة لالختبار، وليس هلا أية قوة تفسريية

"The fact that the theory of natural selection is difficult to test has led 

some people, anti-Darwinists and even some great Darwinists, to claim that it 

is a tautology. A tautology like "All tables are tables" is not, of course, 

testable; nor has it any explanatory power". 

وليس هناك ثمة بيان واضح حمدد ملعيار  "أصلح"طاملا أن هناك انتخاب طبيعي ملا هو ف

ابل  معنى له وغري قالذي عىل أساسه ستتطور الكائنات، ففكرة داروين هي حشو ال "الصالح"

من رصاع احلياة هو األصلح، أي أن  الالختبار، فالذي سيبقى هو األصلح، والذي بقي ونج

 !األصلح هو األصلح، والذي بقى هو الذي بقى

ا، وإذا سقطت سقط التطور!  هذه مسألة ال يمكن التأكد من صحتها، وال ضبطها اختباري 

أعتربها أكرب ورطة فلسفية يمكن أن تؤثر عىل  هذه هي ورطة بوبر مع نظرية التطور وأنا

 نظرية علمية.

 ووضحنا قبل قليل أن هذا الرأي هو رأي فطاحلة يف امللف الدارويني...



  
 

 
302 

إذن مراجعات كارل بوبر كانت مراجعات صورية لفظية، بل أنا أزعم أهنا مراجعات 

 إلرضاء اجلو الغاضب من ترصحياته بشأن النظرية ال أكثر.

ا للولذلك فطب فإن كارل بوبر حني ُسئل يف آخر حياته عن Scientific American ق 

 النظرية قال أنه ما زال غري راٍض عنها.

Popper took them back. But when I interviewed him in 1992, he blurted out that he 

still found Darwin's theory dissatisfying
(1)

. 

وبالتايل فرفضه لكون  agnosticبوبر هو شخص ال أدري  ومن نافلة القول؛ فإن كارل

 نظرية التطور نظرية علمية ال خيضع ألية حتيزات اعتقادية.

 The Self and Itsالذات واملخ التابع هلا  "والأدرية كارل بوبر مثبتة يف مقدمة كتاب

Brain "  والذي اشرتك فيه العاملان جون إكلزJohn C. Eccles –بل يف الطباحلائز عىل نو- 

 وكارل بوبر!

"One of us (Eccles) is a believer in God and the supernatural, while the 

other (Popper) may be described as agnostic". 

 :(2001-1915) فريد هويل (4

عامل الفلك الربيطاين األشهر، وزميل اجلمعية امللكية،  Sir Fred Hoyleفريد هويل 

ا لترصحياته الرسمية يف كتبه.وامللحد ال  عنيد طبق 

According to Hoyle: "I am an atheist, but as far as blowing up the world 

                                                 

(1)http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/dubitable-darwin-why-some-

smart-nonreligious-people-doubt-the-theory-of-evolution/ 

http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/dubitable-darwin-why-some-smart-nonreligious-people-doubt-the-theory-of-evolution/
http://blogs.scientificamerican.com/cross-check/dubitable-darwin-why-some-smart-nonreligious-people-doubt-the-theory-of-evolution/
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in a nuclear war goes, I tell them not to worry"
(1)

. 

وللعلم فريد هويل يؤمن بنظرية التطور، لكن الذي دفعنا لضمه إىل هذه القائمة هو رؤيته 

 رياضية بشأن نشأة احلياة عىل األرض.العلمية ال

حيث يقرر فريد هويل أن فرضيات نشأة احلياة عىل األرض كام يزعم التطوريون هي جنون 

 Evolution from التطور من الفضاء" كتابه 1982م فريد هويل يف عام قد  عقيل ال ُيطا!، وقد 

Space "  كمحارضة للمعهد امللكي، بعد النظر إىل ما اعتربه االحتامل الضئيل لنشوء احلياة عىل

ابعنا بشكل مبارش ومستقيم يف هذه املسألة، ودون أن نبايل باخلوف من خمالفة لو ت" األرض وقال:

الرأي العلمي السائد، نصل إىل استنتاج مفاده أن املواد البيولوجية بام حتويه من قياس ونظام جيب 

"احتاملية أخر  يمكنني التفكري هبا ة، وال توجد أيتصميم ذكيأن تكون ثمرة 
(2)

. 

ا حلسابات فريد هويل، فإن فرصة احلصول عىل فقط جمموعة اإلنزيامت ألبسط خلية  فطبق 

 .80أس 10مع أن عدد الذرات يف الكون كله ال تتجاوز  40,000أس  10حية تصل إىل 

the chance of obtaining the required set of enzymes for even the simplest 

living cell without panspermia was one in 1040,000. Since the number of atoms 

in the known universe is infinitesimally tiny by comparison (1080). 

نه ليس فقط البوليمر احليوي فكرة أ"ويف هذه اللحظة يستنتج فريد هويل التايل: 

biopolymer  بل جمرد الربنامج املنظم للخلية احلية، يمكن أن يظهر باملصادفة يف احلساء البدئي

                                                 

(1)Jane Gregory (2005). "Fighting for space". Fred Hoyle's Universe. Oxford 

University Press. p. 143. 

(2)Hoyle, Fred, Evolution from Space, Omni Lecture, Royal Institution, London, 12 

January 1982; Evolution from Space (1982) pp. 27–28. 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1_%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B6%D8%A7%D8%A1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%B0%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85_%D8%B0%D9%83%D9%8A
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 ."لبيئة األرض األوىل، من الواضح أنه نوع من اهلراء عىل أعىل مستو  ممكن

The notion that not only the biopolymer but the operating program of a 

living cell could be arrived at by chance in a primordial organic soup here on 

the Earth is evidently nonsense of a high order
(1)

. 

 -إهلي-ويعرتف هنا فريد هويل أن هذا االستنتاج الذي يقود إىل االعرتاف بتدخل خارجي

  ."greatly shaken"جعله هيتز بشدة 

حيات فريد هويل هذه أحد علامء التصميم الذكي وهو الفريد راسل وقد دفعت ترص

Alfred Russel  إىل اعتبار أن فريد هويل هو ملحد من أجل التصميم الذكي"an atheist for 

ID"!
(2)

. 

ويقرر فريد هويل أن احتاملية الظهور العشوائي ألبسط خلية خلية ممكنة، هو نفس القدر 

 بعد إعصار جيتاح كومة من اخلردة. 747بوينج من احتاملية تشكيل طائرة 

لكن طاملا أن األمر هبذا التعقيد املدهش، وطاملا أن التدخل اإلهلي ظاهر عىل كل املستويات، 

 يف اآلفا! ويف األنفس، طاملا أن األمر هبذا الوضوح، كيف ظل فريد هويل عىل إحلاده؟

عىل  التطوريني بشأن نشأة احلياةيف واقع األمر فإن فريد هويل اعرتف بسذاجة فرضيات 

األرض، وقد اضطر أمام احلقائق التي تتجىل له كل يوم إىل االعرتاف بأن هناك تصميم خارجي 

 وراء نشأة احلياة عىل األرض. 

لكن هويل افرتض أن هذا التصميم جر  عرب كائنات فضائية فيام ُيسمى بفرضية 

ية تزعم أن احلياة جائت إىل األرض من الفضاء والبانسربميا هي فرض Panspermiaالبانسربميا 

                                                 

(1)Sir Fredrick Hoyle and Chandra Wickramasinghe, Evolution from Space (New 

York: Simon & Schuster, 1984), p. 148. 

(2)http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/fred-hoyle-an-atheist-

for-id/ 

http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/fred-hoyle-an-atheist-for-id/
http://www.uncommondescent.com/intelligent-design/fred-hoyle-an-atheist-for-id/
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 اخلارجي!

ا إىل  وحقيقة  مع أن حترير ضبط هلذه السخافات خارج جمال الكتاب لكن أجدين مضطر 

 توضيح اخللل املعريف واملنطقي يف هذا النوع من السفسطات العقلية.

ى اللحظة، ومل هي فرض عقيل حت Panspermiaيف البداية علينا أن نعلم أن البانسربميا 

حتصل عىل سند علمي أو رصدي واحد عىل اإلطال!، ولذا تصنف يف قائمة العلوم الزائفة غري 

حتى الساعة science-pseudoاحلقيقية 
(1)

. 

أل سلكن قبل حترير اخللل املنطقي يف هذه الفروض السخيفة نذكر املثال التايل للتوضيح: 

 Richardامللحد الشهري ريتشارد داوكينز  Ben Steinاإلعالمي األمريكي بني شتاين  

Dawkins  ا من أن يكون أصل اخللية احلية األُوىل تصميام  ذكي ا من عمل عام إذا كان ير  مانع 

يف زمان سحيق، فقرر داوكينز  -كائنات حية يف الفضاء اخلارجي – UFOبعض كائنات اليوفو 

 هتامم! جديرة باال -عىل حد قوله -أنه ال ير  ما يمنع ذلك، بل إهنا تعد

ب عىل جواب داوكينز بتلقائية وفطرية تامة قائال   إذن هو ال  " :هلذا مل جيد شتاين إال أن عق 

ا، وإنام يعرت ض عىل نسبتها إىل اخلالق مانع عنده من قبول فكرة التصميم الذكي عموم 

ا "!حتديد 
(2)

. 

لذي خلق تلك َمن ا - تح تسلسال  يف أما اخللل املنطقي يف البانسربميا فهو أن هذا االفرتاض

 وال جييب عن السؤال ! -الكائنات الذكية؟ وهكذا 

ثم كيف لصاحب افرتاض كهذا أن َيعيب عىل اجلواب الديني، بل إن اجلواب الديني أكثر 

ا  ا مع نفسه، ويمتلك دعام  نقلي ا مبارش  ند عدم ، ويمتلك مست-النص املُقدس -منطقية وتناسق 

                                                 

(1)http://www.ideacenter.org/contentmgr/showdetails.php/id/849. 

(2)http://www.youtube.com/watch?v=9M_ZF8r5e7w. 

http://www.ideacenter.org/contentmgr/showdetails.php/id/849
http://www.youtube.com/watch?v=9M_ZF8r5e7w
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، - ترتك لنا تلك الكائنات تلك الدعو  العريضة، التي ُتثبت قيامها بذلك حيث مل -املعاِرض

ا اجلواب الديني أكثر عقالنية لعدم وجود التسلسل الالهنائي بداخله والذي هو مستحيل  أيض 

، فالتسلسل الالهنائي تضطر فرضية اليوفو للتسليم به أو العودة للقول باخلالق األبدي  عقال 

 الزمان واملكان. املستقل عن حدود 

ا األرض، هذا ليس جوأنشأ احلياة عىل فرضية ُمصمم ذكي "يقول أبو الفداء بن مسعود:  اب 

يف حد ذاته وإنام هو إرجاء املطلب املعريف الذي يرومه السائل إىل درجة من درجات تسلسل ال 

 هنائي ال يوصلنا إىل جواب البتة! 

اهلل  -أضاف يف الطريق إىل إثبات العلة األُوىل الفاعلةفام فعل املُلحد هبذا يف احلقيقة إال أن 

ا متهافت ا لعلٍة وسيطة ال جيد العقالء من القرائن ما يوحيا، - بوجودها  -ولو من بعيد  -فرتاض 

 !  أصال 

لكنه اهلروب من التكليف الديني إىل دين بال قيود وال إلزامات، إنه دين اليوفو دين املالحدة 

"اجلديد!
 (1)

. 

ا يف هذه النقطة: ويق  ثم إن من مسلامت ُمعطياتنا عن حدث اخللق األول سواء  "ول أيض 

ت بنواميس وقوانني كونية حتمية، فكيف ُيقال أن ءأن منظومة اخللق تلك جا ؛للكون أو احلياة

ن يف مجلة تلك النواميس وخاضعني هلا، قاموا بكرس تلك وأولئك الغرباء الذين هم داخل

"جدوا عندنا حياة ؟ وني وأالنواميس والقوان
(2)

. 

لكن يبدو أن اإلحلاد مضطر إىل التسليم بفرضيات من هذا القبيل، ألهنا الوحيدة املتاحة يف 

 مقابل الدين!

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ]

                                                 

 .365ص  للنرش، دار اإلمام مسلم ،أبو الفداء ابن مسعود، آلة املوحدين لكشف خرافات الطبيعيني (1)

 .366املصدر السابق ص  (2)
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 .{45}الزمر: [ ڭ ڭ ڭ

إن هذه الفرضيات هي فقط ترحيل للمشكلة إىل حيث نكون غري موجودين وانتهى األمر 

 عىل ذلك !

ثم إن عملية إبداع مصمم هبذا الذكاء هي عملية مدهشة للغاية، وحتتاج إىل قوانني خاصة 

ا ما ون يوم  هي األخر ، وبالتايل ربام نكتشف أن الذين افرتضوا هذه الفرضيات سيجاهَب 

 .بإلزامات ماورائية أعظم بكثري مما لو كانوا ختل وا عن تلك الفكرة

ا هبذه الفرضيات!إننا ننتقل خطوة ما و  رائية أعىل وأكثر عمق 

احلياة "يقرر يف كتابه  DNAمكتشف ال Francis Crickومن العجيب أن فرانسيس كريك 

ر أن نشأة بروتني  "Life Itselfذاهتا  أن نشأة حياة عىل األرض يشء مستحيل تلقائي ا، فقد قر 

مع أن عدد  260أس  10واحد وظيفي بسيط بالصدفة هو رضب من االستحالة يكاد يفو! 

، هذا يف بروتني وظيفي بسيط مع أن أدنى 80أس  10ذرات الكون ككل كام قلنا ال تتجاوز 

 : نصف، كرجل م"الكائنات به آالف الربوتينات، ويف النهاية يعرتف  فرانسيس كريك قائال 

 من املنطق، أن نشأة احليا
ٍ
 ."ةة معجزوُمسلح بالعلم املتاح لنا اآلن، أستطيع أن ُأقرر بيشء

"If a particular amino acid sequence was selected by chance, how rare an 

event would this be?  

"This is an easy exercise in combinatorials. Suppose the chain is about 

two hundred amino acids long; this is, if anything rather less than the average 

length of proteins of all types. Since we have just twenty possibilities at each 

place, the number of possibilities is twenty multiplied by itself some two 

hundred times. This is conveniently written 20200 and is approximately equal 
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to 10260, that is, a one followed by 260 zeros.  

" Moreover, we have only considered a polypeptide chain of rather 

modest length. Had we considered longer ones as well, the figure would have 

been even more immense. The great majority of sequences can never have 

been synthesized at all, at any time". pp. 51-52   

"An honest man, armed with all the knowledge available to us now, could 

only state that in some sense, the origin of life appears at the moment to be 

almost a miracle, so many are the conditions which would have had to have 

been satisfied to get it going". p. 88  

ا كان يقرر فرضية البانسربميا كمخرج من اإليامن  من امللف للنظر أن فرانسيس كريك أيض 

  الديني.

 :(1943) مايكل دانتون (5

عامل الكيمياء احليوية الربيطاين الشهري، حصل  Michael John Dentonمايكل دانتون 

عام  King's College Londonاء احليوية من الكلية امللكية بلندن عىل الدكتوراة يف الكيمي

وتفرغ للبحث يف الكيمياء احليوية واجلينات يف جامعات كثرية، لكن شهرته الرئيسية  1973

 :Evolutionالتطور: نظرية يف أزمة "وهو كتاب:  1985اقرتنت بالكتاب الذي أصدره يف العام 

A Theory in Crisis". 

، وهو ير  -ليست لديه أية حتيزات دينية- agnosticانتون هو شخص ال أدري ومايكل د

 أن التطور وهم وخرافة.

Denton describes himself as an agnostic, and his book was released by a 
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secular publishing house
(1)

. 

–تطور رصني للنقد منهجي علمي  "التطور نظرية يف أزمة"يقدم مايكل دانتون يف كتابه 

ا من علوم املتحجرات -neo-darwinismالداروينية اجلديدة  إىل دراسة  paleontology، بدء 

 molecularإىل البيولوجيا اجلزيئية  homologyإىل التامثل بني الكائنات احلية  fossilsاحلفريات 

biology  إىل علوم اجلينات والكيمياء احليويةgenetics and biochemistry ، وير  مايكل

دانتون أن آثار التصميم يف الطبيعة والكائنات احلية ال خُتطئها عني، وأن وجود احلياة هو قضية 

the existence of life is a matter of design تصميم  
(2)

. 

ياء اجلزيئية حكي نفهم حقيقة احلياة عىل النحو الذي كشفه علم األ"يقول دانتون يف كتابه: 

 وهبذا ستبدو اخللية كمنطاد عمال! بحيث يستطيع أن ،اخللية ألف مليون ضعف كربن نُ أعلينا 

 ذا اقرتبنا من اخللية وتفحصناها نجد عليها مالينيإو ،يغطي مدينة كبرية مثل نيويروك أو لندن

ذا تسنى لنا دخول أحد هذه البوابات سنجد أنفسنا يف عامل من التكنولوجيا إو ،البوابات الصغرية

"التعقيد الفائقاملدهشة و
(3)

. 

يف كتابه والذي يستخدمه دعاة التطور، فإن  homologyأما نقد التامثل بني الكائنات احلية 

مايكل دانتون يقرر أن االختالف بني نوعني خمتلفني من الزواحف يفو! االختالف بني الطيور 

االختالف  يفو!واألسامك أو بني السمك وحيوان ثديي، واالختالف اجلزيئي بني بعض الطيور 

اجلزيئي بني نفس هذه الطيور والثدييات، واالختالف بني جزيئات البكترييا التي تبدو شديدة 

 التشابه يفو! االختالف بني الثدييات والربمائيات أو بني الثدييات واحلرشات.

                                                 

(1)Evolution in the Antipodes: Charles Darwin and Australia, Tom Frame, p.291 

(2)http://www.michaeljdenton.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi?p=1. 

(3)P.242 Theory in Crisis. 

http://www.michaeljdenton.com/cgi-sys/suspendedpage.cgi?p=1
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وقد استخدم مايكل دانتون ُحجة دقيقة ورصينة للتأكيد عىل سخافة التطور وهي ُحجة 

، والسيتوكروم يس هو بروتني صغري يوجد يف اجلدار الداخيل Cytochrome cوم يس السيتوكر

، ما أشار إليه دانتون بالضبط هو أن االختالف يف -أحد عضيات اخللية احلية-للميتوكوندريا

تتابع األمحاض األمينية للسيتوكروم يس اخلاص باألسامك وذاك اخلاص بالضفادع والسلحفاة 

ا عند والدجاج واألرانب  ، وباملثل فإن االختالف اخلاص %14-13واحلصان هو ثابت جد 

بالسيتوكروم يس يف الباكرتيا واخلمرية والقمح والعث والتونة واليامم واحلصان يرتاوح فقط بني 

ا للضفادع 64-69% ، وهنا يقرر دانتون أن هذه البيانات تقوض فكرة أن األسامك كانت أجداد 

ا للزوا ا للطيور والثديياتوالتي كانت أجداد  ، -كام تزعم الداروينية–حف والتي كانت أجداد 

فإذا كان األمر كذلك فكان من املفرتض أال يزيد االختالف يف السيتوكروم يس من األسامك إىل 

 الضفادع إىل الثدييات إىل الزواحف!

ا أن ي ا ككيف لتتابع األمحاض األمينية للسيتوكروم يس هلذه الكائنات املتباعدة جد  ون قصري 

 باملقارنة بالتتابع اخلاص بالباكرتيا. equidistantوعىل مسافة واحدة 

كان هلذا التحليل الدقيق أثره الشديد عىل دعاة التطور، وقد افرتضوا للخروج من املأز! 

أنه بتقادم الزمان مل يعد السمك هو اجلد املبارش للضفدع فقد أصبحوا اآلن يف عالقة أبناء العم 

إجابة  ، لكن كانت-وهذه إجابة افرتاضية جدلية ككل أجوبة وأدلة التطور-د واحلفيدوليس اجل

تعيد ضبط هذه األمور يف هذا التنوع  molecular clockدانتون أن افرتاض أن الساعة اجلزيئية 

الشاسع من الكائنات احلية يشء غري مقبول وغري مفهوم!
 (1)

. 

عىل -َعد إن كل نوع من األحياء يُ "اجلزيئي فيقول:  ويعلق مايكل دانتون عىل التشابه اجليني

ا وغري مرتبط بوسطاء. ومن َثم فقد عجزت اجلزيئات  -املستو  اجلزيئي ا ووحيد  شأهنا -فريد 

عن تقديم الوسطاء الذين يبحث عنهم علامء األحياء من دعاة التطور منذ  -شأن املتحجرات

                                                 

(1)Vuletic, Mark I. (1996). "Review of Michael Denton's Evolution: A Theory in 

Crisis". 
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ائن هو جد مشرتك أعىل أو كائن بدائي أو راٍ! زمٍن طويل؛ فعىل املستو  اجلزيئي، ال يوجد ك

وال يكاد يوجد شك يف أنه لو كان هذا الدليل اجلزيئي متاًحا قبل قرٍن من اليوم مقارنة  بأقربائه... 

"فربام مل تكن فكرة التطور العضوي لتجد أي قبول عىل اإلطالق
(1)

 . 

وين بقيت كام كانت وقت دار خالصة ما ينتهي إليه مايكل دانتون يف كتابه أن الداروينية

جمرد فرضية ختمينية من دون دعم مبارش باحلقائق وبعيدة عن أدي دليل توثيقي
(2)

. 

باعتباره أحد املنشورات العلمية العالية الضبط "التطور: نظرية يف أزمة"ُيصنف كتاب    

Peer-Reviewed ا عن دائرة العلم  .التي تؤكد زائفية التطور وخروجها بعيد 

A Theory in Crisis as one of the "Peer-Reviewed & Peer-Edited Scientific 

Publications
(3)

. 

أستاذ القانون بجامعة  Phillip E. Johnsonومن عجيب ما ُيذكر هنا أن: فيليب جونسون 

عامل  Michael J. Behe، ومايكل بيهي -واألب الروحي ملدرسة التصميم الذكي–فورنيا كالي

 مياء احليوية األمريكي األشهر، قد تركا نظرية التطور بعد قرائتهام لكتاب مايكل دانتون.الكي

Berkeley’s Radical: An Interview with Phillip E. Johnson, Touchstone 

Magazine, 2002. 

The Evolution of a Skeptic: An Interview with Dr. Michael Behe, 

biochemist and author of recent best-seller, Darwin's Black Box, 1996. 

وير  دانتون أن العشوائية يستحيل أن ُتفرز أنظمة بيولوجية يف الكائن احلي، وأن وجود 

                                                 

(1) Theory in Crisis, p. 290-291 . 

(2)Theory in Crisis, p.77. 

(3)http://www.discovery.org/a/2640. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phillip_E._Johnson
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_J._Behe
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_J._Behe
http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_J._Behe
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-fineأبسط األنظمة البيولوجية يؤكد اإلعداد بعناية واحلدود احلرجة األولية، واملعايرة الدقيقة 

tuning ون أن إعداد عاملنا بعناية هو نتيجة أولية ألبسط رصد حلظة اخللق األوىل، ويقرر دانت

بيولوجي أو كيميائي للكائنات احلية، ومن أجل ذلك وضع دانتون كتابه الثاين َقَدر الطبيعة 

Nature's Destiny   والذي يناقش فيه بإسهاب املعايرة الدقيقة للوجود  1998يف عام

ف َقَدر الطبيعة: كي"ييش باملضمون وهو: البيولوجي، وقد وضع هلذا الكتاب عنوان جانبي 

 Nature's Destiny: How the Laws ofتوحي قوانني البيولوجيا بالغائية يف هذا العامل  

Biology Reveal Purpose in the Universe ". 

 :(2010-1923) أنتوني فلو (6

حب الفيلسوف اإلنجليزي األشهر، وصا Antony Garrard Newton Flewأنتوين فلو 

انت كتاباته كالدراسات املتعمقة يف الدين، اقرتنت شهرته الواسعة بدفاعه العنيف عن اإلحلاد، و

 .جدول أعامل الفكر اإلحلادي طوال النصف الثاين من القرن العرشين

أنه صار مؤمن ا  2004ديسمرب عام  9الثامنني من العمر فاجأ العامل يف أنتوين فلو بعد أن بلغ و

  !باهلل

اهلل امللحد الشهري يعود لإليمـان ب": ذاعت األسوشيتد برس اخلرب عىل النحو التايلوقد أ

  ."بدافع من الشواهد العلمية

Leading atheist now believes in God based on scientific evidence..
 (1)

  

ن كيف َعَدل أرشس ملحد ع :هناك إله": كتابه الشهري 2007يف عام أنتوين فلو وأصدر بل 

  ."اإلحلـاد

There is a God: How the World's Most Notorious Atheist Changed His 

Mind. 

                                                 

(1)Associated Press, vol. 10 December 2004. 
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كتب اعرتافه الشهري الذي يقول  1992وكانت مراجعات أنتوين فلو تدرجيية ففي العام 

ظهور هذا إن  ،عرتاف يفيد اإلنسان من الناحية النفسية وأنا سُأديل باعرتايفيقولون أن اال"فيه: 

ا بالنسبة للملحدين حمرٌج  يشءٌ  لعامل من الالزمان والالمكانا ذلك ألن العلم أثبت فكرة ، جد 

 !"دافعت عنها الكتب الدينية طاملا 
(1)

. 

حني أعلن أنتوين فلو  2004وكانت بداية التحول احلقيقي نحو اإليامن باخلالق يف يناير عام 

يف جامعة كاليفورنيا بوليتكنيك  Gary Habermasأثناء حواره مع الفيلسوف جاري هابرماس 

California Polytechnic State University  أنه يفكر بعمق يف اإليامن ألن اإلحلاد بالفعل

 يعاين من إشكاالت ضخمة وتتعلق به عالمات استفهام عمالقة. 

Atheism standing in tension with several huge question marks 

جج إن احل "العام أعلن أنتوين فلو رسمي ا أنه مؤمن باهلل، وقال: ديسمرب من نفس  9ويف 

األكثر إثارة لإلعجاب عىل وجود اهلل هي املدعومة باالكتشافات العلمية احلديثة، وتلك احلجج 

 ."اخلاصة بالتصميم الذكي أقو  بكثري عام كنت قد رصدهتا من قبل

Habermas, Gary R. (9 December 2004), "My Pilgrimage from Atheism 

to Theism: An Exclusive Interview with Former British Atheist Professor 

Antony Flew" 

السؤال الفلسفي الذي مل تتم اإلجابة عليه حتى اآلن بشأن نشأة احلياة هو: كيف "وقال: 

عىل  واملقدرةللكون الذي يتشكل من مادة عمياء بال عقل أن ُينتج كينونات حتكمها الغائية، 

ا من املشكلة  ."التكاثر والكيمياء املشفرة، إننا اآلن ال نتعامل مع بيولوجيا إهنا فئة خمتلفة متام 

                                                 

(1)Henry Margentau, Roy A. Vargesse. Cosmos, Bios, Theos. La Salle Il: Open Court 

Publishing, 1992, 241. 
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"The philosophical question that has not been answered in origin-of-life 

studies is this: How can a universe of mindless matter produce beings with 

intrinsic ends, self-replication capabilities, and 'coded chemistry'? Here we are 

not dealing with biology, but an entirely different category of problem". 

There is a God: How the World's Most Notorious Atheist Changed His 

Mind, New York: Harper One, p. 124 

-عدد أغسطس Philosophy Now magazineويف خطابه إىل جملة الفلسفة اجلديدة 

أوضح أنتوين فلو أن نظرية التطور من خالل االنتخاب الطبيعي ال عالقة هلا  2004سبتمرب 

 ة.بقضية نشأة احليا

. theory of evolution by natural selection does not account for the origin 

of life  

مة وهي الكل-وأن داروين نفسه ربام يؤمن أن احلياة قد ُنفخ فيها بإعجاز ِمن قبل اخلالق

 .-يف طبعاته األوىل The Origin of Speciesالشهرية لداروين يف آخر كتابه أصل األنواع 

عىل يد واطسون وكريك يف مخسينيات القرن املايض، أصبح   DNAوبعد اكتشاف جزيء ال

ا أن تبدأ يف التفكري يف بناء نظرية التطور الطبي -والكالم ألنتوين فلو–من الصعب بمكان  عية بدء 

 من الكائن األول.

It has become inordinately difficult even to begin to think about 

constructing a naturalistic theory of the evolution of that first reproducing 

organism
(1)

. 

مشكلة نظرية التطور األساسية مع أنتوين فلو أهنا كام يعرتف داروين نفسه يف كتابه أصل 

                                                 

(1)https://philosophynow.org/issues/47/Letter_from_Antony_Flew_on_Darwinis

m_and_Theology. 

http://www.talkorigins.org/faqs/origin.html
https://philosophynow.org/issues/47/Letter_from_Antony_Flew_on_Darwinism_and_Theology
https://philosophynow.org/issues/47/Letter_from_Antony_Flew_on_Darwinism_and_Theology
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-أن الداروينية ال تبدأ إال من كائن حي قادر عىل التكاثراألنواع الفصل الرابع عرش واألخري، 

تعطي مادة  DNA، ويبدو يل أن أبحاث اخلمسني عام املاضية يف ال-وليس من جسيامت غري حية

 .-والكالم ألنتوين فلو–قوية إلثبات التصميم 

It seems to me that Richard Dawkins constantly overlooks the fact that 

Darwin himself, in the fourteenth chapter of The Origin of Species, pointed 

out that his whole argument began with a being which already possessed 

reproductive powers. This is the creature the evolution of which a truly 

comprehensive theory of evolution must give some account. Darwin himself 

was well aware that he had not produced such an account. It now seems to me 

that the finding of more than fifty years of DNA research have provided 

materials for a new and enormously powerful argument to design 

Flew, ‘My Pilgrimage from Atheism to Theism: An Exclusive Interview 

with Former British Atheist Professor Antony Flew’, 

ا ألنتوين فلو ال تستطيع أن ُتفرس نشأة احلياة، ثم إن رصد الذكاء املدهش يف  فالداروينية طبق 

ا ملن تتبع جزيء ال  .  DNAالتصميم سهل جد 

research into DNA had shown, by the almost unbelievable complexity of 

the arrangements which are needed to produce life, that intelligence must have 

been involved''
(1)

. 

                                                 

(1)http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/culture-obituaries/books-

obituaries/7586929/Professor-Antony-Flew.html 

http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/culture-obituaries/books-obituaries/7586929/Professor-Antony-Flew.html
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/culture-obituaries/books-obituaries/7586929/Professor-Antony-Flew.html
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وهكذا كانت عودة أنتوين فلو لإليامن باخلالق هي عودة من منطلق علمي جمرد، وهكذا 

 ۇئ وئ وئ]التصميم والضبط وروعة اخللق  كانت مآخذه عىل اإلحلاد من شواهد

 [ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 .{53}فصلت:

 :(     -1950) فرانسيس كولينز (7

عامل اجلينات األمريكي األشهر، ومدير  Francis Sellers Collinsفرانسيس كولينز 

يس للحرية ، واحلاصل عىل الوسام الرئاHuman Genome Projectمرشوع اجلينوم البرشي 

Presidential Medal of Freedom وامليدالية الوطنية للعلوم ،National Medal of 

Science. 

ا إىل احلد الذي كان ُيسمي نفسه  ا تطوري  ا مادي  عاش فرانسيس كولينز طيلة شبابه ملحد 

"obnoxious atheistامللحد البغيض "
(1)

. 

 University ofجامعة ميتشجان لكنه اكتشف فجأة  وخالل عمله عىل اجلينوم يف 

Michigan 

كائن فكل  DNAاستحالة الصدفة والعشوائية يف منظومات التشفري داخل اجلينوم البرشي 

شفري وتحي قبل ظهوره تتم برجمة مجيع وظائفه، وال معنى للكائن وال وجود له بدون برجمة 

ة بدون حتوهلا من إشارات ورموز إىل منظومات وظيفية داخل هذا الكائن مسبق، وال معنى للربجم

 احلي!

وهنا أر  من األفضل وحتى تتم الفائدة من الكتاب أن نعطي ملحة عن معجزة اجلينوم: 

به مواصفاتك يوجد داخل كل نواة خلية من خاليا جسدك، و -كتاب–كتالوج فاجلينوم هو 

طولك ولون عينيك ووظائف أعضائك، ونوع شعرك وكمية  "ة وبرجمة كاملة ملنظوماتك الوظيفي

                                                 

(1)http://www.salon.com/ 2006/08/07 /collins_6/. 

https://www.umich.edu/
https://www.umich.edu/
https://www.umich.edu/
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الربوتني التي حتتاجها عضالتك، والقوانني التي حتكم أجهزة جسدك ورسعة النبضة الكهربية 

يف أعصابك، ومعدالت ضخ الدم يف قلبك، ومعدالت إفراز اهلرمونات يف غددك؛ إىل جانب كل 

تصنيع كرات دمك وأنظمة اهلضم واإلخراج ذلك تفصيل دقيق لكل وظائفك احليوية وطريقة 

 .و..إلخ واأليض، وكل ما خيتص بالوظائف البيولوجية جلسدك

ويوجد يف الكتاب فصل كامل خاص بحاالت الطواريء، مثل التعرض لنزيف حاد والذي 

يستدعي عمل جلطة تغلق خمارج الدم وانكامش شديد للطحال لضخ الدم املتخزن فيه لتعويض 

حتى ال حيدث هبوط الدموية ومة معقدة من عدة مراحل لعمل إنكامش يف أوعيتك الفاقد، ومنظ

 قاتل لضغط الدم حلظة النزيف.

ا يوجد يف الكتاب  فصل كامل يتعلق بالتجهيزات الالزمة حلظة التعرض  -الكتالوج-أيض 

ذي ال IGGأو  Gملخاطر كرب  مثل األوبئة، فالكتاب حيتوي عىل طريقة تصنيع اجلسم الدفاعي 

صاحب  IGAأو  A، وطريقة تصنيع اجلسم الدفاعي "كتيبة املشاة واملدرعات واملدفعية"يسمى 

 املهام اخلاصة، وكل يشء عن التنظيامت الدفاعية التي لن تظهر مهامها إال حلظات اخلطر.

أيضا الكتالوج حيدد متى تبدأ رشايينك التاجية يف الضيق وعقلك يف اهلذيان وجلدك يف 

 رك يف املشيب، ويصف الكتاب بالضبط طريقة حدوث ذلك بمنتهى الدقة.التجعد وشع

 الكتاب ضخم وحيوي كل يشء عنك.

 هذا الكتاب هو حمتو  معلومايت، الحظ العبارة.

 الكتاب حمتو  معلومايت خيزن معلوماتك كلها.

وحني يتم فك الرتميز  coding "ترميز"أضف إىل ذلك؛ أن هذه املعلومات توجد بنظام 

decode .تظهر املعلومات السابقة 

كلها موجودة  -مليار حرف  3 -صفحة لكل جملد  500جملد بواقع  1000واجلينوم يمأل 
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 ألف لفة داخل نواة اخللية. 100من امللليمرت ُملتف عىل نفسه  1000عىل  1يف مساحة 

 4 واجلينوم الذي يف حجم رأس الدبوس حيمل معلومات تفو! يف سعتها بليون مرة فالشة

 جيجا. 

 .  C G T Aومجيع املعلومات داخل هذا الكتاب ُمشفرة بنظام تشفري رباعي 

، التي سُتستخدم -بليون معلومة بمنتهى الضبط والدقة 3 -واضع املعلومات الرقمية

ا، خالق عليم قدير، هل هذه املعلومة بحاجة إىل ضبط عقيل لتحريرها؟  الحق 

ي أجربت فرانسيس كولينز إىل العودة إىل اإليامن كال! وهذه املعلومة البدهيية هي الت

 واالعرتاف باخلالق، خاصة  خالل عمله عىل مرشوع اجلينوم البرشي!

 وإن كان كولينز مل ينكر نظرية التطور لكنه عىل األقل أنكر التطور بصيغته اإلحلادية.

ولينز عن س كأعلن الرئيس األمريكي األسبق بيل كلينتون مع فرانسي 2000ويف يونيو عام 

ا عىل األمر:  ذهل من امل"خروج خريطة اجلينوم البرشي للنور، وقال فرانسيس كولينز معلق 

والرعب امللهم بالنسبة يل أن أدرك أننا استطعنا إدراك اللمحة األوىل من كتاب التعليامت اخلاص 

ا - DNAاجلينوم –بنا   ."والذي يعرفه اهلل مسبق 

"It is humbling for me, and awe-inspiring to realize that we have caught the first 

glimpse of our own instruction book, previously known only to God''
(1)

. 

ا  2006ويف عام   لغة اإلله: عامِل يعرض أدلة "وضع فرانسيس كولينز كتابه األكثر مبيع 

 ." The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Beliefاإليامن 

 فرصة كي تؤمن.ويقرر من خالل كتابه أن االكتشافات العلمية األخرية تعطيك 

 Scientific discoveries were an "opportunity to worship". 

قال  2006ويف املناظرة الشهرية التي جرت بني فرانسيس كولينز وريتشارد داوكينز يف عام 

                                                 

(1)http://articles.latimes.com/2006/aug/17/nation/na-collins3/17 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Language_of_God:_A_Scientist_Presents_Evidence_for_Belief
http://articles.latimes.com/2006/aug/17/nation/na-collins17/3
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كولينز أن: ثابت اجلاذبية لو كان أقل مما هو عليه اآلن بجزء من مائة مليون مليون جزء ألصبح 

ظهوره بصورة ال تسمح بظهور احلياة يف مرحلٍة الحقة، عندما تنظر إىل هذا  تضخم الكون بعد

الدليل، يصبح من العسري عليك استيعاب الصدفة، ولكن عندما يكون لديك استعداد للنظر يف 

، فالبديل غري حُمتمل للغاية -ِمن قبل اخلالق–إمكانية التصميم  ا معقوال  وال  -يصبح هذا تفسري 

 .-ُيفرس وجودنا

COLLINS: The gravitational constant, if it were off by one part in a 

hundred million million, then the expansion of the universe after the Big Bang 

would not have occurred in the fashion that was necessary for life to occur. 

When you look at that evidence, it is very difficult to adopt the view that this 

was just chance. But if you are willing to consider the possibility of a designer, 

this becomes a rather plausible explanation for what is otherwise an 

exceedingly improbable event--namely, our existence.  

: يوجد ربام يشء معجز بشكل ال ُيصد!، لكنه غري مفهوم  ورد امللحد ريتشارد داوكينز قائال 

 عىل نطا! وجودنا.

There could be something incredibly grand and incomprehensible and 

beyond our present understanding.  

: إنه اهلل!  وهنا قاطعه فرانسيس كولينز قائال 

That's God
(1)

. 

 عىل اإلطال! 
ٍ
ا رْفض فرانسيس كولينز للتصورات املادية نابع من أهنا ال ُتفرس أي يشء أيض 

                                                 

(1)http://inters.org/Dawkins-Collins-Cray-Science 

http://inters.org/Dawkins-Collins-Cray-Science
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وتأيت يف صدام مبارش مع مجيع ترصفات اإلنسان وقيمه التي حيملها، وقد أوضح كولينز يف هذا 

لقابلية االتطور ال يكرتث ألي يشء عدا  "اإلطار قصة قصرية يف كتابه السابق ُتبني ذلك فقال: 

ا أن نفعلها .. ففي  اإلنجابية. والقانون األخالقي يستدعي منا أن نفعل أشياء نحن ال نريد حق 

حني كان سجين ا يف أحد األبراج بسبب إيامنه وحاول اهلروب  Dirk Willemsقصة ديرك ويليامز 

عه حارس وسقط احلارس يف بركة ماء وكاد أن يغر!، وطلب مساعدة ديرك وأثناء هروبه تتب

 الذي مل يرتدد وانقذ احلارس، لكن احلارس اقتاده إىل السجن مرة  ثانية وُحكم عىل ديرك باإلعدام.

عملية التطور تقول أن ديرك اختذ قرار خاطيء، وكان عليه أن يستمر باهلروب ألهنا الطريقة 

 ."أن يمرر جيناته، إن عمل ديرك عمل نبيل ولكنه غري صحيح  الوحيدة التي تضمن

(1) وهنا يكمن الفر! بني التصور اإلحلادي املادي التطوري وبني اإلنسان!
. 

مة اخللق من خالل الكل-بتأسيس ورئاسة مؤسسة الفطانة احليوية 2007قام كولينز يف عام 

العالقة بني الدين والعلم والتي حُتفز تعزيز The BioLogos Foundation -اإلهلية
(2)

. 

قام باراك أوباما رئيس الواليات املتحدة برتشيح فرانسيس كولينز  2009يوليو  8ويف 

، وقد وافق  the National Institutes of Healthلرئاسة املعاهد الوطنية الصحية يف أمريكا 

جملس الشيوخ عىل القرار باإلمجاع
(3)

. 

 (:       -Phillip E. Johnson 1940) فيليب جونسون (8

 أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا، واألب الروحي حلركة التصميم الذكي.

ا، لكنه ترك اإلحلاد عىل أثر قرائته لكتاب  رية يف التطور: نظ"كان فيليب جونسون ملحد 

                                                 

(1)http://en.wikipedia.org/wiki/Dirk_Willems 

(2)http://en.wikipedia.org/wiki/The_BioLogos_Foundation 

(3)http://www.whitehouse.gov/the_press_office/President-Obama-Announces-

Intent-to-Nominate-Francis-Collins-as-NIH-Director/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dirk_Willems
http://en.wikipedia.org/wiki/Dirk_Willems
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/President-Obama-Announces-Intent-to-Nominate-Francis-Collins-as-NIH-Director/
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/President-Obama-Announces-Intent-to-Nominate-Francis-Collins-as-NIH-Director/
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م1985ملايكل دانتون، والذي ُنرش يف العام  "أزمة
(1)

. 

 لقانوين أن أسلوب الداروينيني غري مريح باملرة،وقد شعر فيليب جونسون بواسطة حسه ا

وأهنم يعتمدون اإلثارة اللغوية بدال  من الضبط العلمي فيام ٌيقدمونه، وكأن هناك يشء ما يريدون 

 إخفاؤه! 

"Something about the Darwinists' rhetorical style, made me think they had 

something to hide." 

  Dembski, William A., ed. (2006). Darwin's Nemesis: Phillip Johnson and the 

Intelligent Design Movement. Foreword by Rick Santorum. Downers Grove, IL: IVP 

Academic. 

يف العام  "حماكمة داروين"ومل متض سنوات قليلة حتى نرش فيليب جونسون كتابه األشهر 

 م.1991

Darwin on Trial a 1991 book 

 والذي كان نواة حركة التصميم الذكي يف أمريكا.

Forrest, Barbara (2001). "The Wedge at Work: How Intelligent Design Creationism 

Is Wedging Its Way into the Cultural and Academic Mainstream". In Pennock, Robert T. 

Intelligent Design Creationism and Its Critics: Philosophical, Theological, and Scientific 

Perspectives. Cambridge, MA: MIT Press. 

وير  فيليب جونسون أن متسك العلامء بالداروينية اآلن ليس ألهنا نظرية صحيحة بل فقط 

العلامء يتمسكون بالداروينية عىل الرغم من هشاشة "لرغبتهم يف أن تكون صحيحة، فقال: 

ُعرضة   لبحوثهم وسيصبحونولن ينالوا دعام   ،ا عىل وجاهتهم ومستقبلهم الوظيفيفكرة خوف  ال

أيضا مشكلة أيديولوجية كرب  فالعلامء عندما يقولون الداروينية غري صحيحة إذن ما هو  ،للطرد

                                                 

(1)Berkeley’s Radical: An Interview with Phillip E. Johnson, Touchstone Magazine, 

2002. 
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جود إذا كان البديل عدم و ،.. هم يتمسكون بنظرية خاطئة؟  .الصحيح يف تفسري نشأة احلياة 

"ية ُأخر  وهذا بالضبط احلاصل اآلن نظر
(1)

. 

ا لفيليب جونسون ديانة مادية جديدة ال أكثر فالداروينية طبق 
(2)

. 

 (:      -Michael Behe 1952) مايكل بيهي (9

 Lehighعامل الكيمياء احليوية األمريكي، وأستاذ الكيمياء احليوية بجامعة ليهاي 

University .يف بنسلفانيا 

ا للتطور لكنه حتول عن اإلحلاد والتطور بالكلية بعد أن قرأ كان مايكل بي ا معتنق  هي ملحد 

ملايكل دانتون "التطور: نظرية يف أزمة"كتاب 
(3)

. 

وازدادت شكوك مايكل بيهي يف الداروينية مع الوقت خاصة  خالل دراسات ما بعد 

وف باحلمض الدكتوراة التي كان أجراها يف ختصص النظام املعلومايت للحياة املعر

 .DNA النووي

جتلط "واستطاع مايكل بيهي أن يرصد أنظمة حيوية عالية التعقيد خالل دراسته مثل: آلية 

 فور والدته! –اجلنني واألم –والتي بدون هذه اآللية هيلك اإلنسان  "الدم -ختثر–

ا  وتعتمد هذه اآللية عىل عرش خطوات تستخدم عرشين مركب حيوي شديد التعقيد، أيض 

ه اآللية ترتبط بالزمان واملكان فال يعقل أن يتخثر الدم يف مكان غري مكان النزف أو يف وقت هذ

 .-وهذا تعقيد إضايف عىل اآللية–متأخر عن الطبيعي 

ا هذه اآللية حتتاج لتناغم فوري ورسيع بني الكبد واألوعية الدموية ونخاع العظم  أيض 

                                                 

(1)https://www.youtube.com/watch?v=gwj9h9Zx6Mw 

(2)https://www.youtube.com/watch?v=ZZqxR7Taq_M 

(3)The Evolution of a Skeptic: An Interview with Dr. Michael Behe, biochemist and 

author of recent best-seller, Darwin's Black Box, 1996 

https://www.youtube.com/watch?v=gwj9h9Zx6Mw
https://www.youtube.com/watch?v=ZZqxR7Taq_M
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 واملخ.

أن يرصد التعقيد املدهش يف السوط البكتريي،  كام استطاع مايكل بيهي خالل دراساته

وكيف أن هذا السوط البكتريي الدقيق للغاية يتكون من مائتي جزيء بروتني بالغ التعقيد، إذا 

 جاء أحدها مكان اآلخر أو اختفى أحدها، فلن تظهر منظومة السوط البكتريي بالكلية!

اه يقة، وهو قادر عىل عكس اجتويتحرك السوط البكتريي بمعدل عرشة آالف حركة يف الدق

حركته يف جزء من أربعني ألف جزء من الثانية، وحجم املوتور املُحرك للسوط هو واحد عىل مائة 

ألف من البوصة، ومل يستطع اإلنسان صناعة موتور بحجمه وال أن يقرتب من كفاءته، إىل احلد 

ارفارد إىل اعتبار أن السوط عامل البيولوجيا بجامعة ه Howard Bergالذي دفع  هاورد بريج 

البكتريي أكفأ آلة يف الكون، وقام الرياضيون بحساب نشأة هذا السوط بالصدفة فوجدوا أن 

 80أس  10مع أن ذرات الكون كله ال تتجاوز  1170أس  10االحتاملية تصل إىل  واحد يف 

 ذرة.

اشتهر هبا  ه التيكل هذه املعطيات املدهشة عالية التعقيد أوحت ملايكل بيهي بضبط حجت

طمة األنبعض وهذه احلجة تقوم عىل أن  "التعقيد الغري قابل لالختزال "والتي ُتدعى حجة 

 نحوٍ  هي من التعقيد بحيث ال يمكن تفسريها عىل -مثل: حتثر الدم والسوط البكتريي–احليوية 

 .مصمم ذكينتيجة  فهيمن قبل آليات التطورية املعروفة و بالتايل  كاٍف 

العام  يف "صندو! داروين األسود"وبناء  عىل ما تقدم: أصدر مايكل بيهي كتابه األشهر 

1996 . 

Darwin's Black Box 

ه ذوالذي يرسد من خالله أنظمة حيوية كثرية بالغة التعقيد ال يستطيع التطور أن ُيفرسها، فه

 األنظمة احليوية إما أن تظهر دفعة  واحدة أو ال تظهر!

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85_%D8%B0%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85_%D8%B0%D9%83%D9%8A
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وقد انترص يف كتابه ملصطلح التعقيد الغري قابل لالختزال، وأفرد الفصل السادس من 

وكوهنا تؤكد عدم إمكان استيعاب هذه اآللية ضمن  -سابقة الذكر-الكتاب ملعضلة جتلط الدم 

 ُأطر التطور.

املنصف ملحد آخر إىل التخيل عن إحلاده وعن التطور  وهكذا يقود العلم ويقود الرصد

 بالكلية!
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 شعبية نظرية التطور   
عن دعم التصور التقليدي لنظرية  altenbergمنذ فرتة قصرية تراجعت جمموعة علامء  

التطور وتراجعت عن فكرة شجرة احلياة والسلف املشرتك، وفكرة أبناء العمومة مع القردة 

 ريج بإسم العلم!واعتربت أن هذا هت

وهو أنا أعتربه أكرب علامء التطور يف  -قبل وفاته–ومنذ أعوام أعلن ستيفن جاي جولد 

القرن العرشين، أعلن أن شجرة احلياة والسلف املشرتك يف وضع حمرج وأصبحت تقليد يف 

 اجلامعات ال أكثر!

النظرية  عىل شعبية وهنا يطفو سؤال عىل السطح: ما الذي يدعو علامء التطور إىل االطمئنان

 كل فينة واألخر  إال لو كان األمر خارج دائرة الرصد العلمي؟

 هل العلامء يطمئنون عىل شعبية كروية األرض؟

 بياتييل وماسيمو  Jerry Fodorر فودو جريي ما الذي يدعو علامء تطور ملحدين أمثال

ا، داروين ختطئةإىل  ، Massimo Piattelli-Palmarini ارينيبامل ور التط هتافت يف وصن فا رأس 

را مما وكان. "What Darwin Got Wrong داروين فيه أخطأ الذي األمر": كتاهبام  كتاهبام به صد 

ا ليس هذا": ما ييل ا ليس. اخللق عن وال الذكي، التصميم عن وال اهلل، عن كتاب   ناأحد من أي 

  يف متورطٌ 
ٍ
 أينار ألن البداية، منذ هذا نوضح أن املستحسن من أنه ارتأينا لقد. ذلك من يشء

 النتخابا نظرية يف - قاتلة لدرجة خطأ وربام - ما خطأ هناك بأن يقيض سيأيت فيام األسايس

 ."الطبيعي

معطياتنا العلمية هي التي دفعت العلامء إىل اعتبار أن التطور بالفعل  أن :المقصود مما سبق

نظرية يف أزمة، وأن اإلنسان العاقل حني تتاح أمامه كل هذه املعطيات ثم ُيرص عىل فرضية 

ا من السذاجة إذا استطاع ابتالعه ابتلع بعد ذلك أي يشء!  العشوائية، فإنه يف تلك احلالة يقرر قدر 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jerry_Fodor
http://dingo.sbs.arizona.edu/~massimo/
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تقريره هنا أن حيدة العلامء عن التطور كانت بدافع علمي، والكثري من الكتب  ما نرغب يف

التي تظهر كل عام يف تفنيد سخافة التطور كان يمكن الرد عليها لو ظهر دليل واحد قطعي جيزم 

بصحة النظرية، لكن املشكلة التي يعرفها اجلميع أن التطور ال يملك أدلة وال يستند عىل أسس 

 ألسس التي تنضبط هبا بقية النظريات.علمية كتلك ا

داخل دوامة األخذ والرد، ألنه عقيدة وأيديولوجية  -إىل أن يشاء اهلل–ولذا سيبقى التطور 

 وليس علم!

وسقوطه يعني اهنيار مؤسسات  وأكاديميات عمالقة تنفق ببذخ من صناديق البحث 

ما  ل الفلسفات املادية، وهذاالعلمي، وفو! كل ذلك فإن سقوط التطور يعني سقوط اإلحلاد وك

 ال يقبل به لألسف كثريون!
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 دعم نظرية التطور يف األوساط العلمية   
يرتكز دعاة نظرية التطور يف عاملنا العريب عىل ارتفاع مستو  دعم النظرية يف األوساط 

 العلمية الغربية مما يؤكد وثوقيتها.

 appealمغالطة االحتكام إىل السلطة لكن هذه احلجة حتمل مغالطة منطقية شهرية وهي 

to authority  .حيث ُتسلم زمام معرفتك إىل غريك بحجة قوته العلمية 

علم النفس يتم تدريسه يف كل جامعات العامل فهل تؤمن بالنفس أهيا لكن بنفس القياس 

 امللحد؟

 ؟اوعلم الالهوت يتم تدريسه يف مؤسسات جامعية عمالقة فهل هذا يقطع بصحة ديٍن م

ا وهلا أقسام علمية مستقلة داخل اجلامعات  ونظرية األوتار الفائقة تلقى قبوال  علمي ا كبري 

الكرب  وال تكاد توجد جامعة إال وتقوم بتدريسها، مع أن النظرية مل تنضبط بدليل إمربيقي 

 جتريبي رصدي واحد عىل اإلطال! حتى اآلن.

اجلامعي هو إطار تدريس ُمعطيات ال  اإلحلاد العرب أن إطار التدريس دعاةوال يعرف 

 ُمسلامت!

فمشكلة رصاعنا مع دعاة التطور العرب أن الغالبية الساحقة منهم ال جتيد ألف باء أدبيات 

وال  ordersالفر! بني ال لكثريين منهم أهنم ال يعرفون مثال  التطور، وأجزم من خالل معرفتي 

classes  والphyla . 

هذه األبجديات فمن البدهيي أن جيهل أن التطور مل يثبت كقضية  امللحد العريبفإذا جِهل 

علمية رصدية وإنام ما زال التطور منذ أيام داروين وحتى يومنا هذا جمرد فلسفة تأويلية لتنوع 

  الكائنات احلية.

 للمهتمين بالملف التطوري!ملحوظة جانبية 
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نعم . حياءاته العقديةل من جهة إمشكِ  Intelligent Designمصطلح التصميم الذكي 

ح ويقول: إن  ما يدخل يف باب اإلخبار عنه تعاىل أوسع مما يدخل يف باب أسامئه  للبعض أْن يَتسم 

ا ما كان األمر، متى أمكن االستغناء  ظ هنا. وأيًّ وصفاته، وهذا صحيح، ولكن عىل يشء من التحف 

 عن اللفظ احلادث بلفظ رشعي صحيح تعني  ذلك.

يل، واسترشت فيه بعض الفضالء فوافقني عليه وأيدين فيه، استعامل تعبري وكان مما خطر 

 )الُصنْع املتَقن( بدال من )التصميم الذكي(؛ 

 : ألصله القرآين.أواًل 

: ملا فيه من االستغناء عن اإلحياءات املشكلة للتعبري األجنبي وما يرتتب عليها من وثانًيا

 رضورة التحوط والتحرز. 

ا يوافقني عليه القراء فاحلمد هلل، وأدعوهم الستعامله وإشاعته وإشهاره، وإْن فإْن كان هذا مم

ين استقبال أي  تعديل أو تصويب كان مما ال يوافقوين عليه، فشأن العبد الضعيف، ويرسُّ
(1)

.  

 

  

                                                 

 .12عبد اهلل الشهري من مقدمة كتاب تصميم احلياة، دار الكاتب، ص (1)
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 أشهر حجج التطوريون اجلدد مع الرد عليها   
 :هذه أشهر ُحجج التطوريون اجلدد مع الرد عليها

 1)  فيروس النسخ العكسيretrovirus ERV 

يوجد يف نفس املكان تقريب ا من جينوم  retrovirus ERVاحلجة: فريوس النسخ العكيس 

اإلنسان والشمبانزي وبالتايل السلف املشرتك حتام  ُأصيب بالفريوس ونقله لألحفاد والذين هم 

 اإلنسان والشمبانزي.

للتطوريني اجلدد بعد فشل األطروحات القديمة : هذه املقدمة هي ربام أشهر أطروحة الرد

 أو ضعف سياقها التأوييل.

 من اهلدوء!
ٍ
 لكن دعونا نحلل هذه األطروحة بيشء

: فريوسات النسخ العكيس ليست فريوسات مرضية كام يبدو وإنام هي تسلسالت أوًلا

ات النشطة زوظيفية داخل جينوم الكائنات احلية، فهي تعطي شيفرات لعرشات اآلالف من املحف

encode tens-of-thousands of active promoters . 

ا أو شيئ ا ظهر نتيجة إصابة مرضية  ا تطوري  وهذا يعني أهنا شيفرات وظيفية وليست إرث 

عشوائية بال وظيفة كام ُيروج كهنة التطور اجلدد!
 (1)

. 

اجلينوم يف عملية تنظيم  P53بل إن تسلسالت فريوسات النسخ العكيس تساعد اجلني 

ا إىل الدرجة التي يؤدي أي خلل يف وظيفته إىل اإلصابة بالرسطان  –ككل، وهذا اجلني مهم جد 

 .-وإياكم اهلل عافانا

 .P53من إصابات الرسطان سببها املبارش خلل يف اجلني  %50بل إن 

                                                 

(1)Conley, A.B., Piriyapongsa, J. and Jordan, I.K., Reference 1. 
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retroviruses ... helped a gene called p53 become an important "master 

gene regulator" 

 .يؤدي إىل إصابتك بالرسطاندعاة التطور فتصديقك ل

 ! -ابتسامة– نظرية التطور ُترسطن اجلنس البرشي

We report that human ERVs actively shape the p53 transcriptional 

network in a species-specific manner
(1)

. 

ا فتها باقتدار وتؤدي وظي فشيفرات فريوسات النسخ العكيس تسلك كجينات طبيعية متام 

!  وليست إصابة وال يتعامل معها اجلينوم كإصابة مرضية أصال 

 بل إن جتاهل تلك التشفريات كان أحد أكرب أخطاء األحياء اجلزيئية.

The failure to recognize the full implications of this - particularly the 

possibility that the intervening noncoding sequences may be transmitting 

parallel information ... may well go down as one of the biggest mistakes in the 

history of molecular biology
(2)

. 

Wolfgang Seifarth, Oliver Frank, Udo Zeilfelder, Birgit Spiess, Alex D  

 النسخ سبفريو اإلصابة مثل–ة املصابة بفريوس : أحد ُأسس علوم األوبئة أن اخلليثانًيا

هذا فضال   - Apoptosis بالفريوس اإلصابة بعد للخاليا املربمج املوت– متوت فإهنا -العكيس

عن أن تظل حية  فضال  عن أن تكون هذه اخللية هي النطفة التي ينشأ منها اجلنني والتي يف العادة 

!، فضال  عن أن تظل شيفرة العدو  ماليني السنني تكون من أنقى وأصلح اخلاليا عىل اإلطال

 تنتقل بني األجيال!

                                                 

(1)ScienceDaily, University of California - Santa Cruz, Nov. 15, 2007. 

(2)Journal of Virology, January 2005 vol. 79 no. 1 341-352 . 
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فشيفرات النسخ العكيس مل تأت عرب عدو  بفريوس النسخ العكيس ألحد األجداد وإنام 

 هي شيفرات وظيفية داخل اجلينوم!

الزعم بأن شيفرة فريوس النسخ العكيس توجد يف نفس املكان لد  اإلنسان  ثالًثا:

كداللة عىل السلف املشرتك هي فكرة يف منتهى السخافة، لوجود نفس الشيفرة يف  والشمبانزي

ا تطورية خمتلفة بحسب شجرة التطور نفسها!  نفس املكان لكائنات حية سلكت طرق 

two closely related ERV genomes are found in a carnivore (fox) and a 

ruminant (sheep)
 (1)

. 

ا لد  قردة البابون والقطط، األمر الذي بل إن شيفرة الفريوس  العكيس توجد اليوم متام 

حري  علامء التطور وجعلهم يتخيلون سيناريوهات عجيبة لتربير ذلك فافرتضوا أن القطط تغذت 

 عىل مشيمة قردة البابون املصابة بنفس الفريوس!

Robin A Weiss, "The discovery of endogenous retroviruses," 

Retrovirology, 2006; 3: 67. Published online 2006 October 3. 

 فغاية ما يف هذه الفروض أهنا أوهام وتأمالت!

 فإن شيفرة فريوس النسخ العكيس هتدم نظريةدعاة التطور : لو استخدمنا نفس منهج رابًعا

ا عىل عقب!  التطور وتقلب شجرة التطور املزعومة رأس 

كيس موجودة يف الشمبانزي والغوريال والقردة حيث أن هناك شيفرة فريوس نسخ ع

ا ، PTERV1األفريقية وقردة العامل القديم وال توجد يف اإلنسان وهذا هو الفريوس  وبام أنه وطبق 

ألدبيات التطور فإن السلف املشرتك لإلنسان والشمبانزي قد انفصل عن الغوريال قبل انفصال 

زي فرة فريوس نسخ عكيس يف الغوريال والشمباناإلنسان والشمبانزي وبالتايل فلو ُوجدت شي

                                                 

(1)http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1617120/. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpmc%2Farticles%2FPMC1617120%2F&h=LAQH3Suz5AQHK-1vCM39br3BaEr8ntnaAI-R1N82Cv5kBRQ&enc=AZOO3nrtafg8JmgqRFtU4xuV7mP6uBrPDY5vu6r9QZDbaJNOuOUhwIO7mOI6nEbo0_iWwZyXtWODRWM0z49Iz9uAVXrfdsGkg4e19d615D07ZIK19_nKwTI0Pndn3biBu3ZqnQiQKQ1zVBFywPoecLrDAyhFgHe5c8rixm0JFpb1-xRPerkG2k_P3-SNZG2DBwo9k8nyGIjzHLitImSkbj9w&s=1


  
 

 
332 

 إذن حتام  والبد أن توجد يف اإلنسان، وإال فشجرة التطور وهم! ،يف نفس املكان

يف الغوريال  PTERV1وما حدث أنه فعال  توجد شيفرة فريوس النسخ العكيس من نوع 

تجاج والشميانزي وال توجد يف اإلنسان وهذا ُيسقط التطور ككل بنفس أدوات اح

التطوريني!
(1)

. 

 2) اندماج الكروموسوم الثاني في اإلنسان 

 46كروموسوم واإلنسان  48: يزعم التطوريون أن الشمبانزي حيتوي عىل الحجة

كروموسوم إذن البد أن هناك التحام جر  بني كروموسومني، وهو ما رصدوه يف كروموسوم 

 يف اإلنسان. 2رقم 

مي يف حد ذاته أكرب دليل عىل فلسفية التطور وأنه ال : موضوع االندماج الكروموسوالرد

ل يف األمر:  عالقة له بالعلم. دعنا ُنفصِّ

ح االفرتاض أوًلا : ما عالقة عدد الكروموسومات بتقارب األسالف أو تباعدها حتى يصِّ

 من األساس؟ 

: نبات البطاطا حيتوي عىل  نزي افلامذا الشمب -بالضبط مثل الشمبانزي-كروسوم  48فمثال 

 وليس البطاطا 

 ما عالقة العدد باملوضوع؟

 ملاذا البطاطا خطأ والشمبانزي صح، إذا كانت املسألة عدد كروموسومات؟

 46حيتوي عىل  Sable antelope: هناك نوع من الظباء يدعى الظبي السمورثانًيا

الشمبانزي  نكروموسوم بالتامم والكامل كاإلنسان، إذن املفرتض أن اإلنسان أقرب لظبي سابل م

 أليس كذلك؟ 

ا أسامك الزينة من نوع جويب  ا  Guppyأيض  كروموسوم فلامذا  46حتتوي عىل نفس العدد متام 

                                                 

(1)http://www.sciencedaily.com/releases/050328174826/03/2005.htm. 

http://www.sciencedaily.com/releases/2005/03/050328174826.htm
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 الشمبانزي وليس جويب؟ 

ان وشمبانزي إنس-القضية يف حقيقتها هي افرتاض مسبق يف أذهان التطوريون اجلدد  ثالًثا:

الفرتاض، يف حني أنك لو وضعت أي ثم جعل كل املعطيات تصب يف هذا ا -من سلف مشرتك

 افرتاض آخر كائن ا ما كان ستجد داخل العامل ما يدعمه!

كروموسوم، وفجأة  جاء  48: سنفرتض أن آدم عليه السالم وأبناؤه كانوا يمتلكون رابًعا

أحد األحفاد وحدث له اندماج بني كروموسومني، ثم جائت الذرية البرشية املعارصة من هذا 

 ثمة خطأ يف هذا السيناريو ؟احلفيد، هل 

 هل تستطيع علمي ا أن تثبت صحة سيناريو التطوريون اجلدد أو خطأ هذا السيناريو؟ 

ا وعقال  من فروض التطوريون اجلدد ألنه يقلل عدد  بل إن هذا السيناريو أقرب منطق 

ا لنصل أوكام.  الفروض وبالتايل فهو أصح علمي ا طبق 

فلسفة وكل االحتامالت قائمة طاملا أننا داخل حلبة الفلسفة،  نه أن هذهالذي أحاول أن أبي  

 وبالتايل حني تتحدث عن التطور فأنت ال تتحدث عن علم بل عن فلسفة!

وهو األهم: موضوع اندماج الكروموسومني يتعرض اآلن للتشكيك بشدة، بعد  :خامًسا

لك التكرار املتوقع واملوجود ليس هبا ذ 2أن تبني أن منطقة االندماج املزعومة يف كروموسوم رقم

، حيث أن هناية أي كروموسوم حتتوي عىل آالف  Telomeric endيف هناية أي كروموسوم 

لكن ال يوجد يف منطقة االلتحام املزعومة إال عدد حمدود من  TTAGGGالتكرارات من سلسلة 

ارات بآالف التكرالتكرارات وكأهنا منطقة كروموسومية عادية، مع أنه من املفرتض أن متتيلء 

 ألهنا ليست هناية كرموسوم واحد بل كروموسومني.

3) العصب الحائر 

: يزعم التطوريون اجلدد أننا جئنا من األسامك ولذا فإن فرع العصب احلائر عندنا الحجة
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 حول يدور–يستطيل بطريقة ليس هلا فائدة  Recurrent Laryngeal Nerveوالذي هو 

 ، فهذه-يصعد نحو احلنجرة، واألوىل أن يدخل للحنجرة مبارشة   ثم Arch of Aorta األورطى

 االستطالة الزائدة جمرد إرث تطوري!

ج هلا ريتشارد دوكينز، ففي دراستنا األكاديمية مل يقولوا لنا  :الرد هذه أحد املهازل التي رو 

ا أن لفة فرع العصب احلائر حول األورطى بال فائدة، فضال  عن أن يقولوا لنا اث أهنا مري يوم 

 تطوري! 

 deep cardiacففرع العصب احلائر يف دورانه حول األورطى يعطي تغذية رئيسية للقلب 

plexus. 

فإن فرع العصب ساعتها  -التي من املفرتض أهنا بال فائدة-ولو مل حتدث هذه اللفة 

رد اوهو الصورة املثالية التي يتوقعها ريتش Non-Recurrent Laryngeal Nerveسيوصف ب 

 . أليس كذلك؟داوكينز

لكن املصيبة أن هذه حالة مرضية خطرية، حيث ينزل فيها فرع العصب احلائر إىل احلنجرة 

مبارشة  دون الدوران حول األورطى فيتضخم األورطى وتصبح حياة اإلنسان ككل عرضة 

 للخطر.

 ختيل!

 ص بك!اافرتاض أن التطور صحيح جيعل حياتك يف خطر ويتضخم رشيان األورطى اخل

 صحيح جيعل قلبك مريض!  دوكينزافرتاض أن كالم ريتشارد 

فالبد أن يدور فرع العصب احلائر حول األورطى ويعطي تغذية عصبية للقلب! فال تصد! 

اجلدد، لئال يمرض قلبكتطوريني ال
(1)

. 

                                                 

(1) http://www.weloennig.de/LaryngealNerve.pdf. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.weloennig.de%2FLaryngealNerve.pdf&h=2AQHNA5flAQGB_QkZCH24CVX0qBBgYDvQ8OWH01lUdLMzXA&enc=AZM3iED-9LhcE36AWsMiV4-DdEany91CnKRsSywIB7-wjAwtpFBn46BcwCJeOiumZBU1OI_hoNMxDtNxzZ221MD9_Ak_6ervDHjHomwjx69D76qtsDPsH-f5Rb8mlBufFzn4Pyo3YVSnTD25juYZwR03Rn-A1CDzHrnBPiyPdW2eK3_Rs0uO3BLrhmJNfn1iTQtDrZD5ADKc2xyvnGoCUWcS&s=1


 

    

 

335  

 4) الزائدة الدودية: 

 وال فائدة منها!احلجة: يزعم التطوريون اجلدد أن الزائدة الدودية جمرد إرث تطوري 

: قرأت بالصدفة يف كتاب اجلراحة الترشحيية والذي يدرسه طلبة الطب يف بالدنا هذه الرد

 العبارة:

Appendix is the tonsil of GIT 

Surgical anatomy Dr.Elmatary MD Ain shams University p.187 

هذه قواعد  ز التنفيس،الزائدة الدودية بالنسبة للجهاز اهلضمي كاللوزتني بالنسبة للجها

ا.  طبية. فالعلم يشء وكهنوت هؤالء يشء آخر متام 

مشكلة امللحد يف هذه القضايا أنه يضع إحلاده يف مواجهة العلم فكلام توسعت مكتشفات 

 مزيد عناءالعلم ضا! اخلنا! عىل امللحد وظهرت فوائد تلك األعضاء فالزمن ال حيمل إال 

 للملحد.

 من املنظومة املناعية.فالزائدة الدودية جزء 

 لكن قد يقول قائل: إزالة الزائدة الدودية ال ُيسبب مشاكل لإلنسان! 

 الرد: وكذلك إزالة ثالثة أرباع الكبد وسبعة أثامن الكىل ال ُيسبب مشاكل لإلنسان!

 فنحن نرد عىل الذي يقول أهنا إرث تطوري بال فائدة.

 5) أجداد اإلنسان: 

 وجود أجداد لإلنسان احلايل منذ مئات اآلف من السنني املاضية!يزعم التطوريون  الحجة:

 7صفحة  39يقرر الالأدري الشهري ول ديورانت يف موسوعته قصة احلضارة جملد  الرد:

 ."آالف سنة 10أول قرية يف التاريخ عىل اإلطال! ال يتجاوز عمرها "أن: 

 ان .وال يوجد قبل هذا التاريخ أي دليل تارخيي عىل وجود اإلنس
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 آالف عام فقط. 5وظهرت سومر أول مدينة عىل اإلطال!، قبل 

 3500والكتابة التي تعتمد عىل احلروف ظهرت عىل يد الشعوب السامية والفينيقية قبل 

 عام فقط، وجاءت الالتينية من الفينيقية!

 256املصدر : أنا تتحدث عن نفسها ..د. عمرو رشيف ص

 عام فقط من اآلن. 2600بل وظهرت احلرب عىل اخليل ألول مرة ق

!.م.، ثم اهلان الصينية 323!.م، ثم االسكندر  500وأول حضارة هي الفارسية 

 ميالدية.117!.م.، ثم الرومانية 50

ا عن بقايا عظام التطوريون اجلدد،  هذا هو تاريخ اإلنسان احلقيقي عىل هذه األرض، بعيد 

تصورون أهنا تنتمي لبرش ما قبل التاريخ وخياالت الوامهني، وأرضاس اخلنازير التي كانوا ي

وقاموا بعمل صور كاملة هلؤالء البرش من خالل رضس واحد، وتبني بعد عرشات السنني أهنا 

أرضاس خنازير برية ال أرضاس برش ما قبل التاريخ
(1)

. 

 لكن قد يقول قائل فامذا عن هذه األحافري الكثرية لبرش ما قبل التاريخ؟

ختفى عىل الكثريين أن مجيع أحافري أجداد البرش املزعومة ال متأل شنطة  املعلومة التيالرد: 

 !-هذه حقيقة-سيارة

فنحن حتى اليوم مل نرصد من اهلومو اريكتس سو  عظمة فخذ وجزء من مججمة مع قدر 

ا هناك حفرية  ا من التخيل بطبيعة احلال، ومتت تسمية احلفرية بإسم إنسان جاوة، أيض  كبري جد 

 ة تسمى إنسان بكني! اخر  شبيه

أو هومو إيرغاسرت هم أسالف  Turkana Boyلكن هل بالفعل إنسان جاوة أو بكني أو 

 البرش احلاليني كام يزعم أدباء التطور؟

بجامعة كونيتيكت أجر   Professor William Laughlinالربوفيسور ويليام الفلن 

                                                 

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Nebraska_Man 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FNebraska_Man&h=KAQFkcNUIAQGtXWYQhwSK5-26dibek2HgsN1M3f9_24G8UQ&enc=AZPPk54XgJM9sYQTKScsd7Hv4bcZv1xnPDd4-yxKlhw-rastr8bJJtHylB1tLD0WOBjWIP9ZTZi7Qo8p_UK0VTW0_j6GKlsyKguygPJfnkVEhFEu0LlgMwIwSm-sgJC-ROefZlcg3G18KO-rTAeaDDvzJrsFvtG7iwxtTVR-0IQ-XxflvSN7oAqMG6jr_FxXJL6WwDw3QV-xex0qXmnzYZ3Q&s=1
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ين سكان اإلسكيمو املعارص بحوثا مطولة حول الصفة الترشحيية لإلنسان املنتصب وبعض

وسكان جزر أليوت وأشار إىل أن هؤالء الناس حيملون تشابه وثيق ومدهش مع اإلنسان 

ا وليس  املنتصب، وكان االستنتاج أن االنسان املنتصب هو أحد األجناس البرشية العادية جد 

ا. ا تطوري   سلف 

When we consider the vast differences that exist between remote groups 

such as Eskimos and Bushmen, who are known to belong to the single species 

of Homo sapiens, it seems justifiable to conclude that Sinanthropus [an erectus 

specimen] belongs within this same diverse species [H. sapiens]
 (1)

. 

قامة اهلومو اريكتس يصنع القوارب واستخدم النار ودفن موتاه وعاش نسان منتصب الفاإل

يف بيوت بناها بنفسه وله طقوس خاصة بالدفن، كل هذا يعني أنه إنسان وجنس برشي من 

 األجناس البرشية العادية.

A. J. Kelso, Physical Anthropology, 1.b., 1970, pp. 221; M. D. Leakey, 

Olduvai Gorge, Vol 3, Cambridge: Cambridge University Press, 1971, p. 

272 

فكل هؤالء برش عاديون من أجناس خمتلفة ال أكثر، وحفرياهتم مطابقة للهيكل اإلنساين 

 واالختالفات الطفيفة هي اختالفات ما زالت توجد اليوم بني األعرا! البرشية املختلفة.

 ملنتصب ]هومواريكتس[ واإلنسان املعارصاالنسان ا"يقول عامل احلفريات ريتشارد ليكي: 

نوع واحد، وهذه االختالفات أقل من االختالفات التي نراها اليوم بني أجناس منفصلة جغرافي ا 

 ."من اإلنسان احلديث 

                                                 

(1) Marvin Lubenow, Bones of Contention,p. 136. 2009-08-15  14:45:55 
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These differences are probably no more pronounced than we see today 

between the separate geographical races of modern humans
(1)

.  

 ؟-لويس  -لكن ماذا عن القرد األفريقي اجلنويب 

وهو أحد أنواع الِقردة - australopithecus afarensisالقرد األفريقي اجلنويب  الرد:

وله دور البطولة يف نظرية التطور ، ظهرت حفرياته عىل يد ريموند دارت، ورسمي ا  -املنقرضة 

 تشفة وعظام الشمبانزي.ال يوجد فار! بني عظامه املك

لكن التطور ادعى أن القرد األفريقي اجلنويب كان يميش منتصب ا، إىل أن جاء علامء الترشيح 

ا هذا اإلدعاء؛ وتبني أن القرد  اللورد سايل زيكريمان والربوفيسور تشارلز أوكسنارد، وفند 

 .القردة املنقرضة ال أكثر  أنواع أحد هو – لويس –األفريقي اجلنويب 

نوع من القردة بعضهـا منقرض، من خالهلا يرسح الدراونة بمخيالهتم كام  6500ويوجد 

 يشاؤون .. !!

كتبت  1999عدد مايو  science et vieولذا يف املجلة الفرنسية الشهرية العلم واحلياة 

  "الوداع يا لويس"أي  adieu lucyباملانشيت العريض 

 https://goo.gl/g7IfDHوتنقل صفحة الباحثون املسلمون: 

قول الدكتور جيمي شريفاس أن عظام لويس تتفق مع القردة
(2)

. 

تها راسعاملة احلفريات من جامعة نيويورك وبعد د "سوزمان"ويف جملة أخبار العلوم نجد 

هليكل لويس ترجح أنه لقرد يتسلق الشجر ال أكثر وال أقل
(3)

. 

يف عمل خادع أكسبه الشهرة  Owen Lovejoyأوين لوفجوي وقد قام عامل تطوري يدعى 

                                                 

(1) The making of mankind, london, sphere books, 1981, p.62. 

(2) J. Cherfas, New Scientist, 97:172, 1982 

(3)Science Newsletter, 1982, p. 4.  

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fg7IfDH&h=LAQEfGa1eAQHGMtcjmD1qmYZjNRjDkrdtU8JN9AdeexhMCg&enc=AZM2AparZJxkGpLnkN-jAWsUJlCSzOSTfWuwHZ_TJ_kv5xtIDLv02Bpr8dPeJfkm6Tw2Jeq1u7W4tZH2WIvQhVNGMD8HDn4gF7xJqH_QDG17TRJIEjymF4kYD2aAbve3XhV4U1E0odFtE4Y3JQcVweBtWk_F6382R2qjTVRGjt4Wh5JwhkZnwKRrHvewKbaTvN8l57tD_BJDlJTr0R4_lFRv&s=1
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بعد ذلك !! حيث قام بعملية )التلفيق( لتصبح عظمة احلوض للويس مثل البرش القادرين عىل 

 امليش منتصبي القامة بسهولة !

بط الفيديو الذي يرشح فيه عمله يف التشكيل واحلفر اجلديدين را وهذا
(1)

: 

مت د.كرستني بريج  مه  2010يف عام  Christine Bergeوقد قد  ا عام قد  حماكاة ختتلف متام 

أوين لوفجوي لعظام حوض لويس
(2)

. 

 أما عن أن الركبة التي تم وضعها للويس؛ فهي أصال  ركبة برشية ألن لويس ليس فيها عظمة

!!(هذا الفيديو من ناشيونال جيوغرافيك اعرتاف لوفجوي نفسه أهنا )ركبة برشية ويفركبة 
(3)

. 

واملضحك أن بعض عظام لويس ال تنتمي للويس أصال  
(4)

: 

 Natureاملحرر العلمي يف جملة الطبيعة  Henry Geeكام يقول هنري جي وويف النهاية 

ا يف وكل م "يوان بناء  عىل الشكل اخلارجي: الشهرية عن مسألة وجود نسب بني اإلنسان واحل

هة أو  األمر أهنا جمرد حكاية أو حدوته من أحاجي منتصف الليل املسلية التي قد تكون ُموجِّ

"ُمرشدة لإلنسان يف كثرٍي من األحيان إال أهنا ومع ذلك ال تستند ألي  أساٍس علمي
(5)

 . 

  

                                                 

(1)https://www.youtube.com/watch?v=L_U9SCyWw4w. 

(2)Journal of Human Evolution 58:262–272. 

(3) https://www.youtube.com/watch?v=pZyXRAetmVk. 

(4)https://www.newscientist.com/article/dn27325-baboon-bone-found-in-

famous-lucy-skeleton/#.VSvhWvmsVqV 

(5)Henry Gee, In Search of Deep Time, New York, The Free Press, 1999, p. 116-117 , 

https://www.youtube.com/watch?v=L_U9SCyWw4w
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DpZyXRAetmVk&h=TAQHvNy-TAQEZ_FjQM7fYupAe4_hyG8PZrru_1fJNX45pbA&enc=AZNOymshjGUfD2Imt0pL1WEwOu0hig1DvG4hBAeYw_ALF-GiyTH43UGmZMAo_80D5sOS5bt-tzU5A2rUUhVem1JsKoEYqmkpJNvsjOcm_sKEdlZTPurVba7jupj7DWFKNpEjPoOcYHa2X7P0EwdgGl1xX-1X3QWSdeMYEu9VoKgyR7hIzV6P4l-p7fy2EJ8UIytF7Cg8ZxFAhKdYPdyKY8P7&s=1
https://www.newscientist.com/article/dn27325-baboon-bone-found-in-famous-lucy-skeleton/#.VSvhWvmsVqV
https://www.newscientist.com/article/dn27325-baboon-bone-found-in-famous-lucy-skeleton/#.VSvhWvmsVqV
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6) 98.7م بنسبة التشابه بين اإلنسان والشمبانزي في الجينو%: 

 : نسبة التشابه دليل عىل السلف املشرتك.الحجة

 :الرد

مشكلة دراسة تراص القواعد النكليوتيدية والتي يبلغ عددها أكثر من ثالثة مليارات  :أوًلا

مة  Genome Researchقاعدة أمر عسري للغاية، وقد وصفت جملة أبحاث اجلينوم  العلمية املحك 

م اإلنسان بذلك اخلاص بالشمبانزي هو يشبه البحث عن إبرة يف أكواٍم املرموقة أن مقارنة جينو

 من القش. 

Comparing the human and chimpanzee genomes: Searching for needles 

in a haystack
(1)

. 

 .%96كام يزعمون، بل هي  %98ليست وتقرر املجلة أن نسبة تقارب اإلنسان والشمبانزي 

ا النسبة ترتوا  .%95و %93ح بني ومؤخر 

: التشابه يف الرتاص بني القواعد النكليوتيدية ليس كل ما يف األمر، فالقضية ثانًيا

 ُمشفرة لوظائف متخصصة ستظهر يف الكائن احلي. "معلومات"

ة ثم إن مسألة التشابه يف القواعد النكليوتيدية والرتكيبية والوظيفية بني الكائنـات احلية بدهي

 لتدليل عليهـا باإلثبات أو النفي!طبيعية ال حتتاج ل

 عاةدفهي رضورة حيـاتية الزمة للسلسلة الغذائية واهلرم الغذائي، فام ال يريد أن يدركه 

الذي يتكون من قواعد  DNA ال التطور أن التشابه أمر حيايت حتمي، فمثال  لنفرتض أن

لت يف خية وجزيئـات كوبنيرتوجينية وجزيئـات ُسكر مخاسية يف اإلنسان هو مثال  قواعد زرني

البقر، فساعتها لن تكتمل السلسلة الغذائية ولن يستفيد اإلنسان من البقر وسيكون كل كائن حي 

 بمثابة ُسم للكائن احلي اآلخر، وتنهار منظومة األسباب التي خلق اهلل هبا العامل وتتوقف احلياة.

                                                 

(1)http://genome.cshlp.org/content/ 15/12/1746 .full. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fgenome.cshlp.org%2Fcontent%2F15%2F12%2F1746.full&h=rAQEVLKcTAQFWEGUteDpH6Jxobrm7PeY4dIvY3eRRS6-zGA&enc=AZPty3nfyQCV6xdSTnfHuYNGp0gxcXCneUpXG_FhOcwC5npkd4K7NrAZLVpL1sag7cPxSM76a6ZGSpeIWUptdMzKor9dku_wmF1OOtLsQ_Cn608BXwMfSOQagmwjTTeehCA4CmL1CQe1UmxTEHOMrvff1E1P85yLg3gMEufHrNuuAOU3N1Em3Oehs76qq-QZjEqyhnQuU1ZV1OhV6IKqUynu&s=1


 

    

 

341  

وهو دليل  ل السالسل الغذائية،فالتشابه رضورة غذائية حتمية يعرفها الناس بالبداهة الكتام

برنا!  عىل وحدة الصانع لو تد 

ا بالشمبانزي! لكن هم يريدون الرتكيز  ثالًثا: ا حرصي  التشابه الشديد مع اإلنسان ليس أمر 

 عىل ذلك لدعاو  أيديولوجية ومقدمات عقائدية معلومة. 

! %99وإال فنسبة التشابه بني اإلنسان والفأر 
 (1)

.  

 أن الفأر أقرب لإلنسان من الشمبانزي!إذن املفرتض 

هم يركزون عىل دعاو  ومقدمات لدهيم ثم خُيضعون املعطى العلمي ملقدماهتم 

 ويتجاهلون بقية املعطيات!

 ألسنا لو اعتمدنا أحجية التشابه اجليني تلك، يمكننا أن نسقط هبا شجرة التطور ككل؟

ا نسبة تشابه اجلينوم اخلاص باإلنسان مع ديدا  %75يصل إىل  nematodeن النيامتود أيض 

من جسد اإلنسان مطابق للديدان %75وهذا حتام  ال يعني أن 
(2)

 . 

%60ونسبة التشابه بني اإلنسان وذبابة الفاكهة 
(3)

 . 

!%50نسبة التشابه بني اإلنسان ونبات املوز يزيد عىل 
(4)

.  

شهرية عدد ديسمرب التطورية ال Scientific Americanويف جملة ساينتيفك أمريكان 

ا يف  2009 والتي تقوم بتعريبهـا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أخذت املجلة هلا عنوان ا رئيس 

ا  ، وقامت الباحثة كاتبة املقال  ?what makes us humanذلك العدد وهو: ما الذي جيعلنـا برش 

                                                 

(1)http://www.nature.com/nature/journal/v420/n6915/full/420509a.html. 

 (2)New Scientist, 15 May 1999, p. 27 

(3) Hürriyet daily, 24 February 2000 

(4)http://seriousfacts.com/50-of-human-dna-is-the-same-as-a-bananas/  

http://www.nature.com/nature/journal/v420/n6915/full/420509a.html
http://seriousfacts.com/50-of-human-dna-is-the-same-as-a-bananas/
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إلنسان والشمبانزي يف كٍل من ا HAR1يف أحد اجلينـات وُيطلق عليه  DNAبدراسة متتالية ال

بني الشمبانزي والدجاج ختتلف يف قاعدتني فقط من  DNAوالدجاج، واكتشفت أن املتتالية لل 

قاعدة 18قاعدة بينام يصل االختالف بني اإلنسان والشمبانزي إىل  118أصل 
(1)

 . 

 روقدرته عىل التمييز بني الكائنـات احلية املختلفة، وأن األم DNAوهذا ُيشكك يف داللة 

ال يعدو كونه جمرد متتاليتات لقواعد نيرتوجينية، وليس معنى أن مقاس حذاء اإلنسان أقرب 

ملقاس حذاء التمساح من مقاس حذاء الفيل أننا والتامسيح من أصل واحد، فهذه سطحية يف 

 البحث. 

 Natureاملحرر العلمي يف جملة الطبيعة  Henry Geeولذا يقول التطوري هنري جي 

مسألة وجود نسب بني اإلنسان واحليوان بناء  عىل تراص القواعد النكليوتيدية عن  الشهرية عن

وكل ما يف األمر أهنا جمرد حكاية أو حدوته من أحاجي  "أن األمر ال يعدو جمرد حدوته فيقول: 

َهة  أو ُمْرِشَدة  لإلنسان يف كثرٍي من األحيان إال أهن ا ومع منتصف الليل املسلية التي قد تكون ُمَوجِّ

"ذلك ال تستند ألي  أساٍس علمي
(2)

 . 

فمسألة النسب والقرابة بني اإلنسان واحليوانات بناء  عىل تراص القواعد واملتتاليات وهم 

وخرافة؛ ونحن يف حاجة ماسة وعاجلة إىل عدم الدفع بالعلم إىل دائرة اخلرافة
(3)

 . 

 والعلامء عليهم أن يكفوا عن أن يكونوا علامء أنسـاب . 

فاإلنسان ال يمكن تصنيفه كاألشياء بمجرد دراسة جمموعة املتتاليات النكليوتيدية التي 

 ُتكون اجلينوم اخلاص به، أو بدراسة حجم اجلمجمة أو بدراسة خطوط الكف! 

اإلنسان ال يمكن فهمه أو قولبته بدراسة متتالياته ومقارنتها بغريه، وإال فال نلوم عىل َمن 

كلها وهذه  ،أو مقاس اجلمجمة يف حتديد الشخصية وتصنيف البرشيستخدم تفاصيل الوجه 

                                                 

 .تعريب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 2009عدد ديسمرب  Scientific Americanجملة  (1)

(2) Henry Gee, In Search of Deep Time, New York, The Free Press, 1999, p. 116-117 . 

(3) John R. Durant, "The Myth of Human Evolution", New Universities Quarterly 35 
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 وحرٌي بالعلم أن يتخطاها حتى ُيبقى عىل احرتامه! Pseudo-scienceعلوم زائفة 

ا  وبالتايل  C G T Aبقي أن نقول أن: عدد القواعد النيرتوجينية يف كل الكائنات احلية أربع 

وبالتايل لو قالوا  %25ه بني أي كائن وآخر بمتوسط بنظرية االحتامالت فإن هناك احتاملية تشاب

ا أن  %25لك أن نسبة التشابه بني اإلنسان وفريوس املالريا بنسبة  من  %25فهذا ال يعني إطالق 

  جسد اإلنسان يشبه املالريا!

 7) تشابة الشكل العام والبنية العامة للكائنات الحية 

للكائنات احلية دليل عىل سلف مشرتك وعىل  : تشابه الشكل العام والبنية العامةالحجة

 شجرة التطور!

تشابه الشكل العام والبنية العامة للكائنات احلية ليس حجة علمية جتريبية عىل أسالف  الرد:

 مشرتكة وإنام هو فرض عقيل ال أكثر!

 !"تشابه"فهو ُحجة اصطالحية لغوية متعلقة بالتعريف االصطالحي ملعنى كلمة 

 أن التشابه دليل تقارب؟ فِمن أين لنا 

كائنات احلية دليال  ال بني التشابه يف أليس–ومل ال ُيستخدم التشابه كدليل عىل وحدة الصانع 

ا للمؤمنني باخلالق الواحد  ؟ -مبارش 

  يفيد التشابه التقارب التطوري؟ وملِ 

: التامثل يف اخللق واخِللقة حيث الكائنات احلية خملِ  قت بنظاٍم متامثل    ل ال يعني التشابه مثال 

 .{38}األنعام: [ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ]

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ]ومل يفيد التشابه السلف املشرتك وال يفيد سري العامل بنسٍق واحد 

 ؟ {3}امللك: [ ڄ ڄ ڄ

 وما ال حرص له من األسئلة!
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نحدارها ا فتشابه اهليكل املعدين للسيارات عىل اختالف موديالهتا وأصنافها ال يعني بداهة  

 من سلٍف مشرتك، بل هي ُمصممة عىل َنسٍق معني وليست منحدرة أحدها من األخر !

ة أن تثبت عالقتها بسلٍف هلا أو خلٍف جاء  ولن تستطيع األحفورة مهام كانت مكتملة وُمعربِّ

 بعدها!

خبري األحافري باملتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي  Gareth Nelsonكتب غاريث نيلسون

فكرة الذهاب للسجل األحفوري من أجل احلصول عىل استنتاج جتريبي لعالقة "يقول: كتب 

اخللف بني األنواع، واألجناس، والعائالت، أو كل ما كان، أو ما يمكن أن يكون، ما -السلف

"هو إال وهٌم خبيث
(1)

 . 

ستطيع ن وإذا نظرنا يف سجالت الكائنات احلية عىل وجه األرض فمن املُلفت لالنتباه أن نا

تْصنيف الكائنات احلي ِة ملجموعاٍت منفصلة، كأنواٍع وأجناٍس وعائالٍت ورتٍب وصفوٍف وشعٍب 

ا!  وممالك بمنتهى الضبط متام 

ما لغز هذا التاميز الشديد وهذه اخلناد! الضخمة احلقيقية بني ممالك الكائنات احلية لو 

 كانت القضية سلف مشرتك أوحد؟

ن األدلة، يضطر التطوري ون لالعتامد عىل التشاهبات اخلارجية ومن أجل ذلك وبسبب فقدا

بني الكائنات احلية من أجل بناء فرضيات التطور ورسم شجرة األنساب، فال يمتلكون داخل 

 العلم ما يؤكد مزاعمهم فيستخدمون يف النهاية ختمينات التشابه! 

قياس دمها نحن بنفس اللكن حجة التشابه هذه التي يستخدمها التطوريون يمكن أن نستخ

 العقيل إلسقاط التطور!

ا يف تشابه عني األخطبوط وعني اإلنسان؟ فقانون اإلبصار يوجد بمثالية يف  رت يوم  فهل فك 

 !األخطبوط حيوان ويف -اإلطال! عىل عدسة وأنقى أد!–اإلنسان 

 ومع ذلك اإلنسان واألخطبوط مل يسلكا نفس املسار التطوري!

سار ني عني األخطبوط وعني اإلنسان مل يستطع أن يثبت أن ينفي تباين املفالتشابه اخلارجي ب

                                                 

 (1)Journal of Biogeography31 (2004), 709 ( تصميم احلياة، دار الكاتب) 
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 التطوري بني الكائنني!

 وإذا كان التشابه ليس دليال  عىل التقارب فلَِم نجزم أنه دليل عىل التقارب يف صوٍر أخر ؟

ا تكنولوجيا السونار توجد بمثالية تامة يف اخلفاش وطيور الزيت والدالفني واحليتا  نأيض 

ومجيع هذه الكائنات تتمتع هبذه التكنولوجيا بمثاليٍة عالية، ومع ذلك هذه الكائنات سلكت 

ا! فلم يكن تشابه أجهزة السونار اخلاصة هبا دليال  عىل يشء متعلق  مسارات تطورية متباينة متام 

 بتقارهبا أو تباعدها داخل شجرة التطور املزعومة. 

ا ظهر الطريان متكامال  وبمنت ا ودون عالقة تقارب أربع أيض  هى الضبط وبشكل مستقل متام 

 . pterosaurs املجنح والزاحف -اخلفاش–مرات: يف الطيور واحلرشات والثدييات 

 فلم تكن أجنحة هذه الكائنات دليل تقارب فِلَم نزعم أن أنظمة أخر  هي أدلة تقارب؟

مكانية اعتامد الصفات سؤاال  حول إ -وهي كثرية يف الطبيعة-تطرح مثل هذه احلوادث 

 املتشاهبة كأدل ة معتمدة عىل العالقات التطورية! 

 فهذه أمثلة بسيطة تثبت عجز التطور عن استيعاب وحتليل التشابه بني الكائنات احلية!

فمرة  يقرر التطوريون وجود تشابه ومرة  ينفون، وال توجد قاعدة إلثبات التقارب ملجرد التشابه 

ا التقارب!إال التخمني، وعندم  ا خيتلف الرتكيب الداخيل مع وجود التشابه اخلارجي ينفون رسيع 

 جمرد ختمينات افرتاضية! ، إهناهذه تعويذة وليست علم

 أليس األصح واألقرب أن تكون هذه خطة خلق؟

 خت حت جت يب ىب]  : ُنسلِّم بوجود خالٍق ضابٍط للنظم ومتقن هلاأليس األدق عقلًيا أن

 !{88}النمل: [ ىت مت

بحكمٍة وقانوٍن داخيل كيل ذو علٍم حميط يسيطر عىل نظم الكائنات احلية  سبحانه قهاخل

 املختلفة!

فاعتامد التشابه كدليٍل عىل السلف املشرتك هو مغالطة فلسفية عقيمة، تسمى مغالطة 
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فليس معنى وجود كائنني متشاهبني يف الشكل  Circular Reasoningاالستدالل الدائري 

 common واحد أب هلام أن والوظيفي والترشحيي -والبنائي الشكيل إلطارا–املورفولوجي 

archetype أما ما حيدث هنا فهو ، ، هذه مغالطة. ألن األصح رصد التفريع من األب أوال 

 استدالل دائري وفلسفة تأويلية افرتاضية.

 .-اإلنجليزي املثل يقول كام–فهذا من باب وضع العربة قبل احلصان 

ك فقد اقرتح عامل الكيمياء الدقيقة والفيزياء احليوية األمريكي كارل ووس ومن أجل ذل

Carl Woese  م أن  عىل علم األحياء أْن يتجاوَز املبدَأ الدارويني  يف السلف 2002يف عام

املشرتك
(1)

 . 

جذوَر الشجرة التطورية الشاملة هي جذوُر مصطنعٌة وذلك "م أن: 2004وكتب يف عام 

"لتزام بالشكل الشجري للحياة رغم كونه غرَي مناسبناتٌج عن اال
(2)

 . 

ا هو فشل التطور كلي ا يف إثبات وجود سلف عاملي مشرتك  إن اليشء الذي يبدو واضح 

للحياة، كام فشل يف حتديد تواريخ موثوقة لظهور األنواع، كام فشل يف حتديد العالقات التطورية 

ا يف إثبات ماهية السلف العاملي بني أشكال احل -إْن كانْت موجودُة أصال  - ياة القائمة، وفشل أيض 

 . واضح بشكلٍ  -أصال   موجودا كان إن–املشرتك 

 الفشل ثم اإلصرار على الفشل هو عنوان دعاة التطور في جميع مراحلهم!

 

 

 

                                                 

(1)Carl Woese ،"On the Evolution of Cells," Proceedings of the National Academy 

of Sciences USA 99 (2002): 8742-8747 . 

(2)Carl R. Woese ،"A New Biology for a New Century," Microbiology and Molecular 

Biology Reviews 68 (2004): 173-186 . ( 186تصميم احلياة ، دار الكاتب، ص ) 
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أو تأويالهتا الطبيعية، يف قلب ميزان األخالق رأًسا عىل عقب،  لقد نجحت الداروينية

ووفرت األساس العلمي هلتلر وأتباعه، إلقناع أنفسهم ومن تعاون معهم، بأن أبشع اجلرائم 

العاملية، كانت باحلقيقة فضيلة أخالقية مشكورة
(1)

. 

 

 

 

 

 روريني؟هل يمكن أن ُنثبت قيمة ومعنى ومعيارية أي يشء من منظور تطوري دا

                                                 

(1)Richard Weikart ،from Darwin to Hitler ،p.215 
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 هل يمكن أن حييا اجلنس البرشي برؤية داروينية للوجود ؟

ا للرؤية التطورية فاإلنسان يف الواقع هذا أمٌر صعب؛  قوانني ، ةُمسَتوعب متاما يف الطبيعطبق 

 ترسي عليه احلتمية املادية البيولوجية بمنتهى األداتية املعرفية، فال يمكن ،الطبيعة هي قوانينه

ة متجاوزة أو مغايرة ملا تفرضه البيولوجيا، وإال العتربنا أن لإلنسان أصل آخر االستقالل برؤي

 ومقدمة ُأخر  وبالتايل ينهار التطور. 

ا للرؤية التطورية املادية احلتمية  فاإلنسان من  ،ن مركزيتهعيتنازل عىل اإلنسان أن فإنه وطبق 

التايل سيحل وب ،وقوانينها وحتمياهتا ليس هو املركز بل املركز هو الطبيعة املادية تطوريمنظور 

وبذا  ،اإلنسانوهذا يعني اهنيار  ،حمل مركزية اإلنسان مركزية الطبيعة باعتبارها املُطلق األول

ى اإلنسان  ويتم استيعابه  ،حلساب الطبيعة -املسريي  الدكتور عبد الوهاب عىل حد تعبري-ُيصف 

 ويصبح أي حديث عن اإلنسان أو قيمه أو مركزيته هوبيولوجية، ا ويسقط يف هيمنة املادية المتام  

حديث ملوث ميتافيزيقي ا، ويتحول اإلنسان إىل حيوان مادي جمرد ويعود للرصاع التطوري الذي 

 دخل به التاريخ!

ويف هذا اإلطار املادي التجريدي يصبح احلديث عن اإلنسان جمرد لغو فارغ، وتتحول 

فام معنى محاية املعاقني أو املرىض الوراثيني أو تقديم يد العون الشعارات إىل سخافة ال معنى هلا؛ 

 هلم ؟ 

 والبقاء لألصلح Natural Selectionإن حماولة من هذا القبيل تأيت ضد اإلنتخاب الطبيعي 

Survival for the Fittest وإذا كانت الرؤية التطورية هي الرؤية الصحيحة وكانت حتمياهتا ،

يستوعب اإلنسان أصال  فكرة محاية املعا! أو تقديم يد العون للضعفاء، هي األصل الثابت فلن 

 هو احلل التطوري األمثل واألوحد. -منعهم من اإلنجاب –بل إن تعقيم املعاقني 

 تأيت ضد التطور وضد قوانني ألهنا فاشلة؛حماولة  هيطار املادي اإل احماولة ملعاندة هذ أيةإن 

  الوجود. التي ترسي عىل يةاحلتمية املاد

اإن الثروات حُتَدد ":  James J. Hill ْل الدارويني جيمس هِ  يقول لقانون البقاء  تبع 
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"لألقو 
(1)

 . 

من اخلطأ الشديد جمرد حماولة منع الفقر أو اإلفالس أو مساعدة ":  Tille تايلويقول 

ألنه  ،يةجمرد مساعدة هؤالء خطأ جوهري يف النظرية الدروين ،الضعفاء أو حمدودي اإلنتاج

ا مع اإلنتخاب الطبيعي وهو جوهر الداروينية  "يتعارض أساس 
(2)

.  

او فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدخل " :فإن  Herbert Spencerسبنرس ربرت هل طبق 

 ،طبيعينتخاب الالدولة يف احلامية الصحية ملواطنيها وتلقيحهم تعارض أبسط بدهييات اال

"املرىض واحلرص عىل بقائهم محاية مساندة الضعفاء أو حماولةوكذلك 
(3)

. 

 لوحيدة املتاحة! إهنا املعادلة اهذه هي الصورة التي يتيحها التطور، 

ه أو مأو يؤسس لقي   ،ما ُيفرح اإلنسان أو يسليه املادي التطوري عاملالداخل  فال يوجد

ل اإلنسان ا جيعم ة املاديةنظوماملداخل  يوجديستحيل أن  ،يؤسس ملبادئه أو يؤسس ألخالقياته

 ا .إنسان  

النسق  فاألخال! ثغرة معرفية كرب  يف ،ثغرة يف النظام الطبيعي نمتثالوالقيمة األخال! ف

مكن إخضاعها ولذا ال ي ، فهي تأيت دائام  ضد املصلحة الشخصية، وضد املكتسبات املادية،الكوين

 عن األخال! والطبيعة ُيعربِّ هذا االختالف بني ، ولقوانني الطبيعة أو حتميات داروين العضوية

 نفسه يف االختالف بني املؤرشِّ يف العلوم الطبيعية واملؤرشِّ يف العلوم اإلنسانية.

لبيولوجية ا تسري عكس الطبيعةوالقيم واملباديء التي جتعل من اإلنسان إنسان ا فاألخال! 

                                                 

(1) Martin ،James J. Hill ،pp 414. 

(2)Williams ،Raymond. 2000. Social Darwinism. In Herbert Spencer's Critical 

Assessment. John Offer. 

(3)Social Status ،p. 414-415 . 
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وثغرة يف  ،ثغرة يف الزمانفاألخال!  البيولوجية، أو بمعنى أد! ال عالقة هلا بالطبيعة التطورية

 وهذا يؤكد أصالة ظهور اإلنسان .، فهي نتاج خلق واهلل خلقها كاملةالنسق الكوين ككل، 

قد بل هي أكرب عبء عىل صاحبها و ،عقلي ا غري مربحة بل ضارةواملُثل اإلنسانية فاألخال! 

مهية األخال! ما أ": ستاذ علم األخال! اإلنجليزيأ  Bernard mandevilleتساءل ماندفيل

"ال يشء بل لعلها تكون ضارة "وأجاب ببساطة :  "لتقدم املجتمع والتطور احلضاري ؟
(1)

. 

واملعاين اإلنسانية النبيلة مثل الزهد والتبتل والصد! واألمانة  والقيم ولذا فاألخال!

ر اإلنسانية ألفكاواألخال! والدين مها أقدم ا ،ا إىل اآلنعقلي   أٍي منها مل تتم الربهنة عىلوالتضحية 

ا مع اإلنسان كل هذا يؤكد أصالة الظهور اإلنساين وغائية األخال! التي ا وقد ظهرا سوي  ر  تُ 

ا، لكن الداروينية تفكك كل ذلك وتدمر كل معنى حيملها ا جديد  ، إهنا اللحظة التي صنعت عرص 

 وُتسمم كل يشء!

ض ال  عىل طراز داروين، ولذا يرفواإلنسان يتحرك يف احلياة وهو يعلم يقين ا أنه ليس ُمفص

باستمرار إحلاح العلم املتزايد عىل أن اجلنس األبيض أفضل من األسود، أو أن إبادة املعاقني 

والضعفاء خرٌي للجنس البرشي، أو أن اإلنسان حيوان مادي، وهذا يؤكد أن اإلنسان ال يستطيع 

 ليل ظاهرة الوجود اإلنساين!أن يرفض التكليف اإلهلي بداخله، وأن التطور ال يصلح لتح

ا عن الفرضية التطورية يؤسس ملفاهيم مستقلة عن الوجود املادي،  واإلنسان بطبيعته وبعيد 

ويؤكد هبا أنه يرتفع عن املادية احلتمية، ولذا لنا أن نتساءل: إذا كان اإلنسان ابن املادة فحسب، 

 ؟ -املاوراء-حك يف ظالل امليتافيزيقياوابن الطبيعة التطورية ال أكثر كام تزعمون، فلامذا التم

 ملاذا حماولة التأسيس ملعنى اإلنسان ؟

إذا كان اإلنسان ابن الطبيعة ومن املادة وإىل املادة، فلامذا احلديث عن سموه أو قيمته أو 

 مركزيته ؟

                                                 

(1)http://www.iep.utm.edu/mandevil/. 

http://www.iep.utm.edu/mandevil/
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 ثم كيف استوعب اإلنسان تلك القيم املتجاوزة والتي ليس يف العامل املادي ما يربرها؟

يامن باإلنسان هو توكيد متزايد عىل أن التطور يشء واإلنسان الروح واجلسد يشء إن اإل

ا.  آخر متام 

ا عن الرؤ  املتجاوزة، حتليل ظاهرة الوجود اإلنساين، فوجدوا  لقد حاول التطوريون بعيد 

 ميةتعميأن اإلنسان ال يعدو أن يكون كائن ا طفيلي ا ال يوجد ما ُيميزه، ولذا فقد ظهرت دعوات 

ل من يتعرض ك ختطئةو، بل والنبات، نادي بإلغاء التفرقة بني البرش واحليوانات واحلرشاتتُ 

 فكالمها عىلا ال فر! بني اإلنسان ودودة األرض ألنه بيولوجي   ،للفريوسات أو دودة األرض

 نفس الدرجة من التطور النوعي. 

ؤية البرش ككائن أرقي ال يوجد مستند لر  "  Christopher Manesيقول كريستوفر مانيز 

 . "من غريه

Christopher Manes ،the green rage 

There is no basis for seeing humans as more advanced or developed than 

any other species  

ويف سويرسا ظهرت قوانني عدم إذالل النباتات
(1)

 . 

 " Princeton University األُستاذ بجامعة برينستون Peter Singerيقول بيرت سنجر 

"حياة رضيع ليست أغىل دارويني ا من حياة شبامنزي أو خنزير
(2)

 . 

                                                 

(1)http://planetsave.com/ 2008/10/18 /switzerland-places-ban-on-the-

humiliation-of-plants/. 

(2)http://www.lifesitenews.com/news/princeton-professor-singer-and-i-repeat-i-

would-kill-disabled-infants. 

http://planetsave.com/2008/10/18/switzerland-places-ban-on-the-humiliation-of-plants/
http://planetsave.com/2008/10/18/switzerland-places-ban-on-the-humiliation-of-plants/
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جيب تقليل عدد البرش قدر  ":  James Leeو يقول الدارويني األمريكي جيمس يل 

وقد اختذ هذا الدارويني وسائل حقيقية لقتل البرش  "اإلمكان، جيب إيقاف الزواج وقتل الُرضع

ُقتل جيمس يل حني اجته إىل موقع  2010ن، وحيوان طفييل فاسد، ويف سبتمرب باعتبارهم طاعو

 ، قناة ديسكفوري وأخذ ثالث رهائن وكان معه بعض القنابل، إال أن الرشطة مل متهله وأردته قتيال 

قبل أن ُينفذ خمططه الدارويني
(1)

. 

 يامارانسيس فوكوفهذه الرؤية األُحادية االختزالية اعرتف بواقعيتها من منظور تطوري 

Francis Fukuyama يف كتابه األشهر هنـاية التاريخ End of history ؛ واعترب أن هذه الرؤية

حقو! االنسان هلا مشكلة " ُتسقط معنى حقو! اإلنسان ومعنى وجوده ككل فهو يقرر أن:

 ،ساننفهم طبيعة اإلن، البد أوال  أن نفهم اإلنسان قبل أن نبحث يف حقوقهفلسفية عميقة إذ 

وعندما نوسع يف  ،فالعلوم الطبيعية احلديثة تشري إىل أنه ليس ثمة فار! بني االنسان والطبيعة

املساواة التي تنكر وجود أي اختالفات بني البرش فيمكن أن يشمل ذلك إنكار وجود اختالفات 

 إذ كيف يكون قتل البرشهلا، وتنشأ عن ذلك أسئلة ال حرص  ،ن والقردة العلياهامة بني االنسا

ل  يف مرحلة ما إىل السؤاوسنصل حتام  ، يف حني قتل هذه احليوانات ليس كذلك ،غري مرشوع

 وملاذا ال تتمتع الطفيليات املعوية والفريوسات بحقو! مساوية حلقو! اإلنسان ؟ :التايل

ذه املساواة يوضح أهنم ال يزالون يؤمنون بمفهوم ما عن تفو! قدر إن عدم اهتامم الناس هب

هم فقط يدافعون عن احليوانات ألهنم حيبون  ،وحتى محاة الطبيعة ومحاة احليوانات، االنسان

فحتى  ،وجمرد إفنائها ال سبيل لتعويضه مع ضياع فوائد ربام ُتكتشف منها مستقبال  ، بقائها معنا

إن مفهوم التوسع يوان، ادة منها وليس من أجلها وهذا عكس حقو! احلمحاة احليوانات هم لإلف

انية ا أن االنسان جمرد كائن يف سلسلة حيوإننا لو كنا نؤمن حق  ، يف املساواة أد  إىل حريتنا الراهنة

يف  االبد أن تتساو  الكائنات مجيع  كان هنا  ،خيضع لقوانني الطبيعة ليست له قيم متجاوزة

                                                 

(1)http://abcnews.go.com/US/gunman-enters-discovery-channel-headquarters-

employees-evacuated/story?id= 51281153 . 

http://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama
http://abcnews.go.com/US/gunman-enters-discovery-channel-headquarters-employees-evacuated/story?id=11535128
http://abcnews.go.com/US/gunman-enters-discovery-channel-headquarters-employees-evacuated/story?id=11535128
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ال يسمح لنا و ،ض ساعتها املفهوم املساوايت للبرش للهجوم من أعىل ومن أسفلوسيتعر ،احلقو!

بالتايل ال و ،هذا املأز! الفكري الذي أوقعتنا فيه النسبية احلديثة بأن نرد عىل هذا اهلجوم أو ذاك

"-ة مساواتية مستحيل أو متفحشة طبقية فإما –يسمح لنا بالدفاع عن احلقو! املساواتية 
(1)

.  

تحيلة وكوياما ير  أن املساواة مسليل مدهش وحقيقي للمأز! اإلنساين، ففرانسيس فإنه حت

ادر قانع بسعادته غري قحيث يتحول اإلنسان داخل هذا النموذج إىل كائن  ،داخل املجتمع املادي

ان مل يعد اإلنسن إوبالتايل ف ،رتقاء فو! مستو  احتياجاتهعىل اإلحساس باخلجل عاجز عن اإل

إنسان ا
(2)

 . 

س والكالم لفرانسي -حتقارأليس اإلنسان الكامل يف هذه الصيغة هو كائن فج جدير باإل

وهنا تضيع ملحمة الوجود االنساين و دراما  ،جتهاد والطموحعاطل عن اإل، كائن -فوكوياما

احلياة االنسانية .. لقد مات االنسان يف النموذج املادي
(3)

 . 

وكوياما يقول ف، ن بالتطور يف هذه املرحلة بالكلبفرانسيس فوكوياما يصف املؤم بل إن

سيصبح الناس حيوانات من جديد كام كانوا قبل املعركة الدامية التي بدأ  ذلك العاملداخل " أنه:

نه طعموه وذلك ألإن الكلب يقنع بالنوم يف ضوء الشمس طوال اليوم رشط أن يُ  ،هبا التاريخ

أو أن مستقبله ككلب  ،الكالب حاهلا أفضل من حاله بام هو عليه ولن يقلقه أن غريه من راضٍ 

"ا يف بقعة نائية من العامل تصادف املذلة واهلوان قد مُجد أو أن كالب  
(4)

. 

                                                 

مركز األهرام  1993فرانسيس فوكوياما . هنـاية التاريخ وخاتم البرش .ترمجة : حسني أمحد أمني . الطبعة األوىل  (1)

 .- -والكالم له باحلرف إال ما بني  259للرتمجة والنرشص 

 .17املصدر السابق ص  (2)

 .- -إال ما بني  18املصدر السابق ص (3)

 .271املصدر السابق ص (4)
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كامل هي حياة بال تطوري حياة جمتمع مادي من كتابه أن  274يتنبأ فوكوياما يف صفحة و 

تذلة رف مبالعامة وستكون احلِ  وقليلون سيتصدرون للخدمة ،فنون وال أدب وال دراما وال كفاءة

ا عن الدفاع عن نفسه يف وجه احلضارات ويف مرحلة ما سيكون هذا املجتمع عاجز   ،وغري متطورة

خر  حيث احلضارات األخر  أصحاهبا عىل استعداد هلجر الراحة واألمن وخياطرون ألُ ا

 جل القيمة .أبحياهتم من 

ا يكفي لدفن  يؤسسون  كل قيم البرش وكل الفضائل التيلقد صنعت الفلسفة التطورية قرب 

 هلا عرب التاريخ.

األبيض أفضل  ِعر!أن ال لتطورأثبت ا وهنا لنا أن نسأل كل تطوري ونقول: ماذا لو

لفصل األسنا ساعتها جمربون عىل  ،وأهنم يف مرتبة أعىل يف سلم التطور د؟سوا من األبيولوجي  

 طوري؟ التالعنرصي بني البيض والسود داخل املجتمع 

ها ستكون وساعت ،نتخاب الطبيعي وإقرار املساواة بني البيض والسودأم ستتم معاندة اال

 ؟ امدينيأكرب خيانة للتطور وأكرب رضبة لل

ناك آالف األبحاث التي أثبتت تفو! اجلنس األبيض عىل اجلنس األسود : هبالمناسبة 

 Samuelات الشهري صموئيل مورتن  أبحاث عامِل اإلنسـانيـمنها قديام   ،اا وبيولوجي  مادي  

Morton  وأبحاث لويس أجايسlouis agassiz  الذي كان يقول بأن البيض ليسوا سفاحني

مية فهذه هي حت ،ولكنهم يتبعون قضية حتمية يف تشكل األعرا! ،حني أبادوا اهلنود احلمر

هو و ،بعينـاتا يف السأكثر الكتب مبيع   Bell Curveكتاب قوس اجلرس ظهر وحديثا  تطور،ال

عف ألهنم أض ،الكتاب الذي يتحدث عن أنه ال فائدة من تعليم السود أو حتصينهم من األمراض

 ا من البيض والبد من إنفا! املـال يف ُأمـور أكثر فائدة .عقال  وأفقر ذهنـ 

ا؟ تفو! الرجل عىل املرأة تطوراذا لو أثبت الم  مادي 

تمع هل ستتم املساواة بني اجلنسني داخل املج ،املرأةا من وأن الرجل يف مرتبة أعىل بيولوجي  

أم سيكون هذا مطلب غري علمي غري عقالين عبثي يقف يف وجه التطور وحتميات  ،اإلحلادي
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 الطبيعة ؟

عن  اا ألدبيات التطور هلا تصنيف يف السلسلة احليوانية مستقل متام  املرأة طبق  : بالمناسبة

بينام الرجل حتت تصنيف  Homo parietalisتصنيف  فاملرأة تندرج حتت ، تصنيف الرجل

Homo frontalis   ، فدراسة حجم اجلمجمة يف القرن التاسع عرش أثبتت وجود فر! جوهري

يقول أن مخ املرأة  Bruccaوكتب كارل بروكا ،  % 19 -12يف حجم املخ لصالح الرجل بمقدار 

 .أضعف بكثري من مخ الرجل

 !اد يطابق ذلك اخلاص بالغوريالفحجم املخ اخلاص باملرأة يك

large number of women whose brains are closer in size to those 

of gorillas than to the most developed male brains. This inferiority 

is so obvious that no one can contest it for a moment; only its degree 

is worth discussion
(1)

. 

ا لإلحلاد  املرأة ف  متثل أدنى مراحل التطور البرشي .طبق 

represent the most inferior forms of human evolution 

تطابق األطفال واهلمج أكثر من مطابقتها للرجال البالغني واملتحرضينوهي يف ذلك  . 

are closer to children and savages than to an adult ، ،civilized man.  

رأة يف فامل -،ضفاء البهجة عىل البيتإو ،وير  داروين أن املرأة ال تصلح إال ملهام املنزل

-البيت أفضل من الكلب
(2)

. 

                                                 

(1)Gould ،The Mismeasure of Man ،p.104,105. 

(2)Charles Darwin ،The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882 ، New York pp. 

232-233  



  
 

 
356 

ر أتباعه من أية أعلتطور فاهذه هي الرؤية التطورية لإلنسان بصورهتا احلقيقية،  باء حر 

عتها ق املعريف لإلنسان ساوإذا حاول التطوريون استمداد قيم غري مادية إلصالح النسأخالقية، 

ا بعدم صالحية التطور كمنظومة مستقلة لتفسري املغز  الوجودي!   سيكون هذا اعرتاف 

اإلمربيالية الغربية بإطار نظري  دزو  إن األمر الذي ال جيب أن نغفله هنا؛ هو أن التطور 

ون هذه الرؤية وز التطوريولن يتجاوالبيولوجية الداروينية،  ،سم العرقية املاديةاإلبادة املاليني ب

ة عن آدم اليد اخلفيوإال لسقط اإلطار التطوري ككل، وعليهم أن يتبنوا بمنتهى اهلدوء فلسفة 

نتاج عند ماركس، واجلنس عند فرويد، وإرادة القوة عند اإل ووسائلسميث، واملنفعة عن بنتام، 

  جل.املطلقة عند هي روحوال، والطفرة احليوية عند برجسون، لألصلح نيتشه، وقانون البقاء

، وهذا هو أصل معركته وشعارها ودثارها، ويف هذا السبيل تطور عند التطبيقهو ال هذا

مليون نسمة، وكانت حروب من  120قامت حربان عامليتان ُأبيد فيهام قرابة العنرصي الفج 

تان اللتان لعامليالدموية بحيث أرجعت كال  من املنترص واملهزوم ثلث قرن إىل الوراء، فاحلربان ا

بنكهة تطورية حيث العر! األرقى  إحلادي -من سكان العامل كانتا نزاع إحلادي %5أبادتا حوايل 

 وتنقية األجناس، وقام الفالسفة بوضع مبولة يف وسط باريس كناية  عن هناية احلضارة.

فاشية  بل إن مجيع األيديولوجيات اإلجرامية التي ظهرت يف القرن العرشين من نازية إىل

ا  إىل ستالينية إىل ماوية كلها كانت مستندة عىل الرؤية التطورية، والتنقية العرقية، وأن هناك أجناس 

 أفضل من أجناس!

وحتى يومنا هذا وحتى تاريخ كتابة هذه السطور، ما زال هاجس اجلنس األفضل واجلنس 

، وأهنم لتطوري للبرشيسيطران عىل العقلية الغربية بسبب التصور ا Favored Raceاألرقى 

ا له حق السيادة وتطهري بقية  ليسوا إال كائنات حية منفصلة جائت نتيجة الرصاع الغايب، وأن جنس 

 األجناس.

ألمريكية ا فريغسون بوالية ميزوريوقبل شهور قليلة من كتابة هذا الكتاب اشتعلت مدينة 

ريكا بسبب جدال  يف أم مما أثار، قتل جورج زيمرمان األبيض للشاب تريفون مارتن األسودبسبب 
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ايز ، ففكرة متالواليات املتحدة يف أنحاء لتشملظاهرات وامتدت املالعرقي، القضية  عدبُ 

األجناس والتفاضل العرقي موجودة حتت رماد العقل الغريب، وتعود لالشتعال يف أية حلظة، 

-للحكم فيها أقول ذلك وحيرضين كيف عانت أمريكا األمرين من أجل وصول رئيس أسود

، وكأهنم قاموا بمعجزة كرب  حني وصل للبيت األبيض، يف حني أن مرص كان -باراك أوباما

حيكمها رئيس أسود منذ قرابة نصف قرن من الزمان دون أن ُيلفت ذلك نظر أحد، ألننا نحن 

ألبيض ابفضل تعاليم ديننا، فال ُنميز بني  "عمى ألوان"املسلمون وكام قال مالكوم إكس نعاين من 

ايل الشهري اعترب الليربواألسود، وال فضل ألمحر عىل أسود وال ألسود عىل أمحر يف ديننا، يف حني 

أن حرب  John Quincy Adamsجون كوينيس آدمز  -رئيس الواليات املتحدة السابق  -

اوهلذا القانون تطبيقاته الواسعة  ،الطبيعة قانون هوالبيض ضد اهلنود احلمر  " جد 
(1)

. 

غ األمريكتني من تفري -، وتفريغ قارتني كاملتني من البرشطبقة كاملة من الناس ستئصالفا

 وائلاأل اعترب الليرباليون دقو ،رؤية املادية للوجود اإلنساينما كان ليحدث لوال ال -اهلنود احلمر

 10ن لذلك: تقل ص عدد اهلنود احلمر م ونتيجة   ،احلمر نوع من الدفاع الرشعي داهلنو إبادةأن 

 Simón Bolívarالف نسمة خالل سنوات قليلة ولذا يقول سيمون بوليفار  200مليون اىل 

"احلرية سماتسعى لتعذيب وتقييد القارة ب حدةان الواليات املت يبدو"حمرر أمريكا الالتينية: 
(2)

.  

 ليننيامللحد عىل يد  The Gulag Archipelagoإبادة املاليني يف أرخبيل الكوالج  وليست

رإال من خالل  ، ستالنيوامللحد  من سكان  %25، وليست إبادة تطوري مادي رصاعي مرب 

وليست إقامة احلرب العاملية الثانية كلها ،  Pol Pot كمبوديا إال بمربر إحلادي عىل يد بول بوت

اح رأملاين عىل يد أدولف هتلر، وليست الثورة الثقافية يف الصني التي ِعرقي إال بمربر قومي مادي 

                                                 

(1)Robert Remini ،John Quincy Adams (2002). 

 .6ناعوم تشومسكي االيديولوجية واالقتصاد ص (2)
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 . Mao Zedong تطوري قاده ماو تيس تونج إال بمربر عرشات املالينيضحيتها 

غاية يف ذاهتا، واملكاسب املادية وتفريغ القارات من البرش، وتطهري  التطورفاحلرب يف 

 مادية، ورؤ  ِعرقية طبيعية. األعرا! ليست كلها إال إفرازات داروينية

لقد نجحت الداروينية أو تأويالهتا " :Richard Weikart ريتشارد فيكارت يقول

ا عىل عقب، ووفرت األساس العلمي هلتلر وأتباعه، إلقناع  الطبيعية، يف قلب ميزان األخال! رأس 

أنفسهم ومن تعاون معهم، بأن أبشع اجلرائم العاملية، كانت باحلقيقة فضيلة أخالقية 

"مشكورة
(1)

.  

 أتاحتها ت اليتوهنا نود أن ُنلقي نظرية عملية على العنصريا

 الداروينية وتطبيقاهتا عرب العامل:

  

                                                 

(1) Richard Weikart ،from Darwin to Hitler ،p.215. 
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 Human Zooحدائق حيوان البشر    

ا عىل الرؤية التطورية لإلنسان، فقد دخل كثري من  من غريب ما يصدم القاريء هنا؛ أنه بناء 

 كتابه أوضح داروين يفالبرش أقفاص احليوانات باعتبارهم حلقات مفقودة أو كائنات أدنى، وقد 

، رابط ال يربط بينهم، أن األعرا! البرشية جمرد أنواع خمتلفة من الكائنات احلية: ة اإلنساننشأ

بالعودة إىل الوراء فإنه يبدو من املستحيل اإلشارة إىل أية نقطة حمددة يتحتم عندها استخدام و

ا، نسانمصطلح اإل ولكنه أمر ذو أمهية قليلة جد 
(1)

. 

األجناس البرشية املُختلفة التي تعيش بيننـا اآلن هي  ومن العجيب أن داروين كان ير  أن

الف نوع فاخت ،"حجة القمل"وقد أقام داروين التدليل عىل ذلك باستخدام كائنات حية خُمتلفة، 

القمل يف السكان األصليني لبعض القارات عن القمل الذي يوجد يف أوربا يؤكد اختالف النوع 

 .مر ليس جمرد اختالف أعرا! وإنام اختالف أنواعفاأل ،بني البرش احلاملني لذلك القمل

بالفحص الدقيق للقمل الذي تم مجعه من أقطار خمتلفة من األعرا! "يقول داروين : 

ُوجد أهنم ال خيتلفون يف اللون فحسب ولكن يف الرتكيب اخلاص باملخالب  ،املختلفة لإلنسان

وعندما رشد  ،االختالفات تكون ثابتة واألطراف ويف كل مرة يتم فيها احلصول عىل العينات فإن

 ،القمل الذي كان يعيش عىل سكان إحد  اجلزر البدائيني وانتقل إىل أجساد البحارة اإلنجليز

ا وأكرب يف احلجم وأكثر ليونة من وكان هذا القمل داكن   ،فقد مات يف خالل ثالثة أو أربعة أيام

بدو اإلنسانية يتم ابتالؤها بالطفيليات التي يوهذه احلقيقة اخلاصة بأن األعرا!  ،القمل األوريب

أهنا متباينة بشكل خاص من املمكن تقديمها كربهان عىل أن األعرا! البرشية يف حد ذاهتا من 

                                                 

. تشارلس داروين . ترمجة جمدي حممود املليجي . املجلس األعىل للثقافة  The descent of manنشأة اإلنسان  (1)

 .52. ص  2005
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"الواجب تصنيفها عىل أساس أهنا أنواع خمتلفة ومتباينة من الكائنات احلية 
(1)

. 

ا، وال حيتاج التأخري فنحنوكان العبء املُلقى عىل عاتق الداروينيني فيام بعد واض بصدد  ح 

ا برش.  البحث عن كائنات حية خُمتلفة ُتسمى جماز 

وكانت بدايات القرن العرشين ملحمة املعاناة للسود واألعرا! األفريقية واألجناس 

، ويف  ethnological expositionsاملغولية، فظهرت حدائق حيوان اإلنسان، واملعارض األثنية

ة، وعنرصية قبيحة، وداروينية فجة، كان يوصف هؤالء البرش بأهنم حلقات يف صورة ُمهينة للغاي

سلسلة اإلنسان القرد
(2)

. 

إىل هناية احلرب العاملية  1870وكانت الفرتة الذهبية حلدائق حيوان البرش هي الفرتة من 

 الثانية، وكانت ُتعرض يف حدائق حيوان البرش جمموعة واسعة من احليوانات، وبينها توجد

أقفاص حتتوي عىل برش من خمتلف األجناس، وكان يوضع يف األقفاص بجانب السود األقزام 

 dwarves ،albinos and hunchbacksواملصابني بالبها! وحُمديب الظهور 
(3)

. 

وكانت توجد حدائق حيوان اإلنسان يف باريس وهامبورج وبرشلونة وأنتيورب ولندن 

أن حُيرض جمموعة من  Carl Hagenbeckر األملاين قر 1874وميالنو ونيويورك، ويف عام 

تم البحث عنها مللء بقية األقفاصالنوبيني من مرص باعتبارهم أحد احليوانات التي ي
(4)

. 

ربام ال يصد! امللحدين املرصيني أن أجدادهم رسمي ا كانوا داخل أقفاص منذ أقل من -

  -بيحة.قرن وربع بإسم الداروينية امللحدة العنرصية الفجة الق

حيث قام بعمل جولة هبم يف  Carl Hagenbeckوأدرت أقفاص النوبيني الدخل الوفري ل 

                                                 

 .402ص املصدر السابق (1)

(2)Mullan ،Bob and Marvin Garry ،Zoo culture: The book about watching people 

watch ،Second edition  ،9819 ، p.32 

(3)www.discoverparis.net/newsletter.html?insight=3162983825694464. 

(4) http://mondediplo.com/07/08/2000humanzoo 

http://www.discoverparis.net/newsletter.html?insight=3162983825694464
http://mondediplo.com/2000/08/07humanzoo
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 باريس ولندن وبرلني .

 Jardinوتسمى   Geoffroy de Saint-Hilaireقرر مدير حديقة كوت  1877ويف عام 

d'acclimatation  تنظيم حديقتي حيوان مستقلتني للنوبيني وأهل اإلسكيمو ووصل عدد

إىل عام  1877حديقة بني عامي  30وار إىل ما يقارب املليون مما أتاح مضاعفة احلديقتني إىل الز

1912 . 

شخص من السكان  400عرضت حديقة احليوان العاملية يف باريس  1889ويف عام 

 األصليني، وكانت زيارات تلك احلدائق حتقق دخوال  رهيبة مما ساعد يف انتشارها يف أنحاء أوربا.

كانت تضم مرصيني رسمي ا  1893ملدهش أن حديقة حيوان كولومبيا عام ومن ا
(1)

. 

ُأنشئت يف مدينة سانت لويس بأمريكا حديقة حيوان تعرض الكثري من  1904ويف عام 

 parade of evolutionaryالفلبينيني فيام كان ُيسمى بموكب التقدم الدارويني التطوري 

progress ن واضحة للزوار وهي تربير عبء الرجل األبيض، يف ، وكانت رسالة حديقة احليوا

 استعامر العامل وأخذ ثروات هؤالء البدائيني الذين ال يعرفون قيمتها .

وكانت األقزام من غينيا اجلديدة ُتعرض يف قسم الثدييات الرئيسية يف حديقة حيوان 

 برونكس. 

 The Primate section of the Bronx Zoo
(2)

.  

ة كانت تقوم بعض حدائق احليوان بنقل قر  بأكملها مع تراكيب البيوت ويف أحيان كثري

ا من البهجة للزوار .  التي كان يعيش هبا هؤالء البرش مع كافة أمتعتهم، حتى ُتضفي مزيد 

                                                 

(1) Anne Maxell ،"Montrer l'Autre: Franz Boas et les soeurs Gerhard" ،in Zoos 

humains. pp. 331-339 . 

(2)http://www.modelminority.com/article750.html 

http://www.modelminority.com/article750.html
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يف العامل 1958ة يف معرض بروكسل تم عرض القرية الكونغولي
(1)

. 

أقفاص احليوانات، تذكر لنا  لكن كيف كان هؤالء البرش املساكني ُيمضون أوقاهتم يف

الروايات أن متوسط الفرتة التي يمضوهنا كانت ال تتجاوز ثالثة أشهر حيث ُيصابون بأمراض 

ُعصابية ونفسية خطرية، وأقدم الكثريون منهم عىل االنتحار، وكان أشهر هؤالء املنتحرين عىل 

ا ولديه طفالن،اإلطال! هو ]أوتا بينجا[ حيث كان يعيش يف إحد  قر  الكونغو وكا  ن متزوج 

وقد اقتيد من قريته وُعرض داخل أحد األقفاص بجانب قرد الشامبانزي يف نفس القفص، ثم 

ا يف حديقة حيوان برونكس  مع إنسان الغاب وكان ُيصنف كأحد احللقات املفقودة، وظل معروض 

ا لوضعه املأساوي فقد قرر االنتحار، والتخ ا طويلة، ونظر  اتهلص من حييف نيويورك شهور 
(2)

. 

بقي أن نقول أن حدائق حيوان البرش كانت يف العقل األوريب منذ القرن السادس عرش 

امليالدي، منذ أن بدأ األوربيون جيوبون العامل وُينشئون مستعمراهتم، وكان العقل األوريب ير  

قازي القويف هؤالء الزنوج واألقزام واهلنود والسكان األصليني درجة أدنى بكثري من اجلنس 

األبيض، ولذا ما فعله داروين رصاحة  هو تقديم املربر البيولوجي، واملسوغ العلمي الذي يتيح 

ا من التنكيل واإلهانة وتدمري قر  بأكملها باسم الداروينية، ولذا كانت حدائق  هلؤالء مزيد 

العام  -1870حيوان البرش توجد عىل استحياء قبل داروين، لكن عرصها الذهبي هو من عام 

، فقد حررت الداروينية هؤالء من 1945إىل عام  -الذي أصدر فيه داروين كتابه نشأة اإلنسان 

 أية أعباء أخالقية يف تعاطيهم مع بقية البرش. 

س فهو لي ؛اإلنسان له روح خاصة مستقلة عن مجيع املخلوقاتما مل يعرفه هؤالء أن  لكن

اهلل من إقامة احلق أيـا كان  لعبادةالرصاع، إنام ُوجد  أجلعىل طراز داروين، ومل يوجد من  ال  ُمفص  

                                                 

(1)http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C04E7D81F3EE733A25753C

1A96F9C946797D6CF. 

(2)Philips Verner Bradford ،Harvey Blume ،Ota Benga: The Pygmy in The Zoo ،New 

York: Delta Books  ،9921  

http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C04E7D81F3EE733A25753C1A96F9C946797D6CF
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C04E7D81F3EE733A25753C1A96F9C946797D6CF
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كيك فقد قام بتفاهليوماين  اديَمن اتبع احلق سواء كان أبيض أو أسود ، أما العقل اإلحلادي امل

 فيها موطٌن للمشاعر اإلنساني ة، والِقَيم الروحي ة. ليسالبـرش بصـرامة بالغة 

هو شكل من أشكال الغرور  تطوري البحث عن السعادة عىل األرض من منظورإن 

ا يف الكون وبداهة ال يمكن ا خاص  وأن له مكان   ،وهو يعني القول بمركزية اإلنسان ،اإلنساين

 .القول بوجود غائية إنسانية مستقلة عن الغائية الطبيعية أو املادية 

 ،وز املادةاوال يأيت اإليامن بمركزية اإلنسان وقيمته وسموه إال باإليامن بُمطلق أعىل يتج

ن ا أبناء التطور كفإذا  ،فاملساواة بني البرش هي مسألة دينية بحتةواإليامن بأن اإلنسان خملو! هلل، 

الضعفاء  ا عىل الدين فقط يستطيعوتأسيس   ،فالناس بجالء وبال أمل غري متساوين البيولوجي،

 .املطالبة باملساواة

 هو الرتكيب الالهنائي املفار! حلدود املُعطى ولذا يقول الدكتور املسريي رمحه اهلل أن اإلله

م اإليامن عدم بومن ث   ،هو النقطة التي يتطلع إليها االنسان وحيقق التجاوز من خالهلا ،النهائي

ها خاضعة لقوانني احلركة والصريورة التي يمكن حرص ،يتحول العامل إىل مادة طبيعية صامءباهلل 

ان إذ بغياب اإلله يتحول اإلنس، سان حتت نفس النمطوينضوي اإلن ،حاطتها والتحكم فيهاإو

 هذه اللحظة ويف، إىل كم مادي يمكن أدجلته وقولبته يف إطار جمموعة من املعادالت الرياضية امليته

فاإليمـان باإلنسان وقيمته ومركزيته وسموه هو إيمـان ، متوت الروح ويتبعها موت اإلنسان

... فعندما ُيقرر اإلنسان أن ينسى اإلله يف هذه اللحظة بالذات  يتجـاوز حركة املادة وديناميكيتهـا

 .{19}احلرش: [ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]يكون قد نيس نفسه

 إلنسان كائن أقدامه مغروسة يف الوحل وعيونه شاخصة للنجوم .فا

 كائن ميتافيزيقي يسأل أسئلة هنائية عن معنى الكون .

 أقىص ُمتعة ال تكفي إنسان يعلم أن ُولد ليموت .
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تفقد كل الكائنات حدودها وحيزها وتنشأ إشكاليات يف النظام املعريف  باإليامن بالتطور

 اخلري ب التمييز بينهام، كام خَتتفي التفرقة بنيوتفقد األشياء حدودها وهويتها وَيصعُ  واألخالقي،

س ئيوقد اخترص ر، والرش، وختتفي اإلرادة واملقدرة عىل التجاوز وتسود الواحدية واحلتمية

انية أهنا حينام أعلنت اإلنس "عبارته الرائعة هذه اإلشكالية الكرب  فقال التشيك فاكيالف هافل 

أول  ىحض فالتطور  "حاكم العامل األعىل، يف هذه اللحظة نفسها، بدأ العامل يفقد ُبعده اإلنساين 

 .باإلنسان ىما ضح

ن أان الساموية ال يستطيع اإلنسومنذ اللحظة التي هبط فيها اإلنسان من السامء منذ املقدمة 

و مل يكن بإمكانه أن خيتار بني أن يكون حيوان أ ، خيتار أن يكون حيوان بريء أو يكون إنسان خُمري

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] نو ال إنساأنسان إإنسان إنام اختياره الوحيد أن يكون 

 . {72}األحزاب: [ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 . ة هي اهلامشفاإلنسان هو املركز والطبيع

 هذا هو اإلنسان وهذه هي طبيعته احلقيقية!
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 العنصرية القومية   
إذا أردنا أن نسأل التاريخ كيف كان شكل البلدان التي حكمها تطوريون؛ فإن أهنار الدماء 

 ستكون أسبق من اإلجابة...

ادي ملفمن امللحد التطوري فالديمري لينني إىل امللحد التطوري جوزيف ستالني إىل ا

التطوري أدولف هتلر إىل امللحد التطوري بول بوت إىل امللحد التطوري ماو تيس تونج إىل امللحد 

تاريخ طويل عنوانه األشهر اإلبادة الشمولية باسم األعرا!  سلوبودان ميلوسوفيتشالتطوري 

 القومية بمنظورها التطوري املادي الفج!

إىل رئاسة  Slobodan Milošević يتش سلوبودان ميلوسوفالتطوري امللحد فحني وصل 

أذا! املسلمني الويالت وأباد قر  مسلمة بأكلمها، وأحر! أكباد املسلمني بطول العامل رصبيا 

! كل املصلحني وأذاب عقول أهل البوسنة،  وعرضه يف التسعينيات من القرن املايض، وأر 

 وجعل من هتك األعراض وإهالك احلرث والنسل غاية يف حياته.

رسمي ا باعرتافه، ومل حيرض أي رجل دين مراسم تطوري لوبودان ميلوسوفيتش ملحد سو

 .دفنه بسبب إحلاده!

There were no clergy at the ceremony because Milosevic was an avowed 

atheist.
 (1)

 

 

 

                                                 

(1)http://www.cbc.ca/news/world/milosevic-buried-in-quiet-ceremony-in-his-

hometown-1.571728 CBC. 18 March 2006 

http://www.cbc.ca/news/world/milosevic-buried-in-quiet-ceremony-in-his-hometown-1.571728
http://www.cbc.ca/news/world/milosevic-buried-in-quiet-ceremony-in-his-hometown-1.571728


  
 

 
366 

رسمي ا بجرائم ضد اإلنسانية وجريمة اإلبادة اجلامعية للمسلمني وهو متهم
(1)

. 

ئحة اهتام ميلوسوفيتش تنص عىل أنه كان يريد التأسيس لدولة قومية وهي: رصبيا وكانت ال

 وبالتايل إبادة كل األقليات واألثنيات واألعرا! يف منطقة البلقان. 'Greater Serbia'الكرب  

 ،يف حمتواها فهي تقوم عىل اجلنس األفضل والنقاء العرقيتطورية والفكرة القومية هي فكرة 

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ]الديانات عىل التعاون بني األمم والقبائل املتنوعة  بينام قوام

 .{13}احلجرات: [ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 ِعر!وال واجلنس والصحة اللون مثل -اإلهلية اخللقة–ثم إن األمور الذاتية يف اإلنسان 

اة أو ؤالء البرش صك احلينيف البرش خالهلا وإعطاء هبتص اإلحلاد يقوم التي األمور هذه وغريه،

صك احللقة املفقودة أو صك القضاء عليهم بحجة االنتخاب الطبيعي والبقاء لألصلح، هذه 

ا-األمور الذاتية يؤكد اإلسالم   همأحدمنذ البدء بعدم جواز حتى السخرية من  -أو الدين عموم 

برؤية  ا، وتطهري منطقة ماما عرقي   كائن ا َمن كان فضال  عن إبادته وتدمريه للسامح بتنقية جنسٍ 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى]إحلادية، قال تعاىل 

 مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ

 .{11}احلجرات: [ جث يت ىت

يا أهيا الناس أال إن ربكم واحد، وإن أباكم »: -صىل اهلل عليه وسلم -ول اهللوقال رس

 ، وال ألسودي، وال لعجمي عىل عريب، وال ألمحر عىل أسودواحد، أال ال فضل لعريب عىل عجم

 . «ىعىل أمحر إال بالتقو

َعفاَء ، فإنام»: -صىل اهلل عليه وسلم-وقال  «م ُترزقون و ُتنرَصون بُضعفائِكابغوين الضُّ
(2)

. 

والدين الذي يؤسس لفضيلة الرمحة  ،وهنا يكمن الفر! بني الكهنوت اإلحلادي اإلجرامي

                                                 

(1)http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/1672414.stm 

 .صحيح اجلامع (2)

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Feurope%2F1672414.stm&h=aAQHM97_N&enc=AZMS9mIRWRsVzng6WCwsDZlronedTrUdOpSZg9HL9M7visxmNL8jLRcijPl4dLZaMfUFIF5hxkgaJ2LRFUXwCb7SVy7cA8Xamw7Do9gimklR8XyZ0pMoPClkhioYCryEk25HDKuKzs1-LJ_r1mkETHDO&s=1
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 بني البرش .

ويف كلمته يف بلغراد أعلن سلوبودان أن رصبيا تواجه أعداء من  1988نوفمرب  19ويف 

ا األقليات واألعرا! ال ويقصد–الداخل واخلارج  تي سيقرر إزالتها يف مرحلة الحقةهبم طبع 
(1)

. 

ا عىل الترصيح السابق: اختفاء املسلمني والقوميات األخر  لألبد، وإال  إذن املطلوب بناء 

 دة يف الطريق!فاإلبا

ال  حلادية بمنظورها التطوريومل ُيفر! املجرم بني الرجال واألطفال والنساء، فاإلبادة اإل

احتل املجرمون الرصب مدرسة  1993أبريل  12تر  للبرش قيمة وال لوجودهم غاية، ففي 

طفل مسلم 62ابتدائية يف رسبنيتشا وقتلوا فيها 
(2)

. 

 Ratko راتكو ميالديتش امللحد التطوريش قام ويف فرتة حكم سلوبودان ميلوسوفيت

Mladić  بتنفيذ  

 . Srebrenica massacreجمزرة رسبنيتشا 

ا ا تطوري  ا كان ملحد  وراتكو ميالديتش أيض 
(3)

. 

 نمسلم بوسني يف حميط مدينة رسبنيتشا يف يوليو م 8000راتكو ميالديتش بقتل حيث قام 

ة، بحجة البقاء لألصلح والقومية الرصبية اجلامعيةواإلباد هبدف التصفية العرقية 1995عام 
(4)

. 

                                                 

(1)Ramet, Sabrina P. (2006). The Three Yugoslavias: State-Building and 

Legitimation, 1918–2005. p.119. 

(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Srebrenica_Children_Massacre 

http://www.icty.org/x/cases/oric/trans/en/050713ED.htm 

(3)http://biography.yourdictionary.com/ratko-mladic. 

(4) http://www.potocarimc.ba/_ba/liste/nestali_a.php. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FSrebrenica_Children_Massacre&h=PAQE6jYC9&enc=AZO2L81s0hU8YPPwddcEVjeEwjJYg6SM2rvXd7N6PUB1fp4tIMTU7kd2Ph3XDO-XgWLO9z8WryAYqwy_3SslXe9Fih7hgWlx5fgN1Za3KTegWlh0N_qBwFqdBKtnU1UX4Y3ZOXODytpx5E5Cl2-nTf-2&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.icty.org%2Fx%2Fcases%2Foric%2Ftrans%2Fen%2F050713ED.htm&h=iAQHGoSZa&enc=AZNxWMfQeb9iaHlsjcgskBk72m9rhgpSeTwZkKTgFKqR4JfX5-TJ4gOpbs7SosixzoANGsSsNXu6JWyXhusrYT0C5AA1EzAQXjPgBhY1lt8wOUHrXahOnfISpsEQN-U2wSSXz4Y-DmwLJ9biUDg-cTvU&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbiography.yourdictionary.com%2Fratko-mladic&h=AAQGNTgWW&enc=AZMVGhlh7_A4Dj7e-EXqv9DpCUuA9DyrM6Ld7EpCJTAGwmQs8K1MFzgYkU-W3vYAi_g1luytfQnWN5nMV-iGjApLkwtD8YSDqvilVO0inNB8BuH-O9JUZRwO6iUrd5whYheHiGTkd9QXaesHufE0gJhq&s=1
http://www.potocarimc.ba/_ba/liste/nestali_a.php
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 عمل يف املسلمني القتل والذبح أليام حتت برصقد ظل املجرم امللحد راتكو ميالديتش يُ و

 العامل وسمعه.

وبعد أن قتل ميالديتش الرجال واألطفال والنساء وأحر! الشوارع، بغية تطهري عرقي 

ية ولية بتهمة اإلبادة اجلامعية والتحريض عىل التصفية العرقشمويل عاقبته املحكمة اجلنائية الد

2011مايو  26وجرائم ضد اإلنسانية وتم اعتقاله يف 
(1)

 . 

يف واقع األمر فإن ما قام به سلوبودان ميلوسوفيتش وراتكو ميالديتش يمكن استيعابه يف 

ة بيولوجية لألصلح منظومإطار الرؤية التطورية الداروينية للوجود اإلنساين، حيث يصبح البقاء 

حتمية، وتصري اإلبادة الشمولية تسهيل لعملية االنتخاب الطبيعي والترسيع هبا، وتتحول كل 

 حقائق بيولوجية ال سبيل لرفضها والواجب الرصاع بينها.القوميات إىل 

هي بذرة نشأة  إنسان يعتنق التطور ووصوله للحكمبذرة نشأة ومن أجل ذلك نقرر أن 

  ش جديد ورادكو ميالدتيش جديد!ميلوسوفيت

املرصي بالقومية الفرعونية حتى يتاح له يف مرحلة الحقة إفناء املسلمني  تطوريوسينادي ال

 واستئصال شأفتهم.

اجلزائري بالقومية األمازيغية حتى يثري األحقاد وخيرج الضغائن وهيلك  تطوريوسينادي ال

 البالد!

داد من األغرار واملغيبني والسذج والعاطلني ما وستظهر قوميات يف كل مكان، وعندنا أع

ا مللء أي حشد ولتضخيم أية فكرة وملتابعة أية دعو  مهام كانت هذه الدعو  حقرية  تكفي متام 

أو إرهابية أو شاذة، والشباب الصغار يغرهيم الشاذ ويتلقفون الغريب وهيتمون باخلارج عن 

 النسق. 

يات وتغذي الرصاعات بني هذه القوميات، ستفكك املجتمع إىل قوم تطورودعو  ال

                                                 

(1)http://www.newsweek.com/crimes-against-humanity-151215. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.newsweek.com%2Fcrimes-against-humanity-151215&h=FAQHsFMV_&enc=AZOByzsDjt5zYTAygbFp9JvLPdn2Q5EMGNV75mIOijH5xiMHxIREOGzPtbSZKmcUj7KXhy6r6ZKh9C_8vEf0E2xl_rZ1WEFtwyGwx2ryN7-JSm-3adHuzgIv9CkQIjV9BKbW0FNGTinZr8hgnPvsWZdX&s=1
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للوجود ولظهور الكائنات، وهو رشط لكل حركة، والذي ينظر تطور فالرصاع هو أصل رؤية ال

 للبرش هبذه النظرة ستكون عنده بحور الدم أمر بدهيي جيب زيادة روافده.
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 ؟  Adolf Hitlerأدولف هتلر وهل جرت بحور الدم عىل يد رجل أكثر مما جرت عىل يد 

 االنتهازية املادية التطورية   
ا؛ فقد  ا فج   النازية احلقبة مؤرخي أشهر وهو – Bullock  كتب آالن بولوككان هتلر تطوري 

نتخاب ا وكان ير  أن املسيحية تقف يف وجه قوانني االا قاسي  كان هتلر مادي   " :يقول كتب-

 ."الطبيعي والبقاء لألصلح

 Bullock wrote that Hitler was a rationalist and materialist, who saw 

Christianity as a religion "fit for slaves", and against the natural law of 

selection and survival of the fittest
(1)

. 

نتخاب الطبيعي، وحـاول أن جيعل منه أيديولوجيـة أملـانيا يف من أجل اال هتلر حارب

بادة إ ، ومن أجل هذا املبدأ قام هتلر بتأسيس فرقة-الرايخ الثالث  -ادمة القرون العرشة الق

إبادة األقليات عديمة اجلدو  يف أملانيا، وكان يتم جتريد  حيث تتم، Einsatzgruppen األقليات

ثم يقوم الضحايا بحفر القبور ، ان الذهبية نالضحايا من أية أدوات نافعة مثل حشوات األس

 لون وهم واقفون يف وسط القرب بمنتهى الرتشيـد والعقالنيـة املادية العلامنية .بأيدهيم ثم ُيقت

ا بتعقيم  1933يوليو  14ويف  ألف شاب عن طريق متريرهم عىل  400أصدر هتلر قرار 

ترددات عالية من أشعة إكس، حتى يفقدوا الُقدرة عىل اإلنجـاب، فهؤالء الشباب كانوا مصابني 

 ية كثرية ربمـا ترض األجنة .بأمراض نفسية، وُعصاب

من العرب أن مشكلة هتلر كانت مع اليهود، وهذا خطـأ جوهري يف  يظن كثريٌ وهنا 

ستيعاب رؤيته لإلنسـان واإلنسانية .. كان هتلر ير  أن األملان هم أرقى األجناس، وأن اليهود ا

ا الوحيدين ، لكنهم ليسو-نيةرؤية داروي– أحد األقليات التي تؤثِر عىل نقاء الِعر! األملاين النقي

ط، ختلطت باألملان، ولذا مل يقم هتلر بإبادة اليهود فقايف الصورة فهناك الكثري من األعرا! التي 

                                                 

(1)Alan Bullock; Hitler, a Study in Tyranny; HarperPerennial Edition 1991; p219. 
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وإنام أباد السالفيني والغجر واألقزام واملعاقني وأصحاب األمراض النفسية وأصحاب األمراض 

ريب يطالب بحقوقهم بعكس احلال وعدم شهرة هذه األقليات بسبب عدم وجود لويب غاملزمنة، 

 مع اليهود!

ـ ا، ومن أوبذلك أصبح هتلر من أوائل الذين يقومون بتطبيق اال وائل نتخاب الطبيعي عملي

ت الداروينية بصورهتـا احلقيقيةستوعباالشخصيـات التي 
(1)

. 

 عتقال النازية، حيث يتم إحرا! كل األقليات واألثنيات،عتبار معسكرات االاولذا يمكن 

-homoنتخاب الطبيعي التي يؤِسس هلا اإلنسان املعارص اهلوموسابني هي أول مراكز اال

sapiensل بولنداحتالا، حيث حُير! يف هذه املراكز عديمي النفع عىل حد تعبري هتلر حني قام ب، 

 مليون بولندي هلذا السبب. 5.3ا قتل وبالفعل تم رسمي  

نتخاب ة للامدية العلامنية التي دعت هلا نظرية االكان هتلر بنموذجه النازي الصورة املثالي

 الطبيعي .

، أو القتل Euthenesia، وهو املختص بعمليات القتل الرحيم T4وقام هتلر بتقرير مرشوع 

العقالين حيث يتم التخلص من املعاقني، وأصحاب األمراض النفسية، وأصحاب األمراض 

 املزمنة، عن طريق القتل املبارش. 

أول ورشة عمل حقيقية للترسيع باالنتخاب الطبيعي  action T4د مرشوع وبذلك ُيع

 وحتقيق أهدافه!

، بعمل جتارب طبية عىل املعتقلني، مثل bboukhnouald [بوخنوالد]وقام الدكتور 

تعريضهم لُغرف تفريغ اهلواء، ملعرفة كم يستطيع االنسان أن يمكث حتى يموت، وتعريضهم 

اعليتها والرتكيزات املطلوبة، والقيام بعمليات جراحية بدون ختدير لغازات سامة ملعرفة مد  ف

                                                 

(1)http://en.wikipedia.org/wiki/Untermensch. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Untermensch
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ت الفرتة النازية كمية عمالقة من املعلومات  ملعرفة درجات األمل ومسارات األعصاب، وقد وفر 

 الطبية يف كافة املجاالت .

 ض مرضاه للتجميد ملعرفة الفرتة التي بعدها يموت االنسان،ُيعرِّ  [رارش]وكان الدكتور 

ة ا مع متابعودرجة التجمد الكافية للموت، وكان ُأسلوب العمل هو جتميد السجناء تدرجيي  

النبض والتنفس واحلرارة وضغط الدم، بانتظام وقد مات أغلب من متت التجارب عليهم، 

 والباقون ُأصيبوا بلوثات عقلية ومتت إبادهتم بعد ذلك .

يا النازية هي املكان الوحيد، الذي كان بوسع ، فإن أملانPrimo Levi [بريمو ليفي]وكام قال 

توأمني ُقتال يف نفس اللحظة  يالعلامء أن يدرسوا فيه ُجثت
(1)

. 

بات، ملعرفة امليكروكام ُأجريت يف أملانيا النازية جتارب زرع الغرغرينة يف اجلروح، واحلقن ب

األرسع فتكا
(2)

. 

نتخـاب الطبيعي، والبقاء ية، وااللقد كان أدولف هتلر ماديـ ا، يؤمن بمقررات الداروين

مليون نسمة، من أجل تطبيق هذه  50لألصلح، وقامت احلرب العاملية الثانية التي راح ضحيتها 

 الفكرة .

حتى  1949قائد الصني خالل الفرتة من عام  Mao Zedongماو تيس تونج ومن هتلر إىل 

ا إال يف عدد املذابح ومربراهتا امل 1976وفاته عام   ادية!مل ختتلف الصورة كثري 

 -مليون مسلم صيني  26حوايل  1975 -1949ما بني عامي وقد قتل ماو تيس تونج 

يع احليوانات الُسفلية سوف مج ": نرش ماو هتديداته قائال   1964يف عام ، و-األتراك األيغور

 . "ُتعدم 

 أخُيرج معارضيه ِمن اإلنسانية وكان يعترب ُكل من وقف ضد الثورة خط  ماو  وهبذا كان

                                                 

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Primo_Levi 

(2)http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_crimes_against_the_Polish_nation. 

http://www.google.com.eg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAB&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FMao_Zedong&ei=HoBTVP6NMpPVau2qgNAG&usg=AFQjCNFdPOyV-YD3TaMb19nqtwVxDXzMNA
http://en.wikipedia.org/wiki/Primo_Levi
http://en.wikipedia.org/wiki/Nazi_crimes_against_the_Polish_nation
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 . اري  تطو

م ا وليس هلبالنسبة ملـاو فإن أعداء الشعب ليسوا برش   ":   James Revee Rusey يقول

"أدنى حق باملعاملة اإلنسانية
(1)

 . 

وماو تيس تونج يصنفه النقاد عىل أنه أكرب جمرم يف تاريخ اجلنس البرشي عىل اإلطال!، فقد 

لقرسي واإلعدامات واإلبادة مليون نسمة بسبب سياسات التجويع والعمل ا 70-40قتل من 

الشمولية وقتل األثنيات والعرقيات املختلفة، وما كان ماو تيس تونج ليتيح لنفسه فعل ذلك دون 

رؤية تطورية مادية للوجود من حوله!
 (2)

. 

 Greatمرشوع الثورة الثقافية الكرب   1966مايو من عام  16وقد أعلن ماو تيس تونج يف 

Proletarian Cultural Revolution . 

وفكرة الثورة الثقافية الكرب  ليست نرش الثقافة كام يوحي العنوان وإنام العكس من ذلك 

ا فالفكرة هي قتل املثقفني فعلي ا ، فاملفرتض أن تبقى البالد يف ثورة دائمة  –رصاع مستمر و متام 

يق ذلك تونج تطب فأراد ماو تيس -وهذه هي النظرة الداروينية لوجود الكائنات احلية عىل األرض

عملي ا
(3)

. 

ودينج  Liu Shaoqiوقد رأ  كبار أعمدة احلكومة الصينية يف ذلك الوقت ليو شاي تيش 

ا وإعطاؤه أي منصب  Deng Xiaopingزياو بينج  أن ما يفعله ماو بالشعب يوجب عزله فور 

                                                 

(1) China and Charles Darwin, James Revee Rusey, p.456. 

(2)http://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE2.HTM. 

Modern China: The Fall and Rise of a Great Power, 1850 to the Present. Ecco Press. 

p. 351. 

(3) Feigon, Lee (2002). Mao: A Reinterpretation. Chicago: Ivan R. Dee. 

http://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE2.HTM
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صوري ألنه سُيدخل البالد عىل حافة اهلالك، بسبب قراراته
(1)

. 

كانت أرسع من تدابري ليو ودينج، فقد أطلق ماوتيس تونج أوامره لتالميذ لكن قرارات ماو 

املدارس وطلبة اجلامعات أن يقيموا حماكم خاصة ألساتذة اجلامعات واملدرسني، فسادت 

الفوىض يف البالد، وعم اخلراب وُأقيمت املحاكم يف الشوارع واضطهد املاليني بام فيهم 

وُأغلقت املدارس وُطلب من املثقفني أن يذهبوا إىل  Chen Yuenالفيلسوف العظيم وتشن يون 

 الريف حتى يقوم الفالحني بتعليمهم!

أدت الثورة الثقافية إىل فوىض اجتامعية واقتصادية عارمة وُدمرت حياة املاليني، ودخلت 

الثورة الثقافية يف كل يشء يف املجتمع الصيني وأصبح الرصاع عىل أشده داخل األرسة الواحدة، 

بن مع أبيه والتلميذ قتل أستاذه واملثقفني ُأحيلوا إىل الريف إلعادة تأهيلهم عىل يد وتصارع اال

الفالحني األميني وقدرت اإلحصاءات أن قتىل هذه املرحلة كانوا باملاليني
(2)

. 

ا ما يف اجتامع لكوادر  ا أنه قاتل العلامء، وقد قال يوم  وقد كان ماو تيس تونج يفخر دوم 

امرباطوار صيني قديم – Qin Shi Huangلقد تفوقنا عىل تشني يش هوانغ ": 1958م احلزب عا

عامل وهم  460يف حماربته للعلامء واملثقفني، لقد دفن تشني يش هوانغ  -اشتهر بدفن العلامء أحياء

عامل وهم أحياء، إنكم أهيا املثقفون تنسبوين باستمرار إىل تشني  4600أحياء، أما انا فقد دفنت 

 ."هوانغ، إنكم خمطئون! لقد تفوقت عىل تشني يش هوانغ بامئة ضعف يش

During a speech to party cadre in 1958, Mao said he had far outdone Qin 

Shi Huang in his policy against intellectuals: "He buried 460 scholars alive; 

we have buried forty-six thousand scholars alive ... You [intellectuals] revile 

us for being Qin Shi Huangs. You are wrong. We have surpassed Qin Shi 

                                                 

(1)Gao, Mobo (2008). The Battle for China's Past: Mao and the Cultural Revolution. 

London: Pluto Press. 

(2)http://necrometrics.com/20c5m.htm#Mao. 

http://necrometrics.com/20c5m.htm#Mao
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Huang a hundredfold
(1)

. 

إن هذا النمط من الرصاع التطوري الذي ال يرحم يستحيل تطبيقه عىل اإلنسان فاإلنسان 

إلنسان ضد ابن للطبيعة بل كمغرتب عنها، فله شخصيته املستقلة، وهو ال يسري يف هذا العامل كا

 نمط الرؤية اإلحلادية لإلنسان.القولبـة والتشكيل والتسوية العـامة التي يفرضها 

ع تاحلُريـة والشخصية املستقلة والفرديـة ولو عىل حسـاب املُ فاإلنسان سيظل يبحث عن 

ة مها أهم واملسئولية الفردي فاحلريـة الشخصيـة ،نه وساعتها فقط سيشعر أنه إنسانأل؛ واللذات

 اـر  ُح  افإما أن يكون اإلنسان إنسان  ، ومها مناط تكليف اإلنسان عىل األرض ..  ،سامت اإلنسان

 حتكمه حتميات مادية فجة بال معيارية وال معنى!سري أو ال إنسان مُ  امؤاخذ  

ملا  Deng Xiaopingودينج زياو بينج  Liu Shaoqiوربام لوال إصالحات ليو شاي تيش 

وصلت الصني إىل ما وصلت إليه اآلن، وألصبحت حقبة ماو تيس تونج هناية فعلية للصني، ومن 

كان حياول إصالح ما يفسده  Deng Xiaopingعجيب ما ُيذكر أن هذا األخري دينج زياو بينج 

ا ماو، هماو أوال  باول قدر اإلمكان، وكان يرفض الرؤية احلتمية التطورية الدوغامئية التي يتبنا

 . "ال هيم أن تكون القطة بيضاء أو سوداء املهم أن تصطاد الفأر": 1961وقال كلمته الشهرية عام 

"it doesn't matter whether a cat is black or white, if it catches mice it is a 

good cat" 

 فليس ُمهام  دوغام تطورية صارمة املهم حتقيق التقدم!

صادمة ملاو تيس تونج فقد ُجن جنونه وطرد دينج زياو بينج ونفاه وكانت هذه العبارة 

                                                 

(1) Mao Zedong sixiang wan sui! (1969), p. 195. Referenced in Governing China: 

From Revolution to Reform (Second Edition) by Kenneth Lieberthal. W.W. Norton 

& Co., 2003. p. 71. 
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 وتعقبه يف كل مكان!

إىل  1978إال أن دينج زياو بينج عاد للصني بعد وفاة ماو تيس تونج وقاد البالد من عام 

وأحدث هنضة الصني الكرب  وجتاوز جنون ماو التطوري اإلقصائي وتعاطى مع  1992عام 

 ده ماو! اجلميع وأصلح ما أفس

هذه كانت نبذة يسرية وملحات قصرية عن أيام مع امللحدين التطوريني حني أصبحت يف 

أيدهيم القوة والسلطة فأفسدوا يف األرض وأهلكوا احلرث والنسل، ألهنم مل يكونوا يرون 

 لإلنسان قيمة وال حلياته غاية، وهكذا كل بعيد عن اهلل وعن معنى الوجود َيفقد اإلجتاه ويريد لو

ر كل يشء ملصلحته هو فقط   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ]دم 

 .{205}البقرة: [ ک ک ڑ ڑ

 .{19}احلرش: [ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ]فالذين نسوا اهلل أنساهم أنفسهم 

وأود أن أختم هذا الفصل بقصة مؤملة لنا نحن العرب بسبب نظرية التطور، وخاصًة 

 املرصيني والسودانيني!
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 مأساة رواندا   
ذكر خماوفنا يف تسعينيات القرن املايض من تسمم مياه هنر النيل بسبب مئات َمن منكم يت

 ؟اآلالف من اجلثث البرشية التي كانت تلقيها رواندا يف النهر أثناء جمازر اإلبادة اجلامعية

 والرؤية التطورية للبرش! اليوم نحن نعلم أن سبب هذه املجازر املجنونة هو اإلحلاد!

أبناء الدولة الواحدة اهلوتو والتوتيس بسبب حجم األنف، ومقدار  فقد قامت املجازر بني

 بياض الوجه ولون العني.

ا رواندا يف هناية احلرب العاملية األوىل خلف   احتل الذي–ففي أعقاب االستعامر البلجيكي 

 .تم إدخال الفكرة الداروينية اإلحلادية املجنونة إىل تلك البلدة األفريقية الفقرية -ألملانيا

ا لقياسات حجم اجلمجمة الذي أجراه االستعامر البلجيكي أن التوتيس وتَ   Tutsiقرر طبق 

 .Hutuأرقى دارويني ا من اهلوتو 

 وبناء  عىل هذا القرار تم رسمي ا حرمان اهلوتو من تلقي التعليم العايل.

 وكذلك تم حرمان اهلوتو من أي توظيف حكومي أو امتالك أرض.

 من تعداد سكان رواندا. %85ن حوايل مع أن اهلوتو ُيشكلو

كل هذا ألن حجم أنف الرجل التوتيس أطول ببعض امللليمرتات من حجم أنف الرجل 

اهلوتو
(1)

. 

  ختيل!

The size of the nose and the color of the eyes were factors that determined 

                                                 

(1)https://www.wcl.american.edu/humright/center/rwanda/documents/Jigsaw1

_History.pdf 

https://www.wcl.american.edu/humright/center/rwanda/documents/Jigsaw1_History.pdf
https://www.wcl.american.edu/humright/center/rwanda/documents/Jigsaw1_History.pdf
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whether a person was classified as Hutu, Tutsi or Twa.  

ا هلذا اجلنون اإلحلادي فقد زاد السخط من اجلانبني حدة  عرب السن  .نيونظر 

 فالكل يتحامل عىل اآلخر والتوتيس يعتربون أنفسهم األرقى دارويني ا واألحق بالسيادة.

 واهلوتو يعتربون أن هذا هضم حلقوقهم كبرش فهم األغلبية!

 ومتىض املناوشات بني الطرفني عرب العقود.

جمرزة "لتفجر األوضاع وحتدث أكرب جمزرة يف تاريخ القارة األفريقية  1994 عام إىل أن يأيت

 ."رواندا الكرب 

ا للوثائق الرسمية.  تلك املجزرة التي راح ضحيتها مليون نسمة من الطرفني طبق 

 من اهلوتو.  %20من التوتيس و %70ومتت إبادة 

 بسبب حجم األنف!

 وكان القتل للتشفي ال ملجرد القتل.

ا لنفس السبب وُقدرت أعداد السيدات الاليت تم  ولذا كان يتم اغتصاب النساء أيض 

اغتصاهبن بربع مليون امرأة
(1)

. 

ا  إن التويل عن اإليامن باهلل عز وجل مصدر لكل مصيبة، فاإلنسان بدون إيامن ال ير  فرق 

 بني اإلفساد واإلعامر!

 . {22}حممد: [ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ]

 

 

  

                                                 

(1)Tina Rosenberg, Editorial Observer; New Punishment for an Ancient War Crime 

, N.N. Times, 5 Apr. 1998, at § 4, 14. 
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ا!لكن هنا قد يقول ملحد  : التطور أفرز هذه الباليا لكن الدين كان له دور يف الرش أيض 

 هل الدين مصدر للرش؟

عاشت البرشية مع رشائع التوحيد آالف السنني، ومع الرشائع اإلبراهيمية الثالث الكرب  

ا عىل اجلنس البرشي بل قد   ا مبارش  يام  أخالقية للبرشية ق مأربعة آالف سنة، ومل يمثل الدين خطر 

بل يمكن أن نزعم أن كل خري يف  ،أصيلة عليا يتفق عليها املؤمن وامللحد وأسس حلضاراٍت 

 األرض هو من آثار تلك النبوات!

فقد أراح الدين املحاكم من آالف القضايا، وفو! كل هذا وذاك وضع الدين األساس 

 ىل األرض!املعريف والسلوكي والقيمي لغاية الوجود اإلنساين ع

ا ثقافي ا أبقى عىل  والدول التي احتضنت الرشائع التوحيدية ما زالت إىل اليوم متلك تنوع 

 .املخالفني هلم ووف ر هلم سقف محاية بموجب الرشائع التوحيدية ذاهتا
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يف حني أن قرن واحد اقرتبت فيه بعض الدول من اإلحلاد كانت البرشية كلها عىل شفري 

 هالك! 

 هؤالء املالحدة وحيدثونا عن خطر الدين عىل البرشية!  ثم يأيت اآلن

ا للبرشية  ا وأخطر إفزاع  ا وأحقر منهج  أهيا املالحدة! مل يعرف التاريخ البرشي دين ا أشد بؤس 

كلها من اإلحلاد، فلم تكن مذابح الكوالج يف اإلحتاد السوفيتي السابق عىل يد امللحد لينني، وإبادة 

لنا فقبل قليل– ملانيا النازيةاألقليات األثنية يف أ وديا من البرش ، وتفريغ ربع سكان كمب-كام فص 

مليون صيني يف الثورة الثقافية الكرب  عىل يد امللحد ماو تيس  52، وقتل Pol Potعىل يد امللحد 

يف  League of Militant Atheists، وظهور رابطة امللحدين العسكرية  Mao Zedongتونج 

ات اآلالف عرش وقتلت ،-ومساجد كنائس–ألف مؤسسة دينية  42قت رسمي ا أوربا والتي أغل

من املتدينني، إال إفرازات إحلادية رصفة
(1)

. 

 تصورات حتكمهام علامنية،–بل إن احلربان العامليتان األوىل والثانية كانتا حروب علامنية 

من  %5بة نتيجة إبادة قراإحلادية لألجناس البرشية وخرافات السعي نحو النقاء العرقي فكانت ال

 .سكان العامل

وخلفت املعارك اإلحلادية ترسانات من األسلحة النووية تكفي إلزالة اجلنس البرشي كله 

 مرات عديدة.

 إن قراءة بسيطة حلروب القرن العرشين ُتظهر مد  بؤس اإلحلاد.

قوه أكثر معتن ولذا مل ينتهي القرن العرشين إال برتاجع اإلحلاد وأضحى رسمي ا ال يتجاوز

 atheists 2.01%من سكان العامل  %2من 
(2)

. 

 North Korea is officiallyومل تبق دولة تعلن أهنا ملحدة إال املجنونة كوريا الشاملية 

                                                 

(1)https://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Militant_Atheists. 

 (2)http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations. 

https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLeague_of_Militant_Atheists&h=lAQH2_ETGAQGcxhcD3Pquu_o8cYU6WTBEyJ8wD4VJCee1Ew&enc=AZMXX7FWpdPDq9RkprNS-0-D0NwYP3XFAwWhq-7KwYoSbP0mC8S-G2EFotSAx63GL77-KMdVOJTxUG84k0Km-VLFKDGrPQYoZg4YzCOomOIm6E-FB_CUb1qcdTR-Cme3xSsDWCui459F-7MB6UfVILEj_q9rswmVI3gnhKZsOrjcWZCUTZEZiOiYyJ1MRY5WbU1Wz1Xax38bVNuUaCjFoupu&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FList_of_religious_populations&h=BAQHGF7XzAQGXc-yz_gDwQc5j0jG7eeS9ezDz6rAi84x0SQ&enc=AZO5WZX4_Q_AYDOizvPRF73HQ-r69_sHj9mIwJ2txCoHrPcZTMHQOYT2fr2UUIYpGgw5-xB5DOgX36z0IFaC5mUk3WOuhLzxalho_VdNmT1hPUFN4vSiL-UMoRFw273wOY_zAJiZ1hZFjvBpAoXILMFpMsC9sUq0DqAHUQMZaWmviKrVw8c94WgmYdffmBaaXru6mWSBidVbNUpCeP6wZDSO&s=1
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only atheist state  التي يتم اإلعدام الفوري فيها لكل صاحب ديانة وكل حامل كتاب مقدس

وكل مستمع لربامج كوريا اجلنوبية
(1)

. 

فالكهنوت اإلحلادي يرفض أية دوغام مضادة، وقد اعترب لينني الدعاية املعادية لإلحلاد 

ا للقانون اجلنائي الذي قدمه لينني  واحدة من أصل ست جرائم جنائية، تعاَقب باإلعدام ، طبق 

RSFSR  . 

ة، ملقد خلف  اإلحلاد ورائه فكرة أن زوال اجلنس البرشي يف أية معركة قادمة هي فكرة قائ

ا عىل اإلحلاد وامللحدين.  هذا هو اإلفراز الذي يمكن أن نجعله حكر 

اإلحلاد يف صورته النهائية دوغام محقاء جيري خلفها املخابيل ويتصدر هلا مفاليس القيم، 

فاإلحلاد طوفان فاجر يف أزمان الكفر وأرضه، وهنايته احلتمية تقويض أركان النظام األخالقي 

 واهنيار األمم.

 لنهاية دعونا نقرر أنه : ويف ا

 مل ُيفرز اإلحلاد حتى الساعة سوى ثالوث الِعرق واجلنس والطبقة.

 الِعرق عند داروين

 واجلنس عن فرويد

 والطبقة عند ماركس.

 هل أفرز اإلحلاد شيًئا سوى ذلك؟

 

 

                                                 

(1)http://arabic.rt.com/news/633358/. 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fnews%2F633358%2F&h=hAQFF-67NAQGvdEQItRe_CcTY0MT0H0OhOwGdQ6lQsFqxUQ&enc=AZNPDHaJBbSL7g3Ufdqn0HjOzC6yMDQG8F5dDUGTqje2VSIrSnWFFNO659cXARG8iqL-srrJAliSSP9JPumtwdKMVcWaTREsuLZ1Z9EWcL_iPWlX68Il5Zxk09KBE7HgGI0yDLGp9bnYP8U9E3TLaHtSODEnk23pDzCRru7tLxo3XvkEqYrX6cw9veiTXT488SJ1QWoSnhEf3hSCPPF951tC&s=1
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 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

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

 {171 -170: النساء } [ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
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 أديان األرض!   
ن ُيشكل أتباعها أكثر م -هيودية ومسيحية وإسالم  -يوجد عىل وجه األرض ثالث رشائع 

رض، باقي الديانات يف صيغتها احلالية أصبحت وضعية ال حاجة حتى للرد من سكان اال 65%

اث ، وأتباعها ُيصنفون يف مراكز األبح-تعرتف ببرشيتها وهي يف طريقها لإلنقراض-عليها 

 .-بال دين -العلمية أهنم ُملحدون أو روحيون 

 إذن حمك اجلدال بني الديانات الثالث الكرب  ال أكثر.

افها مأل أكنيوالتحريف  ،هيودي األبوين ديانة قومية ال يدخلها إال أصبحت اليهودية:

 ه.كام سيأيت بيان

ن املسيح عليه مع أ ،أدخلت التثليث واألقانيم واآلهلة البرشية يف قلب عقيدهتا النصرانية:

 ينواحدة يف اإلنجيل كله الذي بني أيدي النصار  اليوم أنا اهلل أو اعبدو السالم مل يقل ولو ملرةٍ 

 أو أنا الهوت وناسوت، لكن أتباع النرصانية أرصوا عىل صورهتا الوثنية املعارصة .

 مل تِرد يف اإلنجيل. التي هي أصل من أصول النرصانية "ُأقنوم "كلمة و

-وفكرة األقنوم تدور يف إطار تعدد اآلهلة، مع حماولة احلفاظ عىل نسق التوحيد الفطري 

ولون : أقنوم االبن اإلله الكامل، وأقنوم اآلب اإلله الكامل، ، فهم يق-صيغة الثالثة يف واحد

 وأقنوم الروح القدس اإلله الكامل.

ا عن اآلخر، ومع ذلك هؤالء  وال جيوز أن يكون اإلبن هو اآلب، بل كل إله مستقل متام 

 اآلهلة الثالثة إله واحد.

 والتحدي لبدهييات العقل. ،وبداهة  هذه منتهى الوثنية

 يف يف كتاب النصار  واليهود فال ينكره إال جاهل.أما التحر

 نفسه يعرتف بالتحريف والوضع. املقدس فالكتاب
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فإن كنت قد أحسنت التأليف  39": 15يقول مثال  كاتب سفر املكابيني الثاين إصحاح 

وأصبت الغرض فذلك ما كنت أمتنى، وإن كان قد حلقني الوهن والتقصري فإين قد بذلت 

 ."وسعي

 كالم إهلي موحى به من اهلل، أم جهد برشي يصيب وخيطيء، جيتهد وُيقرص؟ هل هذا 

 .وقع فيه حتريف واجتهاد شخيصهذا النص وحده يقطع بأن الكتاب 

بل انظر إىل النص املبارش يف اإلنجيل والذي يقطع بتحريف الكتاب املقدس، وأنه من وضع 

ار  فليس عندي أمٌر من الرب فيهن وأما العذ25" :7برش. يف رسالة كورنثوس األوىل إصحاح 

 ."و لكنني أعطي رأيا

 هل هذا كالم الرب أم كالم كاتب اإلنجيل؟ 

فاإلسالم ليس فِرقة من الِفر! وال عقيدة من بني عقائد األرض، حتى يوضع  أما اإلسالم:

 بل هو أصل األديان والعقائد. ،يف جمال ُمقارنة مع باقي الديانات

ار الديانات التي انحرفت، وإعادة لنهج أنبياء العهد القديم من فاإلسالم هو تصحيح ملس

ا هي عقيدة  ،لدن آدم إىل نوح وصالح وأيوب وهود وإبراهيم وموسى وعيسى فعقيدة هؤالء مجيع 

هذه العقيدة التي ال تعرف تثليث وال أقانيم وال  ،اة واإلنجيلرالرب إهلنا رب واحد بلفظ التو

 -، وال انتزاع آهلة من آهلة أخر  -ع عىل الصليب يف معتقدهمموت يسو– موت آهلة منتحرة

 وال آهلة قومية . -انتزاع الروح القدس من اآلب 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]قال تعاىل : 

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 .{163}النساء: [ڤ

 ذيإذن فاإلسالم ليس ديانة كالديانات وإنام هو أصل الديانات، وتصحيح للخلل ال

 أصاب الرشائع وباألخص اليهودية واملسيحية يف نسختيهام العهد القديم واجلديد.
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 رق بني الدين اإلهلي والدين امُلحرف؟َفمزيد بيان لل   
 كحقيقة فهوص يمكن ال -واهلندوسية كاليهودية–الدين الذي ال يتيح ذاته للبرش العتناقه 

 .مطلقة

 -ية القبليةالروح والديانات واجلينية كالبوذية–قة الدين الذي ال يتيح إال موضه روحية ضي

ويرتيض لنفسه أن يشغل زاوية معينة فقط خُتصص له، وال يتدخل يف ضبط مشكلتي املعرفة 

 دين!بوالسلوك اإلنسانيتني فهو فلسفة وليس 

 هو -النرصاين واحد يف الثالثة نموذج–الدين الذي َيسقط بأبسط أبجديات التعقل 

 !غريها اهلل يقبل ال عقيدة يسول ذهني تشويش

ل غه صاحب وب -األنقى التوحيدي الدين–الدين الذي تكاتف النبيون عىل إيصاله للبرش 

ا مع فحو  عقائد  الرسالة أفضل وأنصح تبليغ وتركنا من بعده عىل املحجة البيضاء منسجام  متام 

 ذاهب والفلسفاتالرساالت السابقة ويقدم نفسه عىل أنه بديل قوي ومتكامل جلميع امل

 والثقافات هو الدين عند اهلل هو اإلسالم!

 فسبحان اهلل واحلمد هلل واهلل أكرب

ا كان نوع هذا الكفر.  شتان ما بني اإلسالم والكفر، أي 

ا الفر! الشاسع من نوعية األسئلة ذاهتا.  ونحن يف حواراتنا مع الكفار يظهر متام 

 .أسئلة وجودية كرب فمثال  كل أسئلتنا للملحدة والنصار  هي 

 فنقول للملحد: كيف ظهر الكون من الالزمان والالمكان؟

 ملاذا نحن هنا؟

 كيف ظهر الضبط الدقيق لكل منظومات الكون واحلياة منذ اللحظة األوىل؟

 كيف انتقلت الالحياة إىل حياة؟
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 ملاذا نحن نعي األخال! واملوت واحلياة؟

م يح وهذا مناقض لعقيدة مجيع أنبياء العهد القديونقول للنرصاين: كيف تؤمن بألوهية املس

 الذين تؤمن هبم وتؤمن بأهنم كانوا كاملني؟

 ؟اعبدوين قال فيه املسيحيف اإلنجيل احلايل كيف تؤمن بألوهية املسيح وال يوجد نص واحد 

ياء بمثلها والطريق الذي هبا تثبت نبوة األنب -صىل اهلل عليه وسلم-كيف تكفر بالنبي حممد 

 ؟-صىل اهلل عليه وسلم-بأعظم منها بكثري تثبت نبوة حممٍد و

 هذه أسئلة وجودية كرب  ترضب أصل املعتقد يف مقتل.و

 وهذا ينطبق عىل كل الديانات والوثنيات األخر .

 يف املقابل بامذا يرد امللحد أو النرصاين أو الوثني أو أية طائفة عىل اإلسالم؟

وال الكفار ما حيتجون به عىل ديننا سو  أسئلة يف غري حمل  رصاحة  بحمد اهلل ال جيد امللحدة

 الشاهد نسميها شبهات تافهة من سذاجة سطحيتها، ال عالقة هلا بأصل االعتقاد وال حتى بفرعه.

 فامللحد ال يملك إال غرائب الفتاوي وشاذ األقوال وخاص الترصفات.

 جتتمع كلها حتت مسمى شبهات!

 ک ک ڑ ڑ ژ]أدلة اآلخر ال أكثر!  فامللحد ال يملك إال سفسطة

 .{121}األنعام: [ک

أما املسلم فيستطيع ببساطة أن ينتقد أصل اإلحلاد وأصل النرصانية وأصل الوثنية دون 

 التطر! إىل شاذ أقوال فرويد أو ماركس أو داوكينز أو بولس أو غريهم.

 طريق اجلنة!
 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]

 .{123اء:}النس [ چ چ چ چ

 !ليس دخول اجلنة باألماين
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 !وليس الفوز بمجرد االلتحا! بفصيٍل دون آخر

 .باجلد يف طاعة اهلل والعمل الصالح الفوز وإنام حيصل

افمن يرتكب معصية جيازِ  ا، ولن يظلم اهلل أحد   !ه اهلل هبا، مؤمن ا كان أو كافر 

 [ەئ ەئ ائ ائ ى ى]ولن يدخل النار َمن مل تصله احلجة ومل تسعه املقدرة 

 .{15}اإلرساء:

وسيخلد يف النار َمن رفض رسالة اإلسالم بعد أن وصلته وقامت عليه احلجة، ثم تعلق 

 بالدنيا وريض باهلو  الزائل وكابر احلق وخاف مفارقة الندماء! 

مع والذي نفس حممٍد بيده ال يس» صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: فعن أيب هريرة عن رسول اهلل

هذه األمة هيودي وال نرصاين ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من  يب أحد من

 . رواه مسلم.«أصحاب النار

 وهل يف الدنيا كلها عىل التوحيد النقي سو  اإلسالم ؟

 وهل يف الدنيا كلها رشيعة الدين والدنيا سو  اإلسالم؟

 ون؟لتوحيدية النقية سو  املسلموهل يف الدنيا كلها َمن هم عىل عقيدة أنبياء العهد القديم ا

وهل يف الدنيا كلها َمن هم عىل عقيدة إبراهيم وأيوب وهارون وموسى وداوود وسليامن 

 وعيسى سو  املسلمون؟

ب باحلق إذ جاءه   ڦ ڦ]فالذي ير  أن دين ا سو  دين األنبياء مقبوٌل عند اهلل فقد كذ 

 .{85}آل عمران: [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
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 النصرانية بسؤال بسيط! سقوط   
 اهنيار الديانات املحرفة يسري، فاحلق أبلج وهذا من رمحة اهلل بعباده.

 وأحد أشهر التناقضات يف الديانة النرصانية ما نطرحه من خالل هذا السؤال.

ا أمام املسيح وهو عىل الصليب، فهل والسؤال كالتايل: أهيا النرصاين!  إذا كنت اآلن واقف 

 أم ستنقذه؟سترتكه يموت 

إذا قال النرصاين حتام  سأنقذه، فهو هبذا ُيبطل العمل الكفاري للمسيح عىل الصليب ويكون 

 سبب ا يف هالك اجلنس البرشي.

ا لفلسفة بولس أن املسيح جاء ليموت عىل الصليب فداء  خلطايا  ألن النرصانية تتخيل طبق 

 البرش.

ا–ي وإيقاف العمل الكفاري جريمة يف حق اجلنس البرش  .-النرصانية للعقيدة طبق 

وإذا قال النرصاين سأتركه يموت فهذا يعني بمنتهى البساطة أن النصار  قتلة األنبياء وقتلة 

اآلهلة بمعنى أد!، وهنا ال فر! بني النرصاين الذي يرتك املسيح عىل الصليب حتى املوت وبني 

 اليهود الذين عرفوا أنه هو املسيح وحاولوا قتله.

 .ة كرب ؛ تبني إىل أي حد يصل الكفر بأهلههذه معضل
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 الفداء والصلب   

األنبياء  ، فلم يكن نبي منختالف عقيدة مجيع أنبياء العهد القديمهذه عقيدة الفداء والصلب 

 يؤمن أنه البد من اخلالص بموت يسوع عىل الصليب!

 ملقدس.الكتاب االتي خيرب هبا ختالف عقيدة املسيح ذاته بل إن هذه العقيدة 

 فاملسيح مل يأت كذبيحة وإنام جاء رمحة.

جاء ال ليدعو األبرار بالعمل الكفاري عىل الصليب، وإنام جاء ليدعو اخلطاة إىل واملسيح 

 .التوبة ككل األنبياء قبله

ا "يقول املسيح عليه السالم:  اة  إِىَل َبْل ُخطَ إِينِّ ُأِريُد َرمْحَة  الَ َذبِيَحة  أليَنِّ مَلْ آِت ألَْدُعَو َأْبَرار 

"الت ْوَبةِ 
(1)

. 

أهنا تضيع املسئولية الفردية لكل إنسان عن  احلقيقية مشكلة منظومة الفداء والصلبإن 

 جرائمه، وتقتل قيمة العمل الصالح، وتؤدي إىل عدم املباالة بالذنوب.

  فأنت كل ما عليك جمرد اإليامن بالعمل الكفاري ليسوع عىل الصليب! هكذا ُيبرشون.

 وال ندري ما عالقة صلب زيد بتكفري ذنب عمرو.

 يف أية منظومة عقلية تصح هذه املعادلة؟

إن املنظومة العقلية تقتيض اإليامن بام آمن به الرسل، وترك كل هذه الفروض الوثنية التي 

 عتقد الديني ألنبياء العهد القديم.ختالف روح امل

  

                                                 

 .13العدد  9إنجيل متى األصحاح  (1)
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 نفي ألوهية املسيح عليه السالم.   
 الناس رأكث -وأمي وهو بأيب–كان املسيح عليه السالم نأيت لنفي ألوهية املسيح، واآلن 

ا حة أتباعه، وما تأخر حلظة  يف بيان أصل عقيدته، وهذا باٍ! يف اإلنجيل الذي بني مصل عىل حرص 

 أيدينا إىل اليوم!

 خطبته بشأهنا يف فام بني أيدينا هو من بقايا النبوات التي أخرب النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم

 .«اهلل نظر إىل أهل األرض فمقتهم عرهبم وعجمهم، إال بقايا من أهل الكتاب»أن: 

ا يف احلق، ال خياف لومة الئم، وقد صنع يوم   من حبال  اا سوط  وكان املسيح عليه السالم قوي 

، يكلفصنع سوطا من حبال وطرد اجلميع من اهل"إلنكار منكٍر رآه كام ورد يف إنجيل يوحنا: 

"الغنم والبقر، وكب دراهم الصيارف وقلب موائدهم
(1)

. 

 وَمن كان هذا شأنه فكيف نعتقد فيه بغري ما قاله؟

ا؟  وكيف ننسب إليه عقيدة مل ينطق هبا يوم 

ا بألوهيته   منه نحن علنج حتى- اليوم أيدينا بني الذي اإلنجيل يف–فهل قال املسيح يوم 

 إهل ا؟

ا واضح    ؟هللا يف توحيده وعبادته أمل يكن رصحي ا قوي 

إن اول كل الوصايا هي: اسمع يا ارسائيل. الرب اهلنا "أمل يقل املسيح يف اإلنجيل باحلرف: 

"رب واحد
(2)

. 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ]فهو مل يقل إال ما أمره اهلل به من عبادة اهلل وحده 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 .{117}املائدة: [ەئ

                                                 

 .15عدد 2إصحاح (1)
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ل وخُيربنا اإلنجيل الذي بني أيدينا اليوم أن املسيح عليه السالم كان رصحي ا يف تعاليمه وأن ب

َفَسَأَل َرِئيُس اْلَكَهنَِة َيُسوَع َعْن تاَلِميِذهِ َوَعْن َتْعلِيِمِه. َأَجاَبُه "عقيدته ال يوجد فيها يشء غري ُمعلن: 

. َ عاَلنَِية  َتِمُع اْلَيُهوُد  َيُسوُع: َأَنا َكل ْمُت اْلَعامَل َأَنا َعل ْمُت ُكل  ِحنٍي يِف املَْْجَمِع َويِف اهْلَْيَكِل َحْيُث جَيْ

 
ٍ
ء ْم بيَِشْ  مَلْ َأَتَكل 

ِ
. َويِف اخْلََفاء "َداِئام 

(1)
.  

فكان أحرص الناس عىل أتباعه، وأصل عقيدته هو ما يقوله هلم وليس ما حيكيه الكهان: 

ا اإِلياَمُن بِاخْلرََبِ " "َواخْلرََبُ بَِكلَِمِة اهللِ  إِذ 
(2)

.  

فاإليامن ال يكون إال باخلرب )الدليل( وال يكون اخلرب إال بكلمة اهلل، وليس بافرتاضات 

 وظنون ما أنزل اهلل هبا من سلطان.

 واآلن نأيت لبيت القصيد هنا ونقول: هل كان يف تعاليم املسيح العلنية أنه هو اهلل؟

 ية أنه أحد أقانيم الثالوث؟هل كان يف تعاليمه العلن

 هل كان يف تعاليمه العلنية أنه طالب بعبادته؟

 هل كان يف تعاليمه العلنية أنه أخرب أنه الهوت كامل وناسوت كامل؟

 هل كان يف تعاليمه العلنية أنه جاء من أجل خطيئة آدم؟

ا أن ننكره أن املسيح مل يقل ولو ملرة واحدة أن  ا اهلل؟أليس الذي ال نستطيع مجيع 

 مل يقل ولو ملرة واحدة اعبدوين!

 مل يقل أنا الهوت وناسوت!

 مل يقل أنا جئت من أجل خطيئة آدم!

                                                 

 .20العدد  18 يوحنا األصحاح (1)

 .17العدد  10رومية األصحاح  (2)
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أليست كلمة مثل أقنوم ال توجد يف اإلنجيل كله ولو ملرة واحدة خري دليل عىل أهنا من 

 تعاليم الكهان وليست من تعاليم املسيح؟

لذي بني أيدينا اليوم ولو ملرة واحدة خري أليست كلمة مثل ثالوث ال توجد يف اإلنجيل ا

 دليل عىل أهنا من تعاليم الكهان؟

 أمل جيزم املسيح عليه السالم ويقطع بأن اهلل واحد وأن اهلل هو آخر غري املسيح؟

 ُأكرر مرة  أخر : وأن اهلل هو آخر غري املسيح؟

ا. ال ِذي َيْشَهُد يِل ُهَو آَخُر َوَأَنا َأعْ إِْن ُكنُْت َأْشَهُد لِنَْفيِس َفَشَهاَديِت َلْيَس "يقول املسيح:  َلُم ْت َحقًّ

تِي َيْشَهُدَها يِل ِهَي َحقٌّ  "َأن  َشَهاَدَتُه ال 
(1)

 . 

 ال ِذي َيْشَهُد يِل ُهَو آَخُر 

 ال ِذي َيْشَهُد يِل ُهَو آَخُر 

 ال ِذي َيْشَهُد يِل ُهَو آَخُر 

 إذن اهلل هو آخر غري املسيح!

 يس هو اهلل!واملسيح ل

 هذا النص وحده يقطع بنفي ألوهية املسيح عليه السالم.

"اهلل ُ َواِحٌد َوَلْيَس آَخُر ِسَواهُ "فالرب واحد وليس آخر سواه كام يقول اإلنجيل: 
(2)

 . 

ا عن املسيح:  ُه "بل إن املسيح جيزم يف اإلنجيل الذي بني أيدينا اليوم أن اهلل منفصل متام  ألَن 

ا َأْن َتُكوَن َلُه َحَياٌة يِف َذاتِهِ  َكاَم َأن   "اآلَب َلُه َحَياٌة يِف َذاتِِه َكَذلَِك َأْعَطى ااِلْبَن َأْيض 
(3)

 . 

فاملسيح هو آخر غري اهلل وهو مرسل من عند اهلل كام كل الرسل والصديقني األطهار، ولذلك 

                                                 

 .32العدد  5يوحنا األصحاح  (1)

 .32العدد  12مرقس األصحاح  (2)

 .26العدد  5يوحنا األصحاح  (3)
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وُع: ال ِذي َفنَاَد  َيُس "يح: الذي يؤمن باملسيح سيؤمن بالذي أرسله وهو اهلل، ويف ذلك يقول املس

 "ُيْؤِمُن يِب َلْيَس ُيْؤِمُن يِب َبْل بِال ِذي َأْرَسَلنِي
(1)

. 

 فوظيفة املسيح هي أن يؤمن الناس باآلب اهلل الذي أرسله.

ل، لفظ اإلنجيوهذا  "ال إله إال اهلل املسيح رسول اهلل"بل إن اجلنة لن يدخلها إال من قال: 

ُة: َأْن َيْعِرُفوَك َأْنَت اإِلَلَه احْلَِقيِقي  َوْحَدَك "اإلنجيل:  حيث يقول املسيح يف َوَهِذِه ِهَي احْلََياُة األََبِدي 

"َوَيُسوَع امْلَِسيَح ال ِذي َأْرَسْلَتهُ 
(2)

 . 

 اهلل وأن يسوع إال إله ال أن شهادة يف هي -اجلنة أي–لقد شهد املسيح أن احلياة األبدية 

ا.املسيح رسول اهلل   وهو عني ما يؤمن به املسلمون مجيع 

َيُسوَع "إذن املسيح ليس أكثر من نبٍي عظيم كام يقول اإلنجيل رصاحة  يف عرشات املواضع: 

ْعِب  ا يِف اْلِفْعِل َواْلَقْوِل َأَماَم اهللِ َومَجِيِع الش  ا َنبِيًّا ُمْقَتِدر  يِّ ال ِذي َكاَن إِْنَسان  "الن ارِصِ
(3)

. 

ح عليه السالم يعرتف يف اإلنجيل الذي بني أيدينا اليوم أنه ال يعلم الغيب ككل بل إن املسي

ا َذلَِك اْلَيْوُم َوتِْلَك ": يف معرفة الغيباألنبياء السابقني عليه فهو ليس بأفضل منهم  اَعُة َوَأم   الس 

 
ِ
اَمء ِذيَن يِف الس  "َوالَ ااِلْبُن إال  اآلُب َفاَل َيْعَلُم هِباَِم َأَحٌد َوالَ املاََْلِئَكُة ال 

(4)
. 

ها كثري باملناسبة يشاركه في وهذه–أما معجزات املسيح العظيمة كإحياء املوتى وشفاء العمي 

فلم تكن هذه املعجزات إلثبات ألوهيته بل عىل العكس  -من أنبياء العهد القديم كإيليا ويشوع

ا هي إلثبات أنه رسول من عند اهلل ال أكثر، ولذا ق  ال املسيح يف معجزة إحياء امليت الشهريةمتام 

                                                 

 .44العدد  12يوحنا األصحاح  (1)

 .3العدد  17يوحنا األصحاح  (2)

 .19العدد  24لوقا األصحاح  (3)
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َا اآلُب َأْشُكُرَك ألَن َك َسِمْعَت يِل َوَأَنا َعلِْمُت "يف اإلنجيل:  ىَل َفْوُ! َوَقاَل: َأهيُّ
َوَرَفَع َيُسوُع َعْينَْيِه إِ

"لُِيْؤِمنُوا َأن َك َأْرَسْلَتنِيَأن َك يِف ُكلِّ ِحنٍي َتْسَمُع يِل. َوَلكِْن ألَْجِل َهَذا اجْلَْمِع اْلَواِقِف ُقْلُت 
(1)

. 

 فعظمة املعجزة هي يف أن يؤمن الواقفون أنه رسول من عند اهلل!

ا  ا وتكرار  فاملسيح عبد هلل ولن يستنكف عن عبادته، وما صالته بني يدي اهلل يف اإلنجيل مرار 

بل رج اىل اجلويف تلك االيام خ"إال عالمة خضوع وعبودية خلالقه سبحانه. يقول اإلنجيل: 

"ليصيل. وقىض الليل كله يف الصالة هلل
(2)

. 

ا هلل:  ِئٍذ ااِلْبُن َوَمَتى ُأْخِضَع َلُه اْلُكلُّ َفِحينَ "ويوم القيامة سيكون املسيح بلفظ اإلنجيل خاضع 

ا َسَيْخَضُع لِل ِذي َأْخَضَع َلُه اْلُكل  َكْي َيُكوَن اهللُ اْلُكل  يِف اْلُكلِّ  "َنْفُسُه َأْيض 
(3)

. 

إن النصوص تواترت عىل عبودية املسيح هلل يف اإلنجيل الذي بني أيدينا اليوم وما هذه إال 

شواهد يسرية ملن أراد الشهادة احلق هلل وهي شهادة أن املسيح وحممد وإبراهيم كلهم رسل اهلل 

ا من أنبيائه إهل ا!  وعباد اهلل وأن اهلل مل جيعل أحد 

الْيَس اهللُ إِنْ "قدس الذي بني أيدينا اليوم ليس إنسان ا: فاهلل كام يقول الكتاب امل "َسان 
(4)

. 

واهلل مل يسكن مع اإلنسان عىل األرض حاشاه سبحانه، وقد أخرب اهلل عز وجل هذه احلقيقة 

املدوية التي تسقط كل ألوهيٍة لبرٍش فقال الكتاب املقدس رصاحة  ويف منتهى الدقة والوضوح: 

ُه َهْل َيْسكُ " اَمَواِت الَ َتَسُعَك ألَن  اَمَواُت َوَساَمُء الس  ا َمَع اإِلْنَساِن َعىَل األَْرِض؟ ُهَوَذا الس  ُن اهلل ُ َحقًّ

ِذي َبنَْيُت! "َفَكْم بِاألََقلِّ َهَذا اْلَبْيُت ال 
 (5)

. 

ا، وهذا القرار ال يتجاوز شهادة أن ال إله إال اهلل وأن املسيح ع د بإن هذا برهان يتطلب قرار 

 اهلل ورسوله!
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 نفي التثليث   
 عقيدة رشك، يشرتك فيها عدة أشخاص يف األلوهية.فالثالوث الثالوث أما 

فعندما تقول النرصانية أن هناك ثالثة أشخاص يتكلمون مع بعضهم البعض و حيبون 

بعضهم، وجيلسون بجوار بعضهم البعض يكون النصار  هنا قد سلبوا من مفهوم اللـه أحد أهم 

 ات وحدانيته!مميز

وهذا خيتلف كل االختالف عن عقائد التوحيد التي ناد  هبا أنبياء العهد القديم. فجميع 

أنبياء العهد القديم بال استثناء باتفا! النصار  واليهود واملسلمني ال يعرفون تثليث ا وال أقانيم وال 

 .-اآلب إلرضاء الصليب عىل يسوع موت–موت آهلة إرضاء  آلهلٍة أخر  

قول ميخائيل جولدر املحارض يف الالهوت بجامعة برمنجهام يف كتابه اسطورة التجسد ي

"يسوع نفسه مل يكن يظن أنه األقنوم الثاين يف ثالثية األقانيم"االهلي: 
(1)

. 

دو هلم كان املسيحيون االوائل ضد التثليث، فالتثليث كان يب"ويف دائرة املعارف الربيطانية: 

"ذي ُتعلمه الكتب املقدسةضد التوحيد اإلهلي ال
(2)

. 

ا ويف نفس املصدر  ثالوث لفظ الثالوث وعقيدة ال"أن: تقرر دائرة املعارف الربيطانية أيض 

ا أن ينقضوا وصية العهد  ،الرصحية مل يردا ىف العهد اجلديد كذا ما قصد املسيح وال أتباعه أبد 

بُّ إهِلُ التي هي :القديم  اِئيُل: الر  رْسَ
"التثنية والتي وردت يف سفر نَا َربٌّ َواِحٌد إِْسَمْع َيا إِ

(3)
. 

 ملاذا ال": Hans Kungولذا يتسائل األب الكاثوليكى وعامل الالهوت الشهري هانز كونج 

ا  "؟  حديث ىف طول العهد اجلديد وعرضه عن إله مثلث اإلقانيمأ يوجد مطلق 

                                                 

 .107ص اإلهلي،سطورة التجسد كتاب أ (1)

 .634دائرة املعارف الربيطانية اجلزء الثالث ص  (2)

 .4العدد  6التثنية األصحاح سفر (3)
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 مع األخذ ىف االعتبار إىل" نقطة يف غاية األمهية وهي أنه: ويذكر قاموس الكتاب املقدس

فبحسب الدليل املستمد من العهد اجلديد   ،بعقيدهتم التوحيدية كان اليهود عىل وعىٍ  أ  حدٍ 

وهو نقد شائع  ،فاملناوءة اليهودية مل توجه هتمة اإليامن بثالثة آهلة أو الرشك للمسيحيني األوائل

ه فيام بعد من ِقَبل اليهود "ُوجِّ
(1)

. 

 إذا ما أردنا أن نحكم عىل املسيحيني ىف احلقبة التى": كونج عىل ذلك بالقول وهنا يعلق هانز

سبقت جممع نيقية ىف ضوء جممع نيقية فليس فقط اليهود املتنرصون سيدانون بتهمة اهلرطقة بل 

 ."تقريب ا مجيع آباء الكنيسة اليونانيني

ولون جممع نيقية كانوا يق عام أن آباء الكنيسة املتقدمني عىل وقد كان املتفق عليه بوجهٍ 

وهذا ظاهر بوضوح ىف كتابات  subordinationistsبالتفاوت ىف املنزلة بني اآلب واإلبن 

ستكمل ، واولقد سار إيرينايوس عىل نفس الدرب ،الالهوتيني الدفاعيني ىف القرن الثانى

 .هيبوليتس وترتيليانوس ىف الغرب هذا املرشوع  الالهوتى

تطلق "ما ييل:  1319تقول دائرة معارف أوكسفور ص Subordination-ismوحتت مادة 

  ،هذه التسمية عىل َمْيل، حارض بقوة ىف الكتابات الالهوتية ىف القرنني الثانى والثالث امليالد 

العتبار املسيح، كإبن هلل، ىف مرتبة أدنى من اآلب وتقف خلف هذا امليل عبارات واردة بالعهد 

يوحنا  .. والتي وردت يف إنجيليِب َأْعَظُم ِمنِّي: أَ املسيح نفسه عىل  ذلك اجلديد والتى يؤكد فيها

ا؛ و28العدد  14األصحاح  اَعُة َفاَل َيْعَلُم هِباَِم َأَحٌد َوالَ املاََْلِئَكُة : أيض  ْلَك الس 
ا َذلَِك اْلَيْوُم َوتِ َوَأم 

 َوالَ ااِلْبُن إال  اآلُب 
ِ
اَمء ِذيَن يِف الس   ."32العدد  13مرقس األصحاح وردت يف إنجيل  والتي ال 

فالكتاب املقدس نفسه حيسم القضية ويؤكد أن اآلب أعظم من اإلبن وال ندري كيف جيري 

 اجلدل بخصوص األمر بعد ذلك!

نوس، ترتيليا، وويظهر هذا امليل خاصة ىف كتابات الهوتيني من أمثال يوستينيوس

 .Irenaeusبات إيرينايوس أورجيانوس ونوفاتيانوس بل حتى ىف كتاو

                                                 

 .337ص يف قاموس الكتاب املقدس (1)
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 وكلهم آباء الكنيسة الكبار عىل مر العصور!

ىف أ  موضع من العهد اجلديد عندما ": Martin Wernerيقول  الربوفيسور مارتن فرنر 

 األدنى منزلة   هنا عالقة بنيأفإهنا  ُتصور ومتُثل عىل  ،تكون العالقة بني املسيح  واآلب حمل اعتبار

مجيع الالهوتيني العظام قبل جممع نيقية يمثلون املذهب القائل بأن اإلبن ىف  إن ،عىل منزلة  واأل

 ."مرتبة أدنى من اآلب

إن كريستولوجيا كتابات الالهوتيني ":  Robert M. Grantويضيف روبرت  جرانت 

 .الدفاعيني، كام هو احلال بالنسبة لتلك اخلاصة بالعهد اجلديد، بصفة أساسية تقول بتفاوت املنزلة

  ىف نفام نجده إذ ،بن دائام  خاضع لآلب الذ  هو اإلله الواحد الوارد ذكره ىف العهد القديمفاإل

هوتى فقبل جممع نيقية كان الفكر الال ،كتابات هؤالء الكتاب القدامى ليست هى عقيدة الثالوث

 ."املسيحى عىل مستو  العامل ىف اجلملة يقول بتفاوت املنزلة

ه اهلل. ويف آخر حياته  املسيح عليه السالمإن  كان ُيعل م التالميذ أنه عبٌد هلل ال يعلم إال ما علم 

 : َل ُكلِّ اْلَوَصاَيا ِهَي: "عليه السالم حني سأله أحد الكتبة عن أعظم الوصايا قاهلا مدوية  إِن  َأو 

ب  إِ  بُّ الر 
بُّ إهِلُنَا َربٌّ َواِحٌد، َوحُتِ اِئيُل. الر  رْسَ

هلََك ِمْن ُكلِّ َقْلبَِك، َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك، َوِمْن اْسَمْع َيا إِ

َك. هِذِه ِهَي اْلَوِصي ُة األُوىَل 
"ُكلِّ فِْكِرَك، َوِمْن ُكلِّ ُقْدَرتِ

(1)
 . 

 .أضف إىل ما سبق أن مشكلة التثليث مربكة للعقل حمرية للفطرة التوحيدية النقية

لكرب ، ألن اإلسالم يعيد هنج التوحيد ولذا حني ظهر اإلسالم كانت املحنة النرصانية ا

 الذي عليه أنبياء العهد القديم.

ومن أجل ذلك خرجت التعديالت الالهوتية عىل يد توما االكويني فحاول الرجل تنسيق 

هذه املحاولة و "الثالثة يف الواحد والواحد يف الثالثة"ديانته بام يتناسب مع التوحيد فقال ب

                                                 

 .30عدد 12إنجيل مرقس إصحاح  (1)



  
 

 
398 

ط بدهييات العقل هي فقط حماولة ملواربة الصدع والتقرب من عقيدة االنتحارية التي ختالف أبس

 التوحيد، فالتحسينات مل يكن منها مناص إليقاف أفواج الداخلني يف الدين اجلديد.

عىل  هيف أحد منشورات -باحث يف العلوم اإلنسانية –يقول د. عبداهلل بن سعيد الشهري 

ستفتني قع نرصاين انجليزي يستقبل سؤاالت املاطلعت عىل مو": حسابه الشخيص يف الفيس بوك

 فوجدت منها:

 من ندعو اهلل أم عيسى أم روح القدس؟

 وآخر: بأهيام نبدأ ؟

 وآخر: هل يرض البدء باهلل؟

 ."شاهد عميل  حي عىل عواقب االنحراف عن التوحيد

ا هذه الصور من التثليث الرشكي   ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ]قال اهلل تعاىل ذام 

 .{29}الزمر: [ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 فال يستوي العبد جلامعة والعبد لواحد!

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ]: ولذا قال اهلل تعاىل

{73}املائدة: [ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ
(1)

. 

 

 

 

 

                                                 

 بعض االقتباسات يف هذه الفقرة من موقع املرصد اإلسالمي: (1)

 http://tanseerel.com/main/. 

http://tanseerel.com/main/
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ا يف الوعي الغريب املعارص، يكفيك أحفرت ثقافة الشذوذ اجلنيس لنفسها أخدوُدا عمي ن ق 

من الغربيني يتقبلون فكرة  %80 أكثر من  أندولة، تبني   39يف مسح إحصائي شمل تعلم أنه 

 %1 إىل أقل من يف الدول اإلسالميةتصل نسبة القبول  حني، يف الشذوذ اجلنيس
(1)

. 

ا  مل داخل أكثر دول العاويوجد أكرب جتمع للشواذ جنسي ا يف العامل عىل اإلطال! وحرصي 

إباحية جنسية، فتأيت دول هولندا ثم إيطاليا ثم كندا ثم فرنسا وأمريكا وبريطانيا يف مقدمة دول 

العامل التي تستحوذ عىل أعىل معدالت للشواذ جنسي ا هبا
(2)

. 

 أنه يف حرب هنا ومن عجائب ما ُيذكريف حني تظل الدول اإلسالمية األقل عىل اإلطال!. 

لثانية كانت التعليامت املبارشة للجنود األمريكان، إذا رأيت سعوديني ُيشبِّك أحدمها يف اخلليج ا

يد اآلخر فهذا طبيعي عندهم
(3)

. 

ومل يعد يامنع من ممارسة الشذوذ يف الغرب إال مناطق كنسية حمدودة ملا ورثوه من بقايا 

 ."ذوذ اجلنيسثقافة الش"النبوات، باستثناء ذلك فالغرب ُمطبِق اآلن عىل قبول 

 ؟-اجلينات–لكن هل للشذوذ اجلنيس عالقة باملورثات 

من البدهيي أهنا ف ،ا يف الثقافة الغربيةفرض  نفسها تفرض اجلنيس أصبحت ثقافة الشذوذ 

 تبحث عن األدلة التي تدعمها.

بدراسة  Dean Hamerقام عامل اجلينـات األمريكي دين هامر  1993وبالفعل ففي العام 

وهذا املؤرش اجليني كان ُيعتقد حتى وقت  Xاملوجود عىل الكروموسوم   Xq28يني املؤرش اجل

وقام بالبحث يف حماولة إلثبـات ذلك وبعد جتارب كثرية  ،قريب أن له عالقة بالشذوذ اجلنيس

                                                 

(1)http://www.pewglobal.org/ 2013/06/04 /the-global-divide-on-homosexuality/ 

(2)http://www.insidermonkey.com/blog/10-countries-with-the-biggest-gay-

populations-in-the-world-fix-355887/ 

(3)https://www.youtube.com/watch?v=M_CX-JjGFO8 

http://www.insidermonkey.com/blog/10-countries-with-the-biggest-gay-populations-in-the-world-fix-355887/
http://www.insidermonkey.com/blog/10-countries-with-the-biggest-gay-populations-in-the-world-fix-355887/
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تبني فشل األمر وأنه ال توجد عالقة بني الشذوذ اجلنيس واجلينـات
(1)

. 

ا عام جامعة أونتاريو الغربية بكندباإلكلينيكية،  ِقسم العلوم العصبيةثم جائت أبحاث 

ا عىل بحث دين هامر 1999  .بنفسههامر تراجع ، ويف مرحلة الحقة  Dean Hamer، رد 

ا يف إجياد تلك الصلة بني الشذوذ اجلنيس واجلينات فعملي ا فشلت األبحاث متام 
(2)

. 

دعاة لتقيض عىل أي أمٍل ل -الذي تتطابق جيناهتا–وقد جائت أبحاث التوائم املتامثلة 

 الشذوذ اجلنيس.

ا فالتوأم املتامثل ال تسوده نفس امليول اجلنسية بل ختتلف متام 
(3)

. 

Identical twin studies prove homosexuality is not genetic 

ويف دراسة أخر  معمقة ومستقلة يف هذا الشأن تبني مد  الفار! يف امليول اجلنسية بني 

لالتوأم املتامث
(4)

. 

 .-جليناتا–فاملحدد الرئيس للشذوذ اجلنيس هو البيئة املتفسخة أخالقي ا ال املورثات 

ولذلك يقرر األطباء اآلن أن الشاذ جنسي ا يمكن أن يتعاىف من الشذوذ، فالقضية ليست 

حتمية كام كانوا يروجون من قبل
(5)

. 

شاذ جنسي ا ال"حة أن: بل ويعرتف الرئيس السابق للجميعة األمريكية للطب النفيس رصا

 ."يمكن أن يتغري

                                                 

(1) http://en.wikipedia.org/wiki/Xq28. 

(2) http://www.sciencemag.org/content/ 284/5414/571 .summary. 

(3) http://www.hollanddavis.com/?p=3647. 

(4) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 98618536  

(5)http://www.pfox.org/sidebar-pages/athiest/. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Xq28
http://www.sciencemag.org/content/284/5414/571.summary
http://www.hollanddavis.com/?p=3647
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18536986
http://www.pfox.org/sidebar-pages/athiest/
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Former American Psychological Association  President Says 

Homosexuals Can Change
(1)

. 

واآلن رسمي ا يمكن مداواة الشاذ جنسي ا إىل أن يصبح شخص سوي
(2)

. 

فالشذوذ اجلنيس خلل سلوكي ظاهر، وفتحة الرشج الضيقة مل خيلقها اهلل هلذه املهمة الشاذة، 

بد من زجلة، والفهي ال تتمتع بإفرازات طبيعية تسهل عملية اإليالج، ولذا البد من املواد امل

حدوث تقرحات وتشقق لبطانة الرشج وهذا سبب انتشار أمراض اإليدز وااللتهابات الكبدية 

واألمراض املرسطنة بني الشواذ جنسي ا
(3)

. 

واملقزز يف األمر ليس كل ما سبق وإنام أن بعض املصابني هبوس الشذوذ اجلنيس، حياولون 

 إجياد مربر هلم يف سلوك بعض احليوانات.

 يل!خت

ا لإلنسان  وإذا افرتضنا جدال  أي بعض احليوانات متارس الشذوذ فهل هذا يعدو مربر 

 ملامرسته؟

تقتل زوجها ليلة الدخلة. فهل يمكن تقديم هذا  –أحد أنواع العناكب  –األرملة السوداء 

 السند أمام املحاكم يف قضايا قتل األزواج؟

يقول الدكتور شارلز  احليوان. فأما عن وجود ممارسات للشذوذ اجلنيس داخل عامل

 :يقولالباحث املتخصص يف دراسات الشذوذ اجلنيس  Dr. Charles  Socaridesسوكرايدز 

ال يوجد شذوذ جنيس يف احليوان وإنام هي ، عىل اإلنسان ااجلنيس جيب أن يكون قارص   الشذوذ"

  " التسلطي.توجهـات هيمنة قارصة عىل ُبعدهـا 

                                                 

(1)http://www.thenewamerican.com/culture/item/11640-former-apa-president-

says-homosexuals-can-change. 

(2)http://www.psychiatricnews.org/pnews/ 98-04-17 /browde.html. 

(3)https://en.wikipedia.org/wiki/HIV_and_men_who_have_sex_with_men. 

http://www.apa.org/
http://www.thenewamerican.com/culture/item/11640-former-apa-president-says-homosexuals-can-change
http://www.thenewamerican.com/culture/item/11640-former-apa-president-says-homosexuals-can-change
http://www.psychiatricnews.org/pnews/98-04-17/browde.html
https://en.wikipedia.org/wiki/HIV_and_men_who_have_sex_with_men
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ز أن الشذوذ اجلنيس عند احليوانات هو أسطورة سخيفة فاملثلية ويعترب الدكتور شارل

عىل شدة  نثىللربهنة لأل اجلنسية عند احليوان ال تعدو طقوس رصاع بني ذكور القطيع ساعية  

اذكوريته
(1)

. 

 ،بل واملُدهش أنه قد لوحظ أن بعض الكالب تلجـأ للشذوذ اجلنيس عن طريق اخلطـأ

وبعد  ،اتصال اجلنيس فإهنا ترسل رائحة مميزة جد  استعداد لال فاألنثى عندما تكون يف مرحلة

نادرة  ا لذكر آخر مما يؤدي يف أحيـانتصال بالذكر تعلق الرائحة بالذكر فيصري هو نفسه هدفـ اال

 .إىل ممارسة الشذوذ اجلنيس بطريق اخلطأ 

 مملكةا داخل ِمن املدهش فعليـا أن يبحث الشواذ جنسيـ لكن بغض النظر عن ذلك؛ ف

 .أذهـاهنم عىلإنه التأثري الدارويني اخلبيث  ،لفعلتهم احليوان عن تربيرٍ 

لكن يا تر  ما هي املرحلة التالية للشذوذ اجلنيس، والتي ستتفتق هلا أذهان املعربدين 

 جنسي ا؟

 ماذا بعد الشذوذ اجلنسي؟
ع األطفال نيس ميطالبون بالسامح هلم بالشذوذ اجلرصاحة  هذا سؤال عسري فالغربيون اآلن 

 .NAMBLAالصغار، راجع يف ذلك تنظيم رجال حيبون األطفال 

North American Man/Boy Love
(2)

. 

وسويرسا اآلن بصدد املوافقة عىل مرشوع السامح بزنا املحارم
(3)

.  

                                                 

(1)www.leaderu.com/orgs/narth/exploding.html. 

(2)https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Man/Boy_Love_Association. 

(3)https://www.youtube.com/watch?v=rlH33btuhdM. 

http://www.leaderu.com/orgs/narth/exploding.html
https://en.wikipedia.org/wiki/North_American_Man/Boy_Love_Association
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrlH33btuhdM&h=DAQEbyClrAQGEiynw3l2dLPb4lSBJ1kxHreKTPZUI-LpghQ&enc=AZOSPfoUdMhW4oS1kPGzuaHY0CT5m5pkZEpIUxlOxK0ExYpIGp83CgFHjU8VyOjviqCtt35BAYawpIT21Yt4wKL1IChQDor5erHrQwbw9koDCsb22B_K-tof8gLoNaWmvVc63Q2Ak6arfzlmXIuAyS6_09b-1TSMqXgqehAKUIKjy7b3gvX0EN3efneiFXMLxrteuApHQxTb9mTxd-3B5ND2&s=1
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ويف السويد متت املوافقة رسمي ا عىل االستمناء يف األماكن العامة
(1)

. 

تالية ستكون طلب السامح بالشذوذ مع احليوانات. وهذه القضية لكن أنا أختيل أن املرحلة ال

بالفعل بدأت تتواجد وبقوة، وأنت تقرأ اآلن يف الصحف بني احلني واآلخر حوادث خيانة طرفها 

 ليس امرأة أخر  وإنام حيوان أليف.

ومعدالت ارتكاب الشذوذ مع احليوانات ارتفعت بصورة خميفة يف الفرتة األخرية لتقرتب 

اخلمس يف بعض البالد، ويف الربازيل تصل نسبة مرتكبي الشذوذ اجلنيس مع احليوانات إىل  من

من تعداد السكان 34%
(2)

. 

فهذه طبيعة النفس اإلنسانية، ما أن ُتفتح هلا نافذة إباحية حتى تطلب فتَح أخر  وهكذا إىل 

 ما ال هناية.

اهلل  ريض-ُروي عن اإلمام عيٍل أما إذا فطمتها عن الفواحش تنفطم، فالنفس كالطفل كام 

 .-عنه

مشكلة الشذوذ اجلنيس هي مشكلة أخالقية مائة باملائة، ترتبط بثقافة متفسخة أخالقي ا 

 وتشيع يف وسٍط ينعدم فيه وخز الضمري االخالقي.

والشاذ جنسي ا حتى يتعاىف البد أن يعرتف بينه وبني نفسه بمعاصيه التي غر! فيها حتى 

 تطفو أفكار الشذوذ اجلنيس يف خميلته. الثاملة، قبل أن

 فمعايص ما قبل الشذوذ أوصلته إىل الشذوذ!

 واإلباحة اجلنسية بريد الشذوذ.

                                                 

(1)http://www.dailymail.co.uk/news/article-2424416/Swedish-court-rules-IS-

legal-masturbate-public-directed-specific.html 

(2)http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j. 1743-

6109.2011.02512.x/abstract 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1743-6109.2011.02512.x/abstract
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1743-6109.2011.02512.x/abstract
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 فالشذوذ اجلنيس يأيت يف مرحلة تالية للعربدة السلوكية الغري منضبطة. 

 ەئ ائ ائ ى]وهنا ال يلومن اإلنسان إال نفسه. فكلام زاغ املرء أزاغ اهلل قلبه أكثر 

 .{5}الصف: [ وئ ەئ

ب الضالل   چ ڃ]فإذا ظلم اإلنسان نفسه وأتبعها هواها بال رادٍع، فهذا مظنة ترشُّ

 .{27}إبراهيم: [ چ چ

 واخلروج من وحل املعصية يسري، لكن البد أن تسبقه إرادة ونية وعزم وقصد.

 ثم صد! اللجوء إىل اهلل عز وجل، واالنكسار بني يديه، واإلقرار باملعصية، والعزم عىل

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]عدم العودة 

 .{135}آل عمران: [ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ

وإذا علم اهلل من عبده نية التوبة الصادقة، يعينه اهلل وهيديه ويرزقه التقو  التي تردعه عن 

 .{17}حممد: [ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ]العودة 

 چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] فاتقوا اهلل يف أنفسكم وال تبدلوا نعمة اهلل خبث ا

 .[166-165: الشعراء] [ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
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بام أننا يف ملف الشذوذ اجلنيس فيحرضين األن هذا السؤال الذي يردده كثري من املالحدة 

 وهو: هل توجد اخلنثى التي ليست بذكٍر وال أنثى؟

 ؟ hermaphroditeكيف يتعامل اإلسالم مع اخلنثى  ثم   
 انع من الشذوذ يف هذه احلالة؟وطاملا ُوجدت اخلنثى فام امل

أو علامين  جاهليروج هلا ملحد أضحوكة ماكرة، : هذه ليست شبهة هذه أسميها الرد

 خبيث. 

هذا  -إنسان حيتوي عىل مبيض يعمل وخصية تعمل  -ألن ثنائية اجلنس بمعناها اللغوي 

 There are no documented cases in which bothغري موجود يف تاريخ اجلنس البرشي. 

types of gonadal tissue function  

True hermaphroditic humans do not exist at all. 

ا عرفها امللحد أو مل يعرفها  .هذه حقيقة علمية. سواء 

ا ألن هذا  ا وكذلك كلمة خنثى خطأ لغوي  فكلمة إنسان ثنائي اجلنس هي تسمية خطأ لغوي 

 كائن غري موجود أصال  . 

ود إنسان حيتوي عىل مشكلة هرمونية تستتبع تغري طفيف يف األجهزة التناسلية وإنام املوج

ا -اخلارجية   . - This condition is very rareوهي حاالت نادرة جد 

ا باخلنثى.   وهذا الذي ُيسمى خط 

وهذا ليس خنثى أو ثنائي جنس وإنام هذا حالة مرضية ُتعدل هرموني ا كام هو معلوم عند 

ث لو كان االجتاه العضوي نحو الذكورة فإن املهمة الطبية هي ضخ هرومونات ذكرية األطباء بحي

 والعكس بالعكس.

 أنثى إال داخل أدمغة املالحدة. %50ذكر  %50وال يوجد كائن 

نثى ثنائي خ-فال يوجد كائن حي يعيش بيننا حيتوي عىل وظيفية أنثوية وذكورية كاملة 
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 .ةإال يف أذهان املالحد -اجلنس

True hermaphroditic humans do not exist, but pseudohermaphrodism 

does, where an individual has both male and female external genital organs, 

sometimes at the same time. Female embryos exposed to high levels of 

androgens (the male hormones) develop female internal reproductive organs 

but male external genitalia.
 (1)

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

(1)Campbell, N., J. Reece, and L. Mitchell. Biology. 5th ed. Menlo Park: Benjamin 

Cummings, Inc. 2000. 
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 خامتة   
 عالٌج وحٌل إن شاء اهلل لشبهاتك 

 وجفاف روحك وبطيال خياالتك

 يف القرآن أرسار ربانية، وفتوٌح نورانية، ومعارج إيامنية خاصة. 

حه رهم كام رو  البخاري يف صحيوكان املرشكون حني يستمعون القرآن يزدمحون لشدة تأث

ف عليه نساء  )ثم بدا أليب بكر فابتنى مسجدا بفناء داره وبرز فكان يصيل فيه ويقرأ القرآن، فيتقص 

املرشكني وأبناؤهم يعجبون وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجال بكاء ال يملك دمعه حني يقرأ 

 القرآن، فأفزع ذلك أرشاف قريش من املرشكني(. 

 .يسري، بل يصل األمر إىل اخلرور إىل األرض  القرآن إىل جمرد تأثرٍ ومل ُيرش

 هل هناك انفعال وتأثر وجداين أشد من السقوط إىل األرض؟ 

 تأمل معي هذا املشهد املدهش الذي يرويه ربنا جل وعال عن سطوة القرآن يف النفوس: 

 [ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]

 .{107}اإلرساء:

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] آخرون يف عرص الرسالة ذكر اهلل خربهم مٌ وقو

 .{83}املائدة: [ ڀ ڀ پ

يقرأ اآلية السابقة يعلم أن هذا الذي فاض يف عيوهنم من الدموع حني سمعوا  أي شخصٍ 

 فا! قدرهتم عىل االحتامل ..  القرآن أنه يشءٌ 

 ملاذا تساقطت دمعاهتم؟ إهنا أرسار القرآن.. 

هر )صناديد املرشكني( بسكينة القرآن، ففي البخاري أن جبري بن مطعم أتى وتأمل كيف انب

ني يريد أن يفاوضه يف أسار  بدر، فلام وصل إىل النبي وإذا باملسلم-صىل اهلل عليه وسلم-النبي 

يف صالة املغرب، وكان النبي إمامهم، فسمع جبري قراءة النبي، ووصف كيف خلبت أحاسيسه 
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 قول جبري بن مطعم:سكينة القرآن، كام ي

 ڤ ڤ]يقرأ يف املغرب بالطور، فلام بلغ هذه اآلية  -صىل اهلل عليه وسلم-سمعت النبي »

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

 .«كاد قلبي أن يطري، قال: {37-35: الطور } [ڍ ڇ ڇ ڇ

 هلل در العرب ما أبلغ عباراهتم.. 

كاد قلبي أن »ارع سورة الطور، حيث يقول: مع قوهكذا يصور جبري أحاسيسه حني س

، هذا وهو مرشك، ويف حلظة عداوة تستعر إثر إعياء القتال، وقد جاء يريد تسليمه أرس  «يطري

ته حتى  احلرب، ففي خضم هذه احلالة يبعد أن يتأثر املرء بكالم خصمه، لكن سكينة القرآن هز 

 كاد قلبه أن يطري

ا علمي ا بالتأويل والتحريف للرشيعة، أويقع فيه اإلنسان، سو وكل تقصريٍ   اء كان تقصري 

ا سلوكي ا بالرضوخ لدواعي الشهوة، فإنه فرع عن قسوة القلب.   كان تقصري 

 وعالج مجيع ذلك تدبر القرآن...

 نعم تدبر القرآن

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے]قسوة القلب ناشئة عن البعد عن الوحي، أال تر  اهلل تعاىل يقول 

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ

 .{16}احلديد: [ ەئ ائ ائ ى ى

 أرأيت يا أخي؟ إنه طول األمد .. ! 

 ملا طال هبم األمد قست قلوهبم .. ولو جددوا العهد مع الوحي حليت قلوهبم.. 

ولذا فأفضل مقاومة وتفنيد لألفكار الضالة والشبهات واهلالوس والوساوس، ليس أن 

وقته وحني  لكن يف يف دراساٍت فكرية ال تنتهي، وهذا كله جيد تتبحر يف علوم األمم وال أن تغر!
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، والذي ُيصلح القلب ويوفر  تمة َخ "العالج الناجع والرسيع واخلاتم هو َيصلح القلب أوال 

بر  ."تد 

فلو نجحنا يف تعبئة الشباب املسلم لإلقبال عىل القرآن، وتدبر القرآن، ومدارسة معاين 

ختمة "ة ريثام خيتم أول املسلم كل التحريفات الفكرية املعارصالقرآن، لتهاوت أمام الشاب 

 ."تدبر

 آيات القرآن يف  -الباحث عن احلق -باهلل عليكم لو قرأ الشاب املسلم 

 وسيلية الدنيا ومركزية اآلخرة .. 

 وآيات القرآن يف أزلية الرصاع بني احلق والباطل .. 

 واالبتالء وأن هذا رس وجودك! وآيات القرآن يف معنى التكليف ولزوم التمحيص

من أطالل االنحرافات الفكرية  -بعد ذلك  -فباهلل عليكم قولوا يل ماذا سيتبقى  -

 ؟!املعارصة

خلص يستطيع الت "فكري خطاٍب "حني يقرأ الشاب املسلم مثل هذه اآليات فإنه ليس أمام 

 ..  "االختالف يف وجهة النظر"منه عرب خمرج 

 ..  مبارشة   "خطاب اهلل"بل هو أمام 

 فإما االنصياع وإما النفا! الفكري .. 

 وال تسويات أو حلول وسط أمام أوامر ملك امللوك سبحانه وتعاىل.. 

لنجتهد فقط يف حتريض وتأليب العقل املسلم املعارص عىل اإلقبال عىل القرآن، وتدبر 

ا بالنصاد! للبحث عن احلقيقة.. وصدقوين سنتفاجأ  معريٍف  القرآن، يف جتردٍ   تائج .. كثري 

قراءة واحدة صادقة لكتاب اهلل .. تصنع يف العقل املسلم ما ال تصنعه كل املطوالت الفكرية 

 بلغتها الباذخة وخيالئها االصطالحي .. 

.. فإنه ال يمكن أن خيرج منه بمثل ما دخل  "جترد"هذا القرآن حني يقرر املسلم أن يقرأه بـ
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تك ومعايريك وموازينك ومحيتك وغريتك وصيغة عالقتك عليه .. هذا القرآن يقلب شخصي

 بالعامل والعلوم واملعارف والتاريخ .. 

ا .. إذا وضع القارئ بني عينيه أن هذا القرآن ليس جمرد  عها يتعامل م "معلومات"وخصوص 

 بربود فكري .. 

ا .. "رسالة"بل هو   حتمل قضية ودويًّ

 القرآن وِعربه؟لكن ماذا لو كنت ال تعرف كيف تتدبر آيات 

هنا أنصحك أن تستعني بتفسري مثل أيرس التفاسري أليب بكر اجلزائري. فتقرأ آية من كتاب 

 أبو بكر اجلزائري وهكذا. تفسرياهلل أو بضع آيات ثم تتدبرها ثم تقرأ 

بر!فكلنا مجي ا وأنت منهم وأنا منهم كلنا نحتاج إىل ختمة تد  ع 
 (1)

. 

  

                                                 

مها  (1) كم، يف ثنايا كتبه فأحببت أن أنقلها بني أيدي -هللحفظه ا-الباحث إبراهيم السكران هذه النصيحة الغالية قد 

 .بترصف!
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 وختاًما!   
له ورأسه اإليامن، فاإليامن يشبع اجلائع ويديفء املقرور ويقوي الضعيف َمالك األمر ك"

 "ويسخي الشحيح، وجيعل لإلنسان من وحشته أنًسا ومن خيبته نجًحا

 عىل الطنطاوي رمحه اهلل. 
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