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ود1دور:

الماسملايين توجهات لتقوي المثرية أفرزتما التي العقول هي كثترْ 
أنإلا الثر أم الخير ل القسادة نالك أكانت وسواء وسوات، لسنوات 
القويمالفكر أولمات علكي وعرنحه منها أي ل للنظر عئ يالعامل 
منخلوها وملئ والفطرة العقل مع اتساقها مدئ ليرئ السديد والرأي 

عدمه.من ذاتيا ل التناقص 

من)أؤلروحاتالله هده لمثل الماسة الحاجة كانت ولدلكت 
فكرية(...

قالوجودية ئلة الأسأسهر مما وتُرءس ااظناو-أ لْذا وفي 
للنصل الأسلة تلك أجوبة بين الكاتب بنا يتجول حيث اليثر، حياة 

عنالإجابة أؤلروحته ل متناولا للوجود، الحقيقي السب إلئ الهاية 
القولوكيلك والابتلاء، الثر ووجود والمد.ر والقضاء الحكمة أسئلة 

هة(،آدم قبل بشر الإنسان)أووجود وتطور الحية اتكائنات بتطور 
الحكمتاركا الأديان، باقي عن الإسلامي الوين تفرد أسباب موصحا 
الحق•عن يحث الذي الكريم للقارئ الهائي 

مأءودلألل









|سألوواتسرلأل 

المسةايلتوي 

٥١ قدمة مه 

٢٥محا؟ ض زذا الأول: لفصل ا. 
٢٧•اببالأول:قلأنبوأ 

٤١الأول الوجود 
٤١.................................................... قيمة؟!لوحودنا هل الأول: المبصث —
٤٢^لأولالمور/آدم؟ا.ّا.ّ.....ّ....ا.ّ...ا.....ء..اّ. اكاق: المحث —
٤٣.اما..م..ا... الكون؟! بداية هي وئ الوجود؟! بدأ كتف الثاك: ابث —
العدممن الكون المقرئة/ خلهرت كيف الرابع: المبحث —

٥٩الطالق؟! 

٦٣.اا.ءؤ.ا.....ّ..ّلأ.ا....ه...ّّ..ّّ.ّّق.......ّ..ّ.ا...... -ابث^لخاص:منحالقاش؟!

٦٩اه؟!..ا...ّ........ّ.ا...........ء...ّ...... قبل محاك كان uذا الادس: المحث —

٧٤إله؟ من أكثر محاك يكون أن يمكن هل اع• ١لالمبحث ~
أويتحدمخلوقاته ق يحل أن للاله يمكن هل الثامن: المحث —

٧٦سها؟! 

٧٩ء؟!............................ اش ذات نتصور أن يمكن هل التامحع: المهصد —
٨٥الحياة نشأة الثالث: الباب ٠

٨٥الحياة؟! بدأت كيف الأول: المحث —



اسسقالمنوي 

تحدثأن والعثوائة للمدفة يمكن هل لمبحث ا~ 
٨٩الحياة؟؛ 

١٠٣•اوابالراع:عالةخالقاسق 
فلماذاالخلق إلئ يمحاج غير اف كان إذا الأول: المحث —

١حلمهم؟؛  ٠٤
ميثاقولا الأمانة حمل مشهد أتذكر لا لماذا الثانر: المبحث —

١الالر؟إ  ٠٨

١١كبثر؟ وحويتا من الغاية هى ما الثاك: المبحث — ٠

١١١... اوجودهم؟ غاية يدركوا للبشرأن يمكن كيف ارابع؛ المبحث ~
لأتيينبالذات الإسلامي الدين أحتار لماذا الخمس: الثحّثا —

١١ ٥ .ق..ّ.......هّ................................... الأحرئ؟إالأديان حميع عن عوصا به 
١٢٣الثر موال الئاق: لفصل ا ء

١٣٠...ه.....ّس الثز؟إسيار ما الإuف.. القيوالثر الثز الأول: ;؛، ٠٧١ 
١٤٠.......................... هوالإنان؛اكر ^^رالإUني..ب ٠

المتمعفيناذ لإنئاض يتدخل لا لماذا الأول: المبحث —
١٤٥والخظلومين؟؛ 

اراأخيالبشر حميع اممه يخلق م للماذا الثانر: المبحث —
١٥٢

كيالكافرين الله خلق هل القدر: موال الثالث: المبحث —

١٥٥!عد:م؟إ 



الهضةالعتوى 

١٥٩اش؟ا اه خلق سذا الرابع: لمحث ا— 
١٦٢للخير سيل الدنيا الشيق الثالث: الباب ٠
١٦٧واسوية الإسلام الثالث: الفصل ه

الطبيعيالعالم وفلمة الإملأم توافق مدئ ما الأولت اب الب٠
١٧٧المُاصر؟! 

نظريةمن الإسلام موقف ما والدارويتيةت التهلور بين اكاق؛ الباب ٠
٢٠٤الطور؟إ 

٢٠٤كأيديولوجيا................................................. التهلوؤية الأول؛ الميحش —
١٢  ١٠١.،.ّ..ّ. مم^ردهبولوحه كعمله الطور الماق. المبحنا ~

٢٣٨او1...ُ..يم.ُ.اّ.. آدم سيدنا حلق من الإسلام موقف الثالث؛ لمبحث ا— 
٢٤٣حاكأ .

٢٤٧قائ٠ةالمراجع .



آ'لأوضق وما آلشمنو'ت ق ما محم نحن آس !ن ئروأ !لز ؤ
سمحتلأرؤمنآث-ي وثاطنه فهره ذعمهُ ظثكم وأسبغ 

(.٢٠طىولآأضببىوه)ى0أ 
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مقدس.

لين،المرمأشرف علئ والثلأم والصلاة ال٠الين، رب في الحمد 
•وبعد• 

التعرفصار الاجتماعي، التواصل لومائل الثديي الانفتاح سياق ففي 
أصاالانترنت صفحات، عثر العالم ق الأشخاص من مجموص أي أفكار علئ 
الأفكارمن تحمللئ، التواصل مواقع علن قليلة فدقائق مهولة، الق غاية 

عندوزرادشت الهند، ق وبوذا الصين، ق لكونقشيوس الشرقية التاريخية 

انيةالأنالذاهب إلن الأفريقية، والعادات، والهلقوس الهلواهلم إلن الفرس، 
والوفهنائيةوالرواقية الإمثريقية إلى الوصحية، والديانات والوجودية 

وهيدحروهولباخ وماركس،إلئديكارت، ومجل ونرؤيد إلننتتثه اليونانية، 
قذإلئv كل المثرية، والأفكار التجارب من الهول العدد إلن وكانهل، وهيوم 
معدودة.دقائق 

منبالعديد المعاصر المامحبح يحتلثإ ان الومة الحياة لوارم من وأصثح 
وأقلامأحبار من نبارا، جهارا لعقيدته المنافية والأمور الوجودية التساؤلات، 

وربماملحدا، صار له صديئا أل الشاب هن.ا سمع وربما اجتماعية، وقضايا 
الأسئلةتوجه عندما المامحاة وتكتمل أدريا! لا أصبح أيه فاكتثف، آخر التقئ 

١٥



تلوالشكوك،الشكوك نمساور© عليها، الإجابة بستهني فلا هذا، لصحامحنا 
التواصلمواقع الشاب، يتصفح أن العادية الأمور من أصح أيه يعلم وكلنا 

عقيدل،صسمم ق تطعن التي المنسّورات، من العديد يجد يم الاجتماعي، 
كنسحيقة! محكرة ورالأديان موجودا!،، لجس نوعية-)١^ من متشورات 

للأفاءأ(..وضذكسوالدين ذكثا..(،و)اكلمبىشلكاس، 
وكأنتصفحه الشاب يستكمل ثم والأديان، الإسلام عاى والشتائم الهلعون 

كزإ
علمييومي ثبه بشكل تتوالئ التساؤلات هده أة الحقيقية والكارئة 

بكممحملا الشاب يصح وبالتالي عاليها، الإحابات تتوفر أن دون الشاب 
الانفجار؛لحظة تنتظر والتي عقاله، داخل المخزنة التساؤلات من حدا كبير 

يافه.إلا قوة ولا حول، ولا حعلورما، مدئ لتتبين 

موءاتالوصع تزيد عوامل ثلاثة فهناك الأسم،، كل ح و٠ 
الأنفلمةحكم جراء الإسلامية الأمة علل المتوالية الصانيح الأول! 

الشعوباستعباد ق جهدا تدحر ولا ادا، فالأرض ق تعين، التي الهلاغوتية 
عالئمباشر، وبشكل تأكيد، بكل ينعكس الغاشم الظلم وهذا والأمم، 

اللينبعفن نفوس ق الوجودية الأسئلة إثارة الأول! المستوئ مستويين! 
يركفلماذا موجودا؛ افه إذاكان العاناة؟ هده لماذا التساؤل! ق فيبدوون 

هوهل عنا؟ اطه تخلئ هل والأعراض؟ الدماء يتبيحون الظالمين هزلأم 
مئاا ولماذا؟ ولماذا، ولماذا، الهلواغيتء؟ لماذاتركتالهولأم موجودبالفعل؟ 

الإلحاد.إلئ — أسم، بكل ~ ومنه والارتياب، الشلث، إلئ بالمرء يودى 
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نظرإلئ يحتاج بالفعل فالأم أ حالط هذا كان لخا خطزا أشد محاط مواجهة ل
القلوب،تطمس حتئ مستمرة، بالمعروف وأمر تناصح وعمليات واسع، 

غبو.العباد رب إلئ العباد ويسلم الأنفس، وتكن 
الجهلوانتشار الملين، أبناء بين العقدية الدراسة غياب اكالث،ت 

اليوموالفتيات الشباب فاغلب قبل، من الملمون يعهده لم بشكل والتقليد 
أفهامعن غابت، التوحيد مساتل وأيسمل بالوراثة، لمون مهم ~ ، أسفكل ب~ 

ونحوالدين وأصول، الإسلامية العقيدة بدراسة أحد يهتم يعد ولم اللجين، 
الدرجات،بتحصيل إلا يهتم لا الفتاة أو فالشاب، شرعية، دراسات من ذللئ، 

فلاوالأمهات الأباء أما الأصحاب، مع واللهووالمرح الأوقات، وتضييع 
صمانمع العيش، لقمة وتوفير والملبس، والماكل الطعم سوئ يشغلهم 

الهامشؤ، فهو ذللئ، دون ما وكل للأبتاء، سكن وأقفل اّل، من قدر أكر 
صلبةشرعية أرضية أية غياب هى والنتيجة؛ له، يذكر اهتماما الأهلون يولى 

منابهاثت، المن بهه ليعرضه عند علمها الوقوف، تهلع يلم المامب< لل
دينه،حول( شبهة لأدنى تعرضه عند اللم الشاب قناعات اهتزاز إلى يودي 

باق.إلا قوة ولا حول، ولا 

مواقعق المدققة والتمورات الأفكار ق الشديدة السيولة هذه إف 
كلقمار دين، حدود ترعاها ولا أهل، رقابة تحدها لا الاجتماعي التواصل 

ولالأفكار، ل الشديد التنؤع هن.ا وأمام متاحا، محظور وكل مفتوحا، شيء 
هنفالشاب يجد والشكوكات، التساؤلات من الهائل الكم هذا مواجهة 

دين.الفالتبّاين ، ١٠٢٠يؤمن عقيدة لأي يهلمئن ولا يستقر لا متذبذا، مفبمظربا، 
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)موالهنة علئ الكتاب هدا ق ائل المأعرض أن فصلت وقد 
الموصؤعوأهمية امية حتكافئ حيوية من )أولا( ذلك ق لما وجواب(، 

أنقبل الأسئلة يرتب والجواب( رالزال أمالوب لأو و)ثاتا( القارئ. لدئ 
ئلةالأسطرح عند نغلري ل الإشكالات أهم من هده لأو الإجابات؛ يرتب 

الملحدين،مع الحوارات أوحلال الذاق التفكر عملية ق مواء الوجودية، 
إلئيودي الخاطئ والسؤال الصحيح، الجواب إلئ يودي الصحيح فالئوال 
هوالشخصليس ررالعالم سراوس! كلود يقول كما أو الخاطئ، الجواب 

لذا!الصح؛حة،(. الأمثلة يسأل هوالذي ؤإنما الصحبحة، الأجوبة يعطي الذي 
ماءإن ميسرة بهلريقة الأذهان ق الإجابات لرتسب، التساؤلات ترتيب فملنا 

اف.

المطروحةثلة الأمات إجابق تطالة الاسوعدم الركين راعينا كما 
حدالأتق ؤيدحل بالقارئ، المقام يعلول لا حى الرئيسة، بالقاط والاكتفاء 

فصول!ثلاثة إلي الكتاب نسمنا ند و٠ 

البدايةثلة أمفيه ونتناول هنا؟(. نحن )لماذا بعنوان! الأول لمصل ا~ 
والتجاوز،والتعقل التفكير علئ قادرين وكبثر كمخلوقات بوجودنا المتعلقة 

وحلقهالمدبر الخالق اف ووجود وجوده، وغاية وعلة وبداية الإنسان وماهية 

بعضامتعرصنا كما فيه، كبشر وموضعنا وغايته الكون( وللنسق للخلق 

بينالحياة ونشأة الكون، نشأة ق البحث، تحاول الثي، العلمية الفلريات 
٠الإسلامي التوحيدي والتصور المعاصرة العلمية المعهليات 

٢٢







ُْءأء ُ ٠ َْ 

الأولاسل 
َُ>  ءوفأ3أض؛س1؟!





لان110وإول:1وا1ف 

عليهانبتي الي النيات بعض نتعرض أن بمكان الأهمية من علة ل٠ 
التساؤلأتعليها تبتى مشركة أرصية على الاتفاق نملح حتى نقاشنا، 

والإجابات•
حقائقهي بالبدهيات، نس إنسانية معارف ثمة أف الأولئ؛ لمسلمة ا~ 

العقليةالمقدمات هي نقمدها التي والبدهيات لإنكارها، سيل يوحد لا 
ونقيضهالشيء اجتماع أو أو الكل، من أصغر الجزء أو ت مثل ية، التامي

ألأو الوقت(، ذات ل موجود وغير موجودا، الشيء يكون مستحيل)كان 
البدهيةلمات المآخر إلئ علة، معلول لكل أف أو الاثنين، نصف الواحد 

الإدراكعم بة مكتالبدهيات هذه كاف مواء عاقل، فيها يشك لا التي 
جونيقول ءلفولته)كما وحلال الإنسان ولادة مند التعقل وعملية الحي 

اممه)كمابفهلرة اف الإنالعقل ق مركوزة مملرية مبادئ أوهي '، مثلا(*لوك 
مثلأ(ُ".خلدون ابن يقول 

للدراماتتاصيل مك-ز ومجالأتأا(> ممادرها الإ،لام ل القرف،)المعرغة الد عبد )١( 
٣(. ١٢ص)(، ٢٢* 'اكاسة،)٨ الطعة حدة، والبحوث، 

العالمي^المعهد والفلمغي(، الديني الغكر ق المعرمة الزنيدي،)عمائر الرحمن عبد )٢( 
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ولالإثباما، تجريبي و\رهان عليها التأكيد يمكن لا البدهيات وهدم 
اقالإنللعمل ية تآميمدركات هي بل استدلال، إلئ ولا نظر، إلى تحتاج 

١التسليم دون الإنسان وجود يستقيم أن يتصور لا  أيالت مإذا فإنك ، ٦٠
دونالفور، على )شيئين( ت لأجاب شيء؟ زائد شيئا يساوي كم ت نخص 
عالئللرهنة ولا الشيء، هذا كيفية لمعرفة ولا لفلسفة، ولا لدراسة الحاجة 

فوله.صحة 

شيءإلي العمل توجه بعد تحتاج ارلأ الأولية العقلية المبادئ فهده 
منلذاته المريح العقل يوجبها التي القضايا أحرئت بعبارة إثها أي أمحلا، 

الاستدلالعقلا يجوز لا البدهيات هد0 فإف لدللث، عليها،؛"'. زايو معي غير 
اولمدركا كان ارما حزم! ابن يقول كما لذاما، صحيحة هي إذ صحتها؛ علئ 

أصلا؛<"'.امتدلأل عليه فليس والحس، العقل 
بيئة،القانون نقمدها التي العقلية والبدهيات الضرورات أهم ومن 

سبببلا الأقل على أو علة، بلا يحدث شيء لا ااأده معناه! السببية وقانون 
بدلاالشيء هذا وجود لسبب، قبلي بعليل الإفادة يمكنه ما شيء بلا أي محدد، 

تماناءام،مختلف، نحوآخر على وليس المحو، هذا هوعلى ولماذا عدمه، من 

(.٣٤)٢ ص (، ٢٠١٩٩٢)الأولن، الفة الرياض، ال>د، الإملأس،.كب =للخم 
شه،ص)أمم(.المدر )١( 

ئصاءوانمل(،داراتجل،يرون،،)1ه؟ام(،
<Y/o.)Y؛

أحمدححليل،إدرافت أحمّد خليل ت تعريب، الفالمية(، لألأتي رموموعة لألأتي، أندريه )٣( 
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كلبأن ررفالعلم أصلا، انية إنمعرفة أية لقيام وصرورى تأسي القانون وهدا 
ُ•صرورىُ' فطري علم ع محدث من له بد لا محدث 

لأنهالبدهية؟ غاية ق دامت ما اس الأسمن الملمات هده نطرح لماذا 
البدهياتهذه فيها يكدب مرحلة إلئ فيصل البشري، العقل ينحرف، أحيانا 

إلمثلا ~ له ت، قلفإذا بدهيه، بادئ بأي يؤمن يعود فلا الأساس، من 
برهان؛إلى ؤيحتاج مؤكد، غير أمر هذا لكان فال الواحد. س أكثر الاثنين 

ت،ليهذه إف ه-الات بت،• حادث ولكل علة معالول لكل إف له؛ يلت، ؤإذا 

كانت،إذا معرفة أية بتاء يمكن ولا النقاش، من قائده فلا وعندئد عقلية! حقيقة 
رفعفقد الأسباب، رفع *فمن المخافت،، عند ة تقن مغير التيهيات هذه 

العقل«"'.

وقللالقطة، من حالة ق ظقئع الغزالي أبوحامد الإمام و؛، وقد 
حتىالمنطقي، التفكير قواعد أبسهل إلئ شكه وصل حتى شيء كل ق يثلث، 
أنفالمشكل الثدهيات، على اق الإنالعقل ية تأمحيليؤكد وعاد اش، هداه 

لإمكانسل لا فائه الثدهيات إنكار مرحلة إلئ يمل عندما الإنان الحقل 
التفكيرفواعد هل أ؛كانت، لو لأئه الإطلاق؛ عالئ انية إنمعرفة أي بناء 

*أم(،)ا/هه؛(.٠ =عوواوات،منشوراتعويدات،بيروت/واريس،الطيعةالثانية،)١ 
(،٢١٩٩١سعود،)بن محمد الإمام جامعة والعمل(، التل تعارض تيمية،)يرء ابن )١( 

.(٢٢٣/U)

(،٢١القاعرة،)٣^١٩ المعارف، دار الدنيا، ساليهان ت تحقيق اكهانت،(، رمانتؤ رثد، ابن )٢( 
صره\/ي(.















علئالإنسان •خصائص أخص أو هي والأ-؛مرةت الثاكة النسئمة -
قدرتهل وإثما أوتراكمها، المعالومات،، حففل علئ قدرته ق ليست، الإطلاق 

عناؤل ُااتيهتم الذي الوحيد هوالمخلوق الإنسان إف أي التجاوز؛ علئ 
الألمافالفيلسوف عليه أطلق وهوما _؟(، يكتفي ولا )لماذا؟(، 

انيءُأ'.الإنللوجود المحدد الأزلي الخالد راالعامل هيدجرت مارتن 
الكيميائيةالخصائص يدرس علم لها ~ مثلا ~ الهلبيعية الظواهر فدرامة 

أماذللئح، وغير الحية الكائنات وأعضاء الأرض وطبقات الفيزيائية والقوانين 
الحياة،وحقيقة الموت بعد وما )الميتافيزيقا(، الهلبيعة وراء ما حول الموال 

أوبالأديان تتعلق أخرئ مباحث، فهدم الخرقة، اكتساب وطرق القيم وماهية 
بالفلسفة.

مشروعةأصتلة ته ليالإنسان تورق التي الوجودية الأمثلة فإف لدات 
القلقهذا لأف اق؛ الإنللوجود ملازمة صرورية أمثلة هي ؤإثما فحسمسح، 

ذووالإنسان الأساس، س المخلوقات بقية عن الإنسان يميز ما هو الوجودي 
JLxJt  يرقصالذي هو ظك يري المالوهاب عبد بتعبير — الواحد

فيه،يعيش الذي الأف المائي العالم يتجاوز يهتم ولا الوجودية، الأمثلة 
والملاحظ—ةبالدنيا إلا يعرف ولا اكنيوي، الخادي الق علن فينغلق 

والوحيالموت ق أوتفكير متتافيزيقا من ذللث، دون محا كل يعتر ئم والحس، 
لهاأهمية لا هامشية أمور لأثها بالا؛ لها نلقى أن تستحق لا أمورا ذللثج ونحو 

مصر،الشروق، دار والعرب(، الشرق بين )الإسلام بيجوفيتش، عزت علي عن• نقلأ 
)٧٧(.ص (، ٠٢٢  ١٣الثاكة،)الطعة 
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المعرفةله حملت رافمن آخر• موصع ق ويقول ُ، الأء-والااُأصح وهدا 
إلاوالإيمان المعرفة له تحصل لم ومن عاليه، يجسا لم الفلر بغير والإيمان.. 

عليه(('■'.وحب يه 

ألنجد فاقتا الكير؛ وغيرهما والغزالي لانج حيمري عكس وعلن 
ؤدكتفرن)لماذا( الغاية عن بالسؤال بالأ يلفون لا كثر محاصرين ملاحدة 
يقولكما فقهل، المائية بالظاهر إلا يهتمون فلا )كيف(، الكيفية عن بالسؤال 

مححيف،محوال هو لمادا( ئ) وال الا رامحييي ت ~ مثلا ~ أتكنر بيآر اللحد 
انالإنصفات أهم من صفة يعطلون الن|ين أولئك أمحخف فما ، ٠٣٠١١فحس، 
محوبنهاورالألماييرآرثر الفيلسوف وصف أصدق وما والتقدم! العلم ؛دعوئ 

ناقمونهم وجودهم طارئ حول يفكرون لا الدن راأولئلث، فيهمث قال عندما 
عقا1ااا"،.

تيقول حيح، ظلئته المعيري الوهاب لعيد باقياأس الفقرة هده ونختم 
وغيرالمائة، للطبيمة/ متجاورا البشرية للطبيعة آخر حانتا هناك ارولكؤئ 

 )٨(.)١/a(،)اينبمة،)درءمارضاكلراسل
المجعض،)ما/ه•؛(.)٢( 
٢،(;' • ٩ رعام هوما ١^٠١ حامعة ل دوكنز ؤيتثارد ألقاها محاصرة )٣( 

\v^^^outubexora/\vatch?v=niT4EWCRfdUg
محوالق التفكير يحاول من لكل والتسفيه التحقير، دائم خصوصا دوكنر اذ والملاحظ 
)زذا؟(.

يعنوان؛( TED)متمة على له حدث ق هولت، حون الأمريكي الفيلسوف عن نقلا ( ٤) 
موجود؟(.الكون )لماذا 

 Mاhttps://www.youtube.co_atcli?v=zORlJlJqJd8

٣٨







1ولول...1ووجود ااثاا7ات الاد 

لوجودناممة؟اهل ا محا؟ لماذانحن 

هوالوالالبشري العمل يهلرحه الذي المركزي الوجودي الوال إل 
أنقبل فعلينا صحيحة إجابة إلئ نتوصل أن أردنا ؤإذا وجودنا، هدف عن 

توصلنافاذا اس، الأمحمن وجودنا أصل ق ننظر أن وجودنا علة عن نبحث 
كصاعتماما وجودنا، وغاية قيمة منه نتنبهل أن امتهلعنا وجودنا لأصل 

صنعها،مبب، وجهلنا وظيفتها نحرف لم آلة وجدنا أثنا افرصتا فلو الألة، 
طريقعن لصناعتها — أرسعلو'*؛ بتعبير — الغائية العلة محرفة يمكننا فاثنا 

انبالإنيودي الألة أصل عن فالبحث، صنعها، الذي الإنسان من الاستفسار 
البداية.من الألة أجلها من صنعت، التي والغاية الغرض معرفة إلئ 

أصلتا،عن هوالبحث، وجودنا غاية عن للبحث، الأولى فالخهلوة وعليهت 
بسيطةالإجابة وجودك؟! أصل ما القارئ؛ على السؤال نطوح هاهنا ومن 

والوالدة؟الوالد قبل كان ماذا أحرئ؛ مرة والسؤال ووالدتكا. والدك وهي؛ 
حتئتنتهيإلئآخرالسلسلة، التسلسل ؤيستمر والجدة. الجد الإجابةهي؛ 

سيدناآدم؛هه.البشر، أول إلئ 

٥I ٦ / ابق،)١ مرحع الفلسفية(، لألأتي )•وموعة لألأتي، 
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ملم؟الكن ماذا 
قبلهحية لكئنات من الإنسان تطور وهل التطور، فم، الأن تعرض نلن 

إلىالتطور فكرة مناقشة نرجئ ويهق، القه من مثامحرا حلما لكن وجوده إل أم 
الحياةأف نتفق قاما الإجابة؛ لكنت ما وأيا اممه بإذن — الثالث، القمل 
منهاحية، لكينامت، عدة وجود سبقها بل ظهورا، الحيوايت، أول ليت، البشرية 

ظهرما ومنها عديدة، سنوالتا قبل انقرض ما ومنها البوم، إلل هوموجود ما 
الأساس.من الإنسان وجود قبل وانقرض 

حيكائن حياة قبل كان فماذا اخره، إلئ ل لالتذات، نمارس ومح
ستنتهيالتي المسلسلة آخر إلئ قبله، ما قبل لكن وماذا قبله لكن وماذا إ معين؟ 

نقهلةوهي الأرض، كوك—، على الحياة فيها ظهرت، زمنية نقعلة أول عند 
وهذهالأن بين الشديد للتباين بالطبع؛ دقيق بشكل حا-أا نتطيع لا تقريبية 
يذكرهبما حالماصية، المن من الملايين مئات، منذ وقعن، التي النقطة 

الحديث،.العالم 
الحياة؟قبل كان فماذا حياة، هناك يكن لم المتخلمة القطة تللث، وقبل 

وءحموقبل ككويت،، الكل طور ق صخرية كتلة عن عبارة الأرؤس لكنت، 

فيهويظهر د ويتمن. يتش،كل الكون كان الأرض ل،كوى_، الصخرية الكتلة 
ذاتمارسنا فإذا والمجوم، والمجرات الكواكبج وتتجض وتنفجر المجوم 

يكونأن بمرض ما إلئ سنصل فإما الوراء، إلئ الرجوع ل المسلسل ل المهج 
تسوالبن أمام نا أنفنجد وهنا للكون. بداية 

ت،
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علمتا،مقبولة الفلرية هدم تعد م فلالمستقرة، الحالة نفلرية ق أ->يتا 
قلتا حاجة لا فاثه لذا تفسيريُ'؛، كتموذج برمته العلمي المجتمع وامتعدها 

بأزليةالقول صار هد0 أيامنا ق لأل الكون؛ وقدم بأزلية القول على الرد بحل 
إدؤيرتشسخ جعفر الدكتور يقول يتبناه، يذكر احد يعد لم باهتا قولا الكون 

منحا افه أنزل ما حبالأيتج ل — العلم باسم ~ بحون يالملحدين ارفبعص 
~العفليم الانفجار ننلرية مقدم قبل يتخيلون أوكانوا ~ يتخيلون إمم لهلان، ٌ

ولمإله يخلقها لم أزلية ذرات المضاء، ق ابحة مذرامت، هتاللقح كانت أنه 
مقصودة،غاية إلئ ير نلا وجهها علكن هائمه فيها ذرة كل محرك، يحنكها 

الجزئيات،تكونت، اللقاء هذا ومن أحرئ، بذرة تلتقي هذا هيامها ق لكنها 
قالهما عليها ينبهلق الخيالات وهذه وهكذا. العناصر، تتكون الجزئيات ومن 

ماذكرتوهالفيض: ل نفلرية)أقلومحلين( تقرير من فرغ أن بعد الغزالي 
عنالإنسان لوحكاها خللمات، فوق فللمات التحقيق وهوعليل تحكمات، 

مزاجه((أ".سوء علئ به لأستدل رأه، منام 

اعتقادهناك صار ؛''؛، JuJLpعلمية ملاحقنات وبعد ، ٣١٩٦٦عام فمنذ 

الذي( Big Bangالعثليم)الانفجار مع حدنت، بداية له الكون باق حازم سبه 

William Craig, Kalam Cosmological Argument, Macmillan Press, London, )ا(
.113 .1979, P

؛؛^؛Lij_!lنعص عقلأنةإملأب •ناتشة إديص،)الغتزياءووجودالخالق: جعفرشخ ر٢( 
٠السعودية،)انيان، مجالة الغرسن(، والملأمنة  (.ص)٢١٨،(،  ٠١

3) Rupert Sheldrake, The science delusion: Freeing the spirit of enquiry,)
.35 .Hodder&Stoughton, London, 2012, p
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التي( Initial Singularityالأود)القردة انفجار ْع كله الآكون حلاله نشأ 
مدهوحجم الأن، الكون ق الموجودة والمائة الطاقة كل علئ احتوت 
طاقةوذات الهلبيعة ق لها حجم لا الصغر متناهية فهي يتمور، لا المقرئة 

تتدثرالأن نعرفها كما الطبيعة قوانين إف بل حا-اا، يمكن لا مائية لا هائلة 
فيرياسا،مفهوما تمثل لا رافالفردة المقرئة، وانفجار ظهور لحظة عند تماما 
النخلرياتعندها تختفي نقطة إما فيزيائية, نظرية عبمر تكييفها يمكن لا لأما 

الفيزيائية«ُ".

والكدر( Audrey Mithanyاف)مثأدرى ان الفيزيائيدرس وفد 

عامل بداية( للكون )هل بعوان بحث، ل ( Alexander Vilenkinقلدكن)
فكرةمن التهريب، جميعها تحاول الكون لنشوء مهلروحة نماذج ثلاثة  ٢٢٠١٢

يبدوأماسيناريوهات ثلاثة إلئ هنا تعرصتا ارلقالس فقالأت للكون، بداية وحوي 
أنبامكانه ما منها ليس أنه الواقع ل ووحدنا البداية، يتفادى لطريق تعرض 

الاصي،اُ''.ق بداية بلا يكون 
عمرهي منة( مليار  ١٣.٧حوالي)منذ المقرئة هذه انفجرت ومحي 

حلالول ظهورها، بعد حديث، وانفجارها الأن، حئ ظهوره بل>اية متد الكون 
٣٦ال—، مأس ١ ٠ إلى العلماء بعض ]يقدرها الثانية من حدا صغيرة أحزاء 

David Bcrlinski: The Devil s Delusion: Atheism and It's Scientific )را
.81 .Pretensions, Basic Books, 2009, p

إذنيمن حالث،، مخلوق، لكل كان "!ذا الإلحاديةت الثبهة نقد ااد"ت حلق عامرك،،)نمن مامي )٢( 
لندن،تكوين، مركز الكرم—مولوجي(، والقد غي الملالتحمق ضوء ق ا٠ افد؟ خلق 

(.١٢١•٢م(،ص)١٦)
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j التضخم)بفترة سس ما وهي الثانية، من حزء  [(Inflation  حرارةدرحة
وبدأت(، Quarksالآكواركات)نشأت مئوية(، درحة تريليون ١ )• إر نمل 

تكوينمعدودة ثوان بعد ا تلتهثم ات، والبمروتونات النيوترونتشكل 
قهدا كل يهلة، البالكيمياية العناصر تكونت ثم والذرات، الإلكترونات 

تتابعالتضخم فترة وبعد الأساس، من يعقل تكاد لا التي الزمنية الفترة هدم 
جراءالأحرئ الكيمياسة العناصر ونشوء المجوم، وانفجارات نشكل 

النجوم.انفجارات 
وآثارلدلائل الفائت القرن من العشرينات ق العلمي الاكتشاف ومثذ 

الكون،لنشوء النموذج هذا يحفى العلماء من كثير حاول العفليم، الانفجار 
هوالعفليم الانفجار نموذج وصار بالفشل، باءت المحاولات حم.ح أف إلا 

لنشوء— متهم الملاحية حى ~ العلماء أغلب عند والمقول المقزر المموذج 
والكونالعظيم الانفجار لحفلة ط أيه بالذكر وحدير الألفيتان، منذ الكون 

الكونإف تقول: نفلريات عدة وهناك يتوقف، لا مستمر توسع ق زال ما 
ماؤية،الالأجرام بين لتساوي الهلرد قوئ فته وستتوقف ^١، ١٠٣ميمون 
يتلأسنحتئ ه، نفعلى الأنكماس ق الكوي الفضاء ويبدأ التمدد، فيتوقف 

الوجود'''.من تماما 

مسبوقغير حادث وجودها أف أي تكن؛ لم أن يعد المفردة كانت وقد 

الطاثي،باسل محمد اننلر! الكون، وننوء العغلٍم الانفجار نظرية حول للأستزادة ( ١ ,
و!الإيمان(، ومعارج العلم مدارج الكون؛ )صيرورة 

Stephen Hawking, A brief history of time, Bantame press, London,ا 988.
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الخارجيالمضاء هو ليس والعدم العدم، سبقها المفردة إل أي شيء، بأي 
بعضنوربما ، 4ilj9علئ يحتوي المعروف فالفضاء بعفى، اليتخثل كما 

العناثة،غياب فهو العدم أما أيما، والمواد الكيميائية والعاصر الغازاُت، 
شيءهواللأ شيء، كل وغياب والمكان، الزمان وغياب المادة، وغياب 
حرما.

)فل(*فالعدم (: Heinz Pagelsباجلز)هاير الأمريكي الفيزيائي يقول 
موجودة،مادة ولا زمان، ولا مكان، لا نخاله، يمكننا زلخ هوأتم الكون حلق 

عدد«ُ'ُ.ودون أزل، أو مدة ودون موصع، دون عالم إنه 
الظرياتبمص أولا ستعرض اولأتنا، ترحالة نستكمل أن وقبل 

المرةبىذ0 القول يتزين ولكن الكون، أزلية فكرة تدؤير إعادة حاولت، التي 
الظرياتتهدم أهم ومن العلمية، والشهادامت، بالمصهللحات 

(:Multiverse theoryانمددة)الأكوان نغلرية )١( 
الملاحية،من كثير ؤيعتنقها الإلحادية الأوساط ق النظرية هزه تنتثر 

إثهالنفلرية تقول هويج، سشفن المرموق الفيزيائي مروحيها أشهر ومن 
الكونبجانب الأكوان، من مائية اللأ إلئ يمل ربما حدا كبير عدد يوحد 
سببتنشأ كونية( يثكل)فقاعة الأكوان هذه من كون وكل فيه، نعيش الذي 

الأنفجاراتق يتسبب الفقاعات هذا واصعلدام ما، الخاصة المفردة انفجار 

,Hcinz Pagels, Perfect Symmetry: The Search for The Beginning of Time (ا)
New York, Bantam Books, 1985, p. 365.
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المتعددةالأكوان نظرية كاك وإذا المغلق، كوننا تحكم التي الق-واذين من 
يستدلفكيم، الأحر، عن كون كل ق القوانين واختلاف الأكوان بتعدد تقول 

أصلاأدرات—ا ما بل أخرئ؟! أكوان وحوي على كوننا ق موجودة بقوانين 
حننالأمحرئ الأكوان ق نمها الدرة بل الدرية، تحنن، الجزيثامحت، بوجود 

الفاسد.والقياس المهلقية لالخغاكلات نعود أخرئ مرة عاليها؟! نقيس 
إذردا، لها نقيم أن من أعجب فهي ( String theory)الأوتار نغلرية أما 

قتواجدها يمكن كمومية تحننا ماينتح جاصغر هى الأوتار ارإ تدعى انها 
الأوتارهذه حول ثيء بأي التام جهلنا ورغم يعد! نكتثفها لم أئنا إلا الكون، 

الأوتارهده باق ثقة بكل تمرح ~ العلماء من وغيرها — أماندا فإف المزعومة، 
كثيرةأبعاد ل وجودها ؛_، المتحدية؛الأكوان هده جمع بين تربهل التي هي 

إفيقولون! النفلرية هده أءحا'،_ح إف إذ مهمة؛ نقهلة وهاهنا الوقت،! مس نق 
الأربعةالأبعاد تتجاوز أبعاد ق تقع — الأساس من وجودها صح إذا — الأوتار 

الأوتارفيها تتواجد التي الأبعاد وتمل كوننا، ل والمكان الزمان عن  jyCالتي 
بعضهناك أن بل أبعاد'"، عثرة حتن أو تسعة إلئ العلماء بعمر خمين تل 

العملةهده بّتا و؛بعدا'"، وعشرين سسحنؤ ق نفع أنما يمترص—ون العلماء 
إثبات،أوحتئ أوتجربتها ملاحظتها يمكن لا ببساطة الأوتار فإف الوجودية 

( ا ١  Brian Greene, The Elegant Universe: Super - strings. Hidden Dimensions and
the Quest for the Ultimate Theory, Vintage Books, New York, 1999, p. 201-
204.

الأوتارنظريات جمع لتوحيد طريقهم ل أمم فقرلون ذلك من أبعد ءفزْ الملاحية بعثس ؤيقفز 
.(M Theory)( إمنظرية ئ) يعرف فيما واحد نظرى إطار تحت 

David Berlinski, The Devil's Delusion; Atheism and It's Scientific ر2)
Pretensions, Basic Books, 2009, p. 118.



قوليت حانة)الغيب(، ق تقع إثها أي أصلا! تخيلها يمكن لا بل حهلئها، 
(D^vid Grossروس)ج ديفيد الأمريكي الفيزيائي دير وهوما حانة)العلم(، 

متحدثاالمؤتمرات أحد ق وضوح بكل يمثح لأل نوبل جائزة على الحائز 
نتءحدث(('أ'.ماذا عن نعلم لا ،انحن قائلاتالأوتار نفلرية عن 

فإلبالفحل؛ موجودة كانت، لو حتى للأوتار شهودنا استحالة وبسسب، 

متحمثاكان الذي ( Daniel Friedan)فريدان دانيل الفلري الفيزيائي 
الأوتارنظرية مشكلة يلحتس الماصي القرن من الثمانينات ق الأوتار لنفلرية 

محددةراتؤ تم اية يقدثم هلع تلا الأوتار ررنفنريه دارلأ. اعرافه عند 
تمتلك،لا الأوتار نظرية تقييمها، يمكن لا أثها كما بالكون، الحالية لمعرفتتا 

مرشحة((رآء.فيزيائية كثفلرية مصداقية أى 

قأقها يجد المتعددة الأكوان نظرية إلى الناظر أف بق؛ سما وحادصة 
بهالاستدلال عقلا يصح لا علميا باطل هوقول، بل علمتا، قولا ليت، الحقيقة 

الفآكرةصلخ العلرح هذا أل عن فبعيدا الميم، من المقرئة ظهور عالئ كدليل 
أفالعلوم من أيه إلا أكثر، لا منمق بشكل ولكن المائة بازلية القائلة القديمة 

قياسهأو شهوده ممكن غير عن)غيبا( كلام هو الكون نسقنا حارج كلام كل 
الأكوانعن حديث، أي يصبح بالتالي أوصحته؛ حطئه أوإثبات أواختياره 
وليس)علم(.عن)إيمان( هوحدينؤ إثما الخرافات من ذللثؤ أوغير المتعددة 

أما، الميتافيزيقا( ) الطبيعة وراء أوبما بالغسب،، التصديق هو فالإيمان 

The Last Word, 'Strings and M - theory are based on little more than fancy (ا)
maths and a grab - bag of ideas', BBC Focus, p. 98, May 2006.

-Daniel Friedan, A Tentative Theory of Large Distance Physics, arXivihep ر2)
th/020413lvl, 17Aprn2002, p. 6.
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النظريةفقبول إثباته، يمكن حتى والتجرب للرصد يخضع أن ند فلا العلم 
لاكخطةوقابلتها (، Testability)للاختبار قابلتها مدئ علئ يتوقف الخلمية 

(Falsifiablility ،) فهيللتجريب إخضاعها يمكن لا التي الأفتراضات وكل
الأكواننظرية أو وبما الإطلاق^، عش علمة قيمة أة مملك لا افتراضات 

منثكل بأي خعلئها إثبات حتى أو قياسها أو تجريبها يستحيل المتعددة 
لذلكالدليل. يتطيب، علم وليت، التسليم يتطلب إبان إذن فهي الأشكال؛ 

(:Craig Callendar)كاندلر كرج كاليفورنيا بجامعة العلم فيلسوف يقول 
عليهمحكوم حدتا متظل محوكئج -يا يؤمن الش المتعددة الأكوان نثلرية ررإن 
للأختيارااُ*'.القابلة بعدم أبدا 

ريتشاردالفيلسوف قاف التوهم؛ الافتراضي هذا عدم)علميةا وبسبب 
تكريأكسفورد بجامعة الفلسفة أمتاذ ( Richard Swinburne)-ويشيرن 

قمةتمثل المتعددة الأكوان ننلرية ءإل ت فيقول الميتافيزيقي القول هذا 
أحد( John Polkinghome)بولكجهورن حون يوافقه كما اللأعقلأنية«ام. 

فيزياء،ست، لي~ المتعددة الأكوان ~ ®إلها بقوله! الظرية الفيزياء علماع أبرز 
للأيمانواحد علمي سبب يوجد ولا ميتاثيزيقية، فكرة الأحوال أحن ق إنها 

التعدية(("*.الأكوان من بمجموعة 

,Cari Sagan, The Demon-Haunted World, Headline book publishing, London ( ا)
1997, P. 198.

(2) hاtps://www.newscientist.com^logs/cultu^elab/201^ - hawking -
says - theres - no - theory - of - everything.html

(3) Richard Swinburne, The existence of God, Oxford university press, USA.
2004, P. 165.

(4) John Polkinghome, One World: The interaction of Science and Theology,
Templeton Foundation Press, USA, 2007, p. 95.



علئغائب بشيء الاستدلال يمكن فلا تاسسسية، قاعدة هاهنا وندكر 

وإثماإله(، وحوي عدم علئ كوننا خارج باكوان )كالاستدلال غائب شيء 
)كالاستدلالغائب سيء على حاصر بشيء يكون المقبول تدلال الاس

الرسالة(.صحة علئ بالوحي 
الإجابةانمددة؟! الأكوان بفكرة الإيمان عش البعض يصإ لماذا لكن 

كخالقافه وحوي إثبات هو المتعددة للأكوان الوحيد البال.يل لأف اطة؛ بب
هذهتنجح م لررإذا ت فتقول ها نفحفر أماليا بدلك تعترف كما للكون، 
'.١٠ه،،نفالعلم عن والتخلي للهلبيعة هوحارق الوحيد فخيارنا الطرية، 

(:Oscillating universeالمارجح)اعون نظرية )٢( 
الحلممجال من ترؤ"اا ق المتحل.دة الأكوان نظرية ْع النظرية هده تتشابه 

مماللانكماش يتجه هوالأن كما الكون أف فتمرح الميتافيزينا، مجال إلئ 
وقت،ياق حتى فشيئا، سيئا مكثف، بشكل والهلاقة الحرارة تجمع إلئ سيؤدي 
يدفعهامما للغاية، وكثيفة صغيرة مفردة إلئ ومادته الكون طاقة كل فيه تتكمش 

قوانينمنتجة؛دللث، آخر، عقلينا انفجارا لتحاو>ث، أخرئ مرة الانفجار إلئ 
وهكذاأخرئ، مرة الانكماش ق ومادته الكون كتلة تش.رع ئم عشوائية، طبيعية 
فيزيائيةقوانين تنشأ المفردة فيها تتفجر مرة كل وق لاماية، ما إلى الحال يتمر 

للممردة،الأنفجارات هذه لانفجارأحد محفلوطة نتيجة إلا نحن وما مختلفة، 

Amanda Gefter - Why it's not as simple as God vs The multiverse, New (ا)
Scientist, 6 December 2008, 2685, p. 48.
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وعلميا،منطقيا ممتنع ائي اللانهوالتلل نؤاية((أاآ، غير إلى أمور علمي 
اض.بإذن قليل بعد النقطة هذه حول بيان لمزيد وستاق 

مقومحلبعد زخمها اكتسبت المتأرجح الكون نظرية أن باليكر وجدير 
الكون"'،ير لخف(^^^ Steady state theoryالمنقرة)الحالة نظرية 

الكاتبيوضح كما للكون، بداية بوجود القول لجنس، إلا يبتدعا لم وكلاهما 
الانفجارنظرية و إشاكال »أكر (: John Gribbinجريبن)جون اJريطاق 

كانالذي ما لاهويا، يكون قد بل في، فلإشكال هو الكون لأصل الكبير 
الحالةنظرية لإعطاء كفيلا كان وحده الإثاكال هذا الانفجار؟ قل هناك 

الخغلريةهدم بين العارض بوجود ، للأسفلكن أولية، حماس دنعة المنقرة 
الأفضلالطريق فإن المرصودة، الملاحنايتج وطبيعة المنقرة[ ]الحالة 

مفردةمن متمددا فيه الكون يكون هونموذج المشكلة هذه حول للالخفاف 
مائي«"'.لا بشكل دورته ويعاود أخرئ مرة ه نفعلئ لينهار 

(:Quantum vacuum fluctuationsالكئي)الفراغ تذبذب نظرية )٣( 
لهايروج التي الكون نشوء نغلرياُتح أشهر من - تزال ولا - كانت، والتي 
ألفالذي ( Lawrence Kraussكراوس)لورنس رأسهم وعلئ الملاحية 

مصطفنمطعة الثمست(، الرصالة شرح ق المنطقية القواعد الرازي،)تحرير الدين قطب )١( 
سر،)ا/أا،ام(،ص)أ\(.الحلي، ١^ 

القه.شاء إن قليل بمد النغلرية هده عن 'نتحدث، )٢( 
William Craig^alani Cosmological Argumenl^acini )3ر

.122 .1979, P

٥٥



شيء؟(لا بدلامن شيء هناك لماذا شيءت لا من )كون المشهور كتابه حولها 
،(A universe from nothing: Why there is something rather than nothing?)

تظهرالدرية تحت الجسمان أل اكتشفوا الفيزيائيين إف النظرية! هده تقول 

الطانةق ا تعيين يحدث مما مستمر بشكل الكمي الفريغ ق تلقاسا وتختفي 
كلهالكون هذا يكون أن يمكن وباكالي الفراغ، هدا ق ما نقطة ق الموجودة 

تلقائيا.وتختفي الكمى الفراغ ل الجسيمان هده تنشأ كما العدم من نشأ 
ذالفراغمتعمدا؛ علمثا تقليلا تمارس أيها النفلرية هده ق المشكلة 

فهدهالعاو،م، بمعنئ فراعا ليس الدرية نحست التعلق؛الجسيمان الكمي 
وموحاتطاقة إلئ مباشرة بطريقة قياسها يمكن مادة من تتحول الجسيمان 

المفصودالكمي الفريغ إف أي والعكس؛ مباشرة غير بتلريقة قيامها يمكن 
شيءلا ولمس )وجود(، شيء فهو وباكالي بالفعل، طاقة علئ يحتوى 
(Robertكونز روبرت تكساس بجامعة قة القلأستاذ ذللث، ويؤكد )عدم(، 

(Koons  !الفراغمن الافتراضية الجسميمايت، نشوء استخدم ررالبعض فيقول
المشاركةالطاقة كانت، إذا سبب دون الأشياء حدوث إئكانية علئ كدليل 

بضالتفريق ل يفشل الزعم هدا قاف حال: كل وعلئ • • كانمن• الوجود وفترة 
الميكانيكاق الحفي. العدم وبين وحميمامت، طاقة علئ يحتوي لا شيء 

للظهورالكشوف، غير السبب، هو ؤإيما شيء، لا ليس الفرنخ الكمية، 
.٠١٠١الافتراضية،للجسيمامت، الوقت، 

)الألوعيةوالانفجارالكسر(:بعنوان: محاصرةلروبرتكونز، 
http://wwwJcadem.com/officesAoons_
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النولهذا علئ ( Paul Daviesديفيز)بول الثهير الفيزيائي علق وقد 
المن المادة خلق يعني لا الكمي الْ-رإغ ل الجسيمان تثكل ®إل قائلا! 
أيالمادة، إلئ المريع هدا ق بالفعل موجودة طاقة تحول يعني ولكن شيء، 

تماما*"'.تمهل الطرية هذه قاف م ومن عدما، ليس هنا الفريغ إل 
ؤإثماالوجود، نقيض ليس النظرية هده تقمده الذي الفيزيائي فالعدم 

دائما؛مثامحر سكل قيامها يمكن لا التي الافآراصة الج،مايتج من هومزيج 
مباثرةُ"،غير بطريقة إلا قيامها يمكن لا مائية غير أحرئ أشكالا تتخذ لأيها 

العدمأي المحض، شيء فهواللأ دونا نقمدْ الذي الملقي العدم أما 
بالكلية.النظرية قياس يضل وبالتالي المفردة؛ ظهور مبق الذي المطلق 

(:David Berlinskiديفيد؛يرلمكي)الشهير وف، الفيليقول 
يتاصتوفر لا إنبما الرياصية. الميتافيزينا عن مع الكمومية ®فالكوزمولوجيا 

علةتقدم لا إنبا الأول، الكوق التساؤل على تجاوب، ولا الكون، لنشوء 
عندالفريغ ®فإن لدللثج الأول*'^"، الكوق التساؤل تعالج ولا الكون، لوجود 

عتلالفلأمفةاُ".المحفن هوغيرالعدم الفيزيائيين 
بجامعةالقلقة أصتاذ ( David Albertألرت،)ديفيد الملحد فان لدللث، 

هذاحول توله يمكن ما كل أرولكن قائلا• النظرية هذه على يحلق كولوميا 

(.١٣٤ص)آم(، • ١١القاهرة،)الثروق، مكتة عتل(، عمروثرين،،)رحالة عزت نقلا )١( 
2) Peter NViiberg, The science delusion: Why God is real and science is religious)

 12..myth. New Gnosis Publications, London, 2{X)8, p
3) David Berlinski: The Devil's Delusion: Atheism and It's Scientific)

.107-108 .Pretensions, Basic Books, 2009, p

(,٤ )٤ ص ابق، مرجع الد(، حالق )تمن ض )٤( 







لكنإيه فهويقول شيء• اللأ من حدث العظيم الانفجار إف يقووت ومن عدما، 
شيءاللأ انفجر فجأه ذلك وبعد شيء، للأ حدث شيء ولا شيء لا هناك 
شيءا'".كل وحلق ب بدون 

العدم،من الكون حدوث يتخثل عندما يضطرب العمل فإو وعاJهت 
حالقبوجود يؤمنون العلماء من ك؛ير تجعل ما هي خصيصا المسالة وهده 

يقولكما ؛الأديان، حتئ ولا الإله، هدا بصفات لا عالمهم عدم رغم للكون 
هناكيكون أن ند رالأ الفلك: علم رواد أحد ( Allan Sandage)ّانديج آلأن 
الوجود،لمعجزة هوالممير هذا ولكن هولغر، لى يالمية الإله منفلم، مبدأ 

شيء*ُلا من بدلا شيء هناك لماذا أي 
أمرفهدا ه؛ ينفه نفأحدث حادثا الكون يكون بأن اكاي، الاحتمال أما 
اللأمن ه نفينتج أن يمكنه شيء يوحد فلا تناقصا، يولد لائه عقلا؛ مرفوض 

شيءيوحد لا كما ذاته، الوقت ل موجود وغير موجود شيء يوجد ولا شيء 
الدائري،الدور مغالطة ل يوقعنا ذللن، إ0 إذ نمه! الوقت، ق وحالق مخلوق 

قبلكونه فلزم عليها، متقدما ه لفعلة لكن ذاته، أحدث قد الكون لكن *فان 
محالاا'٣'.وهدا يكون، أن 

الطرحبذلك يعرف سمسثا كوينتين الفيزياء فلسوف رأت عندما للغاية تعجن وقد ( ١ر 
منثيء، بلا شيء، لا من حثنا تل هوأننا معقولية الأكثر ءالتمور ةالات عندما المضحك 

أجللأشيء'إ
Wiiliam Craig & Quentin Smith, Theism, Atheism, And Big Bang Cosmology,)

New York. Oxford University Press, 1993. p. 135ر.
.Allan Sandage, New York Times, 12 March 1991, p. B9 )2ر

(,٥٦)ص بيرومت،، الملمة، الكبؤ دار التوحيد٠، ءدلائل القاممى، الدين •جمال، محمد )٣( 









السببفإل وعاليه ذكرنا، كما ُنمسه ه تفيحدث أن للمخلوق يمكن لا إذ 
بدايةلا بياته، قائما أزليا، قدينا يكون أن بد لا العدم من الكون أحدث الذي 

لاحتاجحائيا المحدث الموجود/ هدا ولوكان له، مائة لا له بداية لا وما له، 
ؤيفللآحر، محدث من يوحد أن له لزم المحدث وهذا ليحدثه، محدث إلئ 

عقلا.ستحيل مائة لا ما إلئ والتسلسل مائة، لا ما إل محائتا التسلسل 
أنوعليه محلاحا، يحمل جنديا أل لفرض المقال؛ يتضح وبالمنال 

الرصاصةباحللاق الأمر الجندي يأحد أن بشرط السلاح من رصاصة يطلق 
منالأمر يتلمئ أن يجب الضابهل وهذا الرتبة، ق يليه الذي الضابهل من 

يوماهناك سيكون هل مائي، لا تسلسل إلئ وهكذا يليه، الذي الضابط 
رتبةمن يصعد ميفلل الأمر لأل لا؛ بالتأكيد الرصاصة؟ الجندي فيه سيهللق 

الهدفرأينا إذا ولكننا أبدا، الهدف يضرب فلن م ومن مائة، دون رتبة إلئ 
ما،نقطة عند التسلسل ينتهي أن لابدعقلا كان بالفعل، رصاصة أصابته قد 

الهدف.ق أثرها نرئ التي الرصاصة يهللق أن العسكري يستطع حتى 
أيالوجود(، ممكن و) مخلوق فالكون كله، حادث الكون فإن وبالمثل؛ 

قدالعالم يكون أن المحال ومن غيرْااُآُ إلى وجوده ق يحتاج الحالم هل.ا ارإن 
يستقيمقحتي لذا الدور، مغالطة ق قطنا يذلك إل إذ بنفه؛ ه نفحلق 

الأول،الموجد إلئ الأسباب تنتهي أن عقلا بد فلا العدم، من الكون حدوث 
عدمهمن ؤيلزم صروري وجوده إل أي الوجود(، )واجب وهوالموجود 

دارالمرملين(، وء؛اد0 المالين رب من رالمالم والعلم المقل )موقف صرى، مصطفئ 
(.١٧٦م(،)T/  ٩٨)١ يرون، المربي، الزان، إحياء 
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للزمأزلي أي قديم وص كذلك لكن لو لأيه والضرورة؛ العلية بهلريقة عنه 
بإرادتهأيها إلا يبى فلم الكون؛ حدوث بت وقد قديما، الكون يكون أن 

هذاأل ببمذا فثبت فيه، وحدت الذي الوقت، ق لها وتخصيصه واختياره، 
صفاتإحدئ هي )الإرادة( الصفة فهذه مختارا،"؛، مريد القديم الموجود 

ههن.افه الكون، خالق الوجود(، )واجس، الموجود هذا 

إلئبسيطة نظرة فلعل الكون، خالق لدئ )الإرادة( صفة استشئلنا وكما 

جداالشديد والتنؤع وصنعه دقته عفلم ؤإلى الكون، ق متناهي اللأ الجمال 
بجلأءلنا نوصح الصغر متناهية مفردة من صدورها رغم وأجزائه ناصره عق 

لكيموجود أئه منها! المريد، القديم الموجود لهدا الأخرئ الصفات بحص 
)الحكمة(.ولكي )العلم(، وكلي )القدرة(، 

إنإذ النواة، داخل البروتونات امتقرار القوية النوؤية القوة تحففل فمثلأ، 
تمنعالتي هي الكبرئ النووية والقوة موجبة، شحنة تحمل البروتونات جمح 

Xأقوئ؛٢ لولكنت النوؤية القوة ارهذه البعفس. بعضها عن البروتونات تنافر 
تغيير،بدون الأخرئ الكونية الثوابت، جميع بقاء ْع الحالية قوما من فقتل 

مامع والهليوم، الديوتتريوم من بدلا الهيدروجن مع البروتونات تتيمج ف
الحياةمحلهور يمنع مما النجوم، فيزياء ق كبرئ تغييرات من ذللث، يصاحمسإ 

البعل—يءالانصهار من يع ستات البروتونأن حين، الأرصى، علن 

٢٠)ص ابق، مرجع الإيمان(، )قمة الجسر، نديم  ٠.)
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بكلمنمهر الهيدروجين فإن الواقع ول الديوتيريوم• ل للهيدروجين 
حلالمسستهلك كله الكون ق الموجود الهيدروجين أن بحيث هولة، م

الكبيرر،''/للانفجار الأود الدقائق 
المسالفيزيائية الثواست، أحد أف م يعلأن الكريم القارئ ويكفي 

الجاذبية،قوة يفاد والدي (، Cosmological constantا0كوق()درالثابت 

بمقدارلوتغير ت، الثابهذا نشأته، منذ الكون تمدد رعة بويختص 
منواحدة وحدة بمقدار تغير لو أي (، ١٢٢سالب، أس ١ ٠ ق مفروبح ١ ر 
كانولنا باكمله، الكون لامار ( Decimal placeعثرية()وحدة  ١٢٢)

الطريةالفيزياء أستاذ فإل لذا اس! الأسمن أرض ولا حياة ولا بثر هناك 
كثينايتعجك، ( Leonard Susskind) jUjISLvL-،ليونارد ستانفورد بجامعة 

حذاحلقته إرادة دون صدفة وجد قد الدقيق الفبهل هذا مثل أل يدعون ممن 
فكرةت، ليعرضي، أمر الكون الثابمتج أف يعتقد أحد ءرلا فيقول! الثكل، 
يحضىامر هومجرد عرة منزله وعمرين مائه إلى منضيطا ا أن عملأنه 

كثيرهذا وجودنا، __، ق الحفل بموجبه يتحكم يلغ هناك ليس . . الحدقة. 
جدارا'يعيد ممهلح شطح، هذا جدا، 

عندمن ويالله، لوجود قاطعا برهائا يعتر للكون الدقيق الضعل وهذا 

الرهانهذا عبر وتتجلى الرعاية(، أو)دليل الفلم( برهان ئ) الإسلام علماي 

التطورؤإلئنثاة ذاكرة من وقفار.تج وعلمت، تاؤيخية نفلرة )الطورت الهسلي، صالح محمد ( ١ل 
١(.• )٧ ص (، ٢٢• ١ ٦ - ه ١  ٤٣٧الراض،)دلأتل، مركز اليوم(، 

littps://www.youtUbcxom/watcli?v=tB7jKtJjj )2ر
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عنامتتاحها يمكن التي ء الكون لخالق الكاملة الصمات من أحرئ صفة 
الكون،خلق هق اض إو أي )الرعاية(، صفة وهي ألا العقلي، الطر محلريق 

غيرمعقدة محلرق وعن ثديية بيئة يلائم بشكل قوانينه فيه وأولع 
وهداالبشر، حياة قيام لصلاح (''' Irreducible Complexity)للاخزال 

الكمال،.بصفات المتصف قه الخالق وحوي علق آحر دليل 
Anthropic (j)االأنيعرف؛المبدأ بات الدقيق ات5وز( الضتل وهدا 

(Principle  وأفلأكب، وكواكمجرات من الكونية العطيات أن ومسام
استقبالأحل من دقيق نحو علق صبطا صطت، قد ونحوذللث، وقوانين 
صبطهانم اي أنما)ضبطت( ونقول لحياته، بة المتاماليه ونمية الإنان 
يقولكما الضبط، بزا ه نفازام يمكنه لا ه نففالكون إلهية، ذات بواسعلة 

علئالمتحتم من كان أنه علق معللما دليل يوحد ررلأ ديفيزت بول المزيائي 
'.فيه®' التي الفيزيائية الثوابت من المجموعة -مذه يكون أن الكون 

العالمومحعه هوممعللح ( Ineducibic Complexity)للامحزال القابل غير التعمد ( ١ر 
علنالتركسة الأنظمة ال و< ؤيمصد الأموي(، دارؤين )صندوق كتابه ل يهي مايكل 

واحدحلرف لوشل. بحيتؤ اختزالها، يملئ، لا أحلرافح عدة من مكونة الجزيثي المتوئ 
بلتدؤيجي، بمشكل ينشأ أن يمكن لا الشام هدا وداكاليتغإف بأكمله؛ النظام لانبار منها؛ 

إنتاجعن عاجزة الهلمرات كانت ولثا محتوياته، بكل واحدة( )دفعة يفلهر أن يجِا 
حارحيممهمم وحوي علمن دلثل الأنفلمة هذه فإل واحدة؛ دفعة فورتم، بشكل الأنفلمة 
الظروفكل وحول هو يهتنا ما ولكن شديد، النقطة هاو0 حول العلمي والسجال أنتجها، 

الأحوال.من بحال تجزتته يقبل لا بشكل الأرض على الحياة لنشوء الموانة؛ 
2) Paul Davies, The Mind of God: The Scientific Basis for a Rational World,)

.161 .Simon&Sehustcr, New York. 1993, p

٦٨







فةفلأممن الملاحية جميع تعري التي الأزمة إلئ هن—ا ويشير 
المائيةالمكره عقبة ل التمثيل'''، قياس أزمة وهي ألا وموفطاييين، 

منالإنسان تعوده الذي التمثيل بقياس وتخدعها عقولنا على تسيهلر التي 
العقللأف صخمة؛ مثاكل ق ا توقعنالحياة،؛'" ل المائية الأشياء ة ممارس

قياسطريق عن إلا للمائة الفارق الخالق هذا ق التفكير يت3لح لا الإنسان( 
وهوطبيعي، وفوق حسي هوفوقا ما عر المحسنة الدركايتح قياسي أي التمثيل 

يقولهذا وفي، للمائة، مفارئا يكون أن عقلا بد لا الإله لأف بطلانه؛ ذكرنا ما 
بحوامحتا،ندركه الذي إلا ميتا نتصور أن نستطيع لا رأفتحن الرازي• الدين لمحر 

الأشياء.هازْ من يركب أوما عقولما، ل أونتموره نقوسسنا، في( أوتجد0 
لا((ر".معلومة غير فهي، ولذلك الأقسام؛ هده عن خارجة الإلهية والماهية 

وهذا(، ١ ١ )الثورئ،: 4 تن، لسقيلهث ؤ ت بأيه أمحرنا هفك افه قاف لذللث، 
الهلعأما المحيحة، لوظيفته الإنسان، العقل؛ بتوجيه الإلهية الهداية عين 

في،قال عندما الني، فإن لذا عقلا؛ فمتحيلر الغيب إلؤ، الوصول ق القلي، 
منثة; مول حى، وكدا؟ كدا حلق من بول• أحدكم، الشيطان رُيأتي، الحدسث<ن 

للقالق؛قمعا ليس فهذا ولثتته؛؛"'. بافه محكضد ؤلذلأ دلإ لإدا ر،ث،؟ا حلؤ، 

بنظيره.الشيء إلحاق ت التمثيل قياس ( ١ ) 

(.٤ ٢ ، ٤ ١ ) ص مابق، مرمع الإيمان(، )نمة الجسر، تديم )٢( 
والحكماءالعلمام من والمتاضن المظندمن أفكار )محصل الرازي، الدين فخر )٣( 

(.١ )٨٨ ص القاهرة، الأزهرية، الكليات مكتبة والمتكلمين(، 
عليه.متفق )٤( 
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التمثيلقياس امتخدام لعدم ئبوي إرشاد لمثاية هو ؤإثما الإنساق، الوجودي 
عنالمالكي نيد أيي ابن عتر فقد ولذا نموره، العقل ستطيع لا ما مور نل 

يأمرهيحنط ولا الواصفون، صفته كنه يثبغ لا ١٠مائلات الإلهية الذات 
ذاته(('ا؛.ماهية ق يتفكرون ولا يآياته، المتفكرون يعمر • المتفكرون. 
المتهلقية،النتائج هذه إلى توصلنا أن ويعد بق، مما كل على وبناء 

العظيمالانفجار نفلرية البداية ز العلماء من كثين رقص لماذا نفهم أن نستطع 
ظهورها،عند الملاحية من كثير وانزعج العشرين، القرن ق طرحها عند 

وهوالمطلق، العدم سمها بداية له الكون أف نست، العثليم الانفجار فنفلرية 
الذينالأزمنة مث علئ الغربيين الملاحية لدئ السائد المعتقد عكس كان 

للكوننقرة المالحالة نظرية إف بل له، بداية لا أزلي الكون أف يظنون كانوا 
(Steady state universe ) الالعظيم الانفجار نفلرية طرح بحد ابتداعها تم

المنظرحدانوف أندؤيه يقول، كما بداية، للكون أف فكرة من للتهرب إلا لشيء 
عامل حطاب ق — الملحد وفئتي الالاتحاد قائد ~ تالين لالأيدولوجي 

]يقمحدتلك الأطفال قصة نصدق أن يريدوننا الذين هؤلاء  ١١: ٣١٩٤٧
الجادالعلم من يدلا عدم، من مهللقة بداية له الكون أن ق الكبيرآ، الانفجار 
الطريةهذه أن ذكرناأنما ومد اللأمائيا،ُ''. المستقر الكون نغلرية ل التمثل 

فرغمبحدها، المتأرجح الكون فكرة ظهرت يم تام، بشكل إهمالها تم مد 

،0،١٤١٢نةالآء-نتعبدافبنحار،)إتح-ان،الخالقبمعرنةالخالق(،الرياض،))١( 

ص)ص.

ص)٣٨(.ابق، مرجع تاؤيخاوعلية{، نفلرة الهبيلي،)اكلور؛ صالح محم،- نقلاعن؛ )٢( 
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الخليمالانفجار نظرية أف إلا عقلا؛ - ١^ أزلية أي - الزعم هذا امتحالة 
منالكون نشوء قهلعى بشكل وأست الكون، أزلية لفكرة القاصمة كانت، 
أمهاالكون بداية فكرة فيلتكن نير ألكالفيزيائي اعتن وقد المهللق، العدم 

ينوونكما عدم، من الكون خلق حرج ل العلماء نضع إثها إذ مشكلة؛ 
أنبد لا مخؤج، يوحد لا أزلي، كون خلف الاختياء يمكنهم يعد لم ®العلماء 
'.١٠١١بدايةللكون أن مشكلة يواجهوا 

العظيمالانفجار نظرية علي الإلحادي اسي/ خط الهذا أورد وقد 
غيركانوا الاس من *كثير محاضراته؛ إحدئ ق فيقول هوكتج، ستيفن العالم 
فوقموجود وحوي تحنى أثها يدمحت، لأيها بداية؛ له الكون أف بفكرة صعداء 
البشريوالجنس الكون هذا أف يؤمنوا أن فضلوا لقد الكون. حلق طبيعي 

أزلياناا"،٠

مأبدألهذا الروح؛ يفيد ه الاعرافأف المعروفج ®من فلو• أنتولما يقول لذا 
المعاصرالعالمي الإحملع من بالحرج الشعور الملحد عش بأيه ج بالاعتراف

الدليليةالمون الكون علماء أف يبدو حيثط العغليم(، )الانفجار نموذج على 
®إةنجد! ا فائنلث، ذلوبسب، '، ٣١١(بداية له كانتج الكون أف على العلي 

الحتئ " ١١١مائة أو بداية للزمان يكون أن فكرة من غريزيا ينفرون الفيزيائيين 

Alexander Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, )ا(
176 .New York, Hill and Wang, 2006, p

2) http://www.hawking.org.uk/the-beginning-of-tirne.htrnl)
40 .(3) Richard Monestarsky, Mysteries of the Orient, Discover, April 1993, p

فهمي،ممطفن ترحمة؛ للكون(، جديد ثكل جوز• نشرة ل رالكون هوكنح، سفن )٤( 
ص)همآ(.(، ٢٢• )٣• المرفه، ؛ JUالكون، 
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أحد،واحد إله من أكثر وجود باستحالة يقطع التماع( )دليل فإن وهكذا 
وعدائيصراعي ثكل على ~ دائنا ~ للالية اليونان تصور نذكر هنا ولدالنا 

الإلهيقهر وأن الأحر، عش سطر أن يحاول إله كل العض، بعضهم بين 
عمااممه تعالئ الوحيد، المطلق الكامل هو المنتصر يصح حتى الأحر، 
غصبا،الأحر إرادة ؤإنفاذ الالهة أحد لعجز إلا ذلك وما ^١، ^١ يقولون 

مثلعن ض حاشا منهم، إله كل )إلهية( مدئ حول الالهة تنانع إلئ يودي مما 
لابثعوأإذا يةولو0 ،اله'كما معهُ لوكان تل ؤ —! تعالئ ~ يقول كما الشرك، هذا 

وماولعي من آق آمحد ما ؤ ت — تعالى ~ قوله نفهم أن نتهليع وهنا 
(،٩١)المؤمنون؛ ^ يمض عق بعضهم ولعلا حلى ينا إله إذا إلئه من معهُ 

زنآسلمندظ  ٩١بينآ؛١^٤ ؛ jiryؤ هق: ، ٥١قال كما كنه والأمر 
(.٢٢آمشئاَمخنه)الأنياء: 

أوبشر، إلى يتحول أن أو مخلوقاته، ق يحل أن للإله يمكن هل _؛ 
اأوغيرذلك؟ أومثال أوصتم صورة له يكون 

شيءكل يرجع إليه الذي الطلق الكمال له هق اف، فإف آنثا، ذكرنا كما 
ادر،والقوالمهيمن اطن، والبوالظ_اهر والأخر، الأول فهوهّؤ موجود، 
-البشر ومنها - المخلوقات أما والحكيم، والعليم والثارئ والخالق، والحاكم 

•افه وجود من وجودها ستمل. فقيرة متغيرة ناقصة مخلوقات فهي 
الثلأُث،الوجودية المستويات بين الفرق بجلأء يوصح الإسلام فاة لذات 
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ةالنات قالمخل )افه( ت, المطلال الكمذى , تمثا يمنع بحت 

س.ا

هلث؟اه ذات تصور Jمكننا هل ست 
أنمعناه فالتصور والتعمل، التصور مفهومي بين أولا نفرق أن يشغي 

هداكان إن تقبل أن هو الممثل أن حين ق الدهن، ق صورة للشيء تنشئ 
العقلُ".صرورات يخالف أم للعمل موافق الشيء 

نموريمكننا لا لكن — تعالى ~ الله وجود نعقل أن يمكننا فاننا وعليه، 
الأدلةطريق عن — تعالئ — اممه وجود إدراك يمكننا إننا أي ، ~تعالئ— ذاته 

مرمحأو شكل تخيل يمكننا لا لكنتا والحث،، تدلال والاسبالظر العقلية 
كماالتمثيل قياس مغالطة ق محتقع بذلك لأينا فه معينة ذهنية صورة 

النسقهوداخل مما المحرفة علئ قدرته يكتسب، اف الأنفالعقل أوردا، 
عبراق الأنالعقل وقدرة فاعلية تتراكم نعم الدنيا، ق هو ما كل أي الكوق، 
ماطريق عن الكون حدود عش مقصورا حرنه تراكم يظل ولكن الزمن، 

هوما أما اق، الأنالعقل عمل احة مهذه الحية، ؛المدركات مئ ي

تخيلها؛يمكن فلا العلبيعة(، وراء ما المتتيفيزيقا/ )أي• المادة الكون/ حارج 
عنخارج هو ما كل يصح وباكالي بمصها، ولم يخترها لم العقل لأل 

دارممر، غانم، ال-يومي امم إبر د. ت ترحمة السياسية(، الفالسمة ؤ أوغلو، داود أحمد ( ١ ) 
(.١ )٦ ص (، ٢٢• ٠ )٦ الشروق، 

(.١٣٥)ص مابق، مرح اه(، حالق لف٠ر^ عامرتم،، اٌي ّ ٢٢)
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وندبالعجاسب، أتئ العييات ل التفكير ق التومع العقل حاول وكلما 
الغيبيات،ق التفكير أرسطوومقراط هم رأسوعلئ اليونان فلاسفة حاول 

وبكلالعقلاء، هؤلاء أمثال عن تصدر كيف، الإنسان يعجب بأمور فجاءوا 
العالمإلى وانتقلت، اليونانية قة القلكتم، ترجمة تمتؤ عندما أسف 

الصافيةالإسلامية الحقائد واحتلطت، ما، لمين الممن العديد تأثر الإسلامي 
الكملمون المالك فعليه، لها ندرة لا فيما الهناممة العقول بلوثات 

الصمات،فمثلوا الغيبيات، ل التفكير ق ؛التوسع واستغلواوالفيفة، الكلام 
مجالهناك ليس لأنه والمصائب؛ ؛العجائب وأتواتارة، وجتدوها تارة 

الوحي()أي^ المفر ق حاء بما التسليم عليه ؤإثما الغيبيات، ل أصلا للعقل 
بصفاتالإحاطة محاولة يعتبر ~ وغير0 — رجبا ابن كان ثم ومن فحمسبإ، 

رج—،؛ابن يقول المبتدعة، الضلالات من فحب المقلي الفلر حيث من الأة 

حذوهمحذا ومن المعتزلة أحدثه ما ~ الأمور محدثات أعني ~ ذللث، ُومن 
'.المقول®' بأدلة وصفاته — تعالئ ~ اممه ذات ق لكلام اق 

صفاتق وحموصا الخيبيات ل والتفكير والنظر بالثحث فالانشغال 

القولفإف كيفيته؛ تعلم لا ما كيفية عن رركالبحثؤ يعبر ~ تعالى ~ افّ وذات 
البحث،بين فرق ولا يتعداه، لا التكييف عن الجز وهو عنده، تقف، حد لها 

كمثله-،لن ؤ الخبير! المليم قال لذلك، الصفات، وكيفية الذات يفية كل 

)الشورى:ثن؟ 

القام؛،المنية، المطعة الخالق(، علن اللف عالم رمحل رحب، ابن )١( 
الطب،=اللكم دار ممر، ابن دار لم(، ممحاب تلخيص من أشكل لنا )المنهم القرطبي، )٢( 
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ولاالوحي، به جاء ما على الغيب أمور ق يتوهض لم المفإف لذات 
منلقط المذهبا هو وهذا تصورها، الممكن غير بالغيبيانط يشتغل 

الشحيهول، كما الدين، يوم إلئ احساو( تبعهم ومن والتابمن، الصحابة 
الغس_اتبعالم الإيمان، ق الأمة ّملما عليه الذي ررالأصل رصا! رثيد محمد 

نحكمولا به، نومن فيه، ريب لا ص فهو والقنة الكتاب ق ثبت، ما كل أف 
وكيفيتهااُا'.صفته ق رأينا 

أوردنافيما وصفاته افه لوحود العقلية الأدلة إجمال يمكننا فإننا وختاما؛ 
النحوالتالي:علئ 

أن،يحد حدث الطكوذا أف ثبنط إذ ٠! الحدومحث،' برهان الكوق/ الرهان )١( 
علئا3كون وحول رجح الوجود( موجود)واجبا وجود من بد فلا اكن؛ لم 

ولا، الكون( المسق خارج يكون أن عقلا بد لا الأول الوجود وهذا عدمه، 
وهوفيهم، يحل ولا والمخلوهين، المكان أو الزمان أو اّدة بحدود يتحدد 
مخلوق،ولا بجحيشط ليس له، ثريلئ، ولا شبيه لا الكمال مهللؤ، أحد واحد 
هذاصفايتج إثبات، لا الوجود، واجب، وجود ررلإثباته به نتدل الرهان وهذا 

)[•/(، ٢١٩٩٦=يروت،)
(.٣٢٣)A/^(، ١٣٦٦)المار، فة ممر، المار(، )تمر رفا، رشد محمد )١( 

دليلالأو الأول،، المحرك أو أوالاحزاع، الإيجاد، أو الخلز، دليل أبقا محلمنن ( ٢) 
العجيري،اممه عبد الأمبماء. من ذللئ، غير أو الكوزمولوجي، أو الكرن،، أو الكادمي، 

(.٩٥)ص سابق، مرجع النهار(، )شمؤع 
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الموجود(('اُ.

 )٢( Uj^ الأزل مد الوجود الخالق كان إذا الترك: قرةjLi  خلقبدأ
الزميةالشلة هلْ و الخلق بدأ ماذا ّة(، مليار مد)ه\ الكون 

طريقعن الكون أنشأت الأول الموجود لدئ شمة)إرادة( أف بد لا تحديدا؟! 

والإلزام'".الضرورة محريق عن لا والاختيار الإرادة 
أنمن ميلا العناية('''؛ رثد)دليل ابن صماه ما وهو الفلم: برهان )٣( 

والخيماتوالزران القوانين تبعثر الكون انفجار نتيجة عارمة فوصى نجد 

صبطةتم الكون أف تجد مقلم، غير عئواثي بشكل الفضاء ق الذرية تحت 
الفبهل؛متناهية بهلريقة فيه الفيزيائية القوانين إيدلع وتم الدقة، فاتق بشكل 

عالةعالئ يحتوي نظام وكل التقليم، ق غاية بهلريقة وبحياتنا بوجودنا مح لت
خالقلدئ والقدرة والعلم، الخكمة، صفات علئ الكوفيدل والنظام غائية، 

معينة.لغاية خلق قد الكون أف أيقا يدل مما الكون'"، 
نتيجةتنشأ أن يمكن لا الخياة أف اده ومفالخياة: نشأة برهان )٤( 

(.١٣٦ص)ه، نفالمرجع )١( 
(.١٣٦ص)اس، مرجع عقل(، ثريف،)رحالة عمرو )٢( 
الوحد؛ات درا،مركز الملة(،  JLjI^،ل الأدلة مشاهج عن )الكثف رسله، ابن انظرت )٣( 

(.١ ١ )٨ ص م(،  ١٩ ٩٨)يروُتج، العربية، 
(،Fine - tuned universe)الدقتق القط برهان أحيانا يمن الضلة هذْ حول، الحديث، )٤( 

اثندرة أمام عاجزا أمامها المرء يقن، والتي احللأما، الأحايين، أٌنع ٌن رّأيي، ذ وُر 
(Sir Martin Rees: Just sixو: •صنل(، )رحالة نرفه، عمرو انظرث للامتزادة، الطلقة، 

(numbers.
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لكيوثها خارجية نوة تتدخل أن يجب بل فحب، الطبيعية للقوانين 
افهبإذن - القائمة الأسهلر ق المسالة لهذه وسعرض الطبيعة، 

خ<*إن قيل! وقد كثيرة، ~ تعالى ~ الله وجود على الدلائل أن هاهنا وننبه 
أووحدة ألة معلى الدلائل حمر ينبغي فلا الخلائق*، أنفس يعيد طرائق 

راونبةا؛ةئهإ تيمية ابن الإسلام شيح يقول كما سعة، فيه الأمر إن بل التين، م
الظارمن طائفة كل صار متنوعة، كثيرة به والإقرار الله معرفة طرق كانت، 

غلطوهذا تلك، إلا طريق لا أنه ؤيفلن معرفته، إثبات إلئ طريئا تسلك 
المسألةعرض الختظع قدر حاولما ولكننا علم*"'. بلا وهوقول محص، 
وامتدلألأت,جدالأت بكثير القارئ نشغل لا حتى مخل، غير بتييْل 

ه_ناق قضية أهم وهي الله، وجود مسألة من انتهينا قد نكون وح—يا 
ةنفيبمقولة الجزئية هده ونختم أصلا، الوجود قضايا أهم هى بل الكتاب، 

بوجودهوالأةتتاع الدين أفرآس يقول؛ حبثإ ظقى صرى مصطفئ للشخ 
الأقتت_اعويعد الرأس• هذا وجود ل يكون الدين ق الشاكين شبهة وأكثر الله، 

الحل((ر'<.سهلة مشكلة فكل اه يوجود 

محمدالإمام حامعة سالم، رماد محمد تحقيق; والمل(، التتل تعارض )درء تنمية، ابن )١( 
(.٣٣٣ينمصد،)اا<ا،\م(،)م 

عرحعالمرسلين(، وعياله المالمين رب من والمالم والعالم المقل برى،)موف ص مصْلفئ )٢( 
ص)٣٦(.سابق، 
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1ك1ة.1وثااث:س1ا0 1و11د 

االحياة؟ بدأت كيف ست 
عندهابدأت الحياة إل القول يمكننا عاليها متفق محددة نمهلة توجد لا 

علمثإ؛مستحيل أمر المحددة الضلة هده إلئ والوصول الأرصى، كوكب على 
لإيجادهسبيل ولا السنين، أومليارات ملايين مند حدث الأمر هدا لأف 

والعناصرالأولئ الحياة بنشاة المحيهلة البيئية فالفلروف دقيقة، بصورة 

كلالمارة، نالك حكمت التي الفتزيائية والْوانين وقتها الموجودة الكيميائية 
نأاديةرعلمية، نفلرية افأراصري يتحل يم ومحن إلينا، مة بالنمجهول دلل 
(:Eugenie Scottمكون)يوجينى الأحيائية تنول لدا الحياة؛ نشاة حول 

الأولىُ''ُ•الحية الكائنات نشأة كيفية بشأن إجماع يوجد *لا 
ومحيلريورى بتجربة مميت شهيرة وتجربة بائسة محاولة إلى هنا ونشير 

(MillerUrey Experiment ) عنالحياة تخلق أن امتهئاعت أنها ادعت
تحتالهلبيعة ل الموجودة الكيميائية والعناصر الغازات محاكاة ؤلريق 

الكيميائيةالعناصر محلريق عن عضوية مركثات وولدت معينة ظروف 

( را  Eugenie Scott, Evolution vs Creationism: An introduction, Greenwood
press, London 2009, p. 24.



التجربةهذه وظلت خارجية، قوة تدخل إلئ حاجة دون البعض بعضها ْع 
طريقعن الحياة نشأة علئ كدليل طويلة نين والملاحية للعلماء مرجعا 
خارجي،لتدخل الحاجة دون فصا العشوائية الكيميائية العمليايت، بعفس 

الظروفأف اكتشاف تم لأيه خطأها؛ التجربة أثبتت، أن لثمت، ما ولكن 
كانتجالتي الفلروف نفى هي تكن لم التجربة 3، محاكاتبما تم التي والعناصر 
منالتجربة قياس سقط وبالتالي السنين؛ ملايين قبل الحياة نشأة عند موجودة 

اطالأوّمن كثير ق تستخدم زالت، ما التجربة هذه أف والمشكلة الأساس، 
الطبيعية،الحشواتية طريق عن الحياة نشأة علئ كدليل والعلمية الأكاديمية 

ل( Jonathan Wellsؤيلز)جوناثان الجزيئية الأحياء عالم وصحذللئ، كما 
تعليمافيه يمول الذي ( Icons of evolutionالتهلورا،)»أوقوناأت، المهم كتابه 
علئالحياة نشأة كيفية تماما نجهل زلنا فلا رروهكذا ومثلرت يورى تجربة على 

أودليلكأيقونة وميلر يورى تجربة تخدام استمر يذللث، ومع الأرض، 
الناسإطلاع من وبدلا بعد، منها أقفل شيء يفلهر لم لأنه التطور، لإلمات 

هيما تجرينا أثبتوا العلماء أن بادعاء وخداعنا تغييبنا يتم الحقيقة علئ 
الحياة(("'.نشوء ق الأولئ الخلوة 
مشكلةأمام زلنا ما فإثتا المزعومة؛ التجربة صحة لوافآرصنا إئثا حتن بل 

-ماحي أحمد — إدؤص موس ترجمة! حرافة؟(، أم عالم التطور! )أيقونات ؤيلز، جوناثان 
(.٤ )٥ ص (، ٢٢* ١ )٤ مصر* الكابح، دار القاصي، محمد 

ءالنكرهان الغرمة الأكاديمية الأوساط من كير ل مقررة الأن حص التجربة ومحازالت، 
إلهي.كوحل الحاجة دون طبيعي بثكل الحياة نشأة 
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تطاعتامفالتجربة الأمينية، الأحماض من ات الرونيتتكون أي التعقيد 
تكونأن — البدائي الأرض حو ظروف تفاهي لا - معينة ظروف وتحت 

أحدوق المحمية، الروتبتاُت، تكون أن تستطع لم ولكنها الأميتية، الأحماض 
الجوأف الأن الجيولوجيون رريحتمد ذكرت؛ ( Esrthمجلة)الأرضر()مقالات 
غازانوهما والنيتروجين، الكربون أكيد ثانر من معفلمه تكون قد البدائي 

]أي!م ١ ٩  ٥٣عام تجربة ل استخدمت التي الغازات تللث، من تفاعلا أمحل 
تجعلأن للت، يتى كتف أن؛^-٠-؛،، لجومتلر أمكن إذا وحتى متلرا تجربة 

التياللازمة الكيميائية تمر؛التغيرات الأمينية الأحماض مثل يهلة بجزيئات 
هنفميلمر البروتينات؟ مثل يوليمرات أو تعقيدا أكثر مركبات إلئ متحولها 

أمشكلة ررإثها بسخهلت نائلا تنهل ومحي اللغز، من الجزء ذللئ، حل عن عجز 
السهولةااُا'.هذه بكل الأمر يتم لا البوليمرات؟ تصنع كيف، 

اخبالمنالعميق ا لجهلننتيجة فائه ميلر؛ تجربة عن النظر وبغض 
أنكان عالم أي من يتومحع فلا السنين؛ مليارات مند مائيا كان الذي الطبيعي 
نميرها،عن فضلا الحياة نشوء للحفلة المصاحبة القوانين إلئ يتوصل 

التاريخأستاذ ( Andrew Knoll)كنول أندرو وهو التطوريين أحد ل إل 
أبعدهي الحياة نشوء فترة بال يعزف هارفارد، والحفريات؛جامعة الطبيعي 

حولالعالم إليه توصل ما أحر تقييم أردنا ررإذا فيقول؛ العلم! عن تكون ما 
ولاالحياة؛التحديد، بدأت متئ نعرف لا زلنا ما أثنا وجدنا الحياة، نشأة 

علنالحياة بدأت كيف، نحرق ولا الحياة، ظهرت ظروف أي تحتج نعرف 

( ا ر  Earth, Life's Crucible, February 998ا , p. 34.
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الكوكب((را<.هازا

هانفمم حلى ولا وآلأوض آلشمثو'ت حلى اشيدتبم ئآ ؤ القائل؛ اف صدق 
(.٥١)الكهف،: 

وبعضللغاية، محل.ود المرة هازه ق علمن.، مجال فإن حال أية وعلئ 
سة(،مليار  ٤٠٥)هو الأرض لكوكب المقرض العمر بال تقول التقييرايت، 

بالحديدالحملة المارك بدائت ثم كربونية، كتلة الأرض كانتج البداية ففي 
الأرضملح مفتخرق الأرض علئ سثهل ترالنجوم انفجار عن الناتجة 
لمدةعمليا'ّتخ عدة بعد الأرض ءوقارّت، تمالبت، حتئ مركزها، ل لمستقر 

(٧٠ وهوالوقت،الأن، من مستة( مليار  V.A)قبل حوالي أي منة(، مليون ٠ 
للحياةالمفاحئ الفلهور هذا وأمام الكوكب،، علن الحياة لغلهور المزعوم 

منتهلورنا ند نكون أن إما الحياة، نشأة لتفسير محرحان #شمة الأرض علن 
يوجدلا مقصودة، بهلريقة حلقنا فد نكون أن ؤإما الحية، غير المنة المواد 

أحرئ«ُ".خيارات 

تنميران ثلاثة تداول يتم وحالتا 
واحتم-اعالما.فة محتريق عن نناُت، الحياة إف يقول! الأول لتمسير ا— 

أولفكونت، عشوائي، يشكل البعضن بعضها ْع الحية غير الكيميائية العناصر 

١(.ص)٣• سابق، .رجع )رحلة٣،،، عمروثمّفح، د• عن؛ نقلا )١، 
Nicholas Comninellis & Joe White, Darwin's Demise: Why Evolution Can't )2ر

.129 .Take the Heat, Master Books, USA, 2002, p
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ائيالتلقالتولد بفلرية يس ا فيمالأرض، كوكب، علن حي كائن 
(Biopoiesis ،) أو(Abiogenesis.)

العناصراحتملع ؤلريق عن الحياة بنثوء يقول! الثاني التفسير و~ 
الأجرامقامت ثم عليها، وليس الأرض، خارج ولكن أيما، الكيميائية 
هذهاص3لدام وبعد ءلهورها، علن الحية الكاسايتف هدم بحمل والنيازك 
منيفيما الأرض، علن الحية الكائنات هد0 استقرت بالأرض الأجسام 

(.Panspermiaالشامل)التدر بنخلرية 

بتلريقةماسنا حلما الحياة حلق هلث افه إف فيقول! الثالث، التفسير ما أ~ 
أمالأرض سطح علن سواء المادة، لقوانين متجاوزة للهلبيعة حارقة إعجازية 
خارجها•

أنللصدقة يمكن هل ^١؟! نطؤح والثاف الأول التفسترين ولنانش 
االحياة؟ تحديث، 

حيكائن أول صمات إلن الفلر عند الزال هدا علن الإجابة يمكننا 
أن)حي( بائه شيء وصف فشرط الأرض، علن ظهوره يمكن مفترض 

نفلاماوتحمل التكاثر، علن القدرة تمتللئ، واحدة، حلية الأقل علن يتضمن 
تعريفأل ورغم الحياة، وحدة هي فالحلية المعلومات، ومعالجة للتنفير 
إلاالفلاسفة؛ ولا الأحيائيون لا تحديده إلن يتوصل لم لغزا زال ما )الحياة( 

للنقاش.استكمالا الضلة هده ستتجاوز أئنا 
التعقيدثديي مركت، كيان هي ~ معلوم هو كما ~ الواحدة والخلية 

الخلويوالجدار النووية والأحماضر والريبوزومات النواة علن يحتوي 
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كلحدوث استحالة نناقش أن من وبدلا إلح، للطاقة المنتجة والجزئيات 
جزيءوهو واحدا مثالا الصدفة، طريق عن حدة عاى للخلة مركب 

الأحماضاستنساخ ق ويشارك الإنزيمات منه يصنع الذي الواحد الروتين 
وتأسىرئيس مركب فهو الخلوية، والوظائف البش من ذللئ، وغير المؤوية 

عنالسيعل المريس، ذللث، نشوء إمكانية مدئ ما ولمز حية، خلية أية ياة حق 

ذللئ،ظهور احتمالية هى فما فحك،، الطبيعية والعشوائية الصدفة طريق 

بالصدفة؟!الروتين( المريب،)حزيء 

طريقعن الروتيني الجزيء نشوء لوتمثلنا حتى أيه بالذكر حدير 
تكونهحال، الروتيني الجزيء نواحه عقبات ثلاث فثمة الطبيعية، الصدفة 

تتمثلالأولئ، العقية المكاثرت إلئ لا الموت إلئ وتدفعه الاستمرار من تمنعه 

منالمكونة الإنزيمات من معين عدد نواحيها يمكن حلية لأبهل يلزم دٌ أل 
الخليةسمتهليع حتئ (، DNAالمؤوية)الأحماض إلئ بالإصافة البروتينات 

(Richsrdدوكنز اثارد ر0نالشهير الملحد يقول كما اء، والثقالحياة 

(Dawkins : أف هي الحياة نشأة بشأن ررالمعضلة(الDNA ) المتاسغ،يمكنه
تكوينرع تيمكنها البروتينات العملية، لمرع إنزيمات إلئ يحتاج لكنه 
للأحماضالصحيح الملل لمحيي ( DNA)إلي تحتاج لكثها (، DNAال)

الأحر.دون أحدهما نواحي يمكن لا المركبين فكلا الأمينية<،؛اُ، 

مركب،طبيعة هي المزعوم، الأول، الروتيني الجزيء لبقاء الثانية والعقبة 

,Richard Dawkins, The Greatest Show on Earth: The evidence for evolution (ا)
Free Press, New York, 2009, P. 420.





حواليأي سة ملسار .٣ ٥ )حوالي المحدود الحياة نشوء إمكانية زمن إل 
مسنة(مليارات )٥ التجربة ق التخيل العمر حى بل كله(، الكون زمن ريع 

ويؤكدلالصدذة، احتمالية أية تماما ينفي القانون هذا قاف الكون؛ بعمر قيانا 
كله،الأرض عمر ق عشوائي بشكل واحد بروتيني حزيء نشوء باستحالة 

حتئالوجود ل حلية أبط تحتاجها التي الروتينات وآلاف مئات عن قفلا 
نالفقد و_لم ومن البقاء، لها يقمن بشكل الحياة ل وءلائفها ممارسة تستطع 

مقبولكنموذج إهمالها يج—ث، )الصدفة( أن الواضح ®من العالمازت هذان 
بالفعل،إهمالها لقدتم الحقيقة ق الحية، للأنظمة الضرورية المركبات لتشمير 

والشعأيةاا"٠.المدرسية الكتب، ق إلا 

هؤلاءلا! بالتاكيد لامهم؟! استويعلنوا ملاحية اليكتفي مهل 
الحياةنثوء لتفسير أبدا يجنحوا لن العلوية للنزعة التشربون الماديون 

معقوا يتكي والخارج الحيل إلى ميلجئون ؤإثما المهللقة، اش بقدرة 
لماالحياة لمثوء الثاق التمسير ظهر ولهذا الله• بوجود أبدا يقروا ولا ماديتهم 

عننشأت الحياة أف فزعموا الأرهمر، على الحياة تكوين ل الصدفة فشل تبين 
كوكبخارج ؤإنما الأرض، ظهر عش ليس ولكن أيفا، الصدفة طريق 

واليازك!الشهب، مع الأرض إلئ انتقلت، ثم الأرض، 
(،Panspermiaالشامل)التثدر بنفلرية المش الناي هوالاحتمال وهذا 

-ات والميكروبالباكتيريا، أو كالخلأيا، — البسيطة الحياة أة تفرض والتي 

( را  Charles Thaxton& Walter Bradley, The Mystery of Life's Origin. Texas,
Lewis and Stanley, 1992, p, 145-146.







(٣٠ ٢٠)علئ تحتوي الحية ات الكائنانولع وأبط بروتين( ٠  ٠ بروتين(٠ 
علمنتحتوي ( Mycoplasma genitaliumبكتيريا)أل راويذكر الأقل، علكي 

ققاعدي زؤج ألف(  ٥٨٠بواقع)الجينية المواد من معروف كم أصغر 
فكانفقط، واحد بروتيني جزيء اب حقزر دؤخ لكن '"، ٠١حين ( ٤٨٢)

كالخالي:الحساب 
٢٠)يوحد )١(  تحتويولا الهلبيعة، ق الأمبنية الأحماض من نؤع( ٠ 

بشكلالأحماض هذه ترتيب من بد ولا فقعل، منها ٢ ٠ علكي إلا الحنة الخلية 
ترتبب،ق الواحد أ والخعلمفعالا، يكون أن للمروتين يتق حتمي معين 

عالمفاجرئ قاتلأُ، بروتينا ينتج ربما بل غيرفعال، بروتينا ينتج الأحماض 
فمعلواحد بروتين لمشاة انا ح( Doug Axeدوغآكس)الجزيئية الأحياء 
الطبيعية،الصدفة طريق عن أميتي حمض ( ١٥٠من)مكوثا الحجم ْتوسهل 

٥٠علمي)تحتوي بروتينات اك هنبال علما  ١(٠ ٠ ٠ و) أميني، حمض ( ٠
منمكون لروتين بة بالملكن ياصعاف، ذلك، من وأكثر أميني، حمض 

(٢٠ الجزيءهذا نشوء لمة أل الكي انتهكي قد دثغ فإل أميني؛ حمض ( ٠
ثةنهي عشوائي بشكل الكيميائية العناصر احتماع طريق عن الروتيني 

(.٧٤أس  ١٠إني )١ 
الأحماضانتقاء بجانب تجاوزها يجب، أحرئ عقبة ثمة لكن )٢( 

ربعلهايجب، الأمينية الأحماض أف وهي ألا صحيحا، ترتيبا وترتيبها الأمينية 

ا؛ ) Fraser, CM, The minimal gene complement of Mycoplasma genitalium.
Science, 270(5235). 1995, p. 397 - 403.

٩٥





لهذهلا انه )متذ كله الكون رمن إذ بل هب، فحالبسط الجريء هدا 
شهاداتصاحب — ديمكي ويليام العالم وصع فقد تنوم! أن الصدفة 

الكونيةالاحتمالية حد سماه قانوئا — والرياصيات القلقة ق الدكتوراه 
الدقائقعدد أف به ؤيعني (، Universal probability bound)الممكة 

بلانكوحدة وهى — كونيا ممكنة زمنية وحدة أصغر بحساب الكون ق الذرية 
(Planck's time ) - لأييمكن لا إنه وقال (، ١ ٥ ٠ لأس مرفوعة ١ )٠ هو

الكونعمر حلال تحدث أن الرقم هذا عاص حدوثها نسبة تفوق احتمالية 
اللأنه المستحيل؛ حكم ق إذن فهي الرقم هذا تفوق احتمالية وكل بأسره، 
قالاحتمالية تساوي ثم ومن أصلا، لحدوثها الكون ق كاف وقت يوجد 

كالتالي:الحسابات وتفصيل صهما'١'، الحقيقة 

منذ( ١٧أس  ١٠هي)الكبير الانفجار منذ مرت الش التواق عدد )١، 
/ساعة ٢ ٤ X ساعة / دقيقة ٦ ٠ X دقيقة / ثانية ٦ ٠ سة(: مليار  ١٤حوالي)

ثانية.١ ٧ أس ١ * X ٤ . ٤ ع سنة مليار ١ ٤ X سنة / يوم  ٥٣٦ X يوم 
الثانيةق الممكنة ( Quantum events)الكئية الأحداث عدد )٢( 
مكانية،وحدة أقل ل للسمر الضوء يحتاجه الذي الوقت من منتقة الواحدة 

أس ١٠وتساوي)(، Planck's lengthبلانك)محلول هي مأكانية وحدة وأقل 
بلانكمحلول ق للسفر الضوء يحتاجها زمنية وحدة وأقل سنتيمتر(،  ٣٣سالبا 
من ٤٣سالب أس ١ )٠ وتساوي (، Planck's timeلئ،)زمن؛لأنهي 

See: William Dembski, Intelligent Design: The Bri (ل)
Theology, InterVarsity Press, Illinois, 1999, p. 166.



.٠١٠(الثانية 

الواحدةالثانية ق حدوثها يمكن تحولات أحداث/ أنمى فال وعليه! 
الكبير؛الانفجار منذ مرت قد ثانية( ١ ٧ أس ١ ٠ ) أف وبما (، ٤٣أس ١ ٠ ) ص 

أس ١٠)يساوى الكون بدء منذ الكمية للأحداث عدد أنمى قاف بالتالي 
حدث.( ٦٠

بعضعبر ( Arthur Eddington)إديجتون أرثر الفيزيائي قدر )٣( 
بحواليالكون ق ات والإلكنرونات الروتونعدد ائية الحات العملي

كمجمؤعالسنوات لعثرات علميا إقراره تم وهوما جزيء، ٨( ٠ أس ١ ٠ ر 
عددال بتطرح الحديثة التقديرات بعض أل على ٠، الكون؛ ق الجزيئيان 

(.٨٩أس ١ ٠ X \ )ه. يساوى الجزيئات 

المكنةالكونية الاحتمالية حد فإف سبق؛ ما كل عالئ وباء' )٤( 
(Universal probability bound ) •(١٧أس ١ ياوي  X ٤٣أس ١ ٠ X
للجزيئاتالمقترح الأقمى الحد حال وق (٠ ١ ٤ ٠ أس ١ ٠ = ٨ ٠ أس ١ ٠ 

تتجاوزاحتمالية وأي (، ١٤٩أس  ١٠)يساوي الحد قاف (؛ ٨٩أس ١ * )أي! 
أبدا.حدوثها يمكن لا الرقم هذا 

الصدفةطريق عن فقهل واحد بروتيني جزيء نشوء حد كان فإذا 
الممكنةالاحتمالية حد يتخخما ما وهو (، ١٦٤أس  ١٠)ياوي والعثوائية 

ماوهذا الصدفة، طريق عن بروتيني جزيء نشوء يتحيل إذن فإثه بأثواط؛ 

( را  William Dembski, The Design Inference: Eliminating Chance Through Small
Probabilities, Cambridge University Press, USA, 1998, p. 209.

(2) Louis Narens, Theories of Mcaningfiilness, Lawrence Erlbaum Associates,
New Jersey, 2002, p. 35.







مرةتحققها إمكانية فإل معينة؛ سلسلة إلئ الحياة احتاجت إذا أمه بمعى 
يملأن يمكن لا ميتافيزيقية نوئ فإل ؤإلأ صفر؛ هي الكون كل ل واحدة 

الالأخيرة الحقيقة هذه وقبول التشكيل، حازا تقوم أن يمكن إدراكنا إليها 
واحدمثال فهدا الأولئ®"'. القرصية عاى بقى أن علينا لدلك العلم؛ يناب 
منذلك وغير والتقيمئة والتنوير والعقلأنية العلمية يدعون مثن فحب 

مار.ليل ما يتشدقون التي الباهتة الممهللحات 
والمكانالزمان تجاوز ثرمحل عليها تهلبق أو حقيقتها ل توازى قوة ولا 

فكمابجو، اف العدم، من الكون حلق الذي الأول للموحود المعللقة القوة إلا 
أيصاحلق فقد عقلنا، يتصورها لا إعجانية بهلريقة ءا.م من الكون حلق 

نتذوأآلذى وهو ؤ أذهاننا! تتحملها لا إعجانية بهلريقة الأرصى على الحياة 
(.٢٧علته وهوا آلخلورئهميعودُْ 

(Tcrcnccمكينا تيرنس الأمريكي للكاتب بمقولة الجزئية هد0 ونختم 
(McKenna : اغطامعجزةمدآ: علئ العاصرمزمى التجرمحي العالم *إن

يفنروالن الطبيعين العلماء إف أي اوافى*ُ"، منشرح ونحن واحدة، مجانية 
بعدءلهرُت، التي قوانينه ل بالبحث سيكتفون ؤإثما العدم، من الكون نشوء 

ولانمى لا الهلاقة )إف القائل القانون أف المعروف، ررفمن وكفى، نشوئه 
واحدةلحفلة ل إلا الحالأيت، حمح ق صحيح هوقانون عدم(، من تتحديثح 

هذاحرق تم بالداُت، اللحظة هذه ق الكون، لخلق الأولئ اللحظة هي 

( را  Ali Demirsoy, Kalitim ve Evrim (Inheritance and Evolution),
Meteksan Yayinlari, 1984, p. 61.

(2) https://www.niatrixniasters.net/podcasts/TRANSCRlPT^^
ImpoitanceHumanBeings.html



عدممن حصل إذن فالخلق المعاصرة، الفيزياء تقرره ما وهذا القانون، 
إعجازيبشكل الحياة نشأة الطبيعيين العلماء بمئر لن وكيلك محصااُ'ر. 

وغايةعلمهم ْبالح وهذا فحسب، خلواهرها بدراسة ميهتمون ؤإلما فريد، 
.٧( )الروم: 4 همزعنفلون عنآلاجرة وهم آلدتجا نزآلخيوة ظنهرا يعلمون ؤ جهدهم 

حلقهومعجز وكم المهللق، العدم من الكون حلق معجز هو فكم 
الحالمين.وب لله والحمد الحياة، 

الكتب,؛ JIpالإيمان(، رمعارج العالم، مدارج الكون: )صيرورة الطاتي، باسل محمد ١( 
٢(.١ ص)• (، ٢٢• ١ الأردن،)• الحديث،، 



1اذاق...ظق  ale؟: jIjJIأكاد

أالخلق؟ اش حلق ولماذا أ البشر؟ حلق نائية هي ما _؛ 
لطوللا الأذهان، علئ ورودا الأسئلة أحطر من رأيي ق الموال هذا 
تكنإيضاح، لكثير تحتاج ولا سيرة إجابته أف أرئ العكس علئ بل مناقشاته، 

إلئللولوج نافذة نمر الموال فهذا الموال، مآلامت، ق تكمن الموال حهلورة 
اممه.بإذن القادم الفصل ق ستفصله الذي وهوالموال المر، موال 

وماؤ ت الكريمة الأية تقديم هو الموال هذا على المشهور الجواب إف 
لمزيدالقال بتحرير ولقم (، ٥٦)الداران: 4 ليمدون إلا وآلإص خاثت،آظ 

الإيضاح•من 
استالللناالتي الطاامة اتكمال بصفات، يتمم، ه اممه إف قبل: من قلنا 

والإرادةوالوحداية والمكان الزمان عن كالتعالى عقلا، بعضها على 

أشكالمن ثكل أي يعميه لا اممه قاف ثم ومن ذللثح، وغير والقدرة والحكمة 
ولاشاكر ولا حمد ولا ثناء إلي يفتقر ولا أحد عبادة إلئ يحتاج ولا النقص، 

اضيقول الأمر، هذا ق الوصوح شديد القدسي والحديث، ذللثذ، غير ولا ذكر 
من،أش عش كاموا ويخب ؤإنتفم وآحركم أولكم لوأن عبادي، ريا ره 
أولكملوأف عبادي يا شينا، ئمح، مح، راددللث ما ثبمم واجد رجل 

s.r





هفو.ؤيمجدوه ؤيعبدوه بحمده لستحوا 

ولقدرتههك اف لعظمة شاهدا صعيما، فميزا، ناقصا، فكان الخلق أما 
إلئومحتاجا قق اممه إلئ وجوده ل مفتقرا الخلق كان ذلك فلأجل الكاملة، 

اعبادآهثالخلق أحضع أن اض رحمة من فكان —، وتعالئ تبارك ~ رحمته 
ئوثآأث1اأنمذا طذع لأُزض1نما ازتا فقال دخان وهى الثنآ؛ إل اننذئ لإ ؤ 

لهؤسلمون ؤيعيدونه قدمونه للخالق، الخلق فخضع (، ١١)نملت؛ ه ظآيعلن 
لواميسهوالامتثال أوامره وحلاعة عبادته فللئ، عن يخرجون ولا التسلم تمام 

هذاق شيء فكل (، ٤٤)الإمراءت ه بجنده-، ميح إي سإ بن ؤإن ؤ أنملة! قيد 
الحي،فهو بتواميسه، ومؤتمر — تعالى ~ الله بقيومنة قائم وخارجه الكون 

الحفيفل.الرقسبج، الشهيد، القيوم، 

العبادة،نحو ومنقادين الهلاءة علئ مجبولن كلهم، الخلق كان ولما 
يعطهالم هبة هث افه وهبه الذي الوحيد المخلوق ذللث، )الإنسان( هناك كان 
والأمانةعليهم، الأمانة عرض الخلق، اممه خلق أن فعد قط، مخلوق لأي 

علئوالمدرة العقل، فهي الدلالات، بنفس ولكن عدة، معان تحمل 
التكاليف،قامت،  ١٦٢التي القزة هي مجمل بشكل أو الإرادة، وحرية الاختيار، 
ان'خملم-افابعت والجبال والأرض آلئنز'ت عز آلأمانه عرصنا إما ؤ الشرعية! 

(.٧٢)الأحزاب: حهولأ^ إنُكانظوئا اآلإسئ 
أنقبل عليهم وعرضها الهلاءة، بالأمانة! يعني ١١عباس! ابن يقول 

علئالأمانة ءرضت، قد إر لأدم! فقال يطقنها، فلم آدم، علئ يعرصها 
قال!فيها؟ بما آخذ أنت، فهل يطقنها، فلم والجبال والأرض السماوات 



آدمفاحدها عوقت. أّمأت ؤإن حزيت، أحسنت إن قال: فيها؟ وما رب، يا 
'.ه،١١حهولأ إد4ُكانظلوما وحياآلإنمن ؤ قوله: _Ul، فتحملها، 

كلهفالخلق اممه، رحمة آثار فيها تتجلئ الخلق على الأمانة وعرض 
أئهفمعلوم الأمانة يتحمل من أما ١لهلا•ءة، على مجبول — المكلفين وئ حم~ 

ثكلعلمن المهمة يودي لن فانه ليممذها، مهمة ناقص مخلوى أعش إذا 
دائم— مخلوئا كونه — ان الأنيظل ولذا بطبعيته، ناقص المخلوق لأف كامل؛ 
علئالقدرة فإل وعليه استطاعته، قدر لواجتهد حتئ التقصير ودائم الخطأ 
ةالأمانحاملي أن يالضرورة تستلزم معميته أو افه ءلاع_ة ين بار الاختي

باقيؤمنون الذي وهؤلاء الالتزام، درجات أقصئ لوتحروا حتئ ميخهلثون 
فتتجلئالخط_ا، بعد الامحتغفار إلئ ارعون ميالتسليم تمام له ؤيسلمون 

واللهلف،والعفووالكرم الغفران المتعلقة؛وصفاته ~ تعالئ ~ اف رحمة 
اروالذيِهب: المي يقول ولهذا قبل، من ذكرنا كما ءباد0، علن فتفلهرآثارها 

لإحذؤتو0ا<يدنبول، بئوم ولجاء ، ١٠٩٥١لدهن، تذنبوا، 1لم لو ث؛ ممى 
أعلم.واف حلقه ل - تعالئ ~ اف صفات تتجلئ حتن لهمءا''"، ثئفرافه 
الصادقمحمد بن جعفر الإمام عن بإسناده يره نفل الثعلبي روئ وقد 

)المومرن;ه عكا ظفنتغأ أثما أفحسثر ؤ —: تعالى ~ قوله عن سئل أنه ُقق 
لمفيما يزل لم بما محا كان اف ررلأن فقال: الخلق؟! اف خلق لإ (: ١١٥
لمعنهم، غنيا وكان خلقه، إلئ إحسانه أنيفيص اف فاراد يزل، لم ما إلئ يزل 

:٤٨٨اسم(،)٦!القرآن ابنممتر،)نمير )١( 
لم.رواهم)٢( 

ا".ا



وأرسلإليهم وأحن حلقهم ولكن مقرة، لدفع ولا منفعة لجر يخلقهم 
ومنلكفأْ:الجنة، أحن فمن والماؤلل، الحق ين يفصلوا حتن الرمل إليهم 

عصنلكفأْالار((>".
عليهالمعروض ياف علمه هو الأمانة حمل على ان للأنالدائر وكان 

علنيه القائمين من — تعالن — افه يحبه عظسلم ثرف هو إثما الأمانة من 
الإنسانفأراد قط، لمخلوق يهبه لم الذي العفليم الثواب عليه ويثيب وجهه، 

هوله ~ تعالئ ~ الله مكرمة وينال ~، تعالئ — الله كرم لضحامحت، يتعرض أن 
العلوم،من علمه بما الملائكة علئ الله قفله وقد لا؟ كيف بعدم، من وذريته 

كرامته.ودار جنته بدخول وحنثه لشأنه، وتثريما تكريما له أمجدهم حتى 
التآكاليف،أداء بين الإرادة لحرية وامتلأكه للأمانة الإنسان وبحمل 

جرير•ابن قال الأرض، ل الإنسان حلافة قامت، فيها، التفريهل وين الشرعية 
مني،•٣( ه)البقرة؛ وآلارضحليمه جال، إن ُؤ هذا• على الأية تأؤيل رافكان 

قمقامه قام ومن آدم هو الخليفة ذلائ< ؤإو خالقي، بين الحكم ل يخالفني 
حقهابغير الدماء ومفلث، الإفساد وأما خلقه. بين بالحيل والحكم افه طاعة 
خلفائه((''/غير فن 

لهُلمعوا رو-م من وثممت،فيه مويتهُ مإذا ؤ ادم• ق الإلهية وبالنفخة 
وأعغلمأشرف فكان للأنان، الإلهي التكريم حصل (، ٧٢)ص؛ 4 سنحدس 

داروالفلاسفة(، تيمية ابن بين الحوادث وسلسل العالم )ندم الكواري، كاملة عزت نقلا ( ١ ) 
٠)عمان، أمامة،  (.١٥١)ص (، ٢٢ ٠١

(.٢١٨/١صمآنالفJم(،))٢( 

١٠٧



ومهاالتي الإلهية للنفخة تكريما له الملائكة سجود واستحق اف، مخلوقات 
كلهالكون تخير م فمل وبذا ٧(، • )الأمراء: ي ئادم نى لإمنا ؤلمن ؤ إياه•' افه 

ؤر1'لأزضونا آلئنز'ت ق درئا ونحن ۶ فيه أمانته أداء يتهليع حى ان للأت
حمعانته4)اس:م\(,

قبلالبشر جمح أحفر أيه هلق افه أحبرنا للأمانة، الإنسان حمل وبعد 
أحدؤإد ؤ —ت وتعالئ تبارك ~ وحدانيته علق وأشهدهم الكون، ل إيجادهم 

بق'مالوا اننممألتتؤرلأفأ عد وأئآذهم ظهوربزذنبجم بن ءادم طكسبى 
الذر.أوميثاق بعهد لم، السماْ ما وهن.ا (،  ١٧٢ؤر)الأعراف؛ فهدنا 

القرآنالذر؟األيس ميثاق ولاعهد/ الأمانة س:لماذالأأتذكرحمل 
االذر؟ ميثاق بمشهد ؤيخثرنا الأمانة بحمل ارتضينا ~ الشر ~ بأينا يخترنا 
ومالض— تعالئ ~ افه أمام فيهما وهمت، الذين ال٠شهىين هذين أتذكر لا فلماذا 

اإلاحو؟ لاإله أد4 شهدت ثم فوافمت،، اككليم، أمانة حمل عن 
-مساتينتدلال الاسعند تهلرح التي جدا المشروعة ئلة الأسمن هذا 

رأيي•ل، الجيدة الأمثلة من وهو الأيتين، 
أئهJتلكر ان إنكل كان لو أثه ق اهلة ببيتلخمى تذكرنا عدم ومحسب، 

الأرضق الإنسان هذا وجد ثم هو، إلا إله لا أقه وشهد هك، افه أمام وقف، 
يتعلقالاختبار فجوهر أصلا، امتحان هناك كان لما ما، ومكان مان زل 

ومحونامشهودا الغي.بإ فلوكان بالغيبج، يتعلق الإيمان وجوهر بالإيمان 

معنئهناك يكن لم وباكالي غيبا؛ الغيب كان لمنا الجمح ذهن فا وحاصرا 





مفهوملقط ؤإلأ بالحواس، مشهودا الغيب أيدا يكون لن لكن واليقين، 
به،يؤمنوا حى بحوامهم الغيب برؤية اليوم ينالون من أشبه وما ذاته، الإيمان 
اممهفيكرهم هو لموسى سألوه وقله -ه؛ محمد لسيدنا قالوا الدين باقرانم 

نونئنالوا لمد س1لثما"،ج ترو أن U^S؛jtأن)؛ ؤ لقرآن؛ اق 
المستحيل،ق يطمعون وهؤلاء (، ١٥٣اء! )النه خهرْ آثد اونا لقالوا لك ذ أؤرمن 

المؤال«ُ"'.لهذا محل محاك لماكان الألوهية معي عقلوا راولوأيهم 

أكيشر؟ وجودنا من الغاية هي فما والخالق، الوجود أصل عرفتا لقد ست 
تمولكن4 اممه، حلق س جزءا كونه الإنسان إف نقول أن نستهلح ها 

سالغاية فال الاختيار؛ حرية ~ تعالى ~ فوهبه ~ تعالن ~ الله قبل من تفضيله 

للخالقالخلق جمح يخفع كما لخالقه، خفوعه ق تتمثل الإنسان وجود 
كله:الخون بقية ْع تناغم ل هث اش عبادة فالائs ق الإنسان يدور أن أي هك، 

(.٤٤■بجند0ِءه)الإّراء: سجح إلا من_؛ إن ؤؤ 
أنالكون خلق من الغاية أن عش تقف • • للكون. الإسلامية اافالرؤية 

وسرالكونية الإنسان الة رسهي وتالائ، الأخلاقية، بالقيمة الإنسان يملاه 
ووزنالحياة. هذه ق الإنسان غاية هو الخلاص، وليس والفلاح، تكريمه. 
ّ.الحياة. هذه ق الكونية الته لرسإنجازه بمدئ مرهون الأخرة ق الإنسان 

باختيارالتكاليفية — تعالئ — اف أوامر طاعة هي: واحدة لغاية ان'خالق فالإن
كلةحولية والمسيحية(، التصورامت،اليهودية ق المادية التيارا'.ت، المعطيبيومي،)أثر عبد 

(. ١٣٧)صى م(، ١  ٩٨٤)٣! محطر، لجامعة الإسلامية والدراسات والقانون الثريعة 



التكليفهذا وجوهر الإنسان, إنسانية أساس هو الررازإ والتكليف مؤول. 
أساسهو الأخلاقي انر الإنالفعل وهذا الأخلاقي. ابير الإنالفعل هو 

للأنسان®'",ازكونية الوظيفة 

4)نعندون إلا وألاس حلمتألإ وما ؤ ه.' اف يقول كما كله والأمر 
(.٥٦)الداران: 

المتجاوز،من يتحلل عندما ان الإنإل ونقول! الجزئية هذه ونختم 
ويكونله، قيمة لا م العالق وجوده يصح أوالوحي، الله وجود ؤينكر 
الفيزيائيوايئمج ستيفن صرح فقد لذا تحيل؛ مأمر الوجود غاية عن البحث 

يامكانيةصرح حين رعا متاركان بائه نوبل جائزة علمى الحائز الأمريكي 
لها((ر'ر.هدى لا فيزيائية منفلومة إلا ليس فالعالم للعالم، هدف عن البحث، 

هداناأن لولا لنهتدي كنا وما الهداية، بنعمة علينا أنعم الذي فه فالحمد 
افه.

إوجودهم؟ غاية يدركوا أن للبشر يمكن كيف، _! 
~تعالى ~ افه حكمة ومن الحكمة، صفة هلث اطه صفا'ت، كمال من إن 

عليؤيعملوا الغاية هذه يدركوا أن البتر ومهمة معينة، لغاية خلقنا أن 

اليدد. ترجمة: والحساء(، الفكر علن ممامنه الماروثي،)التوحيد: راجي اسمامحيل )١( 
(.١٥عمر،ص)«ا-

مال،الأدهم ترجمة: مائية(، نثلرية على يالحصول، الغيزيائيين واينمغ،)أحلام محتيفين )٢( 
(.١٩٩ص)(، ٠٢٢ ' لمنق،)٦ طلأس، دار 



اللأئه وجوده؛ غاية إدراك ق إرشاد إلئ يحتاج الإنسان لأف ا ونظن تحققها، 
وسر3ةيتمل أن يمكنه لا العقل ولأن مباشرة، الغيب علئ الاطلاع يمكنه 

ولاوأسمائه، اف بصفات الإحاطة عن العقل يعجز إذ كافية، محرفة افه 
تمرئاالعالم ق يتصرف أن يستهلح ولا علما، الكون مدا يحيط أن ان للأن

أوالحكمة صفة كمال من فانه لذا الإلهي، بالمنهج الاستعانة بدون صحيحا 
يذكرونهوأنبياء رسلا ان للأناممه يبمث، أن ~ قبل من ذكرناها التي ~ الرعاية 

وعبادتهالله معرفة طرائق علئ يدلونه كما الدنيا، هذه ل وجوده وقيمة بغاية 

عران للأنالمناسب المنهج تأسيس إلى بالإصافة يرصيه، الذي الوجه علئ 
الكون.هذا ق وجوده يستقيم حتى الإلهية الشرائع 

اتثاام' عكا حلسمحإ ؤأدحسثزأسا عسا؛ يخلقنا لم ~ تعالن ~ ماش 
ألثمآ،حنمئا وما ؤ عبتا' الكون يخلق ولم (، ١١٥)المومنوزت ^ ترجعون لأ 

مام ونحز ؤ لاأ كله الكون سحر بل (، ١٦لعجن4)الأساءت ببجما وآلازضوما 
مهمتناإتمام نستهلح حتئ (، ١١٠با)الجاية: مثهً ألأرضخميعا ق وما لثمنو'ت آق 

تكتملالإنسان، لوجود الكون - تحالئ ~ اف هيأ أن معد مه، الأخلاقية 
الذيوالهدف أجلها من حلقوا التي بالغاية بالبثر؛تذكيرهم "" تعالئ ~ عنايته 

ْعهلث اممه تواصل عر يتم وهذا الأساس، من لاستقبالهم الكون إعداد تم 
بحقيقةالبشر ليذكروا معهم الوحي ؤإرمال والأشياء الرمل طريق عن الشر 

منمقتفئ البشر إلئ للرمل افه ؛عث، كان لذا الدنيا؛ الحياة ل دورهم 
صسنشآ، عل امرهِء ص بألزوح ألملتيكه يتزلت ؤ هأث'"ث صفاته كمال مقتفيات 

إ ١٣١ص)"(، ٣٢• ١٥الٍآص(،)من عقود الإيرامم،)اييعت مثاري مزت متماد 

١١٢



٢(.ُلآإكإلأاوأقامونه)الحل; 
شهواتهموغلبة عقولهم وقوئ النامي ررلوترك الجاحفل يقول 

الذينهم يكوزا حى ؤيهلخيهم، يرديهم ما إلئ نزوعهم وشدة جهلهم وكثرة 
والنافعالفار على يقفوا وحتئ قواهم، بقدر دهم أفما كل من يحتجرون 

ثقلطا،كلفهم قد كان والسموم والأغذية والدواء الداء بين ما فضل ؤيعرفوا 
عليهمالأمور أحدئ هي التي محناعته عن وشغلهم عدوهم، إلئ وأسلمهم 

فهمدنياهم ق مصالحهم جمح تلغ لا الناس عقول كانت فإذا لهم•• وأنفعها 
إماممن للناس بد لا أنه علمتا كيلك، ذللث، كان فلما أعجز، دينهم مصالح عن 

م

يشنعالذي هو فالرسول )الرسول(، هو وذللثؤ مصالحهم جميع يعرفهم 
مراشدهمحمل على الناس ويقيم الملة، ؤيبتدئ الشريعة، 

أنيمكن لا الرب لراد الحبي ررومعرفة الغريب; أحمل الدكتور يقول 
ولوالتكاليف، تفاصيل معرفة عن عاجزة العقول إذ يعصم، وحي بلا تكون 

حجةالحقل كان لما بعض، دون الخلق لبعض كافية الحقول أن جدلا افرصنا 
الحبالمحاكمة يصلح فلم تختلف، والأفهام تتفاوت فالعقول الجميع، علئ 
الخالقصاد تمام يدرك لا فالعقل ووضوحه، وقوته تقديره ق مختلف، أمر إلئ 
وعدلهأرضه، ق النه نور هي والشرائع الرسالات أن ولاشلث، المخلوق... من 
بينالتمييز بالشرع الراد وليس آمنا، كان لحله من الذي وحصنه عباده، بين 

الحمارفان الحجم؛ للحيوانات يحصل ذللث، فإن بالحز، والنافع الضار 

!٤١)ص محابق، مرجع التوحيد(، )دلأتل القامحمي، الدين جمال، محمد نقلاعزت 

١١٢





فلماذاعملا، استنتجتاها التي صفاته وبيعضر الثه بوجود امنت إذا _* 
االأحرئ؟ الأديان جمح عن عوصا به لأتدين بالذات الإسلامي الدين أحتار 

نومنالذي الدين ق توقرها ينبض الشرومحل من مجموعة ثمة إن نقووت 
اللهقبل من مرطون أنم يزعمون الذين الرسل ول هك اف من قادم أنه 

الشرومحل;هذه أهم ومن تعالى، 
العمليالطر عبر إليها توصلنا التي وصفاته )الإله( مفهوم توافق ١( 
العملحالق إن إذ أوذاك، الدين هذا يقدمه الذي )الإله( مفهوم ْع المجند 
لأنبينهما تعارض نمور يمكن فلا له، ثريلئ، لا أحد واحد الدين ومرسل 

الفلبين مخالفة يتمور فلا الحكمة، ومطلق م العالمطلق مصدرهما 
الكونحلق الذي اممه لأن ذلك؛ ل غرابة ارولأ المريح، والحمل الصحيح 

الكونلشهادة مصدقا اعايح أنزل هوالذي وجوده علن دليلا وجعله 
لهاااُ'ُ.ومفصلا 

ولانصوصه ارض تتعفلا الدين، ات لمكونالداحلي اق لأنا ٢( 
وحيه.يختلف ولا حرْ يدحض ولا أحكامه، تتقارب، 
صحةعلى الدالة بالأيات ~ تعالى ~ الله من المبعوث الرسول إتيان ٣( 

الرسل.صفات سمو إلى بالإصافة دعوته، وصدق رسالته 

قديكون ربما الحق الدين أن فكرة إن إذ أحكامه، وبقاء الدين ظهور ٤( 
ومنهملا، يركنا ولم عبتا يخلقنا لم ~ تعالى ~ قافه عقلا، محالة فكرة اندثر 

البشر.دام ما دينه اطه يحففل أن المروري من كان نم 

!١ ٤ ص)٥ سابق، مرجع الخالق(، ووجود إدوص،)المزياء نتح جعمّ 

١١٥



منوصما دينا وليس هك اض من مرملا أي سماويا الدين يكون أن ( ٥
البشر.ا-محراع 

ماؤيةالالأديان ق تحمر احتياراتنا فإن بق، مما كل على وبناء 
الممرابنثوافق فهل واليهودية، واJصرانية الإسلام الكبرئ; الثلاث 

السائقة؟!الشرومحل مع واليهودية 

مسجدفإننا واليهودية النصرانية العقائد إلى مريعة نظرة أخذنا إذا 
تمومد يهلة، بأجزاء من مركب ~ الصارئ عند — فالإله العجاب، العجب، 
بدواتؤيتحد بصفات يتمم، الله إن أي مركتا، يكن م لأن بعد تركيبه 

المفارقةمفهوم أن ةنرنا إذ بداهة؛ الإله عن عالخناه ما ينال وهدا مخلوقة، 
حقيقتهق يختلف، فلا اليهود عند الإله أما النسبي، عن المهللق تنزيه يقتضي 

اعليه ما وعليه له ما له آدمي أي عن 
عندهمفالرب تماما، مشوْ واليهود النصارئ عند الإله مفهوم إن 

وجهلهاحهلآها ول بل بيتها، ونوانءح2لاهلها ماديتها ل البشرية كالذات 
أنالديانتين ا كلتق ة القا.سالمصوصس ل نجد فإننا لذللث، وشهوتها! 

كالوالدة"'،ؤينخر أحشاء"'، وله الخمر"'، من كانا يحمل عندهم: الإله 

 )١(L._,l.)؛U-\،؛/T،؛(

:آ(.إرما)ا'م/-)٢( 

إشتاء)آ؛/أا(.)٣( 

١١٦





كدينيملحان لا واليهودي النمران( الدينين فان مبق، ما علئ وبناء 
عنصرورة المعلومة والبدهيات تتعارض المذكورة الممات إن إذ ربانر، 
إلهانعبد وكيف وينئ، ينخر إلها نقدس كيف معري فليت الإلهية، الذات 

صربهدا إن ا نغلبه؟ ثم ؤيمارعنا محنا ياكل إلها ندعو وكيف ويتعّ_،، يزأر 
فضلاالتقديس يستحق إلها هذا يكون أن أبدا يعقل ولا الجنون، صروب من 
الديانتينفان وعليهت والابتهال! والدعاء بالصلاة إليه نتوجه معبودا كونه عن 

بلالإله، إلئ بتهما نيمح لا ~ الحالية بأشكالهما ~ والمرانية اليهودية 
يقولكما الظالم، أنولع أفد وهذا الله، علئ والكذب الأفازاء حنس من هذا 
Jوءفاد;رأث؛( إدا نيئا جقم لمد ا وق ألوخنلن آ-ءئذ وقالوا ؤ القرآزت ل تعالئ اممه 

٩(.-' ٨٨)هريم.' ه هدا ؤسإ،آ'لأزصوغرآبمات منه يثمطرن آلئمنو'ت 
دينمن العقل مع اتفايا أشد دين كلها البيهلة وجه علئ وليس 

نصوصل الإلهية الحقيدة يوضح الإسلام أن يتبين يهل بو؛استقراء الإملأم، 
فيهامواربة لا جلية وألفاظ سهلة عبارات ول يكون ما أوصح بثكل الشريعة 

مفهومعلن تؤكد واحرها أولها من كلها القرانيه الرسالة إن بل عموصر، ولا 
التياممه وصفات تتفق الإسلامية الحقيدة فان محلنا وكما ومقتضياته، التوحيد 

يلي!كما ذللثج وتفصيل بالعقل، إليه توصلنا 

(Personalذاتا يكون أن إما العدم من اوكون فخالق الذاتية: صفة ١( 
(being  شيئا أو(مجرداAbstract object ) والأفكار،والمحاق كالأعداد

الالمجردة الأشياء إن إذ مجردا، ثيئا الكون خالق يكون أن الحال ومن 
والقرآنعلم، ولا وعي ولا الخلق، علئ قدرة ولا إرادة، ولا مشيئة تمللثح 
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الأرزاق،وقتم الأقدار وقدر الشراع، وأنزل، الرسل أريل الله بأن دوما مرر 
ونحوذلك•ؤيعفوويرحم"' محيمغ يعطي، الذي وهو 

بلالمركزية، القرآن الة رّهي التوحيد إلئ فالدعوة الأحدية: صفة ٢( 
إلهلأ اذهُ إليه يوحم( إلا رسول بن مبمتئ بن ازنلئا وما ؤ ت الأنبياء كل رسالة هي 

٢(.٥ )١^٠: ه هآعتدون 1لأأ'ط° 
ؤأشُختيٍكلتعاد: قوله كماي الخالق، فعل أي الخالقية: صفة ٣( 

(.٦٢)الزمر: ؛< سء 

هيريد ما يمعل نته 1 إن ؤ تعالمزت قوله ق كما المشيئة، أو الإرادة. صفة آ ٤ 
رالءج:اا(ؤ

وبامحننه،ءلاهره ثيء، لكل علما المحيهل هو فالحالق العلم! صفة ٥( 
شيء،بكل والكاشفج وهوالحالم وعاقبته، فاتحته وآخره، أوله وحليله، دقيقه 
قكما دانية، ولا قاصية علمه عن يعزب ولا حافية، عليه تخفق لا الذي وهو 

(.٢٩)البقرة؛ ء1وبمه سأ ؤ تعالى؛ قوله 
النيوهو ؤإتقانه، الفعل ؤإحان العلم كمال له قافه الحكمة! صفة ٦( 

ولازواله، يتصور لا دانثإ أزلي وعلمه العلوم، بأجل الأشياء أجل يعلم 
قومحنا التقدير، ق مصيتا يكون الذي وهو شبهة، ولا خفاء إليه يمملرق 

قحاءين، الحكمة وصفة اعتراض، فعله على ولا أغراض، له وليس التدبير، 
أن\ثوو< علمثثأ ما إلا لئآ ؛؛ itلا نتحظئح قالوا' ؤ تحالئ! قوله j( كما القرآن، 

(.٣٢)القرة: آل،ُلبمامحل4 

؛١ —٣٨  ١٨١ص)سابق، مرجع الد؟(، حلق يامرمحا،)فمن سامي 
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كلوأن الأساب، يب مهو اض أن قررنا فقد القيومية• صفة ٧( 
دونللموجودات قيام يتصور ولا تعالئ، عله وحولها ل تعمد الموجودات 

استمرارق ولا الموجوات وجود بدء ق لا الأسباب، مسبب على كليا الاعتماد 
(.1٢٥٥لهثومأه)المرة: هوآلي إو إله لا آس ؤ القرآزت ق لنا اش أوحى كما وحولها، 
٤(.• ؛; xuil)ءدير4 مقل عق وآس ؤ القدر٥ت صفة ٨( 
رالحاوود!م(.ؤهوالأولاوالآ■خره تعالى• قوله ق كما • والأبديه الأزلية صفة ٩( 

تعالئ:قوله ل كما والمكان، والزمان المائة علؤي التعالي صفة ( ٠١ 
(.4١١)الثوري؛ •همن، ؤليسكئلهث 

تتوافقعقيدة يقدم أجمع العالم ق دين هناك وليس كاملة، عثرة تللئ، 
الالتي الحمية الصفات وحتى الحنيف، الإسلامي الدين إلا الصفات وهده 
تعارضولا معقولا تخالف لا فإما الوحي(، مع)أي الإلا لمعرفتتها طريق 

وجهعلى الوجود الوحيد الحق هوالدين الإسلام أن على دليل فهدا منهلئا، 
وإنماالدين، صحة علئ الوحيد الوليل هو بالهلع هذ.ا وليس الثسيهلة، هذه 

ألدذلك ق بما المي زuن أهل شهادة مها: جدا، كثيرة أحري أدلة هناك 
علئولا البشر علن لا ينبه واستحالة اكامة وأمانته الكامل بصدقه أءلائه 

مناللاغة الناس؛الأثاا.اروصروب وأعلم اللغة صناديد شهادة ومنها: افه، 
ومنها:المخلوقين، كلام حنس من ليس محمد به ياق الذي القرآن بأن قريس 

الحالمين،أيدي علئ أوتعله الكتب، من لأي دراسته وعدم النبي. أمة 
ذلكوغير حياته، وبعد حياته أثناء حدثت التي النبي؛الغيبيات إحثار ومنها: 
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وحثنا'أ'.محل ليس ذلك ولكن أنواعها، حصر يصعب، التي الأدلة من 

وبتبوةوبالكتاب، ~، نمالئ ~ بالله إيماننا إن ذنقولت الممهلة هذه ونختم 
الالتزامبالضرورة يقتضي القاحلمة، والبراهين الجازمة بالأدلة ه^ب، محمد 

الإماميقول التسلم، مدأ أهمها ومن الإيمان، هذا عاليها يقوم التي بالأصول 
<اُ''،التسلم وعلينا التبليغ، رموله وعلئ التنزيل، تعالى الد ُرمن الأوزاعي• 

لأنالحكمة، هو تعالئ اه تقدير ق الأصل بان مؤمنون أننا مثلا ذللث، ومعنن 
ولمعنتها نعرف لم حادثة وحدنا أننا افترصنا فإذا )الحكيم(، اممه أسماء من 

ورائها،من الحكمة نكتشف حتئ •بما الإيمان عدم ندعي لا فإننا غايتها، ندرك 
وعبادةمبين ضلال فهذا بعينها، الحادثة هذه عن غائية الحكمة بأن نقول ولا 

إلئالحوادث وأفراد الفرؤع من نعلمه لا ما نرد ؤإنما للشرع، عبادة لا للهوئ 
هفق،اض حلقها الحادثة هذه إن فنقول! ابتداء، إيماننا عليها يقوم التي الأصول 

لهاالحادثة فهذه إذن حكمة، شيء كل وراء من جعل الذي الحكيم هو واف 
الغيبيةالحوادث علن الأمر وكذللث، يعد، ندركها لم ولكننا غائية، حكمة 

حدثحدوث علن حبر فيه نمى قطعا ثت فإذا المستقبلية، أو الماضية سواء 

اشعبد محمد انفلرت ا القرآنية الة الرمحوصحة النبوة صدق على الأدلة بعفى على للاطلاع )١( 
وساميةم(. ١  ٩٨٥)الدوحة، الثمانة، دار ال؛نرآن(، ق جديدة ٥^١^، السليم! )الشأ دراز، 
هك(،محمد نبوءة على التتلية العقلية الأدلة شالث،؟! البوءة )أل البدري، اسين يت 

(.١٠٢ ٠١٦^،)،ركزدلائل، 
والشثونالأونافط وزارة انيد(، والأمال٠عاني من الموطأ ي لما )التمهيد الر، عبد ابن )٢( 

(.١٤)٦! (، ٠١٣٨٧الممب،،)الإسلامية، 

\r\









...1jiidi Jlgujاأ1ني: اشقل 

الذيالأعظم والشك ^٠؛، ١١٠١١لدئ الأشهر الموال هو اكر محوال 
ملإن — اولأت التأحهلر من وهو المعاصرين، التساب قلوب إلى يترب 

ملين،غير أو كانوا مسلمين الناس، بين شيوعا ~ وأشدها أحهلرها يكن 
يستحمرْأن يمكن دليل السرهوأقوئ مؤال يكون أن المحتمل ررومن 

يلاحفلعندما يهلؤح اطة ببوالمموال الألوهياا'أُ، المعتمد صد اللحد 
بالحياةتعصف التي والمصائب والكوارث البشرية المعاناة مدئ الإنسان 

الألأممن المرؤح الكم هذا حول ازل التق فيبدأ يوم، وراء يوما الإنسانية 
يه.الإله علاقة ومدئ والأوحاع، 

بجوابنفسا تهللما ررلأ يأتها الإلحاد أسئلة حميع عن اكر وتتميرمشكلة 
أتهاخاصة والتقي المرض ق والتأل واجب، فيها فالتفصيل سريع، واحد 
الباشرةاا"<.الدلائل علئ لا القرائن علئ الخالب و قائمة 

(،٢٢• ١٤برامن،)وكز شلأي؟(، لا الإلحاد بلاشجا،)مل ألفن مع ة ،قابل)١( 
■(n_

مركزتكوين،الملاحية(، سهامحت، ابرز عاى الرد اللت ووجود الثر ساميمري،)مشكلة )٢( 
كون،)ا-ا«أم(،صرام(.
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هوللقاش الثر فكرة طرح من - أول يكن لم -إن أوائل س ولعل 
ويمكنالأزمنة، مر على محاحجته تطوير تم وقد إبيقور، اليوناف الفيلسوف 

ومتللمقالخير كلى إله وحول لوافآرصتا يلى! فيما المحاحجة تلخيص 

الإلهلأن العالم، ق موجودا يكون لن الشر فان والقدرة، والحكمة الكمال 
كنيرثر هناك وزكن لمخلوقاته، الشر يقدر لن فانه م ومن الخير، كلي 

أن!ذلك، معي عالمنا، ل بالفعل موجود 

الممرفالإله وعليه! العلم، وكامل المدرة، وكلي الخير، مطلق الإله ( )١ 
لمخلوقاته.الشر يقدر لن 

موجود.الثر )٢( 

وعليه!

يعلمالكون حالق الإله أف معناه العالم ق الموجود الثر أف قاما ( ١ ) 
لخلقه،الثر يريد ثرير إله فهوإذن! إزالته؛ يريد لا ولكنه الثئ، بوجود 

يعذبنا.كي وخلقتا 
إزالته؛علئ يقدر لا ولكنه بالي، عالم الكون حالق الإله أف ؤإئ )٢( 

المهللقالمعى بإلها ليس فهو نم؛ ومن انمى، ونصعيف، إله إذن فهو 
للكلمة'".

اصناته ل مهللقا ليس إلههم بان فجادلوا المعاصرين النصارى بعض إليه ذهب القول هذا 
ديغولا الشر، لسؤال »؛ووو\ الخيرية، مطلّق ليس أو القدرة مطلق ليس ~ عندهم ~ فهو 

فكرةيسقط ئّلم ومن الإله من الكمال صفات يسلب أنه إذ العجيب الطرح هدا لمناقثة 
أصلا.الإله 
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ْنالأطس.إله هناك 1إهوس )'؟(وإما 
واجهواالغرسن والعلماء الفلامحفة من فريق شمة أن بالذكر وجدير 

قالمتسقة الشرعية الموصى غياب بسبب تعليلها ق واحتاروا الشر مشكلة 

الخيركلي الإله اق بالقول إلئ فلجاوا والممرانية، اليهودية العقيدتين 
يعدولم تركه ثم فيه، المستودعة قواشمه وحلق الكون، حلق ولكنه والقدرة، 

يتدخليحد م ولتحمل، تركها ثم الساعة، صغ الذي الساعة كماع به، يأبه 
لذللث،دفعتهم التي الأسباب أهم ومن ب)الر؛و؛ية(، يش الاعتقاد وهذا فيها، 

عنهاالمانح والمناقض الثر معملة من هوالهروب الإيمان من اللون 
القرنق الملاحية إمام اعتنقه الذي الذهب هو والربوبية ~، عموا ز~ 

الثرموال من هروبا بالخالق، يومحن أن قرر بعدما فلو( )أنتول العشرين 
أيضا.

قمهلروحا ياكن لم )الربوبية( الإيمان من اللون هذا أن القول عن وغني 
بعضله يروج الذي الصفامت، ناقص الإله فكرة وكذا الإسلامي، الماريخ 
إنإذ قبل، من السالمين من واحد يتلرحها لم الحاصرين الممارئ فلاسفة 
الصحيح،والمقل المريح العقل مع جما ومنئا مت طرحا يقذم الإسلام 
واتساق،موضوعية بكل الشريعة نموص لمايا بين المسالة إجابايته وعرض 

لحكمة،إلا نيئا يفعل لا — تعالى ~ ؤإنه حير، كلها اف أفعال إن ملخصهات 
يستقيملا غائية حكمة له اق( الإنالفعل عن المانح رغير التلبيعي والشن 
الشزأما لا، أم الحكمة هذْ الإنسان علم سواء بوجودها، إلا الإنسان وجود 

إزالةيمكن ولا هوالإنسان، فيه فالسب، اق( الإنالفعل عن )المانح الإنسان( 
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يجدلم م ومن بالكلية، الإنسانية الإرادة زوال بمي وواله لأن الإناف الشر 
المؤلفاتكانت بل والأيتدلع، والاحرنع للألتفاف حاجة السنة أهل علماء 

السنةأهل عند الإمحلامي الت_اريخ ق الدرة ثديية الموصؤع ذا هل 
أصلا.المشكلة لغياب ا نخلن خصوصا، 

التاّية،قواعده ل ؤإثما صعوبته ق يكمن لا وال الوإمكال 
لأمهاالسؤال، هذا حول كافنا جوانا تقدم أن متهلح لا المادية فالفلفة 

منالإنسان واعتبار الكون ل الإنسان مركزية علل تقوم ~ المادية لفلسفة ا- 
تلمكوتتجلئ والأشياء، والوجود للكون الهائية الرجعية هوإنسان حين، 

شيء(كل مقياس )الإنسان مثل الغربيين مقولات بعض ل الإنسانية المركزية 

أناإذن أثلث، و)أتا بينوزا، لامننطلق( أن ينغي المقل ورمن ليروناجوراس، 
الإنسانتموصع التي التفكير أنماط من ونحوذللئ، لديكارت، موجود( 
ومنعمونا، ادة للسالتجاوز أو الوحي وتيمش والقيم، للمعرفة كمصدر 

والتقديراتالإجابات لأو المسألة، تلك، عن أبدا الجواب يستقيم لا مم؛ 
لمام تحنبائية مرجعية تحديد يمكننا ولن لأخر، شخص مجن ؤ متختلف
حماإنسان يقدره وما حيرا، آحر إنسان يعتبره شرا إنسان يعتبره فما ، ، الخلاف

ليفانيعلن كارامازوفح، الإحوة رواية ®ففي لخللثإ وهكذا. باطلا.. آحر يقدره 
تكنلم فإذا . مياح. شيء فكل موجود، غير الإله كان إذا أنه كارامازون، 

مافإن مطلقة، ذاته الونت، ق تكن ولم افه، بإرادة مأمورة الأ-حلأنية الواجبات 
آخرمهدر يوجاو لا اء. والمالرجال يقرره ما اطة هوبثيكون أن ينبغي 
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ننياكي الأرصيه تأسس أولا لنا ينش حص الحث هدا من الثاف المصل 
فنقولالأرصية، نالك علن بناء الشر سؤال نتعرض ثم الشاش، عليها 

اف*مستعنن 

نوعين:إلئ ينقسم العالم ق الموجود الشر إن 
فيه،ان للأنمجال فلا انر، الإنالإمكان عن خارج طبيعي ثر الأول؛ 

ونحوذلك،.والعواصف والأوبئة والراكين كالرلازل 
رأسهوعلن الأخلاقي، وفعله ان( الإنالتدخل عن الانح الشر اكاي؛ 

ونحوه.والفقر والجاءاتا الحروب، 

نقاؤل:ثلامث، ق إجماله يمكن الإشكال على والجواب 
اق:فسياراكز؟اماسيواكرالإن

هىالأمور طْ أل حدد من وهوت أولا، نقلرحه أن يجب موال شمة 
وحدةلقياس محدد مقياس هناك ليس أيه بمعنئ الأساس؟! من )ثث( 

الأمرذاك أوإف الشر، من كيلو عشرين الأمر هدا إف نقول حتى )الشر(، 
الحقيقةق يوجد فلا موجود، غير مقياس هدا مثلا، الشر من كيلو ثلايين 

فالشر)وصف(له، إدراكنا عن بعيدا عليه الشر قياس يمكن موصوعي معيار 
يختلفجنسبي مفهوم ه نفالشر مفهوم فإل م ومن بياته، قائم وليس)وجود( 

فدخيرا ان إنيراه وما خيرا، آخر يبرم ثرا ان إنيراه فما لأخر، ان إنمن 
١شرا آخر يحت؛ره 
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بببله تتكشف لم كثيرا حيرا فيها يرئ قد الأمر لّفس أحرئ وحوم ثمة أن 
المرءيدرك أن عقلا المحال من إنه نقول! بل إدراكه، وخالة فهمه قصور 

علميويستحيل حدة، علمي مسألة كل تفصيلأيت، — وتفوقه نضجه بالغ هما م~ 
لوصفتكفيه إحامحلة فمهل واحدة مسألة حواو_، بكافة يحيهل أن الإنسان 

لالموجود فالتعقيد وماتي، حاسم يثكل أو)ثر( )حير( بأما الة الخ
المعلومات،نصور ذللث، إلئ ، أضفمجتمعة، إدراكنا هلاقة من أكر الحياة 

التواضعإلؤي يدفعنا ذللئ، كل وحبمراتنا، تجاربنا وحدود بالممكنات، والجهل 
٠.الكون' ق الطلق الإله تقدير على النبي رأيا قياس على التجرؤ وعدم 

الفهمحذا الإلهي للتقدير ومعارصته حجته ل المائي يدأ ذللثج ورغم 
حدةعلى ان إنلكل أن افرغنا لو إنه إذ يمح، لا وهدا للواغ، المعلول 

كلهوئ لكان إذن الله، وحول عدم على الإلهيين حا يحاحج به خاصة روية 
ررمجردالإله ولصار المسألة، يه يحاكم الذي المعسار هو حدة على آدمي 

رغياتهااُأ'.نائمة مخلوق كل فيه يضع صندوق 
)أيالطبيعية للشرور إدراكنا ومحدودية فهمنا نمور علكي المن والدليل 

منكثير ل ملاحفلته يمكننا ما الإنسان(! التدخل عن الخارجة الشرور 

فمثلا،أمحرئ، وحوم من خير الحقيقة ق أما ْع شرورا نعتبرها التي الأمور 
خيرالحقيقة ق هو يقتله، لأنه ثرا الإنسان يعتبره الذي العقرب مم إن 

ينظرالتي الحواداثا من ونحوذللثؤ والثراكين الزلازل أف كما ه، نفللعقرب 

٥I —٥  ١٥٤)ص ه، نفالمرجع انظرت )١( 
اور->عض،ص)هم\(.)٢١( 
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أيتحيلة، مالأرض علئ الحياة لكانت حدوثها لولا فانه كشز إليها الإنسان 
الإنسانيعنبنى٥ الذي الألم إن بل وللأرض، ان حيرللأنحقيقتها ق أنما 

بلللجم، مفيدا الأحيان من كثير ق يصح فانه كلها، الشرور ثر المادي 
براني()بول الدكتور اهتم اروقد ه، يدونالجم اة حيتمح لا أحيائا 

إلىالبرص مريض تنه آلة لصناعة )البرص( مرض ق العالمي المتخصص 
أنبيسر قبلي ارلقد قالت ثم بالألم، الإحساس فقدانه بعد أعضائه تلفح حهلر 

الأنوأنا منحرفة. رؤية أعملتني بالألم للشعور المفتقدس بين عملي سنوات 
البشري،الجم لتصميم الرائحة الميزات أعظم من كواحد الألم إلى أنفلر 
لالألم. هدية كون فتعندي البرنس لمرصئ هدية احتار أن أمكنني ؤإذا 

تصمملمحاولة دولار مليون أنفق علمي فريق على أشرفت لقد الحقيقة، 
أنهحدا الواضح من أصبح عندما المثرؤع أهملنا للألم. صناعية منظومة 

برانيوحتم انءا. الإنتحمي معقدة هندسية منظومة ننشئ أن بإمكاننا ليس 
الالألم، اخ؛رع لأنه افه أحمد  ١١الألم؛قولهت مع الطويلة تجربته عن حاطرته 

ذللث،«'".من أفضل شيئا فعل أنه أعتقد 

بينعليها حلاف لا أنه الرء يظن قد التي الواضحة الأمور ق وحتئ 
القطنا مميمطلقة متجاوزة مرجعية إلن الاستناد عدم فإل البشر، حميع 
منأبدا التثبت يمكن ولن الدائمة، والنسيئة القيمية السيولة حالة ق محالة 

ص؛نقلا .والاقتباس ( )١٧ص ه، نفالمربع )١( 
Paul Brand and Philip Yancey, The Gil) of Pain: Why vve hurt and what we can do
about it, P. 12.
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حقوقهي الإنسان حقوق أن أحدهم يقول ند فمثلا، واحدة، مطلقة نيمة 
عندول، ثماف امتنعن، ه نفالوقت، ق ولكن بسبيل، دحضها يمكن لا عالمية 

اللينأف ومعلوم الإنسان، لحقوق المتحدة الأمم ميثاق على التصويت 
ماىنيرينا بريطانيا وزراء ة رئيإن بل كثيرة، عيوب فيه الميثاق هدا أف يرون 

لوحتى نوؤية صربة بتوجيه أمر لإعطاء استعداد علكي أما صراحة بكل أعلنتا 
هدايجعل الدي فما والماء'"، والأطفال المدنيين من بريئا ألف مائة قتلت 

ويمكنمحلول الميثاق هدا أف يرئ من هناك كان إذا مهللقا( )حيرا الميثاق 
أوائشاؤه؟أرذه 

الانية إنلا هوعملية الأطفال قتل أف العض يزعم آحر، مثالا ولمعط 
دولةأصدرت لمد صحيح؟ أمر هذا هل ولكن أحد، بثاعتها علن يختلف 
منأقل مدة ق التين ولدين يلد لم مكل بتحريم قانوئا أمهر عدة متد ميانمار 

منه،التخلص بد لا اللم الهلفل ولادة تحتثر فالدولة سنوات، ثلاث 
يكونلا فلم؛ شيء، كل إليه يرد الذي والطلق المركز هو الإنسان كان فإذا 
بالفعل؟!ثزا هذا 

عامللعراق غزوها أثناء الأمريكية القوات منعت، فقد السياق؛ نفس وق 
(٢٢٠ الأسواقإلي الدخول من الأساسية العينية الحاحات منتجات ( ٠٣

فرصت،بعدما المنتشرة، والأوبئة للامراض والعلاج العلعام لموفير العراقية 
ذلكسس، وتعينات، المنذ العراق علن العقوبات المتحسدة الولايات 

http;//wv،^.independentxo^k/news/uk/polk (ا]
nuclear-bombyes-live-latest-news-a7143386.httnl
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التغذية،موء بسسب عراقي طفل ملون من اكر وفاة ل الاقتصادي الحصار 
الغاوة!لأ'.الأريكة القوان، نظر j كان)-^١( وهوما 

النظامحنود كان الثماساي، ق ؤرية بحماة مجزرة ق فإل وبالمثل؛ 
الأطفالؤيقتلون الأمهات، بهلون ؤيبقرون والبيوت المستشميات يقتحمون 

قتلفإل وبالتالي: ارهايين؛ ليمجوا مسربومم والديهم أل بحجة الرضع 
عامول ورى!'" الوللوطن لهم حير( و) رحمة الحقيقة ق هو الأن الأطفال 

النظاميالجيش قوات، قبل من السورية الدن أحد قصم، تم ( ٣٢٠١٤)
ولاسورى، طفل ألف، حوالي وفاة ق ونبست، الكيميائية بالقنابل الوري 

السوري،الوطن وحدة علئ الحفاظ أحل من والمزيد المزيد قتل محن مانع 
إذوشجون حديث، ورية الالقضية عن والحديث، 

وسوءللأمراض نتيجة سنويا طفل ملايين ثلاثة وفاة رغم وأحينا، 
المواردلأف للبشرة هذا)حيرا( يعتبرون الاقتصاديين بعض فإف التغذية'"؛ 

البشرنجاة فرص ازدادت، الأحياء البشر عدد تقلص وكلما نادرة الاقتصادية 

الشرمفهوم أذ لأوكد ذكرما فإر فجاحة؛ من الأمثالة هذه ل ما وعلئ 
يظنالتي الأمور تللثإ ل حتى لأحر ان إنمن وصفه يختلف بي نهومفهوم 

Nafeez Ahmed, Behind the war on terror; Western Secret Strategy and the )را
Struggle for Iraq, Clairview Books, UK, 2003, p.ا 14.

ويائترتj، مها بزا منا انظر القرة، غاية ق المجزرة مدم طئ المنة الشهادات، ٢( )

الجزيرة.قناة إنتاج من الأموي(، حماة )صتدوق، 
3) http://www.worldhunger.org/articles/I_W)
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اواسأنهلأحلأفشا.
برتانردالملحد على تعليقا الفلأمفة أحد طرحه يتاول هاهنا وأذيل 

تدعوراسل* أسال ®وأنا يمثاعره1 والشر الخير بين يميز أنه قال عندما رامحل 
أكلهم،نأن إلى وتدعوأحرئ حيراننا، نحمت، أن الئ الحضارات بعض 

مهما؟«"'.لأي تفضيل عدك هل المشاعر، عش مهما كل ق قائأ والاختيار 
افهوحوي عدم علئ كدليل العالم ق الشر بوجود الاحتجاج فإن لدلك 

القيمية سيولة حالة ق البشرية قط نالإله بدون لأن باطل، احتجاج لهو 
ولانر، ولا خير فلا الإطلاق، علي للوجود قيمة بأية عندها الجزم يمكن 
الاحتجاجإن ونقول! نزيد بل الاحتجاج'''، يمهل م ومن غاية، ولا هدف، 

وسناقالأة، حكمة علئ برهاننا جض من هي العالم ل الشرور بوجود 
اض.بإذن القادمة الأسطر ق للتفصيل 

يلي!فيما التقعلة هده إجمال فيمكننا وعليه؛ 
بهيستدل حقيما وجودا عدم يمكن لا وصفي مفهوم الشن مفهوم )١( 

الأمورل الشر ®فدخول كلفقيه! القيم ابن يقول كما اض، وجود عدم 
•' ثررر' وذواتبما وجودها حيث من أيها لا والإخافة، ية هوبالنإنما الوجودية 

( را  Ravi Zacharias, The End of Reason: A response to the new atheists. Grand
Rapids, Mich: Zondervn, 2009, p. 53 - 54.

الةبملا الخالق، صفات ببعفى متتعلما الشز الاحتتجاج يكون أن هنالك: ما وغاية )٢( 
الخالق.وجول. 

الزاض=دار واسل(، والحكمة والقدر القضاء اثل مي اليل المم،)شفاء ابن ٣(  )
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الجزميستطع لم المادة، عالئ متعالية مرجعية إلئ الشخص افتقر إذا )٢( 
لحس وذلك ثر، ولا حير فلا والأمور، للونائع قيمي وصف بأي أبدا 

حولها.للخلاف مبيل ولا مطلمة شرور أما يقلن الهم، الأمور 
ندركلا التي القاصرة عقولما بمعيارية أوالشر الخير تقييم يمح لا )٣( 

ابنيقول كما للأمور، الكامل الإلهي التقدير ما نقيس ثم الجزئياُت، حميع 
هذافإن والعوض، اكوابح ق تعالئ حكمته نحمر لا ارونحن ظشي! تيمية 

بحكمةوعدله اف لحكمة وتمثيل الماس، من الواحد على تعالى ممه قياس 
ّ.وعدلهاا' الناس من الواحل. 

نستقيملا فد بل كثيرة، وجوه س حير حقيقته ق هو الطبيعي الشن ( ٤ ) 
الشر.س الوجه ذللئ، يدون الإنسان حياة 

افهوحلقه إلا شيء من ما أنه لم الملدئ الأصل إن نقول؛ وأحثرا ره( 
الحكمةنتبين لم أننا فرض فعلى يعلمها، لم أم الإنسان علمها مواء لحكمة، 

اللهحكمة إلئ أي الأصل إلئ يرد فؤغ ذللئ، فإن بعينها، طبيعية مسالة من 
تيميةابن يقول ال؛ه ذلوؤ، بتفميلأما، وبجهلتا ما فنسلم المطلقة، تعالئ 
حيمث،من يكفينا وهذا حكمة، فيه له أن علمنا تاض[ فعله ما فكل  ٠٠•؛حئإ؛ممءت 

عدمبمنزلة حكمته بتفصيل علمنا وعدم التفصيل، نعرفظ لم وإن الجملة، 
أي— كنه وأما لنا معلوم له الكمال صفاين، ثبوين، أن وكما ذاته، علمتا؛كيفية 

لمما كماله[ من ]أي علمناه بما نكديح فلا لما، معلومة فغير ذاته ~ حقيقة 

(.٣٦٥)ص =القاهمة، 

ا٢ ٤ الفتارئ(،)ه/ )مجمؤع تيمية، ابن 
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علومهم«'"'.قدر عن ومرانهم اجتهادهم 
حداإدراكها ق للقول جعل اه ُرإن الشاطئ الإمام يقول لدلك 

ولوطلوب. كل ل الإدراك ميلاإلئ لها يجعل ولم نتعداه، لا إله تتتهي 
الوما يكون وما كان ما جمح إدراك ق تعالى الباري ح لامسون كيلك كاس 

يكون«"ء.

ان..)؟(الشرالإنابي:سمهوالإن
الإنسانوبامتلأك الإرادة، حرية للإنسان يمح أن ~ تعالئ ~ افه قذر 

إلىمون محينقالناس أن يالضرورة علم والشر، الخير بين الاختيار لحرية 
ؤيالتزممحرعية، تكاليف، من القه فرصه ما ؤيودي الخير، يختار نم• ثمين، 

العدل،علئ الظلم ويقفل الخير يختار لا آحر ونم ~، تعالئ ~ اض منهاج 
بالله،والعياذ والشرك والكبائر المعاصي فيرتكس، الحق، علئ الهوئ ؤيقدم 

والعصيةالخهلآ ل ميع فهوحتما اف طاعة محيختار الذي القسم إل بل 
أنبد فلا ناقص، كائن والمخلوق مخلوق، بطبيعته لأيه المرة؛ تلو المرة 

الكمال.يبلغ أن أراد مهما القصور دوما يعتريه 
امتلاكقدم وقديم وقدرا وصرعا عقلا ضروري أمر الإناف الثر فوجود 

داريرون، البندري(، الل.ين يخر أصول عن الأسرار )كتف الخارى، الدين علاء )١( 
اس،>لأهه؛م(،)؛/الكتب، 

هد(، ١٤٢١البحرين،)التوحيد، مكتة سلمان، آل مشهور ت تحقيق الشاطئ،)الاعتصام(، )٢( 
.(٣٩٦/r)
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أثرار،وبئر أثمار بثر إلى بالضرورة ستميزه التي الإرادة لحرية الإنسان 
قائماالاختيار يكون أن يجب أله ببساطة يعنى رالاختيار( حرية وجود قممي 

الخيربين حريته بكامل يختار أن الإنسان يستطح أن أي بالفعل، الحرية علئ 
اكذكيرمع اد، الإقوبين الإصلاح بين الباطل، وبين الحق بين الثر، وبين 

يقصد.لم أم قصد مواء الخطأ، ق واير محالة لا الإنسان أن 
الأفعالوكل شيء كل اممه خلق فمد بباما، بمالأسباب ر؛هل هلث واف 

جمحلكان هث اش ولوأراد التاريخ، داخل الاختيار حرية الإنسان وهس، ثم 
سسقآلآزضذلهمحمعاحؤ لأوامره; متبعا باق مؤمنا الخلق 
الاختيارمفهوم ولكن (، ٩٩ت )يونس 4 مبجرأتح آكوثوأ حى آلئاس لي أثاث 
حتنوالباطل، والحق والشر الخير فحل علئ الإنسان قدرة إيجاد يستلزم أصلا 
ثا٣(، )الإنسان: 4 ؤإئاكمتا ناكثا إئا امل نديمة إنا ؤ يشاء، ما الإنسان يختار 
دالت،متمحارعتن مختلفتن جهتن إلئ مون ٌنقالر ال يالضرورة يعنى 

هواهواتبع الأرض إلئ أخلد من فمنهم مختلفة، وعقائد ومنهلالقارتv أهداف 
والقراراض، ذكر عن بح ولا تجارة تلهيهم لا رجال ومنهم فرطا، أمره فآكان 

وقدرا.كويا وأرادْ المحفوظ اللوح ق وكتبه اف علمه لما وفما الإنسان، بيد 
التدخلعن الناثغ^ م القاى الر، من م للقفهمتا جوهر وهدا 

الشرالأمرأن فحقيقة ونحوذللث،، والمجاءارث^ الحروب عنه فيسج اق، الإن
الحروبق الأحباب وفقدان الإنسانة، والمعاناة كالمجاعامت،، المزعوم، 

يقيمبأن الحر الإنسان اختيار عن هوناج إنما أخر0، إلئ . والزاعايت،. 
إفبل ادا، ؤإففسادا الأرض ل ؤيعسث، والنسل، الحريث، ؤيهالك، الحروب، 
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التارانمن عدد وأكثر التقي، الألماس من مصنؤع عقد وأطول الخالقس، 
البتولأرصدة وتحتوى شخصيا، المملوكة الجزر من عدد وأصخم الفارهة، 

إنفاقيتم كما مجتمعة، دول لعدة القومي الناتج يتجاوز ما الأفراد بحض لدئ 
والأفلامالمخدرايت، وتجارة القمار صالات علئ الدولارات من المليارات 

الجولفوملاعب التجميل الفيديوومتحضرات وألعاب الهوليوودية 
توجيهلوتم أمور من ونحوذللث، الكلاب استقبال وفنادق القعلهل وطعام 

كللأنتهن انية الأنالمعانة علئ نحوالقضاء عليها تمرق التي الأموال 
واحد.يوم ق الحالم مجاعات 
بكاملاحتار الدي المثول، الحر المختار الكائن هوالإنسان هدا 

يحتكروأن ادا، فالأرض ق يعبث، وأن المتفحمين، م يظالأن إرادته 
اداتفاحر إلى المتفعفين، يمتغل وأن عوب، اللينهك، الأمعواق 

الظالم.الإنسان 
ايدىكنست أثزوأو؛خربما ق ألصاد ظهن ؤ الكريمة! لأية ا مفهوم وهازا 

(.٤١■ملوأدلأمترذوني)اروم: 1قاسنديمهمسسهمى 
الاختيارونعمة ذاتها، بحد نعمة فتلكؤ أحرارا خالقنا اممه ®فكون وعليه! 

الفهي الحرية، هذه امتخدام أحدهم أساء فلو نعم، الأعفلم من والإرادة 
أمحاء((؛اء.س علئ تكون أن يجب، الملامة العمة، قيمة تلض 

قخير الخلق وهذا الاختيار، علئ القدرة للإنسان خلق قد تعالن قافه 

والذنوبالمعاصي وهو المفعول، أما خير، كلها تحالئ اطه أفعال لأن ذاته؛ 

٢(. ١٣ص)ابق، مريع اليأس(، من عقود )أربعة الإبراهيم، مثاري 
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الإرادة،خالق هو — بحانه — وافه الإنسان، إرادة سببه الإنساف فالشر 

فعلإذا ااوالعثال ااقيمت ابن يقول ذاته، الشر لا الشن وجود إمكانية حلق إنه أي 
جعلههوالذي سبحانه والرب والسوء، الشر فعل قد كان عنه، المنهي القيح 
حير،فاعلا فجعله وصواب، وحكمة عدل منه الجعل وهذا لزللقؤ، فاعلا 

لهلما موصعه الشيء وضع قد الجعل ءرذا فهوسبحانه قبيح، ثر والمفعول 
ومصالحة،وحكمة فهوحير عليها، يحمد التي البالغة الحكمة من للئج ذق 

فإنالشاهد، ق معقول أم وهذا وسرا، ونقصا عينا العبد من وقوعه كان ؤإن 
الناقصةواللبنة المكسور والحجر العوجاء الخشبة أحذ إذا الخبير الصانع 
به،يمدح وصوانا عدلا منه ذلك كان ؤيناسثه به يليق موضع ق ذللثح فوصع 

لالخبائث وضع ومن المحل، به يذم وعيب ونقص عوج المحل ق كان ؤإن 
السفهؤإنما وصوانا، وعدلا حكمة ذللث، كان -بما اللائق ومحلها مصعها 

موصعها،،'".غير ق يضعها أن والفللم 

اوالمساكين؟ والمعحرومين لإنقاذالمستضعفين اظه لايتدحل فلماذا سث 

والاغتصابالقتل بجرائم يسمح لماذا والأءلفال؟ا الأبرياء اظه ينقل لا لماذا 
ق— سبحانه — وهوالقاتل للأنسان، الإنسان ظلم أنولع ومائر والتهجير 
وظالموا«؟ر",ئلأ يي عش الظلم حرمت إر عبادي لأيا القدسي؛ الحديث، 

(.١٣٦ ر صن نمه، المرحع )١( 
ملم.روا0 )٢( 

١٤٥





فماحقيقي، معنئ بلا ويصح مضموه، الدنيا اختبار يفقد ثم ومن مرخى، 

يكنلم إذا الاختبار قيمة وما ممنوعا؟! الفللم كان إذا الإنسان اختيار ممى 
والاجتهاد؟!الجهد غاب، إذا والعقاب، الثواُبؤ حقيقة وما صعوبامتح؟! ثمة 

قالمصلحة »إل الروعة: ق غاية كلاما كلقع الجاحفل يقول ذك وق 

بالمافع،والضار بالشر، الخير امتزاج ميما، انقضاء إلئ الدنيا ابتداء أمر 
صرئاالشن ولوكان .. بالقالة. والكشرة بالرفعة، والضعة بالسار، والمكروْ 

الفكرة،أمثاب، وتقهلمت، المحنة، قهلت، لمحقا حيرا كان أو الخلق، لهلك 
التمييزءا'ذهب، التخيير ذهب، ومتى الحكمة، عدم يكون الفكرة عدم ومع 

مواجهتهخلال من يتحقق الأخلاقي سان الإنار اختيإف فلذا: 
عالمارفوجود بالكلية، الإنسان أخلاقية نقهل التحديات، وبدون للتحديات،، 

اكنامسعالما سيجعله اة، أومعانمخامحلو، أو ، صعوبات، أو مشاكل، بدون 
الاستجابةخلال من أق يوالروحي الأخلاقي التحبير لأو أخلاقثا؛ 

لااتحدياتح«"ا.

الملكه ل يوجد أن للشن اف سماح رافان عامري: سامي الدكتور يقول 
القولمن يلزم إذ منطما، ممكن غير الشن منعه لأن قدرثه؛ ل الهلحن منه يلزم 

أنهمنها لأمثابج بالوجود للشن ّمح قد اف فان منطقي، تناقص زواله بوجوبه 
لتاممإلهي امتحان ق والشر الخير فحل بين للاختيار الإرادة حرية البشر وهب، 

غيرمن لأنه الشن هذا بازالة - كمالها ض - الإله قدرة قعالق ولا وأفعالهم، 

٢(.• ٤ -ابق،)ا/ مرجع الخوان(، الجاحظ،)كتاب، )١( 
.Jolin Hick, Evil and the God of love, Palgrave Macmillian, London, 1977,  p)2ر
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قآنتجابؤ والنصر، التفوق تحصل أجل من عي والبالعمل الدعاء إجابة 
(.١٩٥عمران: ه)آل يخم عنمل حمل اصنع لا أق ليهم لهم 

واحدمؤمن معهم ولمس القيامة يوم يعثون الأنياء بعض إل حس 
وكانمعهأحد®'؛'، وليس اللمي ُرويأتح، المي هال( كما الدنيا! ق اتبعهم 
لمذلك ورغم آخره، ق فيقتلونه النهار، أول، إسرائيل بني j، يبعثون الأبناء 

القتل.من الأنبياء هؤلاء لإنقاذ إعجازية بصورة حل يتل. هك اف يكن 
عنعليها سيتنزل النصر أف الإسلام أمة يخثر لم هك اف فإف وعليه* 

فدربالأسباب الأحد حلال من ؤإثما فحب، اف إلئ والالتجاء الدعاء محلريق 
اض،علئ التوكل وبعدم ومثله معه ؤياق السببية، قانون تحقيق أي؛ الأستهلاءة، 

٦(.• )الأنفال: ئاآنثهلعتهمسموومرت لهم ؤاعد.وا' ؤ ذلائ،ت ونحو 
ويحققلينصرهم اف دعوا لما ال٠ؤمنين بأف وخثُن\ اممههلث فإف ولدللث،؛ 

لم( ١٩٤عمران: )آل ه نسلك عل وعينتا ما ؤءاتنا ربتا ؤ التمكين* لهم 
ربطؤإلما وفورتما، مجرد بشكل الدعاء لهم استجاب قد بائه ~ تعالى ~ افه 

ثانثجابؤ والصر، التفوق تحصيل أحل من عي والبالعمل الدعاء إجابة 
(.١٩٥)آلعمران: ^يأقلآأضمحلضبيطم4 

اكاسلدئ منتشر غلمعل موال ثمة آن إذ جدير؛الإيضاح، أمر هنا وها 
اذلإنقالسابقة الأمم ق الهجزات، أحدُث، ند - نمالئ ~ افه وهوأن 

الأن؟المفللومين لإنقاذ المعجزات( لايحدمث، المستضعفين، 

لم.مرواه 

١٤٩



!ذأيثا،غلط ءالسؤال وباكالي غلط اوسؤال عليها بتي التي والمقدمة 
إذافعل أو نوو من العادة خنق هوارما الاصطلاح ل العجزة تعريف أو 

أحديقدر لا بحث ابتداء، التحدي جهة على وناريها، الرسالة دعوى وامق 
الهدايةهو ابتداء العجزة هدفج أن أي  ٠١٠١يقاربها؛ما على ولا مثلها، على 

عنالفللم ورفع المتضعفين هوإنقاذ هدفها ولمس النبوة، صدق ؤإثبامتج 
لمأغلبها ل القرآن عنها أخرنا التي المعجزايتح أن ذللث، علئ والدليل الناس، 

كانتبل معنين، لقوم التمكين لتحقيق ولا المفللومين لإنقاذ بالأساس تكن 
كإخراجالتهم، رموصدق الأنبياء نبوة إثبات هي جلها المعجزات أهداف، 
ذلك.وغير يونس، وحون صالح، وناقة موسى، وعما النار، س إبراهيم 

بلللمستضعفين، نصنا بالضرورة تحئق لا العجزة أن ذللئ، يعني، ولا 
لهدايةالكافرين ^JJ؛، تقوم العجزة أو الأوقات من وقت، ق يحدُث، قد 

موس،بعصا البحر ثق أوحادثة نوح محلوقان حادثة ق حصل كما المؤمنين، 
قواللام— الصلاة —عليه موس لقصة الخامل الناظر أن بالدكر حدير لكن 

موسأن يجد المحتلمة والأياينح ور الخلال س ؤإحمالها بتفصيلها القرآن 
بايبجالأمبكل وأخل. المكنة الأدوات كل تنقذ واسفرعون حارب، فد 

وثالثةالحق بالجهر وأخرى؛بالدعرة ارة تمعه، معركته ق المشاهدة 
القومبتآحج ة وخاموالرهسِا بالتوعد ورابحة الناس حمؤع أمام بالخاظرة 

م(١٩٨٩الطعةالرابعة،)الفلاح، هكتة الكويت،، الأشقر،'الرسلوالرمالأات،ا، عمر 
(.)ص١٢١

١٥.



بالدعاءوثامنة والهجرة بالفرار وسابعة المباشرة وسادسة؛المواجهات عليه 

المؤيدالإلهي المر ش بل الوصات الأسباب انقطعت، إذا حتئ عليه... 
فرعولوأغرق الحز اممه ففرق للعادة الخارقة العجزة وحدثت، للحق 

إلامسنة ألف، قومه دعا الذي ءففه نوح سيدنا ْع الأمر كان وكدا وجنوده"'. 
أهلأهلكت، اكي العجزة أتت، نم كلها، الأسان فاستفد عاما ين حم

الإلهي.الصر وحققت، والكفر الماطل 
أنإلا المابقة، الأمم ق خلت، قد العجزان أن أمحرنا %لق، اممه أن وكما 

اليالكريم، القرآن وهي أيدينا بتن الماعة قيام إلئ خالدة معجزة هنالئ. 
الحرب ١٦٢وتحدئ الماعق، قيام إلئ واللاحقة المابقة الأجيال  ١٦٢اممه ئ تحن. 

يومغونلا بل دمووهُح يقولون ام ؤ واليان، البلاغة وأهل الاس أفصح هم الذين 
ؤللبعدما لذا (. YiXT)الطور: 4 صندفث بث محق قاتوأ 3ا;ا 

ننعته؛ائت ارتن لزلأ وفالوأ ؤ صدقه: علئ تدل هب ١^ من آية الكمار 
وأوضحهاالأيات أسس هو القرآن أن الرد كان ٥( • )العنكبوت؛ ي ريب-ء 

عاتلئ،أؤلزيكفهزأدآأوكا ؤ الرسالة صحة علئ دلاله وأصدقها أئنا وأعغلمها 
٥(.١ )انمكبوت: ؟1< يهز ^^^،ص 

هداية-هدف، تموة ممازالت، الأيات أن أحبمرنا — تعالئ ~ اف أن كما 

قءائنتئا سشيز ؤ الدنيوي. والرخاء لم التحقيق ، حيفلا الحق إلئ الاس 
(.٥٣)نملته: 

الوصول،أص-تهني ولم بوك، الفيموقع علن المنشورات أحلل هن منقولة الفقرة هن.ه 
حيزاهالنه فجزاه حبهاا لصا 

١٥١



لكنوكذا الماس، هداية هو بالأصل الرسالة هدف أن نقول! فإننا وعليه 

إلزبهنر بإدن آش إل بنآلطلمت الغاص شحرج ]لمك ًكثثأرض ؤ القرآن 
والمعجزات،الأيات جمح لكنما وكدا ١( )إبرامم: ب ألحمد آلنزيز صرط 

الاجتماعياللام أو الأرضي الرخاء تحقيق هدفها المعجزات أن وفكرة 
إحداثإمكانية علئ ثبا الاستدلال يجوز لا خامحلمة فكرة هي الماس بين 

يكنلم هدا لأن والمتضعفين المفللومين إنقاذ بغرض الأن المحجزات 
المستحان.والله يوما، المحجزات غرض 

الخيروجود يقتضي الحرة الإرادة ذي الإنسان وجود أن فهمت، لقد _! 
لكنإذا ولكن بالمسي،، السب، يرتيهل كما نتائجها، نرئ الي، أفعاله ل والشر 

تلك،سيرتكس، الإنسان أن يعلم يكن ألم القدرة، ومهللق العلم كلي الخالق، الله 
افسادا؟ الأرض ق وميعيث، سيكفربافه الإنسان أن يعلم يكن، ألم ا الأفعال؟ 

بخالقه،الكفر ق الإنسان يستمر لماذا أ ذللث،؟ من الإنسان افه يمغ لم فلماذا 

نادر— تعالى هو~ بل ذللثج؟إ إيقاف على قادر الله أف رغم البشر تحذيب وق 
ودونحروب، دون وسلام وسعادة تناغم ق ليعيشوا أخيارا الشر كل حلن، علؤ، 

اذللث،؟ يفعل لم فلماذا صراعات، 
واختيارالأرض، علن الإنسان وجود قاف المسابق؛ الفصل ل ذكرنا كما 

وحريةالمعقل نعمة — سبحانه — ؤيهبه الأمانة ليحمل ان للأنهلث اممه 
افحستنزؤ ~ تعالئ ~ فه حاشا حكمة، بلا اطه أرائه عبثيا أمرا ليس الاحتتار 

علنهذا ويسري (، ١١٥)المرموز: ه تنخعون لأ إلمئا ؤاككم عكا حلسكم ائما 

١٥٢



وحدمةلوحود هؤ اض مخرم الذي كله الخلق على يرى كما الإمان 
سيناوآلاوصوما آلئنآء حلثنا وما ؤ فيه! أمانته أداء له يتى حتى الإنسان 

همنه خمتعا آمحأوصى ق وما آلثننوت ؤر ما دؤر وسحر ؤ (، ١ ٦ )الأنبياء! ه نمى 
)الجانة:مأا(.

ليستقيمصروري أمر والشر الخير بين التباين وجود فإل آما ذكرنا وكما 
هناكأف - مثلا - فلشترض المعص، هذا لما يقرب، مثالا ونملي الاختبار، 

الذاكرةيتطالم، الاختبار أليس الئللابح، من لمجموئ جامعنا اختبارا 
إدارةأف لو ماذا ولكن صرورى؛التأكيد، هدا العللابج؟ ينجح حتى والاجتهاد 

أحد؟سيداكر هل الجمع، فيه سينجح الاختبار أة للهللأب، أعلنت، الجامعة 
هروالوالاجتهاد الذاكرة ؛ Siناجحين الطلاب، جمح كان فإذا لا، بالتأكيد 

مزالأماس؟
دارهى الدنيا هذه أف أخ،رنا %اق قاف الدنيا؛ هى تللث، الأعلن، المثل وف 

4عملا أحنن لسلوضبي ئا نيته آلأزض عل ما جعلنا إثا ؤ واختبار ابتلاء 
هاش أخرنا ولقد الوُت،، خلق الحياة اف.ق خلق وكما ٧(، )الكهف: 
الاختباريستقيم حنتن وحتمي لازم أمئ الثر وجود أف فأخرنا ذللئج، بحكمة 

٢(،^>؛ JUuJ)؛ه عنلاح احنن اياكز بطويإ وألخثوة حلؤرألمومحت، آلدى ؤ للإنسان، 
(.٣٠)الأنب؛1ء: تزجعوزه ؤإتئا يالئرؤآ-ت؛رفثئه تطوكم وؤ 

هناكيكون أوأن الجمع، فيه ينجح اختبار هناك يكون أن أبدا يعقل فلا 
الألّس،من الأخيار غياب، يجئ ثلة الأمغياب لأف امحار؛لأأمئالةا 

منلث، ونحوذلوالمتن والألأم المعوباُتج هي الدنيا هذا ل ثلة والأم

١٥٢



الشرعيةالتك-اليف وأداء اليم، واكالإيمان، فهي المذاكرة؛ أما )الشرور(، 
معنئهناك يكون حى باختبار إلا الذاكرة تميم تولا -يا، هلث اممه أمرنا كما 

والعقاب.لكواب 

الفللم،وقع الأمانة، حمل عن وتغافله للرسالة، الإنسان خيانة وبسبب 
ولوؤ الاختبار هو البئر اختلاف، ق الحكمة فكانت، واختلفوا، البشر وتمايز 

ب<)الماودة;حإ(،وردالبشرءافنكم ما ق ولنش وحد٥ اته لجعلخئم شاءآس 
بضزبمهأضوث بنشكم دخعلثا ؤ أجلها من خلقوا التي غايتهم إلئ 

مختثرواحد كل أف هلءا! اءومعى القرمحلبي) الإمام يقول، ٢(• " )الفرثان: 
والفقيرمنه، يخر ولا يواسيه، أن عليه بالفقير، ممتحن فالغنى يماحبه، 
كليصر وأن أءهلا٥، ما إلا منه يأخذ ولا يحده، لا أن عليه بالغى ممتحن 

علئأي؛ ه، أثصحموثه ؤ معنئ ل الضحاك هال، كما الحق، علئ متهما واحد 
أجعللما ت يقول، والأعمئ ئعاف، لتر لما يهولون! البلايا وأصحاب الحق. 

ويحقرالمعاق، المثتلن يحد أن فالفتنة .. آفة. كل صاحب، وهكذا كالثمير؟ 
عنوذللث، البطر، عن هن.ا ه، نفكلاهما يحبس أن والصر المثتلئ، العاق 

الفجرا("'.

الأرض،علئ آدم وحد منذ قائم الأمر حقيقة ق \كوإع قاف لذلك،! 
('"،The paradox of war)بعنوان واحدة مها دراساتح عدة أنتته ما وهذا 

)لماذابعنوان وثاكة مرتاح(، بضمير تقتل كتف العدو! )صناعة بعنوان وأخرئ 

\r/\Aالقرآن(،)لأحكام القرطي،)الجامع )١( 
(.Coursera)مونع عر متوفرة المائة )٢( 
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نزعةهو والحرب النزلع إلى الميل أل يوضح مما وغيرهم، الحروب(.. تنشأ 
اكرلعبأل القرآن أمحرنا وقد إنسان، هو حنث من الإنسان ق صلة مؤ بشرية 

ولولأؤ الوجود، ويستقيم الاختبار يصح حى ضروري اق الإن- الإنسان( 
(.٢٥١^^وصت0آلأزمحثه)القرة; دقعTشآئامنربعصههم 

الأرضي،والفردوس البشرية، يالطوبيا ليعينا الإسلام يات م لولذا 
الطيعةمع ليتعامل جاء الإسلام لأف الأبدية؛ والراحة الدائم لام الحيث 

وصروجهاد بلاء هناك أف نجد كما فإثنا ثم ومن عليها، ليتعلي لا البشرية 
وأسروقتال وقوة وتمكين عزة هناك كما الإسلام، ق وحزن وألم وجراء 

بالثلاءاتمتعلق هو مما ذلك وغير وربامحل ونفير وانبعاث ؤإعداد وإثخان 

منالإنسانية ليرقيالأفعال جاء الإسلام لأن البشرية؛ والصراعات والحروب 
سماؤية.هي حيث من لا إنسانية ص حيث 

اشعلى جترا ذللث، يفعل باش يكفر الذي الإنسان أن ذللث، معنى هل _• 
وهوفخلقه يه يكفر أن الأزل ق العيد لهدا أراد — سبحانه — أثه أم ا —؟ عالئ ت~ 

حلقاهه أن ذللث، معص هل ا النار؟ ق سيخلد ثم ومن به، سيكفر أو4 يعلم 
وبتناخيارالبد وبتن( المدر بين العلاقة وجه ما ا يعذ-بمم؟ كي الكافرين 

والعقاب؟االتراب 

الأق.رحلال من يمكن لمشكل ا ا

صاوس،Iأربعة للقدر 
الخلق.)٤( المشيئة. )٣( الكتابة. )٢( الملم. )١( 

١٥٥



علما،شيء بكل أحاط وقد عليم، شيء بكل افه أف يعني ث فالعلم ( ١ )
الأزليبعلمه يكون، كف لوكان يكن م لوما محيكون وما كان ما يعلم 

يغيم-،ولا علم، بمد سيان يلحقه ولا جهل بعد علم له يتجدد فلا الأيدي، 
الأرض.ل ولا السماوات ق ذرة مثقال عه 

هوما كل المحفوظ اللوح ل كب هث اض أف فتعني الكتايةت أما )٢( 
اممهرمول قال كما والأرض، السماوات يخلق أن قبل القيامة يوم إلئ كائن 

 Iبحضسوالأوض الثموات، يحلى أل مل الحادتق اهونقادين 'اكتب هفا
أكضه«'ه.

قالتخيير ينفي لا المسبق العلم أف على للتدليل النقُلتين تللث، ومثال 
ومنمهلحم، إلي ابنه اصطحب والدا أف لشزض الأعلئ؛ الخل وفه الفحل، 
مولورقة، ل ودونه كذا طعام صيهللب أقه عرف بهلفله الوالد علم خلال 
وكتبهعلمه ما الابن فاختار الطعام اختيار لحظة جاءت ثم عليها، ابنه يطلع 
مالالاختيار حرية ابنه ملب الوالد أف يعني هذا فهل بالفعل، الورقة ق والدم 

لا.بالتأكيد يريده؟ 

نعلمهمما أكثر وجودنا ؤيعلم خالقنا، هو هلث قافه الأعر، الخل وطه 
افهوهبه الل.ى التخيير مع يتعارض لا - سبحانه - الكلي الأزلي وعلمه نحن، 

ناءومت ظثومن فاء منن ُؤ والإيمان• الكفر بين الاختيار حرية لنا وترك لما 
اختيارنا؛حرية مع يتعارض لا منختار ما علم وكونه (، ٢٩)الكهف: ه يلتكمز 

رواْمسلم.)١( 
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الاحرة.ق والعقاب الثواب مع يتعارصى ما هناك فليس وعليه 
فلايكن، لم يشأ لم وما كان، اف شاء ها أف فص المشيثة: أئا )٣( 

يحدثشيء كل بل ~، تعالئ لله حاشا ~ عنه رغما شيء الله كون ل يحدث 
رصنصكيمخميأتاب

الكفراحتار إذا حتى الاختيار، حرية للكافر يعهلي أن شاء لكنه (، ٩٩)يوست 
اختياره.هونتيجة وليتحمل له أعهناه 

فسمينت)الإرادةإلئ م تتموالإرادة الإرادة، بمعتئ نأي والمشيئة 
الشرعية(.والإرادة الكونية، 

وشره،خيره الوجود، ق هث اممه أراده ما كل فهي الكونيةت الإرادة أما 
والألموالهوئ الشيه1ان يوحد فكما يبغضه، وما الله يحبه ما وحديثه، قديمه 

اممههول، وهي والهناعات، والرؤح والضمير الملائكة أينا وجد والمعاصي، 
٢(.٩ ه)اككوير: ألله نشآ؛ أن إلا يثآءون وما ؤ -ت عالئ ت~ 

لمأم وجد مواء الله ؤيرصاه يحبه ما فهي الشرعيةت الإردة أما 
ميلا'نجلوأ يقيم0آمحتأن آلذيث ويريد يتوبعنيطم أن يريد وآق ؤ يوجد، 
جمحمن يريد قائله ٧(، )الزمرت لمادْآثكمنا يرصى ولا ؤ (، ٢٧اء؛ )النه عفليمسأ 
لشرعية إرادة ؤإثما كونية، إرادة ليت، ولكنها تتوب، وأن نومن أن الماص 

يتوب.أوألا يتوب أن يختار الذي الإنسان اختيار مساحة 
زوكتبه كونئا هث اممه أرائه أص ذلك فإن الإنسان، اختيار كان ومهما 

ننتقمأن مدكم نآ؛ لمن هوإلاذوشفين ان ؤ الأزل، ل المحفوظ اللوح 
ادنهأرائه وقد (، ٢٩-  ٢٧)اككوير: 4 زنم،1محث دث1ةون و;{ونا 
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القديم.الأزلي لعلمه تبعا وقدرا كوئا 
أفعالذلك ق بما شيء، كل خالق هو هث اض أو فمي الخلق: أئا )٤( 

ؤذ'لخكلمإلح، والمعاصي... والهلاعارت، والإيمان الكفر فيها بما كلها العباد 
-مكنكنوآقت ؤ (، ١ ٠ ٢ ه)الأنعام: ءاعتاو.وهأ ن، سهمحنليىًمحل هو إلا ]له لأ رمحم آس 
اختياراس أٌعلى يتحددان والعقاب والثواب (، ٩٦)الصافات؛ ه يعملون وما 

طاعةهن عليهما يتربح وما والكفر الإيمان بين مخيرا كونه لأفعاله الإنسان 
وهوالعبد... ؤإرادة العبد قدرة خلق الذي هو تعالى 'ُفاس عموما، وعصيان 

حقيقة(('؛/الفاعلون هم والماد العباد، أفعال خالق 
لشؤع ثم صيدلية، افتتح صيدلثا أن لنفرض للتقرمتح؛ مثالا ولنوري 

للجمهور،ص_يدليته فنح يم الختلفة، الشركات من الأدوية وامتيراد مراء 
الطبسبجفأخطأ العدة، ق م ألمن يشزكي المرصئ أحد يوم ل فجاءه 

بعضلعلاج الأدوية أحد له فاختار للمريض، الدواء اختيار ل الصيدلي 
ذلك.جراء المريض فتول الخ ل الأمراض 

يعت؛رسمن القضاء، إلى يتحاكموا أن الريقس أهل أراد إذا هنا؛ المزال 
أمللمريض، الخاطئ الدواء إرادته بكامل اختار الذي الصيدلي الجاق؟ 

يكونستأكيد بكل للمّيدلي؟ وباعته الدواء أصدرت التي انمواء تركة 
خاطئ.بشكل الدواء اختار الذي الصيدلي 

اض،الريالاف.ا.ا أصواء مكتة التابة(، \}قاوبو0 عدى،)شؤح الالرحمن همد !١( 
)خبمآام(،ص)آا(.
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انالأنقدرة وخلق كلها، الأفعال خاش ه اض قاف الأعلئ، الخل وف 
إلئيرجعان والعقاب الثواب فال الإنسان؛ يختار فعندما الاختيار، على 

Mالأفعال خاش لاك للأفعال الإنسان اختيار 
نحلأن نستطع قاسا القدر؛ لقضية الموجز العرض هذا خلال من 

ومنهاالقدر، الة بمالخاصة الشرعية النصوصى حول الإشكالأيت، جمح 
الأرض،في يئكت، عود ومعه •ه، البي مع حلونا رركنا المشهور؛ الحدث 

رجلممال الجتم،ا، أومن النار، من مئعده ئدكتب أحدإلا من بنغم ررما وقال• 
ئزأ:P يثت«، محل ١^^١ ررلأ، فال: اف؟«، زئول »ألآييجذ:ا \ص: من 
الآية(ار".وامئ.. أعش من هأما 

اهاكر؟اخلق فلماذا 

لجمن؛من التساؤل هدا علئ الجواب 
مالالهي الجنة أف فكما هلث، اف عدل من النار خلق الأول: الوجه 

والعقابالنتيجة هى المار فال والمابرين؛ والصالحين للمؤمنين والمواب 

وبدون—، تعالئ ~ باق وجحوده الشرعية للتكاليف ؤإهماله الإنسان لعصيان 

الاختيار؟فائدة فما الجزاء 

ارااختياك هنأف فلوافترضا المقلمة؛ هده م لفهالا مثونملي 
ام:أقثلاثة إلئ الطلاب م فانقشهرين، بحد الهللأب سيخوصه جامعيا 

مداكرتباوق المواد تحميل ق شديدا ادا اجتهاجتهد الأول: م الم

روا0البخاري.)١( 
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يستعدلم الناي: والخم الامتحان. ل الطوق أحل من وحد وتعب وسهر 
تجاوزبمجرد له مح يالمذاكرة من قدر ذاكر ولكنه للأخبار، —دا حي

ؤيلهويلعب الشهرين طوال وظل يذاكر م لالثالث،: م والخالأخيار. 
وسزْويفرح•

يتمأن العدل من هل السؤال؛ أل نالامتحان، الطلاب يدخل وعندما 
أوذاكر مواء الاختبار دخل من كل أن بمعنى التللأب؟ لجمح التجاح إعلان 

وكلهمناجحون الطلاب فجميع يجاوب، لم أم الأمثلة جاوب يل.اكر، لم 
تتمأن العدل من هل فالوال الدرجات، من واحد توئ معلى حصلوا 

وكدوصهر واجتهد واللذات المح من ه نفحرم الذي ١لهلالب بين اوا٥ الم
والاستمتاعالتلوذ ق الشهرين فترة قفى الذي الهنالب وبين التفوق أجل من 

الثوابالتعليمية ة المومنقمن أن يجب لا، بالتأكيد واللهو؟! 
المثاليغير الكسول أيما العقاب صمان مع جهدْ حسب المجتهد 

التعلمة.العملية تستقم حتى 

عملمن أئه أخبمرنا هق قافه النار، وجود يثبه فهذا الأعلن؛ المثل وفه 
الناستفرق نم النار، فله باق وأشرك السيئات عمل ومن الجنة، فله صالحا 

هكاض إرخاء أجل من وأهله وماله ه ينفصحن م ثإلن الدنيا ذه هق 
أخرم وث—، بحانه ص~ مرضاته ابتغاء واللن.ات الشهوات من ه نفوحرم 
اءالتواغتصب الأموال ويب الدماء وّفلث، وفللم فادا الأرخى ق عاث 
ه،اممه يعدل أن يستقيم فهل رائع، أي دون الدنيوية اللذات كل علن وحاز 

اط4بيل سق المجاهد المزمن ثواب يكون أن يستقيم هل ا وذاك؟ هذا بين 
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^^١.إذا ُالعقاب التهديد 

الشر.لمسألة فهمنا ل أخيرة مهلة تبقئ الحديث، هدا بعد 

سيرام:ميل اكروالدنيا 
—تعابير — كماله ومقتضى كلها، الكمال يحفان يتصف، هلث اض إف 
حادثاأم( شمة أن أو عبثية بهلريقة حلق مخلوقا هناك أف عاقل يظن ألا يتلوم 

ؤحليىءكز؛ؤ (، ٤٩حلضتيمدرب)القمر: س، إماكل؛ ؤ وجوده من إلهية حكمة لا 
أليأن لامرئ وليس هدا عن منزه هث فاممه ٢(. )القرنان: 4 دمئزهُ _، 

خامنن لا 4 الأشياء وحوي من حكمته يظهر أن يرجوه وأن شيء كل علن اممه 
وقلبهه نفملم فقد مومنأ المرء دام فما (، ٢٣)الأنياء: 4 ينئلوت وهم ينعن 

يحكموكحى يؤمّورنن لأ ووؤك ملأ ؤ التسليم، نمام هق فه وجده وعمله 
)الساء:4 مليما دصين،ئسلموأ نما حرجا اذفتّوم ق لاغ-نوأ قم نجربمهز فينا 

انية.إنكخاصية الوجودي الفلق يمثروعية ه الاعترافْع (، ٦٥
علنيمع_، الي، و-الأ'ُمار الحوادث أما التسليم، هو الإيمان وجوهر 

منبالغاية هك اممه يبصرنا فمد فيها الكامنة الربانية الحكمة إدراك عقولنا 
ماؤمحاز نشآ، ما "قلى ورظك ؤ لخشيثئه وهدا يبصرنا، لا وقد وجودها 

سوئالمؤمن على فما الأمرين كلأ ول (، ٦٨ت )القصص 4 آمحْ لهم ًقات 
إذامومنغ لمومؤولأ وناكان ُؤ مين لم أم العلل له تبتنت مواء هك طه التسليم 

صنيفي ورسولهُ يضيآثهَ ومن مزأمرهم آ-محترة لهم زكون أن أمرا ورولهُ س آض 
(.٣٦)الأحزاب: 4 مبينا صقلا 
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النهايةالغاية هي إل نقول! فائنا الإسلام؛ عن نتحدث فعندما 
حياتهيقيم الذي الإنسان لدئ اكفكير محور وهي الإنسانية، الأفعال لكل 
—نمالئ ~ اممه أوامر محناعت هي واحدة؛ لغاية حلق ارفالإيان أساسها، عالن 

الإنسان،إنسانية هوأساس اق الريوالتكليمح مسئول. باختيار التكاليفية 
افالإنالقمل وهذا الأخلاقي، الإنساق هوالفعل التكليف هذا وجوهر 

ان«"•.للأنالكونية الوظيفة هوأساس الأخلاقي 
jj ،^ اممهأراده خير حقيقتها ق هي الإنسان علئ تمز التي ١^۶١^، قاف

فهيالإنسان فيها عثر مهما الدنيا فالحياة آخرته، تستقيم حتى للأنسان هك 
قالمرء يلاقيها التي والمعاناة م الألقيس ومهما بقاء، دار وليت، فناء دار 

الإنسانالله يثيب ولهذا بافه؛ والعياذ جهنم عذاب أمام شيء لا فهي دنياه 
جميعمن اممه إلئ أحبا ~ المؤمن ~ كونه خلقه من أحدا بمبا لم بما المؤمن 

الملائكة.حص خالقه 

فينحالمانة، الناويوم مذأنل الديا 'ريؤم!،بأتحاأنل هك؛المي يقول 
3ط؟ثوملأ،يإس\ئأذ؛اةوهلإ\ هو:ة\

مصبغ١^^، الديامنأخل محي بوتا الناس بأثد ؤيوئ ياوبال وافه لا، محتمول،' 
ظ؟ئلصبك،ثثةظ؟والوُ;:ااينآدمانلن5ث،أؤتا 

٠محط شده رأيت، ولا محط، بؤس مربي ما إ دب يا وافه لا، محتمول•  ٠١١.

سابق،مرحع والحياة(، الفكر علئ مضامينه ت الفاروثي،)التوحيد راجي إسماعيل )١( 
ص)ها(.

رواءملم.)٢( 

١٦٣



احين ذاما اللاءات تصح الإنسان حياة ق الآحرة مركزية علئ وبناء 
حئأحلها، من خلق اش الأحلأب الخاية اعتار إلئ تمدْ لأنها للإنسان؛ 

الرسالةيتنامئ أن طعه ومن يني لأيه الإنسان تسمية محب—، إف قيل 
وحياةالنعم ألوان بين المستمر والفلم، بالدنيا فالانثغال يحملها، التي 

الدنياوتفضيل الهوئ اتبيع إلى به وموي آخرته الإنسان تني والدعة الترف 
هق؛اض يقول كما ونواهيه وتكاليفه أوامره ونيان اف يان وناّدة وعيادة 

بعريض دعآ؛ فدو آلئز نثه ؤإذا بجتاشه، ونقا أعرض آلإمنن عز أنعمثا إذآ ؤؤ 
(٥١٠)ضدتات

بالضراءقس المي هع راا؛تلينا عوف! بن الرحمن عبد سيدنا يقول ولذا 
نصارا،ُا*.فلم بالمراء بعدم وابتلينا فحمرتا، 

حقيقيخير والفتن اللاءات تصبح العقدى التصور هدا علئ وبناء 
له،اممه حلقه بما تذكره كما هث، افه لقاء من ني بما تذكره كوما للإنسان 

الاختراعاتوابتكر والمادي التقني بالتقدم العقل انشغل لو فحتن 
الالأمر حقيقة ق هذا فإو الذهال_ة؛ العلمية والأكتثافات والإبداعات 

اودنيا.للحياة وي الالخفلور ق شيئا يساوى 
الخحهلةالقيمة عن نبيه هلث افه أخ،ر رافقي كرازت الإبراهيم يقول 

ووصفهاالمي بعثة عاصرت التي المدنيات تللث، لكل اممه يزان مق 

الألبانر.وحشه رواهالزمذى، 
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بلوفنومم، ومدنيتهم وعلومهم فوتم تضمنته ما بكل بالضلال القرآن 
أدباءكانوا مواء حلاله، حل ويكرههم ويمقتهم يبغضهم |هقوأئ وأح؛رنا 
كماغيرهم، أم الهند، حكماء أم الصين، أطباء أم أثينا، فلامنة أم العريبح، 

افرسول أل المجامعى؛ عياصى حديث، من صحيحه ق مسلم الإمام روئ 
ع-ربهلملثمتهم، الأزض أهل اطأظرإلئ *وأل حطبته: ل يوما ال ق. 

بمظكلآخزتيه((ي''.
مديداانثغالآ ينشغلون الدين المسف هدا عن أح،رنا قلث اف قاف لدا 

ؤ*_لمآلوتتا بنأنهف؛ ظنهرا يعنموذ ؤ بالآحرْ• العبء دون الدنيا وعلوم بالدنيا 
٧^٠راروم• 4 رعغجلون الآ^م؛ عن 

المائيبتفوقه الإنسان يغر هوأن يحدينر أن يمكن ما أمحوأ إف يل 
وهوقلث، اممه إلئ لا مركزيته ؤإلئ قدرته إلئ العلم فينسب التقني وبالتقدم 

حملمن العصب' تنوء ما الكنوز من لث، يمتالكان الذي قارون دفع ما عين 
هداولعل (، ٧٨ءسمسم«ىجه)الخصص; عق إثمآاوتيتهُ ؤ فقالت كونه، مفاتيح 

ه،ينفالإنسان غرور مدئ توضح إذ المعاصرة؛ المائية الحضارة يميز ما 
قارونقاله مجا تكرر نموذجية صورة ل حلقه من وللغاية لخالقه ونسيانه 

مزمل•

وزىيقيم ولا نفسه، حول الأخلاقي الإنسان لتمركن لا يقول ررفالإمحلأم 
بنوعيهالارتقاء أحل من حا التزود يرجئ أسبابا تكن لم مجا الشخصية، للقيم 

عودة،الالمعاصر، الفكر مركز دي(، الالخطاب سكران،)مالأت، الإبراهيم 
سلم.صحيح ق الخدسث، و، 
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إرادةمع يتمنئ الذي يالاتجاه التاريخ وبحركة الأرض، على الإنسان حياة 
افتعاد«"•.

يمول!حيمثا تيمية ابن الإسلام لشيخ الفل -بدا الجزئية هد0 ونختم 
اشااُأ'.ذكر سيلث، نعمة من لك* حير اش علئ >با تقبل ررمصيبة 

'.العالمي' رب ممؤ والحمد 

سابق،مرجع والحماة(، الفكر علن مضامينه )التوحيد.■ الفاروش، راجب إمحماعيل )١( 
ص)اا(.

(.٢٣)ص القميم، المريض(، )تحفة الجعبن، علي بن مداث )٢( 
اأد(جووجود الشر )مشكلة عامري سامي د. كتاب من ا كثين القمل ا هاو ل اسندن )٣( 

ماأق أنول؛ بل مفصل، بشكل المسالة هذه تتاولتح التي القليلة الكتب، من أته وأح_ا 
والتحقيقالعمق من الثّكل بهيا المسألة تناول الحديثة العربية المكنية ل كتانا وحدمت، 

عليه.يخ المسالة ق الامتزادة أراد فمن الكتاب، هذا غير العربية باللغة 
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واوها11وو0...الإس11م وث: 111واكهل 

الطورفضية بان الكريم القارئ على التنبيه يجب الفصل هذا داية بق 
مميلامافهم يمكن لا التي والمركبه العمدة القضايا من العالم قة وفل

الإمكانقدر الموصؤع تسسيهل احاول مأق القارئ أعل فاق لذا بايجاز، 
يبذلهالجهد من لقدر متهللتا الأم ميفلل ولكن بالموصؤع، يخل لا تبسطا 
شرحهايتم أن من أكبمر فالقضية القضية، أبعاد ؤإدراك المائل لفهم القارئ 

عقنّولكننا واحد، كتاب من الصفحات، بعض عن فضلا واحد تاب كق 

المستعان.وافه مينر بشكل المسالة لتفكيلث، الإمكان قدر 
أفل، معلى يغتب لا إيه الأهمية؛ ق غاية بتنبيه نبدأ أن الهم من 

الذيالقرآن أف بمعنئ مهللما، ا صفن ياوي ذاته القرآن ق اق الإنالتدخل 
ومنوالتابعين الصحابة يقرأه كان الذي القرآن عين هو الأن المسلون يقرأه 

علىه جيميل يفرأْ كان الذي الوحي وهونفس الدين، يوم إلئ تعهم 
كونهمن قدسيته يتمي القران إل أي صحابته، إلى محمد فيبلعه هغه محمل. 
الكريمالقرآن فإف وبالتالي خالص؛ وبشكل فص، هق افص عتو من مرملا 

متجاوزمصدر من آت إنه أي آخره، إلئ أوله من إلهي نص حقيقته ل هو 
عواملأية ذاته النص بنية ق تتواجد فلا كامل، بشكل عنها ومحتعال للمائة 
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الإطلاق.عد بنرية 

المنزلافه كلأم هو١١ القرآن أف قامحلنا إيمايا يؤمنون الملين فإل لذا 
الفاتحةؤرة بالLJوء منه، بؤرة للاعجاز بتلاوته المتعبد هءب محمد على 

أوينكرالبشر، هوكلام القرآن إف ت يقول من وكل الاسا،'"، ؤرة بوالمنتهى 
عنخارج كام فهو واحدا؛ حرنا إليه أويضيف القرآن، من واحدا حرما 

الأمة.إجماع ذلك عر العلماء نقل كما المالة، 
•بنةرامحا إيمائا الملمين إيمان كان التين الأساس هدا على 

واتزنتاؤ للأسلأم! السابق الوحي ذلك ل بما الوحودايتؤ كافة علن الوحي 
ت)المائدة ه عليه ومهيمنا سآلخكتب يديه محذ لما مصيما بالحي إليلثsآمحتب 

معالتحامل ق منه ننهللق الذي المركز هو الإسلامي التصور ق فالوحي (، ٤٨
وكنهه،الغسس، بماهية يمدنا أنه كما القيم، وفلسفة المعرفة ومصادر الوجود 

الحالم،كانلهذا التجاوز الوحيد كالصل.ر الوحي إلئ النفلر منهللق ومن 
العكس.وليس الوحي إلن يرذ هامش الوحي دون ما كل 

منهجيةأية مع تختلف، الوحي مع المسلمين تعامل منهجية كاننإ لذا 
العارف،كافة إليها ترذ التي النهائية المرجعية يفلل الوحي إف إذ أحرئ؛ 

عقلي،رأي أي تقديم تصور ~ النفلرية الناحية من ~ يمكن فلا والخوجودات، 
نشأُت،وما الصحيحة، والننة القرآن على علمي، افتراصى أو نفي، هوئ أو 

علنوالأراء الأهواء تقديم بسبب إلا الإسلام جد ق نخرين، التي البيع 

يريد،القادر عبد نتحى د. تحقيق: التمر(، علم ق السيوطي،)النمير الا-;ن جلال، اننلر: 
(.٤٠، )٩٣ص م(، ١  ٩٨٢)الرياض، والشر، للطاعة العلوم دار 
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العملتقديس بدعة أف أحد على يخفى ولا الصحيحة، والئنة القرآن 
الفالسفةلوثات آثار من أير حملتها ق هي الوحي منزله فوق منزلة ل واعتبارْ 
يدعلى خصوصا الملمين، ديار إلى ونقلها ترجمتها تثن، التي اليونانية 
المأمون.انمامي الخليفة 

العقليالنفلر محنريق عن القضايا بعض إلن التوصل يمكننا أثه صحيح 
صفاته،وبعض ووحال،انيته، الإله، وحول قضية مثل الوحي، إلئ الحاجة دون 

ه؛،المبى وصدق الموات، وصرورة والحياة، الكون نشوء ؤإعجانية 

هدهإلئ يمل أن بمجرد العقل أف إلا ذللنج؛ ونحو القرآنية، الرسالة وصحة 
الوحييتولئ ثم عليه، ما أدئ لأنه ه نفيعزل فإنه بصحتها؛ ؤيلم القضايا 

أهلبعض نال رركما والأحرة، الدنيا صلاح فيه ما نحو وتوجيهه العقل قيادة 
يخارثم كلامه، ومعاق الرمول صدق يعرقلن، أن العقل من يكم؛لن، الإيمان؛ 

نفهاا''ا.عزل تم الرسول، ونير سالءلان العقل و؛الآحر؛ وينه• ينلن، 
الوحي،من بدلا الإمحللاق توئ مإلئ العقل رفع يتم عندما الخلل يأق 
ذللث،ق بما الإدكالأت إليه ترذ الذي الأصل العقل اعتار إلئ مئا,>ول 

العقليةالنزعة هذه أكال(، إثا أنييفهم ما )أقصد ذاته الوحي إشكالات 
عبرالإسلامي الفكر اعترت التي المشاكل من كثير ق سبا كانت، العلولة 
اعترتالتي العقلية النزعة بجلأء لنا يوصح نصا انميم ابن ويورد العصور، 

رررأئيقول! أكثر، لا رمزية أنيا إلا مبالغة من فيها ما علئ الإسلامي، التصور 

الدحيل،محمد بن ت تحقيق الجهمية عؤا المرسلة )الصواعق القيم، ابن 
٨(.• ٧ )٣  ١iU ٤ • الراض،)٨ العاصمة، دار 
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الماموزتقال سريره، علؤي حالس اللون... أبيض رحلا كأف منامه ل المأمون 
أرمطوطاليس.أنا قال! أنت؟ من فةالتا1 هيبة، له ملئت قد يديه بين وكاز 

ماقال! الحسن؟ ما قال! ل. قال! أسألك! الحكيم، ايها وقالت،! به، فررُت، 
ماقال! ماذا؟ ثم قال! الشؤع. ق حن ما قال! ماذ١؟ ثم قال! العقل. ق حن 
الماممنأوكدفكازهدا لأنأ... قال:ئأ ماذا؟ نم قال! الجمهور. ي حس 

الكبإحراج ق الأساب، 
كتم-،المأمون أنشأها التي الحكمة دار أف باليكر وجدير 

كانواالوي الكتابق أهل من فيها انماملن أغنم، كان اليونانية القلقة 
وفتحهمديارهم على تيلائهم لامنظرا اللين على حقدا يضمرون 
أولفكان الحكمة، ست، قيام ل باررا دووا المسيحيون لخب ®فقد لبلادهم، 

وتةّندماسويه، بن يوحنا هوأبوزكريا مسيحي ة المومهاوْ ترأس من 
حورحيسكان المترحمين ألمع وبين إمحق، بن حنين بعدم تها رئام

ثل،!اموامطفان؛>، الطربؤا، بن ؤيوحنا بختيثوع، بن وجميل بخينوع، 
ناعمةبن المسيح وعبد قرة، بن وثابت لوقا، بن وقطا حنين، بن ؤإسحق 

الحمصي«>".
الفلعلئ العقل تقديم أمر كان إذا لأنه الإشكالية؟! هذْ نورد زذا 

وأسماءكتهم(،والمحدنن اكدعاء من المممين اساء أحار ق الديم،)الغهرمج ابن )١( 
٣(.• ٤ ٣، ٠ ص)٣ تجدد، رصا تحقيق: 

العؤيةنة النلق الماسة الاجتماعية الأمار العادة: عن أغثاتتكو،)يحئا ألكسناور )٢( 
(.٢١ص)م(،  ١٩٩٠مومحكو،)التندم، دار الإسلأب(، 
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وحوالمعتزلة وفكر الحكمة دار عثر الملين إلئ ال٠قالة الزعة وتسرب 

ومشاكلها؛صفحاما التاراخ وطوئ اندثرت فد الأمور هذه كانت إذا ذلك، 
الزعةرب تتعندما العاصرة صيغته ل أحرئ مرة يتكرر الخلل ذامت، فال 

الأرمطيالمنطق قديما الغرب أنتج فمثلما المسالمة، العملية إلئ العلوية 
والمنطقالأربعة والعلل العثرة الأفلاك بأفكار الملمون؛ امتوردْ الذي 

للمسلمين،كثيرة ومضار قليلة منالمر فيه فكان ذللئ،، وغير والهيولي الصوري 

الإسمبممم،ال-جرسم،/ المطؤ، وأنتجوا الأرسطي المنهلق الغربيون تجاوز فقد 
توردهاميم أ، التمصلآُ محل هاهنا ولى المسلمون، بنيانه أمحي )الذي 

الأونةهذه ل أنه إلا الكثيرة، والضار القليلة النافع بذامحت، أيصا الملمون 
دفاعايكل حتئ كاف كل يقوى مناعي جهاز لمن الملدى يكن لم 

ففيالهل-الح، ؤينيذ الصالح منها ؤيتخرج العلوية النزعة هذْ يمحصى 
الاجتماعيةامم منفلومالث، وتفكيلمين للمالحضاري التقهقر خضم 

المخانصويكاما الغربية والعلوم الأفكار إلئ الفلر تم والمقدية والسياسة 
أندون الأمة إلئ النزعة هذه فتربت، الإسلامية، الأمة أزمامحتج سيحل الذي 

منكثير ق الملوية النزعة ومادُت، بتفميلأما! ولا بعللها الأمة تدري 
ياممه.إلا قوة ولا حول ولا مقاوم، فحل رد بدون ولكن الأمة، طقايتج 

المعرفةمصادر حصر إلئ الاتجاه أي  Scientisrnبالخلموية ونقصد 

الأفاقالحماد، الأصول، الضن: القرن ق الملم الحولي،)نلمنة >ف بمن انفلر: 
٦(.٠ —  ٤٢)ص (، ٠٢ ٠١٤)القاهرة، هنداوي، مكتبة المستملة(، 
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والتجربةالحش والإدراك والملاحفلة المشاهدة ل تدلال الاسوطرائق 

والمقدسالوحيد اJعرءة هوباب  Empiricismالتجريب فتصح فحب؛ 

العلمويةالزعة وهدم ذاته! الوحي ذلك ق بما الاراء كافة عش يتعالى الذي 
سيسفرنأسها وصع مند كثرئ مردية نتاج هي بل اليوم، وليدة ليت 
صارتحنن التاؤيخي السياق ل فتهلورت عثر، السائس القرن ق بيكون 

يفزعالدى الأصل كوما الغرب ق العلمية اط للأوسالحاكم الدمن، هي 
الدين.مع المزعومة والصراعات العلية والأراء الفلريات جميع منه 

العلوية.منتجات رأس على التهلور نظرية وتاق 
علاقةعرض محاد بالقد سنتتاوله ما هو الإمميقى المدهب، أو والعلخوية 

نظرياتمن المدهب، هذا مخرجات ل ا كثين الخوصن دون بالعلم، الإسلام 

والعلمالإسلام بين الحلاقة ~ الموصؤع هدا أف نظئى ذلك، وغير وأبحايثج 
متهالك،،أمن — ذللئ، ونحو الطيعة ل والفلر العلم طلب، على الإسلام وحثؤ 

جديدانقيم، نا ولوالأبحاث، الكتب، مئات ربما بل عشرات حوله كتب، وقد 
دقة،أكثر مسألة أتناول أن هاهنا ففلتج فمد لدا بالفعل؛ هومكتوب ما على 
قةبفالوأقعد ذاته، العلم ائل ملا العلم، وفلقة الإسلام بين العلاقة وهي 
الابتداء' المعاصر العلم عليه ينني الذي المائي الفلسفي الأصل أي العالم 

الملمة.تلك، نفرنها اش والحقائق( المخرجات)النفلريات 

النصوصمع التعامل ق فامدة منهجيات ~ تاريخنا ~ اندثرت وسواء 
أوظهرتلثج، ذلوغير المعتزلي، والنهج الجهمي، كالمنهج الشرعية، 
فانالشرعية، المموص مع التعامل ق العلموي كالمنهج جديدة منهجيات 
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عندوالعمل النمل بين ٠لذالعلأقة نائلا! الشهري معد بن الرحمن عبد الشخ 
والتوافق،التلاوم على لا والتناقض التعارض علئ أصلها ل تقوم المتكلمين 

التعارضإمأكان فرصوا ولهذا عندهم، والعقل النقل ين التقابل حقيقة هي فهذه 
تقومعندهم العلاقة فلوكانت ؤإلأ التعارض، قانون عليه وبنوا والنقل العقل ين 

اسمضولأإلئقانوناكمارضهذا ساحاجواإنى 

الحقاثقيتعارض القول منه يلزم والنقل العقل ين التعارض بإمكان فالقول برمته• 
لجميعشي، فيه مذا والقول هوحق، بما الحق نقض يمكن وأنه وتناقضها، 

علئصحح معارض عن لم يبدليل الحقائق إثبات إمكان وعدم الحقائق 
زءمهم*ُ".

معالتعامل ق العلوية المنهجية فهي الجديدة المتوردة المهجية أما 
وعدمشيء كل 3، التشكيك تتضمن منهجية وهي الشرعية، النموص 

حيرىالتتلوري الأحيائي يقول الإطلاق، علئ فكرة بأية اليقيني الإيمان 
انملميةللنهلرية الماس وتقبل الأدلة تراكم يعني ءلأ (: Jerry Coyne)كوين 

مؤقتة،العلية النظريات فجميع تخطئتها، يمكن لا أنها — كانت، ما نا أ— 
ليخبريضربا منبه حرص لايوحد الجديدة. الأدلة صوء ق للتغيير ومعنصة 

ؤإنالطيعةاُ"، بشأن والمهائية الطااقة الحقيقة قدتوصلواإلئ العلماءأنهم 

الودية،التأصل، مركز اللف(، هد العتلي الثهرمح،،)الدليل معد بن الرحمن عبد )١( 
)ها،أم(،ص)م(.

,2009 ,2) Jerry Coyne, Why Evolution is true, Oxford University Press, USA)
.16 P.
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أوتحريفها ممتكن غير و)حادية( سامية مجثدة هوقيمة الغرب يقدمه 
الهائية،)المعتمدة( العلية والأبحاث اكجارب علئ تعتمد لأثها تدليسها؛ 

مننمنمه القداسة من هالة له أصيفت، قد الغرب هن ياق الذي العلم فكأف 
ففيرعالم(، لأثه فمهل والفلر؛ القد محل ق وصعه أو التئكلث، أو المائلة 

أوفلسفته قيمة من أويقلل ذاته، العلم ماهية ق أحد فيها يشكلئ، التي اللحفلة 
العجيبةوالأوصاف والشتائم الاماماُت، سيول فورا عليه تنهال حتئ منهجيته، 

الخ.وفللامية... وجاهلية رجعية من 

أقهعلئ ~ وللعالم ~ كا تصدير0 يتم الذي اكجريبي الحلم إل والحقيةةت 
حقيقتهق هو والموصوعية، الزاهة وذروة والتنوير، والحيادية العقلانية قمة 

اقالأنداخل تتيعاحا اميمكن ~ العارف، من كغيرها ~ انية إنمعرفة 
معارف،من تنتج ما تنتج وصحثة قة فلعلن تقوم التمح، ككل الغربية الحرفية 

والقلباؤنخالثخحبمية، بالأهواء المسق هذا ق الحلم ويتأثر ونحوذللئج، وقيم 
قاللوييهامحنتج وبتحكم الاقتصادية، والأحوال السياسية، والفلروف، ية، المف

ارفانلذا تاريخي؛ بشري نشامحل أي كشأن شأنه اته، وموسومخرجاته أعيانه 
المجتمعق المزوير من أقل أو أكثر يكون ألا يتوقع أن يجب الحلم ل التزوير 

يشكلءام«ءا'.
خارجتتقل مبشكل الغربي المجريبي الحلم يضع نمور أي فال لذلل؛، 

غلهلفهونمور والأهدافج والمكوين المشأة أصول حيث، من الفلوق سياقه 

William Broad and Nicholas Wade, Betrayers of the truth: Fraud and deceit ( ا)
in the Halls of Science, New York, Simon and Schuster, p. 86.
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والثباتوتركيبها، الأشياء بتية ل والامتمرانة مائة، ولا الزمان ل له بداية لا 
والمكانالزمان ووجود العلبيعة قوانين تمرق ل والحتمية والانتظام 
<<'''.المطلقين 

الكون(لحد)الثابت بوصعه أيتشتاين ارتكبه الذي الشهير إف بل 
أنتمرر والتي آنذاك، المائدة العلية والرؤية معادلاته لتتوافق حمل إثما 

محاكيوJابت،الرؤية لهذه ومما الكون أيإف تتغير، لا ثابتة والمجرات النجوم 
فتخنلالدوام، على قائما وهوهكذا المكان، ولا الزمان ق بداية له وليس 

نظريتهتتوافق حتى رياصيا قانونا لها وابتيع الجاذبية، تعاكس قوة أينشتاين 
وقتها"".محائدا كان الذي العلمي — الذهني التصور — الباراديم مع النسبية 

تشكلقد العلمية والفرصيات الفلريات بعض أن هذان ومححنئ 
الحلموي Paradigmالمعرق والمموذج توافق حتن - الصفر من أحيانا و- 

مائلق الثلر مل العلم فلممة درامة أهمية عي وهذه ما، زمن ل المائي 
الحالةكفلرات الأول، الفصل ي لذلك أمثلة عدة رأينا وقد ذاته، العلم 

الشامل،والتبذر التلقائي التوالد ونغلريات المتعددة، والأكوان المستقرة 
التهلور.نظرية مع الله شاء إن قليل بحد محترئ وكما 

لالكون  Determinismالحتمية مبدأ سيادة سستج أنه بالذكر وحدير 
ؤيقمدانية، والأنالطبيعية العلوم كافة على وتهليقه الكلاسيكية الفيزياء 

محابق،محرحع الإيمان(، ومعارج العالم مداؤج الكرزت الطاش،)صمرووة رامحي محمد )١( 
صم\(.

المرجعفه،ص)مخا(.)٢( 
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مصادفةولا تخلف فلا واطرادها، وثبوما الطيعة قوانين راعمومية بالحمية 
مهللقمن واحد اتجاه ل الكون أحداث فترتب . إمكان. ولا جواز ولا 

يحدثأن بد لا يحدث ما كل أن يعنى مما المستقبل.. مهللق إلئ الماضي 
مواهاا'أ*.حدوث ويستحيل 

الةوراء انية الأنالحرية احتفت اليقينية، الحتمية هذه ثب يإنه نقونات 

انالإنفاضحئ أعمئ، ميكانيكي حتمي بشكل ير نالتي القاسية الهلبيحة 
الحريةوصارت قرار، ولا له خيار لا الفبمخمة الماكينة هالْ ق ترس مجرد 

الموضوعي..العقلي النذلام تحنن، لها وحول لا حيمثا للعفاريت؛ ررمرادفة 
الاليالعلمي التصور س ه هونفيتحنر أن علئ برحون هنري عمل لن،للئ، 

الخلاصفكان الحر.. الفعل ومعنئ الحرية طيعة ذللئح بحد لنا يعين أن قبل 
حدين،لأي والأمامئة الأولى السلبية هوالخعلوة والعقلأنية العلم لوئ بس 
الإيجابية«'".الحرية عن 

حقولتجاوز قد الكلأساكية الحقبة ق  Scienceالعلم أن نجد هنا 
مؤثراوصار وموضوعاته، وتعريفه قته فليسسبإ المحامل وأوروقة التجارب، 

لمفهومالعلم تعريفخ إعادة إلئ الأمر ووصل انية الأنالمجالأيتح افة كق 
ؤإبستمولوحيةأنهلولوحية)وجودية( دلألامحتؤ له وأضحت، ذاته، الإنسان 

الأناق،الخماد، الاصو}،، العثّرينت المرن ق العلم فة الحولي،)؛لؤلريف يمنن )١( 
١(.صى)٦ ايق، ٌ؟ح م المتمله(، 

إلنالحمية من العالم فالقة ق مقال والحؤية; والأعراب، الخولي،)العلم 'لريمح يمن )٢( 
(.١٦ص)سابق، مرجع اللاحتمية(، 
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هنريالفيزيائي يقول كما العلم، خمائص من هده ولعل عميقة، )معرفية( 
الةرّتحمل أما اء الضزية ررفيع(: Henry Margenauارحنو)م

يصمسج~ انية الأنالحرية — الأمر هذا عن الحدين، أن ورغم لالفاوسفةااُأ'. 
سسجالأن إلا كثينا، هلتح قد حوله النهاشامحت، لأن ما، حد إلئ تصوره علينا 

الذيالعلم باراديم أن ل يكمن السجال هذا لمثل نمورنا صعوبة ل الرئيس 
العلميالماراديم عن جدا كبير بشكل مختلف، هذا يومنا ق خلله ق نعيش 
نموذجثرمحل تحنن، المتشكل رروالحقل الكلاسيكية، الفيزياء عصر ق السائد 
خلروفجتحنن، نشكل عقل يممورْ ما تصور عليه ر يح Paradigmما معرل 

'•معرفيآحر'اُنموذج 
الحالكان كما فانه المعاصرة، المرحلة أي المهمة، بعد ما مرحلة أما 

عليهاينبني التي والأصول المبادئ أو الفلسفة فإف الكلاسيكية؛ لفيزياء اق 
كذللئح،فية وفلئة ومحياماجتماعية إسقاءلاتا لها المعاصر المجريبي العلم 

ابتداءالمعاصر الهلبيعي الحلم قة فلأن فيه; نفصل أن نريد الذي والشاهد 
نزعةهي العلموية الزعة بان القول إلي تدفعنا كبيرين، الث، ومحننلر محل 

ئانتا.الإسلامي المصور مع ومتناقمة أولا، نفسها ق متناقضة 
لالحلمان( الموجه سيادة مع الغربي العلموي الاتجاه نشأ فتاريختا، 

الدينيالإصلاح حركة منذ الكون ؤ، الإنسان مركزة نحو عي والأوروبا 
ةالحقيقبباؤلنية الغربى الحقل اس إحعلى تدريجيا قضت ررالمى 

Henry Margenau, The Nature of Physieal Reality: A Philosophy of Modem  ()ا
.Physics. McGrew-Hill Book Co., USA, 1950, p. V

١(.' )٦ ص سابق، مرجع والإيمان(، والعلم الإلحاد ق رمحائل )تلأيث، الشهري، اف عبد )٢( 
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وكمئرعكمحدد انية الأنالذات معيارية تزايدت فقد . وثيوقراطيتها.. 
الحديثالغربي العقل بات . وحمها.. الحقيقة لمعرفة مركزية وكهلريقة 

'•إٌْثراًلوريةُ'ُ أو روحية أعاى، سلهلة أي من متحررا 
اكتشافاتتخللها طويلة وميرورة أليم مخاض وبعد الوقت، ذلك ومنذ 

وحروبوثوران ومحاورات وكتابات ونقاثان تقنية واحتراعات جغرافية 

كافةتقيم التي الملية المادية ينزعته الغربي العالماق العقل تبلور وحلاقه، 
منهالجزئي العلمال للتصور وفما ~ فالمادة المادة، أماس علئ المعارف 
بيلسفعلى ه، نفوالإنسان التاريخ ذلك ق بما شيء كل بق ت~ والثامل 

بتعريف"" التجريبي والمذهب البيرالية أعمدة أحد ~ لوك جون قام المثال؛ 
لأفكاروجود ولا الحية المعهليات عليها تراكم بيضاء صفحة اثه الحقل 

المحض مادي عقل عنده العقل إف أي العمل، j( فطرية أوأفكار طيعية فوق 
المادة'''.عن استقالل بأي يتمتع 

اعتقهاالتي الصلبة المادية من التخلص حاولت أطراف عدة وثمة 
يرذالذي  Ratأاanهأsmاالحقلأف التيار ق منها طرف يتمثل الربي، العقل 

هوامنل وقد العقل، إلئ فيردها الأفكار سوئ ما وكل الأفكار إلئ المعارف 
التيارأمام بالهزيمة التيار هذا مني وقد بعده، جاء ومن ديكارت رينيه الاتجاه 
هوبفلأّنةفعل كما به ويعل الجارف،  Empiricismالتجريبي المادي 

السعودية،السكان، دار حتكر، فاصل تمّب.' الغربي(، القل تارل،)آلام ريتشارد )١( 
'آ(،ص)\،مآ(.اسُةالأولن،)-ا

٨(.ص)٠ سابق، مريع الإنسان(، ومكيلئ، المائية الخيري،)القالعة الوهاب، عبد )٢( 
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الوجوديبالتيار منى أبثا آخر محلوف ظهر كما قله'اُ، من ان اليون
Existentialism  طغتالتي الجارفة المائية -خضم ل بالاغتراب شعر الذي

للملأنيةالحديدي القفص عن الانفكاك إلي فدعا الغربي، الفكر علي 
جوهرهبتعالى والإحساس الإنسان بخصوصية التفند مقابل ق الموضوعية 

الوعينفير على الهلبيمثة العلوم ندرة بعدم ونادئ المادية الهلبيعة عن 
الحلمويالتفوق ركام تحت التار هدا دفن وقد الإنسانية، والحرية والذاتية 
لدئوكامئا مائيا صار  Scientismالخلموي اكذم، أن والمحصلة أيصاُ''، 

العر؛ية#العلمية والوسسمحاأت الغرين الباحن اعلي، 

-؛و3لابله معالنأ مجتلأآورآنا سيامنا حزتا ليست، العلمؤية بالدكرأن وحدير 
أمتاييقول الثاحث،، لدئ كامنة استدلال ومتهجية تفكير منهلق هى بل محدد، 
ارانتشرت(: Ian Hutchinsonون)هاتثينإيان  MITبجامعة النووية العلوم 

الالناس بصراحة، أا إءلأنأيتم ما ونادرا عام، ماثي آحر ل بشدة العلموية 
الناسالوحيد. المعرفة هوطؤيق العلم أناأعتقدأن ليقولوات النوم من يقومون 

غيركادعاء العالموية يعتنقون أبم غانا يفعالونه ما لكن ذللث،، لايفعلون 
معلن«-.

جالأتالل تتجلئ طويلة إنسانية تفاعلأت حلال من العلموية تجالت، 

•أم(،١٢اعرة،)اؤيحالقالعةالحديثة(،مومحتهتداوي،القيومسفكرم،رت)١( 
ص)آها(.

Scc: ]ittp://plato.stanford.ed_tTies/existenri )2ر
العال«.ويةتيحمر احتكار بعنوازت معه ل*قايالة )٣( 

littps://www_outubexom/watcJi?v=ZRxxcsNdqklc
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عدمسبب عن له بونارت نابلتون موال على لابلاص بيتر الشهير والقينيائي 
فقالالسماوات(، )ميكانيكا المعنون لابلأس كتاب ق اض وجود إلئ الإشارة 

'١٠هلاا<!عملي ق صرورة لها أجد لم قرصية إل)اممه( صيدي اريا لأدلأست له 
الكتبق له مكان فلا والتجريب للحز حاصع غير — حاشاه — الإله فمادام 

^١.^١ يقولون عنا افه تعالئ العلمية، 
ففينفسها، أوروبا ق حتى الشكل 7بمدا ًلاغية العلوية النزعة تكن ولم 

والأرضالكون ترئ أوروبا ق السائدة الكونية الروية كانت، النهقة عصور 
الواعية،اوكائتات تتفاعل كما تتفاعل التي العاقلة الحية كادكائنات والفة 

لها،الإله حلق __، وذللئ، الصارمة، المائية عن باستقلالية تتمتع إثها أي 
القول®يمكننا فيقول! للحياة، الهلبيعية النفلرة هده عن دافنشي ليوناردو ؤيعبر 
هي_ا ءذلامهوأل ة، هواليابا لحمهوأل مثمرة، روح ا لهالأرض بال 

تلاشن،ولكن لاوامحرا،ل''، والجزر المد هما ونبضها تنفسها وأن . الصخر.. 
كانالذي كبلر فلهور بعد الشاملة، المائية الفلسفة بفلهور الكونية الروية هذه 

هيالطيعة أف رأئ الذي وجاليليو الكونية(، )الألة ير نفإلئ ، يهدف
وصفحالذي نيوتن ثم شيء،ا، كل تحكم التي الصلبة الرياضية ®القواض 

خارجيةقوئ من حل تلو إض الحاجة دون تلقائثا تحمل )ساعة( ؛أو4 الكون 
الحقلعلئ تهلغى للكون الصارمة المائية الروية هذه بدأت ثم ومن لصسهلها، 

الرويةعلن انتصرت التي الفيزيائية تفيراما توالى مع خصوصا الغربي، 

(.١٦)ص سابق، مرجع الكون(، )صيرورة راشد محمل- ( ١ ر 
Jolin Broolce, Science and religion: Sonc liistorical pers^^ )2ر

.120 p.ا 99,ا,university press
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لأفكارعلمية شرعية إخافة إلئ أدئ مثا ذذكو0.( القديمة العضوية( )الحية/ 
هذهبانتصار توج وهوما الملوك، وامتباساد الكنائس لتسلط المضادة العلمنة 
إذنفالكون ثم ومن العشرين، القرن حوالي ق تام بشكل المائية العقيدة 

فبالأكتفاءويحركها، أشكالا الغائي الهدف عليها يضفن حية عضوية ررليس 
فهموأفضل حياة، بلا ذرية مواد من ^٧، الكون أن اتضح الإنسان، يعقل 
الإنمانادعاء يكن ولم الميكانيكية، الميادئ طريق عن هو المواد هده لثل 
ومعميتافينيقي... لحقوق تأكيدا إلا الطبيعة ق كامنة وأغراض أشكال رؤية 

بالمنهجيةالإيمان بلغ وقد وسااُأ'. دون راسحا ماديا بقئ الحالم فإف ذلك،؛ 
منزلةالعلم ق فاحتلت حيل، أو نقاش أي فوق رفعها ررتم أما حد العلوية 

ذاك((؛'ر.ل جدال ولا هدا ق نقاش فاد الدين، ل النزل بالوحي التسليم 
التجريبيالعلم تموصع الوقت.،، ذللثج مند والقيم المعارف كاقة وكثأن 

الغربياكجريي العلم يكن فلم ثم ومن العلماف، المائي النسق هدا داخل 
بللها، اس أمولا هدف لا مجزئة معرفة — الناس من كثير يقلى كما ~ يوما 

علماقصراع وسعل تاسست، العاصر التجرييي العلم وأهداف منهللقايت، إل 
فإلوعليه الأحر؛ على الكونية رويته فرض فيهما طرف كل يحاول ديني، 

يضع)وحولي( أنهلولوحي أساس عش تقوم العاصرة العلبيعي العلم قة فل
أوالقل.س الكتانم، إلى يوم ذاتر وبة النالعصمة أف آركما المركز، ق المائة 

(.٣٣٣)ص سابق، مصدر الغربي(، العقل رآلأم تارناس، ؤيتثارد ( ١ ) 
إلئالحمية من العالم نلسنة ق ، JIa،والحرية؛ والأءرابv )العلم الخولي، طريف، يمي ( ٢) 

(.٤٥)ص سابق، مرجع اللاحتمية(، 
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نالمةوتقوم شسهااأا'، الإنسان عمل إلئ الأن انتقلت وحده الأعلئ ا الباب
للهلبيعق،هومتجاوز ما كل يرقص معرق أساس على أيقا المعاصرة العلم 
داخلتقع قيمية منظومة وعلمي فحسسسؤ، المائة إلمي الموجودات كاقة ويرد 
الحافظةق — ة الكنيعلى المتمر ~ المتعلمن الغربي العقل إرادة نطاق 

نموذجهفرض طريق عن اس الأجنأنوغ سائر علمن تفوقه علئ 
أدبياتهممذكر وكما الواقع، هو كما العالم، شعوتحح على الميمي النامي/ 

الأاتدماريةُآُ.يعد وما الاستعمارية 

قبالكامل تتشكل أيدولوجيا العلم فايراباند! بول، العلم فيلسوفح رريقول، 
يريكما فالعلم، حينئذ. والتاريخي الثقاق ياق للوفما زمنية لحظة أية 

تحميلق الثابت، هوالراكم لبى كون، توماس الشهير العلم فيلسوف 
السلميةالمرات من محللة هو إنما المدرّبة، الكتبح ق يقدم كما الحرفة 
إرشادهميتم العلماء فان الفرات، هدم وخلال، عنيفة، فكرية ثورات تتخللها 
كونتوماس يميها التي، والمناهج والمعايير النظريات من مجموعة بوامحْلة 

ي)اواراديم(«"'.

(.٣٣٤)ص صه، المدر )١( 

النال:سل علن انظر الأساري، مد وط تساري الامحالخطاب، لممكي، )٢( 

والثقافةالتارح الُربيت المغرب، ق الامتعمار يعل. ورما صعيد، لإدوارد رالامتشراق،(، 
العربية،0 الوحل درامات مركز إصدار ْن المؤلفين من لمجموعة والياّةا، 

لأنيالومبا.(، L،i؛buوماورااكولونيالية 
.130-133 .William Broad and Nicholas Wade, Betrayers of the truth,  p)3ر
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البعص،يتوهم كما محايدا متتجا ليس المعاصر الغربي العلم فإن وعاJهت 

وماالحولمي، الحداثة نموذج إمحنار ق توخليفه يتم حالص غريي هومتج ؤإنما 
واجتماعية.سياسية ؤإسقاطات ودينية فلمية مقتضيات من ذلك يلزم 

قأوالموصوعية الحيادية عدم على تدل التي الأمثلة بعمى ولنذكر 
:Scienceالعاصر العالم منهوم 

الملماتمن عدد عش الحاصر التجريبي العلم يقوم الأووت المثال 
حاصعغير بعضها أف نجد المسلمات هذه إر وبالفلر القاش، تقبل لا التي 

الأساس،من تجريبنا إثباما يمكن لا قرصيان هي ؤإنما العلموي، للمنهج 
القداسةصفة إضفاء العلم يممليع حتى أونفلر تمحيص دون ما يعمل ولكن 

اصطرايح!دون عليه 

اتثبيفترض الذي ( IJniformitarianismمبدأ)التماثلية()فمثلا، 
منتجريبه يمكن لا مبدأ هو والمكان الرمان احتلافج على الهلبيعة قوانين 

انملمية!الأبحاث جمح ق كمسلمه به مبدأيحمل ولكنه الأساس، 
محددة،بتجارب، بالحرارة يتمدد أنه للمعل.ن الإنسان استقراء ^^؛ ١١

بالحرارة.تتمدد المعادن قاءا.ة: وتستتتج التمدد هذا المعادن على يعمم نم 
يقومولكي أيضا، ة القاعلل ق داخل ~ للتجربة يخضع ولولم ~ محاسن وكل 

الحوادث(نمى)اطراد أيضا، عليها دليل لا عقيدة من بد لا التجريى العلم 
(Uniformitarianism ،) تتمددمثل)المعادن قانونا أف بالإيمان وهي

والإيمانهوآت.. وكما هوالأن كما هتكذا الماضي ل كان بالحرارة..( 
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هويوحماالحوادث، واطراد المعادن باقي أي التجربة، عن الخارج بالجزء 
كماتماما عليه، دليل لا براجماق فهواعتقاد العلم، عليها يقوم التي، التجربة 

ديفيدصياغة لإتج |وكا)اف، وحوي علئ دليل لا بأن الإيمان أهل اللحد يتهم 
ممامتهلرئاط تجريبيا كونه رغم التجرييين، لكافة مرعبة المشكلة لهده هيوم 
صعوبةالملقية الشكلأيت، أكثر من بانبما المشكلة يصف راسل برتراند جعل 

وإىرةلاوجلل«''/

بموانله مقالة ق ( Stephen Gouldجولي)سقتن الأحيائي يقول 
لديناليس والمكاق الزمان الثبات افتراض ®بدون دونية(! التماثلية )هل 

للوصولطريقة هناك وليس المجهول، على المعلوم من للتعميم أساس أي 
كلأل ومعلوم اللأحفإاتاا"ا، من محدود عدد حلال من عامة لأستنتاجات 

)علم(ولمت، ليم التيتهللب )إيمان( فهي تجريبيا؛ إثباما يمكن لا نفلرية 
الأول.الفصل ل ذكرئ كما الدليل، يتطلم، 

(Rupert Sheldrake)ثلدراك روبرت وهو الباحثين أحد قام وف. 
~كامبردج جاممة من الحيوية الكيمياء ل انمكتورا٥ درجة علن لحاصل ا~ 

تجثابقانون وهو ألا العلمية، الأوساط ق المثبتة الطبيعية الثوابت، أحد بحث 
تحديدهتم قد الذ.ي الضوء رعة لالثابت، القانون أل فوجد الضوء، مرعة 

،٠٣٢ ١ ٤ أغطس الثالثح، العدد براهين، مجلة التجريي(، العلم زيدان،)أس رصا ( ١ر 
ص)٨(.

يرون،نماء، مركز العدم(، وحواء التوهم وثونية حامد،)الإلحادت الدين حام م■' نقلا ر٢( 
'مآم(،ص)ا،أ(.)ها
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إد)هةا،ام(قداسصحواليضنءطثافيالأرامس)حآهام( 
م(١ ٩  ٤٨)عام مند ثانية مرة ارتنير يم الأعوام، هده قبل عما الثانية ق كيلومترا 

العلميةالهينان، احدئ رئيس إلى روبرت فتوجه أ الأن عليه هو ما إلى 
هداثب سعن اله ومالعلمية، الثوابت بتحديد المختصة الري3؛لانية الرسمية 

الفتراتأكثر اكتثشت )رلفد له: فقال علمي؟ ى؛ت، أنه مترض فيما التباين 
أدتالني المنكلة تحديد تم كيف، اله مثم ، ٠٠العلمي! تاريخنا ق إحراجا 

قمنالقد  ١٠قائلا: الهيئة رئيس عاليه فرد منها؟ تخلصوا وكيف الاحتلأف، لهدا 

ضخمةلمشكلة حقيقية معالجة دون هكذا علمنا١٠، الضوء سرعة ؛تثببنن، 

الجاذبية'قوة ثاستن، ق الأمر ذات تكرر وقد كهدْأ 
العلمية؟الأوساحل ق الثا؛٠ننا كهزا مهم ثا؛تا تغير لماذا روبرت: يتساءل 

قدالعلبيعيين العلماء أف إما فرضيتين: عن يخرج لا السسثج إف يقول: ثم 
ليسالضوء ثابنن، أف وإما الضوء، لسرعة المحددة تجار-رم حل ق أ-حمنأوا 

كلأوق والمكان، الزمان بتغير يتغثر ؤإثما هومتخيل، كما أصلا ثابتا 
التائجيضل لا لأنه العلمي؛ الوسهل ق كارثة تعد كهذا أ>ا فإد الحالين 

لقياسالثابتة الوحدات يضل ؤإثما فحمج، الضوء صرعة على المبنية 
الضوءسرعة من تفريعها تم الوحدات هده لأن الأسساسري، من افات الج

(The scienceالعلم( كتاب)وهم تاليفج إلئ روبرت دفع هذا كل ابتداة! 
(delusion  عليهايقوم التي المادية القلقة من النابعة الثوابنتح فيه نقص الذي

الرابط؛عاى ( TED)مضت عالئ لكتابه الكاتِح ■كرض مشاهدة يمكن ■١( 
littps://www.youtube.coin/watch?v=JKHUaNAxsTg
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المعاصر.الطبيعي العلم 
بعدمالقائلين علئ اعراصه سياق ل الأمر هدا بيرلمسكي ديفيد ذكر وقد 

موالبتوجيه بريماك حول كاليفورنيا بجامعة الفلكي قام  ١١فقال! اش، وجود 
تستمرالإلكرونات يجعل الذي )ما توروكت نيل الفيزيائي إلئ للاهتمام مثير 

هناكيبدوأن قوته. أدرك لقد بالسؤال، توروك فوجئ لقوانين؟!( ا ق
اللاحفلتهن.ه يجعل وما الطبيعة، قوانين لطاعة الفيزيائية الأشياء يدفع شيئا 

فيزيائية«''ءؤأفكار الطاعة ولا الإلزام لا هوأن غريبة 
تاييخيا،اختباره يمكن ولا تجريبي، غير هومبدأ المماثلية ميال.أ أن ورغم 

أنهو هنا نقوله أن نريد وما العاصر، العلم أحدأعمدة يحتر أنه إلا 
العلوية،يدعوئ العلم إلئ ميتافيزيقية عناصر إدخال يحارصون العلويين 

بةفبالأصلا! ميتافينيقي أصل هو مل.هبهم أصول أهم أحد أن رغم 
هيؤإعجانية مباشرة بطريقة للكائنات، الله خلق فكرة فإن للعلمويين، 

بماالعلم تعريف، إعادة ااتتهللم_إ لأما علمية غير فكرة ~ للعلّويين اكبة ب— 
ولاما نم مفهوحقيقة المماثلية مبدأ أما اليتافيزيهي®'"، المامل فيه يدخل 

منالبل.أ صحة ه متاقبصدد لمسنا أننا هاهنا وتنبه أصلا، لالقاأس تحصع 
هوسبا فحبالمجريمبا القائل العلموي النهج أن فمهل نوصح ؤإنما خعلئه، 
لمعينة بميتافينيقيات، يؤمن لأنه داخله؛ من ومتاقفس ومتحيز قاصر منهج 

الحواملمختلفا يوصح وهوما أمحرئ، ميتافينيقيات، دون أصوله صال.ب، 

David Berlinski, The Devil's Delusion: Atheism and It's Scientific )ا(
.132 .Pretensions, Basic Books, 2009, p

.2009  42) Jerry Coyne, Seeing and Believing, The New Republic, February)
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بميتافزشاتالإيمان ل والسكلوحية وسيولوجية والوالسامئة الشخصية 

غيرها.دون ذاما 

عندماالعلمويون يمارسه الذي المتعمد هوالتقليل اكاقت المثال 

أوالنفلرية هذه أل للقارئ يوحي مما دراماتم، ق كلمة ستخلومون 
فكلمةالواقع، خلاف وهذا حولها، حلاف يوجد ولا نهائية، نغلرية هي تللث، 
إلىتترجم ة الغربية العلياحل الأوسل تستخدم التي اع( )إجم

(Consensus ،) الأكثرية،قول تمي ؤإنما الخلاف، غياب تمي لا وهي
غيابعلى حجة وكألها ~ علم وبغير بعلم ~ يتخدمونها المضللون ولكن 

ثهلعي!بشكل حسمها ثم ومن القضية، حول حلاف أي 
العلماعالحراري)إج٠اع( الاحتباس بقفية المهتمون يذكر فمثلات 

العلماءمن ./'( ٩٧أل)للقضية العلمي الامتقراء يبين بينما القضية، هذه حول 
يعنيمما ينكرونها، العلهاء مجن فقهل ورم/( الحراري، الاحتباس قضية يؤيد 

لمصطلح)قولهوأثرب ؤإثما إجماعا، حقيقته ل ليس الإجماع لمغل أل 
لٌغلبين الفرق بمين وهكذا الحلماء، أكثرية أي الإملامي، الفقه ق الجمهور( 

(Consensus ) ولمثل المخالفين، بعض وجود يمي الذي(Unanimity)
مدعوالحلميمارسه الذي التضليل ويتبين مخالف،، وجود عدم يقتضي الذي 
ماُأ'.قضية ق معبر علمئ حلاف يوجد لا أيه العوام يوهموا حتى 

وبض)الإجماعا بينهوالفرق لكلمة)الإ-جملع(، المعمد التمليل حول للامزادة 
حاعد[.الدين لحام عقال)وأجمعوا(، ]\نم.' الشرعي(. 
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ومراجعةالإجم1ع علكي المبني )العلم عنوان بارئوتحت جورج يقول 
عالئالمني الطبيعي العلم مفهوم واجه قد معفلخا أو متاكد اءإيتي الأةران(ت 
المجالآتق العلمية المقالات مراجعي إف الحقيقة ق وعوامه، الاجميع 
المجال(ق إج٠اع )هذا عبارة يستعمل ما غالتا البحثية للمح والتقديم 

(M'/يعتمدونه ها عر توافق لا التي الأفكار على الحجر لتوخ كوميلة 
غيرهادون الأراء بعض بتفوق المحايدة غير الإرادة تلك وتنعكس 

غيرالعالمية يالأبحاث الاعتراف وعدم والتمويل، النشر على وحصولها 
العلمأل يتضح أحرئ مرة الغربية، العلمية اط الأوسوتوجهات الموافقة 

يحملأيديولوجي نق من جزء هوبالفعل ؤإنما مجردة، معرفة ليس الغربي 
منذلك يحني وما فح؛ مائي لياق العلم فيها يخضع معينة كونية روية 

ا،مهوالتبشير تحقيقها على ويعملون العلمويون -؛ا يؤمن وأهداف متهللقات 
والموصوعية.الحياد ادعوا مهما 

دونابتداعها تم التي جدا الكثيرة العلمية الفلريات الثالث،؛ المثال 
هذهتلمث، ا مثم الغربية، المائية والعقلية لتتوافق إلا لشيء لا ات، إثب

أحرئنفلريات صياغة إلى العلمويون يلجأ حتى حهلاها، تثبت، أن النغلريات 
مرةزيفها النظريات هدم تثبت، يم اّدية، نظرهم وجهه لإثبات تلقائي بشكل 

هدهمن كثينا أل والغربمي، إلخ، أخرئ... نظريات فيخترعون أخرئ 
القملق رأينا كما ~ وتتجه بالفعل الموجودة المههليات تتجاهل النظريات 

( را  Barrio Jr, Consensus Science and Peer review. Mol Imaging Biol 2009,
11:293.

١٩٤



بشكل)الغيب( توئ م إلئ تصل ربما بل تعقيدا، أشد نميران إلئ — الأول 
وأدهاينم حتئ علمي، ب)إجماع( تحغلئ كانت أنبا نجد ذللئ، ورغم كامل، 
الأخطاء!بنفس أخرئ مرة الدائرة نص إنتاج يعاد ثم -يانثا، 

نعلمحمينا فنحن اروبالهلع ت الأمريكي الفيلسوف بلأنتينجا ألفن يقول 
نفلريةمثل نبذيتح، ثم ما وقت ق حفلمت، التي العلمية الظريايت، عن 

ية،والمغناطياء الكهربق اقطية التاتر والطريالحراري، البال 

وظائف،علم ق الحيوية والقوئ اللاهوب، بوجود المتعلقة والنذلري_ارت، 
إلح«>".للضوء... الماقل والأئبر للحياة، التلقائي التولد ونظرات الأعضاء، 

ثمومن افه، بوجود ، الأءاراذيرفض الغربي العلموي المادي فالشق 
أوحدكممدر فحسسّث، التجرسّب، خلال من شيء كل ير نفسيحاول فإثه 

تفسيرينبين الاختيار ق يتلخص لا الحلم  ١١حفرت أماندا تقول للمعرفة، 
أوثالئا ا ين نفأن ويتضح خط_ا، كلاهما يكون أن دائما الممكن من بديلين، 

نشأةير لتفبل الكل لوانعيمت، فحتن ٠، المح>ح،اُ هو خامنا أو رابعا 
افبوجود للاعزافح أبدا العلماء يجنح فلن مادية، مثلا؛منهجية الكون 
يتمأن إلئ أخرئ، مادية فرضيات طرح على سيعملون ؤإثما للكون، كخالق 

وفدوهكذا. ّ ١ نقضها يتم أن إلئ جديدة فرضيات صياغة يتم ثم تخهلئتها، 
والأكوانالمستقرة الحالة نفلريات العلماء ابتيع كيف الأول القمل ل رأينا 

( را  Robert Pcnnock, Intelligent design creationism and its eritics: Philosophieal,
Theoiogocial, and Scientific Perspectives, A Bradford Book, The MIT Press,
USA, P. 785.

(2) Why it's not as simple as God Us the nuiltivcrse. New Scientist 2685, P. 48,
6 December 2008.
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وقداش، وحوي فكرة من إلا لشيء لا التلقائي، والتوالي المتعددة 
الكفاية.فيه بما القامحل هذه ل فصلنا 

العلمحيادية أو إمحللاقية عدم حول الثلاث الأمثلة هده امتعراض بعد 
اّديةللمسلمة دعنا الخقأسة الأهواء علئ أماس بشكل وارتكازه الغربي 

والملاحيةالغربيين من كثير يعمل التي التوجهات أبرز فانً؛أحد وهيمنتها؛ 
بالنظريةأومبئر أوملحد علموى من فما التهلور، نغلرية هي البشيرببما على 

الواقعة حقيقة هي ؤإيما نظرية، ليت التطور قضية أن ثقة بكل ؤبمرح إلا 
الهلبيعةعلماء إلئ وينسبون بل الاثنين! نصف الواحد بأف القول عن تختلف، 

هيئةعلئ النغلرية يقدمون نم التهلور، بفكرة معللثا إيمائا يؤمنون أيهم جلهم 
عنبالحال.يثح نفه له تمول ممن ؤينتقصون ؤيسفهون بل علمي، )إحماع( 

وغيروالرحعية والجهل التخلف، أوصاف، عليه ؤيطلقون المباشر الخلق فكرة 
ذللث،اّ.

ألإلا العمياء؛ الثقة هده بمثل الجهال هؤلاء جاء أين من أدرى ولت، 
غربيمحلبيعي عالم ألف من أكثر هناك أف تعلم أن ويكفيلئج متبعا، هوئ تكون 

ومامدوكنز، ؤسارد ت يتزعمه الذي الجديد(، )الإلحاد حالة حول للاطلاع .١( 
يمكنما ثكلوا ؤإثما يالإلحاد، يكتفون لا الذين دينيت، ودانيال هيتثكنز، وكريستيفور 

بشكلالأديان مهاجمة إلئ بالإصافة بالإلمحاد التبشير علؤلر تعمل اجتماعية بحركة وصفه 
حاص.بشكل والإملأم عام، 

تكوين.مركز الجديد(، الإلحاد لفهم مدخل الإلحادت )محيليشا العجتري، الد عبد انظرت 
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قومتخحمون تير والماجيالدكتوراه بين العلمية شهاداتهم تتراوح 
الراصات،الفلك، اء، الفيزياء، الأحياء، عدة)الكيممجالات 

الجزيئية،الأحياء الحيوية، الكيمياء الكيميائية، الهندسة الأنثروبولوحي، 
لؤيشككون التطور، بنظرية يؤمنون لا حميعهم ذلك( وغير . الجيولوجيا• 

كتظريةإليها الطر يمكن التطور نفلرية أو يعترون لا بعضهم إل بل صحتها، 
علمةمنالأاسا"/

إلئترجع العلن إلئ العلماء هزلاع نلهور تعتري التي المشكلة لخن 
صالحق لا والدارونيين الملاحية صالح ق تعمل التي الإعلامية الروباجندا 

التحيزعلئ للتيليل مثالين إلئ ولننفلر المياشر، بالخلق المؤمنين أنصار 
الغربيةتالأوسامحل مختلف ل التهلور لطرية الواصحة واليهلرة 

ملحوظتوجه ثمة أنه سجد الغربية، الأكاديمية الأوساط ق فبالامتقراء 
المباشربالخلق بايمانهم يصمزحون الدين الجامحات من الأساتذة لطرد 

ففيالجامعامتج، ل للطلاب التطور نظرية يخالف، ما تدنيس ق ؤيبدأون 
الأكاديميةة الخومتتخذ التهلور، لنغلرية مخالفتهم فيها يعلنون التي اللحغلة 

الأكاديمي؛الجامعةالسلك، من اتذة الأسبطرد تنتهي قمعية إجراءات عدة 
شهادقعلئ الحاصل سزنبمرج ريتشارد ت المطرودين هؤلاء ومن تماما، 

مؤيدليحث، نشره يحد طرد والذي الجزيتي، التهلور ل منهما واحدة دكتوراه 
الأكاديمي،منصبه من الاستقالة علئ إجباره بسبّتج المباشر الخلق لنظرية 

كاملة:القائمة لمشاهدة التهلور، نفلرية صحة ل للتنكك وثيقة علن العالماء هؤلاء وخ 
http://www.dissentfromdarwin.org
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لبدأت إن ما والتي الخلوي، الأحياء علم ل المحاصرة كروكر وكارولين 
الأكاديميالمسلك ق عملها توقف التطور نظرية يناقض ما طلأ-اا تدريس 
وغيرهمارأ'.مائي، شبه بشكل 

مايرتيقن مالعلم وفيلوف الأحيائي نثر الحوادث، احدئ ول 
(Stephen Meyer ) الأقرانمحكة العلية المجلات إحدئ و علية مقالة

التدريجي،التطور عن عوما للكائنات المباثر القول إلئ تنتهي 
منوتجريده شديد ا يعنفمهاجمته وتم هائلة علمية صجة المقالة فاثارت 

-مخريه - وصفه إلئ الاكتام_ا أحد دفع الذي الحد إلئ )علميته( 
التطوريالأحيائي الجلة محرر مهنة مديد تم الهلع وبوالتهرطقُ''، 

منالقال إ3الة تنت، ما وسرعان ( Richard Sternbergستنيرج)ريتشارد 
ياسا.الجلة 

الغربيةالإرادة حلالها من يتضح والكثير الكثير وغيرهما المثالان فهذان 
مجردمن الأمر يتعدي وقد الئحونمج، على فرصا التطور نظرية رض فق 

عننتحدث فعندما التعمد، والتدليس التزوير إلي والاحتواء التوجيه 

والتائجالدلائل تزوير عن حرج ولا فحدث المتعمد؛ العلمي الخدلع 

التوجهحول للاطلاع ( Expelled: No Intelligenee Allowed)وثائهي مشاهدة بمكن 
بملابضأرباحا الميلم حقق وند التطور، بنظرية المومنض لقمع الأمريكي الأكاديمي 
أيحلهمما وحدها المتحدة الولايات ز عرفم دار ألف من وأم وعرض الدولارات 

التارخ:j رواخا الو'اشة الأفلام أم قاتمة 
https://www.youtubex*oin/wateh?Y^V5EPymcW

7 068749994873891 1  1http://www.wsj.com/articles/SB )2ر
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المعاصرةالأمثلة بعض ؤإللش التهلورإ ونظريه تتوافق حتى والإحصائيات 

ُ!المتعمد' وتقليلهم العلميين زيف على 
الطبسبحادعئ حيث (: Piltdown manبلتداون)ان إننضيذ )١( 

جمجمةاكتنف أمه م(  ١٩١٢عام)داومون تثالز المتحجرات م وعال
إفحيث المعاصر، الإنسان أملأف لأحد تعود محسنة ألف، خمسمائة عمرها 

العادي،الإنسان تشبه فهي الجمجمة باقي أما القرود، ينمه ثقلتا فكا لها 
علئعاما(  ٤٠)مدار علئ الريْلاز( المتحف ق محروقة الجمجمة وظلت 

العلميةالرمحائل من الحديد كتبت بل الإنسان! تطور عد القاطع الدليل أنها 
٥٠من أكثر فيها وحضرت الجمجمة هده علئ بناء للتطور الداعمت  الةرس٠ 

ث،كينياكتشف حتى السنوات، لعشرات ذللث، علن الحال واستمر ' دكتوراه!'

لحدةالأرض ق دفنت، لغوريلأ يحوي قلي الالفلث، هذا أف م ١ ٩ ٤ ٩ عام أوكلي 
بخممائةعمرها يقدر التي المزعومة للجمجمة تعود لا وألها فقعل، محمنوات 

فتمالجمجمة، علئ المالئ، لتركسبح تمت، قد تزؤير عملية وأف '، محمتة' ألف 
أفالأمر ق والغرم، مفصل، بتقرير  ٢١٩ ٥٣عام للعامة التزوير هدا إعلان 
واصمحاكان الجمجمة علن المالئ، لاركيم_إ معدنية بادوات الأسان كشهل 

القاهرة،بى، نري دار الحقيئة(، تاؤخ الروسي،)مختمر محمد عن؛ نقلا الأمثلة )١( 
)اآ\-أم(،ص>اآ-إمآ(.

ص)٣٧(.ابق، ٌرجع،رعلمة(، تاييخيت تفلرة الهبيلي،)التطورت صالح محمد )٢( 
http://news.bbc.co.uk/nol/siiared/spl/hi/sci_n )3ر

أنظرتإنانيالتداون. حول وللأستزادة 
.119 .William Broad and Nicholas Wade. Betrayers of the truth, p. 83, p
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الطور.نظرية دعم وراء مندفعا الأمر تجاهل الكل أل إلا المجردة؛ ؛العين 
هذهبعد عجل على الريهلانى التحف من العينة هده سحبت حال أي على 

يجبالعلية الكتب آلاف أف ميرور الدايلي مجلة وصرحت المضي*حة، 
الفضيحة'؛'.هزه اكتشاف بعد مراححتها 

أوزبورنهنري أعلن م ١  ٢٩٢ عام ففي ن؛راسكا(; فضيحة)إنسان )٢( 
واحد،صرس على المنور تم أل الملبيعي للتارخ الأمريكي، المتحف مدير 
اهن. أل زعموا يم والقرد، ان الإنصفات بين يجمع الشكل غريب لكثه 

قالتطور دعاة وبدأ عنها. التهلوريون يبحث، التي الفموية الحلقة هو الإنسان 
تمقد أقه والعجسبح الضرس، هذا عش بناء الكائن لهدا التخيلية الصور رمم 

علنبناء هازا كل سنوات، لمدة اليومي ملوكهم ل هووعائلته بالكامل رممه 
المزعومالضرس أف النهاية ق اكتشف، فقد حال أي وعلن فقتل! واحد صرس 

ونثرتأ بري لخنرير خرس هو ؤإقما لقرد، ولا لإنسان ضرتا ليس 
صورإزالة تم وبسرعة (، Scienceالملوم)مجلة ل المهزلة هدم تفاصيل 

الخلية.النشرات من نارا>سكا إنان 

هيكلأرنت.، الهير التهلوري قام ٠ المرى الجنين تطور فضيحة )٣( 
رتوشبعمليات ~ ألمانيا ق التطور نشر يود كان ألمال هوأحيائي و~ 

(Recapition theoryالتلخيص)ونفلرية لتتطابق الأجنة صور ي وحذف 
تلخيصهي أمه بطن ل الجنين تكون مراحل أل تمول التي التهلورية"' 

^^http://news.blx.co.uk/2/hi/science/nature )ا(
)٨(.ص أم(، ' ٠ ممر،)٦ التل، دار المملور(، ونقلة الخالق )حقيقة كولن، الد ذح ر٢( 



لكدعائهمالأسلاف، لأحد شكلا مرحلة كل تمثل بحيث التتلوري، لتاريخه 
محسوئالحقيقة ق ليس وهو كالأمماك، حياثيم الأولئ مراحله ق للجنين أف 

أفأوادعائهم الجاردرقية، والغدة الومهلمي الأذن قناة لتكون الأولية المراحل 
لأيهكذيل؛ يفلهر الذي الفقري العمود الحقيقة ق وهو كالقرود ذيلا للجنين 
تزويرإلئ هيكل عمد فقد هذا ورغم إلا، ليس الأقدام محلهور قل يتكون 
عامالتزؤير اكتشاف تم وقد المشرك، لف، الفكرة لتويد الأجنة رسوم 

فرنسيسؤينقل ه، بتفهيكل اعترف حتئ معلئا الأمر قلل ولكن م، ١  ٠٨٨
أنالتزؤير -بمدا الاعتراف بعد علي رركان قوله! ~ شهير أحياتي وهو ~ هيتثنج 

قفصق جاني إلئ أرئ أن ق العزاء أجد أثتي لولا ومنتهتا، مداثا نفي أعد 
يحفلونالدين والباحثين المرموقين الأحياء علماء من الجناة مئات، الاتهام 

هذهتمريت، اسالاعتراف هذا وبعد أنه والعجم، . ٠١(('الثقة من قدر اير ب
الهلب،،كليايتط ق والجامعية بل ية المدرسالكتب، أغلب، ق الرّمومات 

١٠من لأكثر والأجنة التشريح تحمصان، ق كتب، إلئ بالإصافة  بلعام، ٠ 
هذهولعل هيكل! ارتكبه الذي التزؤير بذايت، ٦؟  ٠١٣عام ق هلع ما منها أن 

صاحب،اعترف ولو نفلريته فرض ق الغربي المجتمع دوجمائية علئ دلالة 
ببهللانبما'".ه نفالظرية 

Francis Hitching, The Neck of the Giraffe: Where Darwin went wrong. )را
.204.Tichnorand fields, NewYork, 1982, P

صالحمحمد انظر: الرسومات، تاللتؤ فيها تطح مازالت، النيئ المرامع بعضر عالار للتعرف )٢( 
(.—٥٨٩٥ص)ابق، مر؛ع تاؤيخيق نظرية الهساى،)التطورت 



أقزامأحد وهو القلب، تدمي التي (; Ota Bengaينغا)أوظ فضيحة )٤( 
أمرالذي ~ أفرشسا ق هدا ا ليومنموجودون وهم ~ المعاصرين أفريقيا 

حلقةباعتبارْ التطور لنفلرية كانتصار الأمريكي للشمب تقديمه ليتم كحيوان 
أطفال،ولديه متزوجا كان بينغا أوتا بال العلم ْع والإنسان، القرد بين وميهلة 
حلقةأئه اص أممعلى قفص ل ووصعوه تعماريون، الاستجلبه امولكن 
والإنسان،القرد بين انتقالية كحلقة وعرصوه والقرد، الإنسان بين انتقالية 

الهاية'أا.ق انتحر حتئ 

وكالاتباعه يجب حيائي علم أئه يزعم الذي الغربي العلم هو هذا 
الإيمانمن بالانتقال عتاده ؤينادي خلفه، من ولا يديه بين من ياق لا الباطل 

الدوحمائياالعلمي التكهنوت، و؛بالعلم الإيمان إلئ بالوحي والإيمان باممه 
أحوالنا.كل ل له الانقياد ينبغي الذي المعصوم هوالوين نمورهم ل فالعلم 
فتأمل!

الهلبيعيبالعلم الاهتمام إلي يدعو كان عندما صادها كان بامتور لويس إذ 
يقولالحكمة! درجات أعلي إلئ يالبشر مرتقي التي الجديدة الديانة كونه 

مىنالتي ة المقدسات الموميتللث، تهتم أن لهلة العلى رأيجب بامتور; 
الثروةمعابد ا لأنهأعدائها؛ مضاعفة يتم أن أطلب كما برات. المخت

بةفبالن'• وأقوئ®'أقمل تنمووتصح الإنسانية حيث هي فهذه والمستقبل، 

( ١ ر  https://answersingenesis.org/charles-daTOin/ra
.Rene Dubos. Pasteur and modem science. Anchor books. New York, i960 ر2)

P. 146.



مثالإليهم بة بالنفالعلماء  ١١مئالثا، الطبيعي العلم يعتبمرون الذين أولئك إلئ 
الطبيعيةالقيود من ~ عندهم ~ العلي العقل يتحرر حث الموصوعيه، 

رياصياعلما يمتلكون إثهم الاجتماعية... والالتزامات والمشاعر للأجسام 
..كوننا. خارج متعددة باكوان حتئ بل والمكان، والزمان بالكون إلهكب شبه 

هيبتهاحففل علئ وتعمل الأديان، لهلة حمتفوق كهنوتية سالخلة العلماء يشكل 
بطبيعة- العلماء إل وخوفهم... البشر جهل علل اللعب خلال من وقوما 

وجماعاتوالسياسة، الثخصيات، لقيود يخضعون ثر بهم ~ الحال 
التمويلءا"'.إلئ والحاجة والموصة، الضغعل، 

رؤيةتمتلملثا التي المائية الحضارة من جزءا الغربي العلم صار وهكذا 
فالعلمفرصا، الشعوب على إرادم—ا حا وتفرض العالم حا ر تفكونية 

إلئبالفعل تحول حتئ الغلق الأيديولوجئ كالمق صار حالثا العلبيعي 
أتباعها،علئ ونظرياما تعاليمها وتملى ومقدماما وكهاما طقوسها لها ديانة 

سواها!ما كل وتحارب نقمي بل يخالفها، ما كل دوجمائي بشكل وترفض 
الدينهو العلم ارإل قال! عندما وصوح بكل هيدجر؛ذللث، مارتن صرح وقد 

الناسثقة ررإن نوى! لي ليكومت، القرني ؤ الفيلسوفيقول وكما الجدييا؛. 
القديم،اُ'ُ.العهد ق بالكهتة ثقتهم هي اليوم الطبيعة بعلماء 

( را  Sec: Rupert Sheldrake. The science delusion. Chapter 1 1: The illusions of
objectivity.

لبنان،العرية، المتنورات، دار الجز، خليل ترجمة• الإنسان(، )مصير نوى، لي ليكون )٢( 
(.٢v٥م(،صر١٩٦٧)



الإسلامهوموقف فما العلموي، المنهج من *جزء التطور فتظريآ إذن _• 
والداريئب؟إالتطور من 

كظريةالطور بين هنا التفريق ينبغي المسألة هدْ عن الحديث قبل 
ويحدثبينهم، اليماء علن هولآ نتيجة المخلوقات بتنؤع تقول بيولوجية 

الحتةات الكائنات جينل طفرات لحدوث كنتيجة ~ التطور ي! أ~ 
(Genetic mutations ) تغييرإلن الأجيال، من جيل أو تجنع عبر

عننوات الوملأيين آلاف عبر الحية الكائنات لدئ الوراثية الصفات بعض 
لالأصلح وبقاء (، Natural selectionالطبيص)الانتخاب، عمالية طريق 
أوكأيدولوجيا الدارؤينية وبين النظرية هذه بين نفرق أن ينبغي الحياة، صرنع 

تفكيرمطق بمثل وأنملولوجي إبيتمولوجي بعد علئ تحتوي فة كفل
قبلا مئ؛)متالقبلية ات الأوليمن عدد علن ويحتوى شامل، 

الأفكارلكافة النظري المطلق تعتبر التي الرجعية أي الأيديولوجيا(، 
التهلورية.للايديولوجيا الحاكمة الكونية الروية أساسها علئ تصيأ التطورية 

منممأوالداروينية، التطور بطرية الإسلام علاقة علن وللاجابة 
التطورية،والأيدولوجيا اّدية القلقة توئ م مستويات! ثلاث إلن النظرية 

انللأتبة بالنالتهلور ومستوى مجرد، كل لالبولوجية النفلرية ومستوى 

بالله!مستعينين فنقول الخموص، وجه علن 

مادية.كأيديولوجيا اكلور ( ١ ) 
ثلاثإلن م يتمالأيديولوجية صيغته ق التطور عن الحديث إن 

مستواائات



الماديةالملمة منطق أي ، الأيديولوجيا( قبل )ما هو الأولت المتوئ 
غيرخاصة أية الإنسان عن تننع التي التطوري، الذهب عليها يقوم التي 

الإنسانيشكل مما ذاته، الإنسان وحوي عالئ المائة بأسمية وترئ مادية، 
التاؤيححركة ل التأثير ل واهدافه ودوافعه ق صارما ماديا تشكيلا 
لتحصيلإلا المرالول التصور لهذا وفما الإنسان عئ يفلا مجمل، بشكل 

الحية،الكادنا><ن، جمح كشأن شأنه البقاء من ممكن قدر أكثر وتحقيق الرفاهية 
للتتعحكم بق ميوحمائي بشكل القلقة هذه اعتناق يتم ذللث، على وبناء 
يماالمسالة هذه ل فصالنا وند للعلمويين، الداعمة والتوحهاُت، الأفعال كافة 

مجيلأي يوجد لا ءذْ المادية الفلسفة أن شلئ، ولا الفصل، هذا ق الكفاية فيه 
الإملأم'"'.وبين سها مشركة نقطة إلئ للوصول 

اّدية،امحتاق ل واحدة درحة علئ ررلموا المائيين أو بالذكر وجدير 
ومنهمية، الأماموالإيمان؛مضامينها اّدية اعتناق ق الصرح فمنهم 
باقالقول يمكن ذلك وعلئ أوغثي، ديني مريح مع :يا يؤمن الذي الهجتن 
-بماوآمن اعتنقها من وكدللث، هوحزئي، ما ومنها هوشمولي ما منها المائية 
ومنطالقاتما((ا'ا.مفاهيمها ببعض أوتأثر 

منعددا تفترض التي ذاتبما التطوؤية هورالأيديولوجيا( الثاق• الختوئ 
حاالإيمان يجب، )حقائق( الأفآراصاتا هذه أف تزعم يم العلنية، الأفراصايت، 

الإنسان(.ومكبم، ازدية المرى،)التينة الوهاب عد انفلر: للامتزادة، )١( 

يرون،الفكر، ثمامة مركز والمالأُت،(، المفهوم ق الغامدي،)الرجمة: ناصر بن مد )٢( 
)ها«آم(،ص)هي(.
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(Richard Lewontinليونتن)ريتشارد الدكتور محه يعثر ما عين وذلك 
إيهحقيقة، ليس التطور ارإل يقول! عندما هارفارد بجامعة الأحياء أستاذ 

نميريتم ثم ومن بديهة، كمقدمة الأول المقام ق المائي الذهب يأق فلسفة، 
لكوير«ءا'.القابل غير الفلسفي الالتزام هذا ضوء ق الأدلة 

عنفضلا علمثا، قبوله يمكن لا المتوئ هذا إن القول؛ عن وغني 
الإسلامي.المقيئ التصور ق تضميته 

ريتشاردالبروفسور لذات النموذجي الاشاس ■<ر-ل.ا الجزئية هدْ وأختم 
المليةالزاعم لقبول استعدادنا ررإن مديدة! صراحة ق يقول حيث ليونتن 

وماالملم بين الدائر \مرلحآ حقيقة لفهم الفتاح هو الفقلرية للداهة النافرة 
الحافةرغم الملم ْع ا نصتلفنحن ميتافينيقي(، أو )غيبي ءلبيعي فوق هو 

الباذخةوعوده من بكثير الوفاء ق إخفاقه ورغم نماذجه، لبعض الصريحة 
تجاهالخلي المجتمع يبديه الذي التسامح ورغم والحياة، الصحة بشأن 

وهوألا مسبقا، التزاما لديتا لأن ذلاائ، كل اس، أمبلا هكذا القررة القمص 
اللمومؤسسات ؤلراس أن إلئ راجعا الأمر فليس بالادية، البق الالتزام 

بالمكس،وإنما المالم، لظواهر المائي بالتفسير القبول إلئ ما بهلريقة تلجئنا 
وحزمةبحثية أداة لصتاعق المائية للأسباب المسبق بولائتا مضلرون وهوأنثا 

مصادمةكانت مهما مادية، تفسيران تنتج أن شانئا من التي الفاهيم من 
المهللقة دية فاّ ذلك وفق الخمرس، لخير ملغزة بدت ومهما للحدس، 

؛ ا١  PJiillip Joiinson, Defeating Darwinism by Opening Minds, IntcrVarsity Press,
Illinois, 997ا , p. 81.





إفروسوهائلن! جاك وجان فولتتر، إلثه ذهب ما عين وهو التجريبية! العلوم 
علىليمهلروا والكهان القساوسة من الماكرون الدهاة احرعها فكرة الدين 

بالأديانالإيمان ومحلفولية ذاجة بالقول هازا زال وما خفاء"'، والالحمتئ 
'•العالم' توئ م على والتْلوريين الملاحية من كثير يردده 

لتهلبيقالماذجية ة اللحيلؤز إلثير نأن ام المقهدا ل ا يفوتنولا 
النموذجانوهي ألا بأسره؛ انر الإنالوجود عش الخلوؤية الأيديولوجيا 

والماركيةالمانية تمثل ملئ أحد عش يخفن فلا والماركى، المازي 
عليوصف ويكفينا ألة، الملهذه الخصيل مقام ل نا ولبحق، للداروينية 

والأستراكيةالخلورية المائية تزاوج رائعة عبارة ل ظق بيجوفيتثى عزت 
معتتعامل لا للمادية واجتماعية عملية نتيجة باعتبارها الاسراكية ارإل قائلا! 

الاجتماعي""'•الحيوان حياة تنظيم مع الأرجح على بل الإنسان، 
هوالإنسانية، العلوم لتشمل الخلور دائرة توسع تجلياينؤ من آحر تجل 

للأصلح(للأثوئ/ )البقاء بدأ تطق اكي الاجتماعية( رالدارؤيية القلقة 
الداروينيةوءلف«تا فقد  ١٠ذاته، الإنسان ذللثه ق بما الوجودامت، جمح على 

المثرؤعنمير وق الهللقة العالمانية الدولة حق عن الدفاع ق الاجتماعية 

الجودي،ابن دار الأديان(، تاريح ليراست ممهدة بحوث )الويزت دراز، عبداث محمد )١( 
(.٨٢- )VU ص (، ٠٠٢•  ١٣القاهرة،)

الظريات،الدين: الثار،)نشأة عالي اننلر: الأديان، لشأة اكلورة الطريات عن للاٍللاع )٢( 
(.٠٢٢ ٠ ممر،)٩ اللام، دار والمؤل٠ة(، التطوري؛ن 

٦(.ص)• سابق، مرجع والغرب،(، الشرق، ين يجومش،)الإسلام عزت علي )٣( 
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الغربيةالمجس-ات ق فالفقراء يأمره، العالم صعيد على الغربي الإم؛ريالي 
تحفونيفهم ولذا مرتفعة؛ ليت البناء على مقدرمم أف أبوا الذين هم 
الأقوئا أوروبولشعوب اء للأثريالخضؤع الأقل أوعلى اء، الفن

تفلهرالاجتماعية الداروينية قة القلق الكامنة الحيوانية ولعل ، ٠١٠٠٠والأصلح 
المستعمرةإلى رجوعها عند ~ الاستعمارية الجيوش استجلاب ق بجلأء 

حتئأقفاص ق يفعومم ثم الختعمرة، الشحوب من الأفراد بحض ~ الأم 
الغريبةالأدمية )الحيوانات( هذه بمشاهدة الأستمتاع الأوروبي للشعب ينسى 

المساكينهؤلاء يهلعمون الأقفاص هذه زوار كان كما الأوروبي، الجني عن 
الأقفاصهذه وكانت، الحيوانات! حدائق ق الأن يفعل كما تماما بأيديهم 

(ل''ا،Human zoosالبشر)ات حيوانحدائق نسس اكن أمل موضوعة 
هناليس مجون ذو حديت، الاصتعمار بحد وما تعمار الامعن والحديت، 

محوتفصيله.

كافةنفير إلى تجنح محاصمرة علموبة )حركة( هناك قاف وأحينات 
طريقعن الإنسان لدئ الدينية والتزعات والفنون والمشاعر بل السلوكيات 

التمركزوراثية نظرية كونيا الحديثة فالدارونية فحيؤ، الكيميائية العناصر 

(Gene - centered approach ) لشيء وكل الحياة ط\تم كل تختزل، فهي

نتيجةباعتباره التاريخ إلئ وتنخلر فقعل، الورويئ، توئ معلى الحي، الكائن، 
هذهتحكمه ماكينة مجرد الإنسان يصبح ثم ومن المورثات؛ هذه بين التنافس 

(.٩٩صر)ابق، مربع الإنسان(، وتفكالث، المائية المسرى،)الفالقة الوهاب، عبد 
stance.org/deep-racism-tlic-f^؛https://www.populanes )2ر

/human-zoos
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غيرأنمل أن أؤيد أنا نول: يمكنها )أنا( يوجد ارلأ نائلات الييطاف المخ 
أينمواملهمالوراثية، جاري منتج ~ المذهب لهذا وفما ~ فالبشر ذلك،ا،ُآ*؛ 

غير.لا للمائة 

علئيعتمد توجه عن نتجتر الفائتة والأفكار الذاهّت، هذ0 كل إف 
منجزءا كونه ككل، اي الأنالمشامحل علئ اكطوؤية الأيديولوحيا تعميم 

يتحققالإنسان أة تعتقد التهلورية النزعة فهذه فءهمِتا، المائة الهلبيعة/ 
تميزخاصة صفة أي دون الأحرئ الكائنامحتا جمح وحول يتحقق كما وحوله 

جميععلئ ري تكما الهلبيعية القوانين عليه عري تويالتالي الإنسان؛ 
التارخيعتوعب، قانوئا منه جعلوا أنصاره ررأق التوجه هذا ومشكلة الكائنايت،، 

الركبة،الإنسان اهرة لفلثدييا اختزالا يعتر مما واحد®''؛، شرط ق كله 

التاؤخ'^".ق ودوره الإنسان ماهية لفهم قاصرا ونموذجا 

قآخذ راميل هناك بان كوين، وهوجيري الدارويتتض، أحد لنعرف 
كللدرونة وفلاسفة وبيولوجيين نفس علماء قبل من مزعج بشكل التزايد 
لعبةإلئ ايت، الدرامتللئ، لتتحول للإنسان، السلوكية الجوانب، من جانب، 

منتهلورت الأشياء أن يحتمل التي الْلرق تشكيل إعادة إن جماعية. علمية 

.(Chivers, T. Neuroscience, Free will and Determanism: «I'm just a machino ( ا)
Daily Telegraph, 12 0etober2010.

(.ص)٢٨مرجع رالدين،، دراز، اف" محمدب" )٢، 
المسرى،الوهاب عبد انفلرت الإنسان، لتفسير الغريية النماذج اخزالية مدئ حول للمزيد )٣( 

مصر،الشروق، دار المركبة(، النماذج ق ومملمية نظريأ درامامحت، الإنسان؛ عن )دياعا 
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الكائناتبتتلور القائلة المجزئة الفكرة عن الحديث الأن يمكننا وتفصيلا، 

،،;uljتعينين مفنقول منها، الإسلام وموقف، مشترك سلف، من الحية 
القولإطلاق يرون ممن ولمست، تمور0، عن مغ الشيء علئ الحكم إف 

منلت، أثي كما تروي، دون هكذا الطور يطرحه ما يخالف الإسلام إن 
المطوربة،المصورات موافقة أحل من الشرعية الممومحر عنق لوي أنصار 

علينايجب، ~ ئرعثا حكما يكون عندما حصوصا ~ حكم أية إصدار فقبل 
حكمإقامة لما يس حتن دقيقة، معرفة عليه الحكم إقامة الراد الحال معرفة 

اصلتن!على يتبني أن بد لا قفية أية على فالحكم المسألة، على صحيح 
قفلت،فاش وعليه الحال. هدا ل ~ تعالى ~ الله حكم ومعرفة الحال، معرفة 

عقلامقبول حكم إطلاق لما يتش حتى عدة أجراء إلى الطرية تفكيلثج 
الجدية.غير والعمي٠ءات الاحتزالأت من بدلا ومرعا 

بنيةالقانون فيه وأويع الخلق حلق قد هف اممه أو قبل من ذكرنا أولأت 
لهطائع كله الخلق أو أجرن اف.ث أو فكما القوانتن، كل هوأصل الذي 

والجوموالمجرات الكون يخلق م ل— الي تع— فائه أمره؛ بومسخر 
العلميقرره ما حمستا ~ رأينا بل واحدة، مفردة لحظة ق والبشر والمخلوقات 

الانفجاربدايتها ق حدث سنة( مليار  ١٣١٧)يبع الكون عمر أف ~ الحل.يثا 
تنفجروالجوم تتشكل الكيميائية العناصر أخذت نز حدث، ما أول الحفليم 

طبقاتأحاوت نم سنة(، مليار  ٤١٥)منان الأرمحر كوكتح كتلة تكونت، أن إلى 
اتالبيئت، توالثم منة(، مليون ٧ ٠ ٠ ر حوالي ق المهسلمج ق الأرض 
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مهيئةالأرض كانت حى الطوال والموات والكائنات 
~تعالئ - وتصريفه اممه حلق أن إلئ تشير كثيرة آيات القرآن ق نرئ كما 

فمثلاالمباشرة؛ الإحداثات عم دائما وليس زمنية، تراتبيات صر يمز للكون 

ائتزتكلمآللئمىؤ أيام؛ ستة ق والأرض السماوات حلق افههقأيه ؛خرنا 
يقصدالأيام أف والراجح: (، ٠٤)الأعراف: سئيأثاره ■ءلىآشز'تؤآ'لأزضفي 

يخ١رناكما اللغة، ل الكلمة تعريف هو كما الأرصية، أيامنا وليت فرات حا 

بطونف، ؤ'قلمكم خلقية؛ مراحل مر أمه بطن ل الجنين بمرور - عالئ ت- 
تخيرناالتي الايات من ذللث، وغير ٦(، رالزمر• ه حلي بعد بن حثا امهنتعكم 

أساب،ثمة أثه تعلمتا الايات أف والمقصود: الكون، ق اممه قدر إنفاذ دمرحالية 
والتقديرالخلق )آلية( ت،كون ولا القدر وتقدير الخلق لخلق خق اش يسخرها 

العدم.من الفوري الخلق هي — ائما د— 
مبدأيصبح وبالتالي ممكن؛ أمز والقدير الخالق مرحلية أن فالمراد: 

عقلامقبول مبدأ ~ المخلوقات تكوين ق بالمدرج يقول كمبدأ — المهلور 
ؤإحمالي.مجزئ يشكل وشرعا 

أمرالمباشر بالخلق والمؤمنين المهلوؤيين بين المحرنع أف أعتقد لا ثانتا: 
يتوهمكما وليس طبيعيين، علماء يضمان الفريقين فكلا حسمه، المهل من 

وغروروكبر استتحلأء هد.ا الجهال، العوام من هم المطور مناقضي أن الثعفس 
كلالفريقين، بين شديد العلمي المجال فاة الوقت،؛ نفس وق له، معي لا 

العلميةالهيئات أل افترضنا لو حتئ ول،كن عنده، ما صحة يدعى منهما 
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الألكديميللقمع نتيجة بالفعل روهوالحاصل التهلوؤية النفلرية عليها هيمنت 
منشكل بأي التطور صحة علمي حجة هدا فليس يعارصها(، من لكل 

ألسنا وند — هنا )الإحماع( يش بما اعتبار يوجد لا إل حيث الأشكال، 
هديةلا لأيه —، الأكثرية به يمصد الغربي العلموي السياق ق الإحماع 

شرعا.ولا عقلا لا الهلبيعيين للعلماء 

ألالصحيح من أل أعتقد فلا علميتين، قضيتين بين صربع هناك دام ومحا 
نصيغيب عندما خصوصا كهذه، خلافية قضية ق القرآنية بالأيات نزج 

حولصريح نص لدينا يتوفر لا دام فما ■منها، وصريح واصح قاطع شرعي 
سنتعرضمعينة جرئية ق إلا محشآرك، سلم، من الحية الكائنات تْلور موصؤع 

بتملا حئ التهلور، سجال ق القرآن لإقحام داعي فلا اممه، بإذن قليل بعد لها 
ودحضنقض علئ فيحمل الأخر الفريق ياق ثم معين، بشكل القرآن تاويل 

المريقينكلأ فيصح أيما، القرآن بمتشهيا وربما الأخر، الفريق آراء 
كلأبيدي ألعوبة إلى القرآن يحول مما آراءهم صحة يدعون المتحارصين 

لحهلير جد المنهج وهذا الماس، قلوب من يته قدسفتمحئ الفريقين، 
يميعونمن فيها تسب التي المصائب، أكثر وما الوحي، نموص مع التعامل 
يتشه.ال.ونحسثا القرآن، ق العلمي( )الإعجاز بقفية بار ليل أدمغتنا 

سخيفةتأويلات أنما تقال ما أقل نأؤيلأت ياولونما نم شرعية ينموص 
فتزولصحيح، غير ءلمي_ا الكلام هذا أن ليقول أحدهم فياق وشاذة، 

قلوبل معا والحلم القرآن هيبة فتضل القرآن، بصحة النفلرية امتدلالية 
باممه.إلا قوة ولا حول ولا العوام، 
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معمولاا نمين الأحسان بعض ل بالفعل يقدم التطور أل شلئ لا ثالثا؛ 
('''Macroevolutionالكبير)فالمملور ببعض، بعضها الحية الكاسات لربط 

والكائناتوالحفريات الظواهر ريمحل بالفعل تستطع تفسيرية قدرة يمتلك 
ايما،يجرح كل يعملا وممكن ممبول تلل ق يبعضن يعمها الحة 

والحوتالنهر فرس عند الهلرفية العظام أل التهلوريون يزعم فمثلا؛ 
يرنفهدا مشترك، سالف من منحدرون حميعا أيهم دليل هي والوًلواًل 

لهمناوئ علمي مائي نفير يوحد ولا بثعضها، الغلواهر لربهل عقلا ممكن 
رابهل)أقول لل٠خالوقات منترك رابهل إيجاد ل التفسيرية المدرة ق اؤيه ي

محدث(.أو موحد وليس 
فمنلأ؛صحته، ليثبت الأفتراصات من عدد يفترصن الكبير المملور أف كم.ا 

التيالحية الكائنات أة بد فلا حقيقة؛ المملور كان إذا إثه التهلوريول يقول 
حالنا،الموجودة الحية الكائنات عن تختلف، السحيق الماصي ق ءاثستا 
الأكثروالكائنات الحفرية، القلبمات أثيم ل الكائنات أبسءل نجد أننا بحيتط 
حداثة.الأكثر الحفريات ق تعقيدا 

معماللاإثباته يمكن لا أيه الكبير المملور فكرة يعترى عيب أحهلر لكن 
ملاحفلةيتم حس السنوات، من الألافخ مئات إلئ لت، ذللاحتياج نفلرا 

منالانتقال عملة عبر يحدث الذي الجينات ق والأفضل الأعلن هوالتغر المجتر التطور 
علنالحادث فهوالتطور (؛ Microevolution)الممر التطور أما احر، نؤع إلن نؤع 

لأوتغ؛ر الجلد، لون أوتغير غريب، تحوجم •قاومت كمملوير ه، نفالنؤع توئ م
أونحوذلك.الجم، من عضومعين حجم 
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آخر،نؤع إلئ نؤع من الانتقال عملية حلال تحدث التي والتغيرات القلفرات 
الأفتراصاتمن فكثير لذا '؛ ١٠١،سهل•؛، دائما ير نأثها البيولوجي التطور ارفطبيعة 

ايراصايتجتعدوكونها لا المختلفة الكائنات أنولع بين الربط ومحاولات 
تعريف،يوحد لا أقه حموصا نفلريات، حتى أو حقائق وليستا وتخمينات 

المؤعحنن ولا الكبير التهلور ولا المغير التهلور لكلمة موحد علمن 
(Species ؛) الأنولع مثلكلة ظهرت ولهازا(Species problem ،)سبه

نوعين،إلئ المؤع افتراق أي ( Speciation)الأنتولع مفهوم حول الاحتلافح 
وايليإدوارد التهلوري دفع الذي الحد هذهإلئ التعريفات مشكلة بلخت وقد 

(Edward Wiley ) 0والحق بحثا، فك قد الأنتولع >رعملية بأن القول إلن\
لهذاونفلرا الحلاا١'٠. عن بعيد هوالأنتولع؟( و)ما هوالؤع؟( إشكال)ما 

حولالطبيعيين العلماء أقوال تفاريتؤ المصطلحات تعريما ق الارتباك 
دائما،التتلورئين ديدن وهذا المفترصة، التطور وشجرة الحية الكائنات ماهية 

يدونأوحتن غامض تعريفا ومع الغموض، من مزبدا يولد ارفالغموض 
اكطورصعحة على أدلة وجود يزعموا أن التطوؤيون يتهلح محددة تعريفات 

وود<،ا''.أي دون يثاوون كما 

Jackson, The Evolution Revolution^uoting Robert Jas ر1}
Selection for perfection. Science Digest. 89 (11), p. 86.

(2) Edward Wiley, The Evolutionary Species concept Reconsidered, In: Mark
Ereshcfsky, The Units of Evolution: Essays on the Nature of Species, MIT
Press, USA, 1922, P. 79.

،( آم' ١ ممر،)٦ الكاتب، دار م(، والعالالدين بين الموجه )المملرر عزمي، هشام )٣( 

ص)هه(.
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قابليةعدم ويبب فانه والتعريفات، الحدود مشكلة تجاوزنا إذا وحى 
وللمرةنا أنفنجد فائنا أواكنطة؛ التجريب أو للأخبار الكبير التطور 

نعود— الحياة نشأة ونفلريات الخدم من الكون إحداث نفلريات بعد — الثالثة 
)الخلم(.وليس )الإيمان( لحمل 

الخليرانعلئ وقدرته مثلا ( Pterosaursاورديناصور تطور فافتراض 

كيفولكن القرصية، صحة من التحقق أحل من للتجربة يخضع أن يجب 
الخبيرالتطور أو كما الأساس؟أ من منقرض لموع ذلك ص التأكد بمكننا 

إلىأو السابق ملفه إلئ طائرا نرجع أن يمكن فلا فقهل، واحد اتجاه ل يحدث 
يسثيودومالتطوري يقول لذلك النظرية؛ صحة من لنتأكد ديناصور 

أحداثالتهلورية ررالأحداث (: Theodosius Dobzhanskyدوبزانساكي)
فقاريتحويل المنمحيل فمن معكوسة، وغير متكررة غير منفردة وحيدة 

المعاكساا'٠'.بالتحول الإتيان المستحيل من أثه كما سمكة إلئ أرصي 
الجراثيمعلم أستاذ - ( Alan Lintonلينتون)علقالأحيارآلأن وقد 

أنللعلم أبدا يمكن لن التي المشكلة هذه على ~ الريْلاذتة تول بريبجامحة 
الأدبياتق ادعاء يوحد لا التجريبي؟ انمليل هو أين ارولخن قائلاث يرصدها 
مهلأيوهي البكتريا، آحر. إلئ تطور قد الحية الخائنات من نوعا أن الخلية 

٠٢ كل أجيالا تنتج فهي اكراس_ة؛ لهدم مثالية تعتثر المتقالة، الحياة صور 
عالممن عاما ١ ٥ ٠ طوال ولخن اعة. م١ ٨ كل مجامع وتمثل دقيقة ٣ ٠ إلن 

( ا ر  Tticodosius Dobzhansky, «On Methods of Evolutionary Biology and
Anthropology.)) American Scientist 46 (December 1957): 388.
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أنهوبما آحر•. تغيرإلى ند البكمنا من نوعا أن واحد دليل يوجد لا الجراثيم، 
فانهالخلية، وحيدة الحياة صور عل أببين الأنولع تغيرامحت، علن دليل يوجد لا 

الحيةالكائنات، من المملور على دليل وجود عدم حينئد العجيب من ليس 
الأعلنالحية الكائنات، جميع عن ناهيك، المواة، حقيقية إلن الواة بدائية 

الخلاياء'''.التعدية 

امماثنات،بين الزعوم التنؤع هوأصل الذي - ازكير اكلور فاو لدا 
فلاوعليه الإيمان، حانة ل ؤإثما العلم، حانة ل ومحعه يمكن لا — الحية 

كانفإذا الكبير، الطور بخصوص افتراض أي بصحة الجزم أبدا يمكن 
أصحته؟ ادعاء يمكننا فكيف، أوإثباته، تجربته يمكن لا غيبا الكثير المملور 
لالتخصص ( James Tour)تور جيص اش الكيميؤ اعترفوقد 

بفثلالتحدة، رايس؛الولايات، بجامعة الكيمياء النانووأستاذ تكولوحيا 
كيم،كيميابا أفهم لا اؤلة بب®١^٠١ فقالا الكثير، التطور هم فل 

التطورأفهم لا ءأنا يحاصرانه! احدئ ق أيصا ومال الكبير®، التهلور حديثج 
معللعلوم الغلقة الغرف، ق يحديث، بما آخركم دعمي •• 7أذا• لكم وأعرف 
فمينوبل، جائزة على الحاتزين وُع الوطنية الأكاديمية ق الأعضاء العلماء 

الأحيانا )لا(، يجيبون: المملور؟(، حدمث، كتف تعلم )هل أسألهم: مرة كل 
بالصمت((''؛.فيكممون تول)نعم(، علئ يجرأون ولا يجاوبون، 

( را  Alan Linton, «Scant Search for the Maker,)) The Times Higher Education
Supplement (April 20, 2001), Book Section, p. 29.

(2) http://www.uncommondesccnt.corn/intelligentdesigii/a-world-
chemist-tells-the-truth-theres-no-scientist-alive-today-who-understands-
macroevolution/

https;//www.youtube.co^n/watch?v=JB7t2_Ph-ck: وانظر
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داخلتحدث الي التمرات أي ( Microevolution)الصغير التطور أثا 
الحادثةالتغيرات حلال من سهولة بوملاحظته رصده فيمكن الواحد، النؤع 

(،Hybridizationأوالتهجين)(، Adaptationلاإت؛كثفا)نتيجة لجنات اي 
منذللثج أوغير (، Genetic mutations)العشوائية الجنية أوالطمرات 

الحيالكائن من الواحد اكوع داخل الوظيفية المة من نمر ام الأسابج 
أوتطويرمعينة، بيئية لفلروفح التعرض عند معينة فسيولوجية وظائف، اكتفعيل 

تغييرأو الأجنبية، الكائنات أحد من هجوم حدث إذا معين جم نحو مقاومة 
أماالخ®، • عفومعين.. شكل أو الشعر أوتوزع الجلد أوبشرة العين لون 

منأو الإنسان، إلئ ملث، المن ااكالأنتمال آخرت نهمع إلن نؤع من الانتقال 
تماموهومختلف، بحال، رصده يمكن لا فهدا الخ®، العليور... إلئ ، الزواحف

يمكن)الذي الصغير التطور وقياس والتهجين، التكئمح عن الاختلاف، 
عالميغير أمنا يحتبمر ملاحظته( يمكن لا الكبير)الل.ي التهلور على ملاحظته( 

يظلاق الإنالمؤع قاف تركيبات؛ من يحدث عما النظر تريه، وغير 
سالأخطاءالشاتعةفيالأمتدلألاسي

لانراضالصغير التطور ق المالحوظة التكتمات هواستخدام — لأصم، ل— 
آخر®"'.نؤع إلئ نؤع من والانتقال الكبير المملور صحة 

عدةيقدم أنه بزعم الشهير التطوري  Talkoriginsموقع قام فمثلا 
وهذه، Macroالكثير المستوئ علن تغيير نشوء لاحظت، علمية أبحاث 

(1) Nicholas Comninellis & Joe White, Darwin's Demise: Why Evolution Can':
Take the Heat, p. 11 - 13.

٢٢١



دليلاتعد الأبحاث هذه فان وحذا الكائنات، لدئ حقيقية قيمة لها التغييرات 

رصدؤإمكان معمال4ا،  Macroevolutionالكبير التعلور إبان علن دامغا 

سنالمنشورة الأبحاث ق وبالفلر بالتحقيق ولكن تجرسا، الأنتولع عملية 
منتغيرا بالفعل يرصد الأبحاث هذه ق مذكور شل واحد مثال هناك ليس أنه 

منالواحد الموع داخل حدنتا التغيرات هذْ وجل آخر، نوع إلن نوع 
رنماوراثية عملية ونق فقْل واحد موئ؛حسث، هناك يكن ولم الكائنات، 

البحسث،هذا نتيجة عكتح لاحقة ات يراهأن إلا الأنتولع، مفهوم من تقترب 
نتاوجهُأر.ودحضتن، 

كافياالوراثة علم يكون قد  ١١الأحيائييءزت من مجموعة كتب فقد لذا 
تواترق الصغيرة المملورية التغيرات تحل لا لكن المغير، التهلور لشرح 

برمثيات.إلئ ملث، الأوتحول ثدييان إلى الرواحف، تطور لحد الموروثات 

وليسللأصالح البقاء يعني بما البيئة مع التكيف إلئ المغير التهلور يودي 
الأصلح١،'''.ظهور 

Leap ofالإيمانية قفزتهم صحة التهلوريينيدعون فإف حال؛ أية وعلن 
faith  أهمهاعدة)أدلة(، خلال من الكبير التطور إلن المغير التطور من

واسع(،ن9لاق على التْلوري التغير ملاحنلة حرانة الخادعت رالأنتونع لكن، كيي ( ١ ) 
ص)٩(.(، ٢٢•  ١٦مصر،)الكاتب، دار ومحمدالقاصي، المجذوب، سلام ترحمة; 

2) Scott F. Gilbert, John M. Opitz, & Rudolf A. Raff, Rcsynthesizing)
,173 Evolutionary and Developmental Biology, Developmental Biology

.372  -357 .1996, P
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(Embryology)الأجة م علبر عمقارنه ؤبمض الثكلى، التشابه 
ارjاJقوالتشريح (، Fossil recordsة)الأحفوريجلأت وال

(Comparative anatomy .) . مقارنةعبر الجيني والتنابة ذلك، وغير
هذه)علمية( مدئ ولنفلرإلئ (، DNA comparisonsالووية)الأحماض 

المقاربامتؤ!

قمزاعهم صحة لإسات، دوما التهلوريون يقع الأحفوريةت الجلأيت، ( ١ ) 
الاستنتاجفيضعون التهلور صحة يقرصون إثهم أي الدائري، الدليل مغالطة 
ليبدأون ثم عنه(، تطوروا مشارك سلم، لها الحية )الكائنات أل وهو مما، 
اكتشاف،تم فإذا وبالتالي الاستنتاج؛ لذلك الداعمة الأدلة لتقديم اس 

المناسةالقمة جوا ينأن إلا الطوريين علئ فما معينة، أحفورة — ثلا م— 

ذللث،ثكل ويرممون بل الأحافير، من غيرها مع الأحفورة تللثج تربهل التي 
حتئللغاية، يتلة بأحفورة علئ اعتمادا المتخيلة تفاصيله كل الحي الكائن 

التهلورإنفئرية صحة علئ دامغ دليل أثها علن الأحفورة تللث، تقديم يتم 
قمفرصة إثياتبما المعللون، النتيجة لأن منطما هامد الدائري فالاستدلال، 

التاليتالشكل وْوعلى المهدمات،، إحدئ 
حقيقة.التعلور ~ أ 

التطور.حقيقة علن دليل الأحفورية السجلات ~ ب 
تللئحفيه ظهرت الذي التاريخي وتخيلهم قصتهم أف فالحقيقة 

البسيعل مععلئ مجرد هذه الأحفورة لأل عليه؛ فعلي دليل يوحد لا الأحفورة 
يختارولكن يرهم، نفغير ير التفاسعثرات ويحتمل دلالة، أي يحمل 
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الوحيدالضير وكأنه الشاهد، علئ مسيرهماكاؤيخي تقديم دوما الطوريون 
يقولذللث، ول أ حلفه من ولا يديه بين من ١لاطل يائه لا الذي الهائي 

هارفارد:بجامعة اكطوريض أشهر أحد ( Ernst Mayrماير)إرتت الأحيائي 
يتضمنالذي المحي العالم جواب كل كمر اكاؤخ معرفة عن غنى "لا 

علنللحصول الخاص منهجها التهلورية الأحياء عيأ ويقدم اكاؤيخي، العد 
التجاربإجراء فيها يتعدر التي الحالامت، ل وصا وحم - وتفيرايت، إحابايت، 
رونالداعترف وقد المؤثة،،ُاأ. السيتاريوهاث، آو التاريخية الروايامت، إنها 
التهلوريون،فيها يقع الي المتْلقية المغالهلة مذْ ( Ronald West)ويت 
يدعملا الأحافير مجل فان العلماء، معغلم يكتبه ما عكس *علن فيقول؛ 

ولدللث،الحفرية، السجلات لتفسير الفلرية تللث، نستخدم لأنتا دارؤين؛ نظرية 
الأحفوريالمجل إن نقول حين الدائري الاستدلال ق بالوتؤع مذمون نحن 

هدْالذلرية«"'.يدعم 
عبرومقاربتها التهلور فكرة يعترى حهلير نقد ثمة فإنه ذللثؤ إلن بالإصافة 

(Cambrianالكامبري الانفجار وهوقضية الأحفورية، جلأت ال
(Explosion ، حواليإلى عمرها تعود الحفريات من صخمة مجموعة وهي

الكامثريةة بالحميمن تجيولوجية ة حقبق ممتنا منة مليون  ٥٥٠

(Cambrian Period ) الحفرياتهدم ومنم، ّة، مليون ٦ ٥ لحوالي وتمتد

( را  Ernst Mayr, What Makes Biology Unique? Considerations on the Autonomy
of a Scientific Discipline, Cambridge University Press, Cambridge, 2004, p.

(2) Ronald West, Paleontology and Uniformitarianism, Compass, vol. 45, May,
1968, P. 216.
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فيهاوحدنا التي الطبقات أثيم الكام؛رية... الصخور طبقات تعتر المثال، 
لمنها العديد على عثرنا ولقد الأساسية.. اللأفقاريات مجموعات معغلم 
ورعتولكنبما الأمر ويدو فيها•• ظهرت مرة أول j التطور من مقدم ثكل 
الأطيافكل من التطوريون تهلوري.. تاؤيخ بأي تمر أن دون هنالثب لتوها 

'.الأحفورىااُالتاريخ ق حدا كبيرة ثغرة بحق يمثل هن.ا أن يؤمنون 
هاتينفإن الحقيقة ل المقارنة! الأجنة وعلم المقارن اكشرح )٢( 

عليدامعا دليلا مان يمن. لا الأحفورية السجلات كمثل مثلهما القاربين 
الكليةالمورفولوحية احات فاكمشزك، ملف من الحية الكائنات تهلور 

يعشالتي أوالحكاية التمسبر ؤإنما باواما، شيء على تدل لا الحية للكائنات 
قيمته.المورفولوحي اكشابه إلئ تضفي التي هي للتثاحات 
منموديلات لحدة صورا استخدم بئرا تيم الأحيائي أف العلرائف، ومن 

الطورلنذلرية وجهت؛ ادات انتقدحض أحل من مت،( )كورفييارات س
عامموديل الكورفيت يارة سبين مقارنة ا أجرينررإذا فقال؛ الدارؤيني، 

(..٣١٩٥٥)ام عموديل ين بثم م(، ١ ٩ ٥ ٤ ر موديل ين وب( ٣١٩٥٣)
الوصوح(('"،ثديية والارتقاء المثوء من سلسلة علئ نحمل فوهكذا، 

لف—،مسمن تعلورهم يحني لا الكورفيت، سيارات ق التشابه أل يعلم كلتا لكن 
المصمموحدة يعني ؤإثما بالتأكيد، العلبيمي الانتخاب، طريق عن مشترك 

Richard Dawl،ins, The Blind Watchmaker: Why The Evidence of Evolution (ا)
Reveals A Universe Without Design, W.W. Norton & Co., New York, 1996,
P. 229.

(2) Tim Bena, Evolution and the Myth of Creationism, Stanford University
Press, California, 1990, p. 1 17-119.
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التيجةتقدم التي الداري الدليل مغالطة نقس ولكنها أنتجهم؛ الذي العاقل 
مود.علس تدلتس ق المعطنات على 

بشكلالدائري الدليل مغالهلة المملوريون فيها استخدم التي الأمثلة ومن 
اكتشاففبعد (، JunJc DNAالخردة)النوؤية الأحماض هوموضع فج 

فترةوخلال دوامته، على العلماء انكم1ا  ٣١٩ ٥٣ل النووي الخمفى شريط 
الأحماضعلئ الروتينات تشفر التي الجينات أن ائيا مكان العينات 

 )/A بميأةص؟./(منكل من فقط
يجهلناالاعتراف يتم أن من ويدلا حينئذ، الوخليفة معلوم غير كان ( DNAU؛

سبعيناتمند التتلوريون ّارع النوؤية، الأحماض ووخليفة يماهية العميق 
فمالواالموجودة، المعهليات علن المفترصة نتيجتهم بتقديم الماصي القرن 
عمليةمن مخلفات أثها حيث لها، فائدة لا النووية أحماصنا من ,/( ٩٨إف)

امم)الأحماضعليها وأء؛للقوا فائدة، ذات ليست، فهي وبالتالي تهلورنا؛ 
الداروينيينُأُ.بعض عند ماؤيا الأمر هدا ومازال الخردة(، النوؤية 

مناؤلق!إلنثلاثة تقسيمه يمكن  DNAالثريهل أن يغلهر بالتحقيق ولكن 
الروتيناتلمخ كودات على وتحتوي الجينات منعلقة هي الأولى المنهلقة 

تلمبحولكنها الروتينات تنخ لا وكودات ( lExonsيالإكونات)من ت
وتغعلي( Introns)من؛الإنترونارت، وتالجيني التعبير عملية ل مهما دورا 

اظرُثلأ:)١( 
Richiard Dawkins, A Devil's Chaplain: Reflections on Hope, Lies, Science, and
Love, Mariner Books, New York, 2004.
Douglas ل. Futuyma, Evolution (Sunderland, MA: Sinauer Associates, 2005).
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المنطقةأما المؤوي. الحمض شرط إحمالي من ./' YUحوالي المطقة هذه 
حمظمنها علءة، وظائف لها للروتينات منفرة غير متكررة منهلقة فهي الثانية 

وغيروالكيميابة الحرارية للمخاطر الخلية واستجابة للجنين المموالهلبيص 

أما. DNAالنريهل مجمل من ه./* ٠ حوالي المقلمة مذه وتبلغ ذلك، 
بعفىاكتشاف تم ات للبمروتينمنفرة غير منقلقة فهي الأخيرة المتعلمة 
براُأُ.إلا تعيس أن للخلية يمكن لا التي الكيموحيوية الوظائف 

العهدبواسعلة ' ('ENCODE)مثرؤع تفعيل بعد أنه بالاكر وجدير 
منA•/'( حوالي)٠ أف إعلان تم البشرى، الجينوم لأبحاث الأمريكي القومي 

إلئالمسبة تمل أن يمكن بل كيموحيوية، هائية لها النوؤية أحماصسنا 
بالكامل!"'.النووية الأحماض بنية من ./( ١ ٠ ٠ ر 

بشكليدعون التaلوريين أة من الرغم علئ الجيتّاتاُ''ت مقارنة )٣( 
هودليلوالثمبانزى الإنسان لدئ الجينات ل التشابه أل مطلق يوحمائي 

إلالمت، الحقيقة هده أن إلا مشترك؛ راسالم، من انحاJارهما على مقدس 
غيرنومن؛غيبيات المى التaلورية انموحمائية حلقات من أخرئ حلقة 

قالثقة من الهائل الكم -هدا التطوريون حاء أين من نحلم لا والتي موضوعية، 
الثميانزىبين أصلا الخثا-هة الجينات لمبة دقيق تحديد يوحد فلا طرحها، 

,See: Jonathan Wells, The Myth of Junk DNA. Discovery Institute Press (ا)
Seattle, 2011.

(2) Encyclopedia of DNA Elements.
(3) The ENCODE Project, National Human Genome Research Institute,

Bethesda, MD (December 28, 2009).
، الثابتالطعة منهج(، أزمة ال٠تآ٠امةت العزيز،)الدارؤسة عيد عمرو من: ّتفادة مالفقرة )٤( 

ص)'اآ--ام\(.
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١)هو هل والإنسان،  ٠ تتراوحنسبة هو أم مريق، عمرو د. يقول كما ./(، ٠ 
كروموسومل ./(  ٦٦)هو أم بروس، تود يقول كما ./'(،  ٩٩— ./  ٩٥)بين 

 ،)X( (٤٣و  )/. كروموسوم ل ،)Y( ماذاهو أما تومكيتز، جيفري يقول كما
الروتباتو الامحلأف نسبة أن إل تشير الأبحاُث، بض إن بل ا بالضبط؟ 

تصوإلنوالإنسان ؛ينالش٠حانزى 

يعنارالووية الأحماض ق أو الجينساتح ق التشابه أصلا وهل ت نقول ثم 
عندماالإنسان مع كثيرا الكانجارويتشابه إف الشارك؟ا لفح العلى حجة 

بقدرالإنسان مع الجيني نشاتيها يلغ الفئران إل بل الجينايتح، عن نتحديثح 
معناينضمان الكانجارووالفئران أف ذللثح معنئ هل .لأو./(، إلئ)٥ يمل 
المشترك؟!الجد ق مبانزى كالث 

تقديمهاعن اكهلونيين بعجز الإقرار من ممث لا وأوهام تخط-ار، 
(،Philip Ballبول)فف، ثلحمها المشترك السلف وحوي علئ ك)دليل( 
منأكنر لمدة العلي والكاب بريستول حامعة من الدكتوراْ على الحاصل 

متينمرور رابرعم فيقول! عالختا، المشهورة الهلبيعة، )مجلة ق عاما عشرين 
المتحن حاد، حيال حالة ق ه نقالجينوم تعريفا حول النقاش زال لا عاما، 

أيأوإلئ أصلا، عمله آوكيفية ينا، الخاص ( DNAال)أءاو_ا يفعل ماذا نعرفح 
يعملكيف حيدا نعرفا لا نحن آحرت أوبمعس الصفايتؤ، ق يتحكم مدئ 

'•الجزيشٌ'المتوئ على التطور 

( را  http://\vv^.ncbi.nlni^ilrgov/pubmcd/l 576009 ا
(2) Philip Bail, 25 April 2013, «DNA: Celebrate the unknown». Nature 496.

. التطوراويلز،رأيةونات جوناثان انظرت التطور، لإثبات المقاربات هذه نقد حول وللامحتزادة 
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ورأسا كا بالكلمة نقط الامدلأل أص فإف سق، ما كل عالئ بماء 
المؤمنينأحد وهو ~ شريف عمرو الدكتور إن بل الثلاثة، الاستدلالات، هده 

التعلور،ايت، لإثبالمزعومة الأدلة حجية بعدم يمرق ~ الموجه التهلور مب
هطعيةليت - التطور أدلة أي - الأدلة هدْ أف عالق التاكيد ررينبغي فيقول؛ 
القولؤيعتر بعصا، بعضها يؤازر مرححة لكئها التطور، جدولث، حول الدلالة 

لوجودها((ءاا.التفسيرات أقفل بالتطور 
ماننا حولكن الأحرئ، الأمثلة عثراُت لأوردط الإطالة حشية ولولا 

الافتراض، Uliق تدور التطور نظرية إن الشاهين تخرج ملاْ ذكرن

الخوارعن فضلا علمية، نظرية باعتبارها إليها الطر يمكن ولا والتخمين، 

الكبيروالنقد المشاهدات ير نفي النفلرية يميب الذي الضخم 
توجهالتي الهمة النقدية الجوانب ومن الجوالما، من كثير ق إليها الوجه 

منالانتقال تتومسهل التي الوسيطة الحالقات حفريات هوغياب النظرية إلئ 

الحفرياتملايين هناك لكان صحيحة التطور نغلرية فلوكانت، آخر، إلى نؤع 
لهدممريب غياب ثمة ولكن الهلبيعة، صرلع ل 'لويلأ تدم لم التي الوسيْلة 

هنفداروين يقول النغلرية، صحة ق كثير بشكل يشكلث، يما الحفريات 

عنأحرئ أنولع من انحدرت قد الأنولع كانت، ارإدا الفكرْت هده موضحا 
منلها حصر لا أعدادا مكان كل ل نرئ لا فلماذا الدقيق، لل التطريق 

أنمن بدلا اختلاط حالة ق كلها الفة تكون لا لماذا الانتقالية؟ الأشكال 

٠مصر،)الدولية، الشروق مكتبة الإلحاد(، )حراثة شريف،، عمرو  ١٨١ص)آم(،  ١٤
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oJlaق ورد لما وفما ولكن واضحا؟ تحديدا محددة نراها كما الأنولع تكون 
إذنلماذا .. الانتقالية. الأثاكال من لانبمائى عدد هناك يكون أن يض الطرية، 

اللماذا الأرض؟ قشرة ق تحمى ولا تعد لا باعداد مهلمورة عليها نعثر لا 
أنولعمتومهلة، حياتية بظروف م تتالتي، التوسهلة، الخطفة ل الأن نجد 

لقدالمتقدمة؟... بالأشكال البدائية الأشكال دقيقة بصمة بعل نر متومسطة 

الوقت*'''.من طويلة فرة مند الصعوبة ط0 ح؛رتتي 

لمالطرية، ظهور علئ عاما ١ ٥ ٠ من أكثر مرور وبعد الأن وحتى 
بهيعرف وهوما الانتقالية، الحفريات تفلهر ولم الوّيعلة الحلقات تكتشف—، 

كولنالريطال الحفريات عالم عن ناقلا ،، عمرومريقالدكتور التعلوري 
انتقاليةحفرية توحد ارلا يقول: الذي ( CoUn Pattersonون)باترم

Transitional  عنهيتحدن، وما آخر، متطور لكائن كاصل تملح واحدة
حفرياتهوإلا ما الأركيوبتيركس مثل انتقالية حفريات باعتباره الداروينيون 

كاسينبين ومط بصمات تتمتع أما أي كائين، بتن  Intermediateومطئ 
يكونأن ينبغي كما ل)ئ—،( مالف وأنه من)أ( نتج قد أنه دون)أدلة( و)مسج( )أ( 
هدهلتحديد الألبان لديه ليس الأن حتئ العلم إن بل الانتقالية، لكائنات اق 

لناسيكشف، ت، الوقأن قائلين هم أنفعن التهلوريون ؤيلوالمر العلاقة*'"، 
عكسالواقع أن إلا الفجوات!(، تطور الانتقالية)لاحظ الحفريات من مز1ا 

Charles Darwin, On The Origin of Species, London, John Munay, Albemarle  ()ا
.172,280 .Street, 1859, p

(,١٩)•ص مابق، *رجع الإلحاد(، رحرانة صروشريف، ، ٢١
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(Jcnyبيرجمان جيري الأحياني يقول كما ارالحدس®، ذلك يؤيد ولا ذلك 
(Bergman : الأسماكتطور لأدلة الخام للغياب ثيوعا الأم *فالفير

عليه.الحقامحل تم ما هو الانتقالية الحفريات من قليلا عددا أن هو الأحفورية 
اليومالمعروفة الرئيسية الأسماك أنولع كل لأن صحيح؛ غير الاستنتاج وهدا 

الأحفورىجل الاكتمال علئ يدل مما الأحفورى، المجل ل توثيقها تم قد 
اوعروف«'ا'.

التطورإف إذ لإثباته؛ التطور تجريب علمثا يستحيل فإيه قنرنا، وكما 
ملاحفلته،أحل من المنوات ملايين وربما آلاف إلئ يحتاج رصده المعللوب 
ذلكؤيوكد علمثا، التطور إثبات أبدا يمكن لن لذا ممكن، غير وهوأم 

حائزةعالئ الحائز ( Robert Millikanميليكان)روبرت الخللوري المرياتي 
إثباتيحاولون علماء يوحد هوأيه للشفقة المثير ءالتيء فيقول: نوبل، 

أبداء'".إثباته كان عالم لأي يماكن لا الذي الخطور، 
ؤإيماأدلة، الحقيقة ق لمت، المملور لفلرية المزعومة الأدلة قاف وعليه: 

منمجموعة لختج اك١روبى المز داحل حرها يتم مجردة معهليايت، مجرد 
هدهأن حين ق والحيادية، العالمية تزعم التي والأفراصات الخيالات 
فليثمانؤيعثرألمرن الإطلاق؛ عش نتيجة أية علئ أدلة لمست، المعتليان 

(Albert Fleischman ) الألمانيةإرلمجن جامعة ق المقارن التشريح أستاذ

,Jerry Bergman, The Search for Evidence Concerning the Origin of Fish (ا)
CRSQ, vol. 47. 2011, P. 291.

(2) SBS Vital Topics, David B. Loughran, April 1996, Stewarton Bible School,
Stewarton, Scotland.
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واحدةحقيقة لايوحد للطور الدارؤينية النظرية ررإن فيقول• ذلك، عن 
نتيجةؤإيما العلمية، الأيح-اث نتيجة ليت إنها الهليعة. عالم ق لتؤكدها 

ح1لصا<ر*؛.بشكل الخيال 
بأدلةمؤيدة حقيقة، الصغير التطور ءاذن، ويلز! جوناثان يقول لذلك 

تحزفبايقونات موصح افة,ّاض، مجزئ الكبير التهلور يفلل لكن عفليمة، 
أسطورة((''؛.إنيا علم، لست الأيقونات الدائري. الدليل على تعتمد أو الدليل 

وانتقالالكائنات تنؤع لتمير تع_ؤض عندما داروين أف بالذكر وجدير 
ثريهلولا الجينات ماهية وقته ق يعلم يكن لم الأجيال بين الوراثية الصفات 
يكنلم ئز ومن بعد، اكتنف قد  DNAJايكن لم أنه إذ النووي، الحمض 

علمأن فقال الحية، الكائنات بين للربعل المورفولوجي التفسير محوئ أمامه 
عمليةع؛ر يجري والتهلور للتهلور'آُ، نفلريته صحة على دليل هوأفضل الأجنة 

والاستمرار علي للقاء ملائمة الأكثر الأبراع قدرة أي القي، الانتخاب 
العلبيعي،الصر؛ع ق التكلف على النادرة غير الكائنات تفنى بينما التناسل 

قوحده التلبيعى الانتخاب بفشل رسائله إحدئ ق ه نفدارؤين اعترفج وقد 

محفوؤلة؛المكتبةالرّسالة زالت، وما إلؤزآحر، نؤع من التحولات ير نف
لأسيليس العلبيعى، أومن؛الانتخاب  ٠١فيها! ويقول الانجليزية، الومحلنية 

(1) Wallace Johnson, The Death of Evolution, TAN Books, California, 2000, p.

(2) See: Jonathan Wells, The Myth of Junk DNA, Discovery Institute Press,
Seattle, 2011, Chapter 1.

(3) Charles Darwin, «Lettcr to Asa Gray, September 10, 1860,» in Francis
Darwin (editor). The Life and Letters of Charles Darwin (London: John
Munay, 1887), Vol. 11, p. 338.
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تشرحلأيها ولكن آخر، إلئ نؤع من تغيرت الحالات كل أن إثبات أستطع 
الأجنة،علم المورفولجي، التصنيما، ق الحقاس من العديد لي بة بالنجيدا 

والجيالوحياءءا'.البدائية، الأعضاء 
اكتشافوبعد التنوعات، حدوت كيفية نفير ق دارؤين فشل وعندما 

بعمليةفقاموا بعدم من أنماره حاء بالضبقل، الجينات وماهية  DNAJاثريهل 
(Modernللتهلور الحديثة التركيبية بالنفلرية وسموها التهلوؤية للطرية إنقاذ 

(synthesis theory ، جديدةصفات بسببها تفلهر التي الألية أل محالت، التي
تغييراتحدويث، تعني والتي (، Genetic mutationsالجيية)الطفرات هي 

قأخهناء ثب بالنوؤية الأحماض ق المتواجدة الجينات بعض ق تلقائية 
~للدارؤينيين بالنسبة — الجينية الطفرات فأصبحت الجينية، الأكواد نح 
أساسفهي وبالتالي الموروثي؛ التاين لكل المحدود غير المورد ررهي 

التءلور«>".

النوويالحمض ثريهل ق تحدث التي العلفرات أل المعلوم من ولكن 
تسمع،لا فعلطا تولد العلفرات فاغلب بالكائنات، يضر خللا أغلبها ق تنتج 

ونحو. معاقة. وسلاحف لاتهلير، وفراشات لاتتمر، وأنهارا عمياء، وفئراثا 
الوراثية،العيوب أو الخلقية التشوهات أو لأمراسمر ا تنتج فالعلفرات ذلك، 
الأما>«_،؛منر تقارن تكاد لا المقرة الملفرات إلؤلر النافعة العلفرات ونسبة 

وثاثتى؛ف بولكي مويص د• عن نقلا ، ١١
La raisonne :https://\v\vw.youtube.conVwatch?v=W8liW

٢٠مهم،)الكاب، دار خرافة(، أم علم التطور; اتر )أيقونؤيلز، ان •جوناث)٢(  م(، ١٤
ص)دامأ(.
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محايدةفمط واحدة طفرة إلئ محارة طفرات ٨ من بأكثر الباحشن أحد مدرها 
الطفرات،إل I القرني الأحيائي رومحتاند حون يمول لدلك مقيدة'''، أو 

أفتثسن، لا العالمية فالأدلة اويولوحيا«'''؛ عالم ق الشن مصدر هي الوراثية 
٠الأحيان من كير ق مميتة ؤإنما فحب، محارة لبت، الهلفرامت، غالبية 

(Christisncفولهارد تيان كريالألمانيان الوراثة عالنا عمل وقد 
(Volhard  و])أك(فيشاوسEric Wieschaus ) طفرةكل عن البحث، عالئ

منالعثرات واكتشفا الفاكهة، لدبابة الجنيني النمو ل الدحل ممكنة 

منمجموعة وأنتجوا مختلفة، مراحل النموعند هدا علئ توثر التي الطفرالتا 
~،لويس مع بالثاركة — نوبل حاترة البمارة جهودهم وريمت، التشوهات، 

لالدبابة تفيد أن يمكنها واحدة مورفولوحية طفرة إلئ يصلوا لم لتكنهم 
امية"'.

التطورق مفيدة فإثها الحي؛ للكائن مفيدة طفرات حدثت إذا وحتى 
لتطورالأشكال من ثكل بأي دليلا تعتبر ولا الكبير، التهلور وليس الصغير 
للتطورالخهللوبة الهلفرات قط تلاحنل ءلم ّمبنترت لي يؤكد كما الأنواع، 
توئالعلى تها درامتمت، التو العشوائية الطفرات أف لث، ذلالكبير، 

الداروينيةالطرية فبل من الطلو؛ة الهلفرات تمثل أن يمكن والتي " الجزيئي 

( را؛  ittp://tbiomed^iomedcentral.com/articles/l 0. اا ا/68  47424682  47
,Jean Rostand: Le destin biologique de I'Homme, Tiers - Monde, 1963 ر2)

Volume 4, Issue  3ا , p. 6 - 23.
(3) Nieholas Comnineilis & Joe White, Darwin's Demise: Why Evolution Can't

Take the Heat, p. 37.

(,٢١٩)ص الكاتب، دار التطور(، )اوةوناأت، ؤيلز، حوناتان )٤( 
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الطمراتهل هو1 أتناوله الذي والوال معلومات. أي تضف لم — الجديدة 
ؤيتضحلدعمها؟ المملور نفلرية تحتاجه الذي النؤع من ملاحظتها تمت التي 

كلأءص.هي: الإجابة أن لمهاية اي 
حدثالمملور بأن الاعتقاد أن يري ( Keith Wardورد)كيث فان لذلك 

Leap ofإيمانية ررقفزة هو وحدهما العلبيعي والأنتخاب الطفرات حلال من 
faith عقلي.برهان أو تجريى دليل أي يدعمه لا اعتقاد أي ،(''"؛

التْلورنظرية بصحة الاستدلال أٌس أغلب نقط وبالتحقيق إذن هكذا 
والأحمرريانبالطفرات الاستدلال منهلق كان إذا أحدهم: بسال وقد ءلم؛ا، 

علىالمملوريون بمر فلماذا الهلريقة، برذْ معلول الجينات أو أوالتئريحات 
فنقول:فيها؟! المهللقة الوثوقية وادعاء بل هذ0، الاستدلال لهلرائق الرؤيج 

وهذاالمباشر، للخلق هوإثبات التهلور إنكار المهولة، *؛ذم ليس الأمر ءلأف 
إلىتودي أن يمكن الش الوحيدة العلمية ارالفلرية هو: فالتهلور أ(('٣'، مستحيل 
خالق(('؛؛،إلئ الحاجة دون والحياة الكون يتغير القيام تدعي لكوما الإلحاد؛ 
اطة،بوجود أي المباثر، بالخلق هوالاعتراف التهلور لإنكار الوحيد والبدل 

ديفيدالتهلوري الحيوان عالم ؤيعرف دوجماتيا، رقصا الملاحية يرفضه مما 

( را  Dr. Lee Spetner - «Lee Spetner/Edward Max Dialogue: Continuing an
exchange with Dr. Edward E. Max,» 2001 -
www.trueorigin.org/spetner2.asp.

(2) Keith Ward, The Big Questions in science and religion. Templeton
Foundation Press, West Conshohocken, 2008, P.68.

. ١مرحع المتأسالمة(، رالدارؤسة العزيز، عمروعبد )٣(  بق٠ 
• ( ١١)ص سابق، مرجع التطور(، ونفلرة الخالق )حقيقة كولن، الله فتح ( ٤  )
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إثباتيمكن لأيها لا دوليا، مقبولة المملور نظرية ارإل فيقول! واطسون 
الخلقأي ~ لها الوحيد البديل لأف ولكن متمامكة، منطقية بائلة صحتها 
بوصوحاارأُ.يصدق لا هوأمر ~ المباشر 

غص.آدم سيدنا حلق من الإسلام موقف )٣( 
حولرأيي ق نقطة أهم تاق والتطور الداروينية لمفهومي عرضنا بعد 
اكلهالمعركة مدار وهي .. الكارئ. الشرعية وهي؛رالمشكلة التطور 

تحديدا.الإنسان حلق من الإسلام موقف، حا وأقصد بالفعلااُ''، 
حليامفهوما والثنة القرآن ينمي لنا يقدم الإسلام أف يقيتا؛ به أومن فما 

افحلمه قد . آدم سدنا أف الطر أو الشك أنولع من نؤع أي يقبل لا 
سابق،مخلوق من تهلور محلريق عن وليس مباشرة، إعجازية بهلريقة - عالئ ت~ 

أفالأشكال من شكل بأي أعتقد فلا م ومن سابقين؛ وأم أب من أوولادة 
يقئرمن وكل المسالة، هذه حول الماغ الخلاف من مقبولة مساحة أية هناك 

ماكائن مع مشترك ملف من انحدر قد قه أوأو4 وأم أد_، من ولد قد آدم أف 
صريحبشكل والستة القرآن نصوص تخالف مغلغلة ببدعة أتق فقد كان، 

باممه.والعياذ 

نتلزيت ؤ تعالن — الله قول هو ذلك على القرآنية الأدلة أوضح وأحن. 
(،٥٩عمران! )آل بآ يآكون ش وهُ فال ثمِ نراب من حلثهُ ءادم كنثل آللي عند عيسى 

را  D.M.S. Watson, «Adaptation,» iNature, Vol. 23 ا [sic Vol. 124] (1929).
p. 233.

(.٢٢)ص ابق، مرجع المتامالمت(، )الدارؤيتية الزيز، عبد عمرو )٢( 
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السيدةرحم ق أب بدون إعجازي بشكل عيسى سيدنا خلق هك افه أف فكما 
سيدنابأل يفيد الأية ز الشبه وجه فإف تطورية؛ غير فورية مباشرة بطريقة مريم 

ولادةولا تطور ولا أم ولا أب دون إعجانية بطريقة %لق اف حلقه كيلك آدم 
ككّ:كثير ابن يقول _'، عيسى وحد كما ه آدم فوحد طفولة، ولا 

حلقهحيث ~ تعالئ ~ الله قدرة ق ى آلثب عند عيمى نتل إيت ؤ تعالئ! يقول  ١١

بلأم، ولا أب غير من حلقه — تعالكي ~ الله فإل 4؛ ءادم 'ؤ'كمثل ت أب غير من 
عييحلق عش قادر آدم حلق والذي لهُ'شدبمكون4، منرارؤدمِقال إثهُ حؤ 

والأحرلأ'•ب>يقالأور 
يدنالسيقولون الخلق حمح أف أخرنا البي أف الصحيحين وق 

روحهمن فيلث، ويح االا'سدْ، أبوالبشر، أنث، آدم، رريا ت القيامة يوم أدم 
ومنقبله، بثر ولا البشر أول هو فآدم لاوث،اار''، مثجدوا الثلائكه وأمز 

لغوياالتفرقة يحاولون الموجه المملور بالمؤمنين بعفر أن الطريف 
هذامثل أف البدهيات من ولعله ان(، و)الإنبين)البشر( واصهللاحا 

هدعار للرد دلخ هناك أف أظن فلا الإطلاق، علمي ائغ سغير الخلاف 
الهمفسمهله

صونته،عش آدم < ٥١ررحلق هب: الّمح، قول أبما انصصمن ل وروى 
 Ja^من\م أوكلأ، عئئ ئطم ادم1، ثال حلمة ثلثا ذراع-ا، متوق >؛

:٤٩العظم(،)T/القرآن ابنممر،)تمر )١( 
مفقّ.)٢( 

٢٢٩



خلق- نمالئ - اف أف الحديث: ي محا والشاس اسيث«رم \ذتوم'... 
ةوالطفولاعة والرصالولادة أطوار يمزبفلم مساشزا، حالما آدم محسدنا 

مباشرة،ذراعا ستون طوله فكان مباشرا، خلقه كان ؤإثما إلخ، والشباب،... 
بجلأءينكر مما غيره، ولا أم ولا أبح من انحدار ولا تطور، ثمة يكن ولم 

شرحل ظقٌ النووي الإمام يمول، مشترك، لف مأى من ان الإنتطور 
عليهاكان التي صورته علئ نشأته أول، ق آدم خلق اممه أو *والمرادت الحا.ي>ث،: 

كدريته،أطوارا ينتقل ولم ذراعا، ستون طوله وهي علها، ونو3، لأرض، ال 
تتغيرا*'".لم الأرض ل صورته هي الجنة ل صورته وكانت، 

آدمسيدنا البشر أول أن ق الولألة وقطعة اكثومت، قلعية أدلة ثلاث فهدم 
بقدرةومثاشرا مستقلا حلقه كان بل حلقه، ق مرحلية أطوار عجر يمر لم ظه 

ذكرناه.ما حبنا ولكن كثيرة، ذللث، ل والأدلة —، نمالئ — اف 

عقلاقنمير تقديم يتهليعوا لم التهلوري؛ن أل الأمر خلاصة فإف ؤبعد؛ 
بلمقبولالفلهورالحياة، تميزاواحدا مدموا لم وكدللث، الخلق، واحدلنشوء 

تمئرهاتينلفلرية علمثا الوصول الممكن غير محن بأيه منهم كثير واعترف، 
علئالمادة وأمحمية المادية بالفلسفة التaلوريون تمثاك ذلك، ومع النقهلتين، 

الافتراصا - مكيا — التهلوؤيون قدم تم والحياة، الإنسان ذلك ل بما شيء كل 

•مقءان4.)١( 

الروي،)المهاج(،)٢( 

٢٤.



ودلواوكذبوا وزوروا الأحيان، من كثير ل الملمة النظرية لدرحة يرتقي 
العلمإف I ليقول أحدهم ي1ق ذلك كل وبعل افراصهم، إثبات أحل من وقمعوا 

أثكوالمحبميية ا حلفه من ولا يديه بين من البامحلل يأتيه لا الذي هوالمقدس 
بالدينلا منه دراية أدني دون المزاعم هذه يردد من الملمين من تجد 

النصوصعنق يلوى أن حاول من والأنكى التطور، بقرية ولا الإملامي 
باممه.إلا قوة ولا حول ولا الغالبة'''، الثقافة لطة لالانصياع أحل من الشرعية 

رأينافقد منها، الإمحلأم ، وموقفالتطور مسألة ق أرححه برأى ونختم 
اللدرجة العمق من أما إلا التفسيرية، قدرما رررغم التهلور نفلرية أف بالتحقيق 

الأدلةمن كثيرا أن ا رأينوقد مياشرة®"'، بهلريقة أودحضها إئبامسا يمكن 
إيمان،إلئ يحتاج الذي الغيم، حقل ق تقع النظرية صحة لإثبات المزعومة 

للا كاف، دليل وجود لعدم أوتجريبه،وذفلرا إناثه يمكن الذي العلم وليس 
قالتطور مسالة علي الغربي العلموي التصور ق ولا الإسلامي التصور 

إعجانيةبهلريقة بخالقه الإسلام قني الذي الإنسان رباستثناء الحية الكائنات 
المؤيدينبين العالمي( — )العلمي الخلاف أن ذلك، إلئ أصم، وصحنا(؛ كما 

يوم.وراء يوما مسائله وتنجيد جدا ئديل. حلاف لها والمناهضين للقرية 
ربماالمباشر( التجريبي الدليل غياب، — العلمية )الأدلة العاملان هزاز 

التعلورنقرية إلئ الموجه الشد ولكن الظاهر، ق الفريقين لدئ اؤيان يت

يدفعناجرئيامسا ولزق وقئس ا فجواتهلملء تميتة الممعتتقيها ومحاولة 

. السكرانلإبراهيم كتاب وهوعنوان 
.William Broad & Nicholas Wade, Betrayers of the truth, p. 17 ر2)

٢٤١



كلعن الطر وبغض بالكلية، النظرية صحة ل جدا كبير بشكل للتشكيك 
الرويةق الغيب ير نفبصحة فالتلم مهم، آخر عامل ثمة فاثه ذلك 

فكماككل، الغربية العلموية المنهجية بصحة التسليم قبلها يستلزم التطورية 
يتقبلأن بد لا المرء أف الغيبية الحقائق مشكلة ررإل ت سكوت يوحيني تقول 

نرفضأثنا وبما الغيبيا<"'، الخبر يتقبل حنئ المتكلم لدئ الكونية الرؤية 
منا عنهيتمنع ا ومآنما( وصحنا )كما ابتداء الغربية الكونية الروية 

الخبرلقبول ~ للمسلم بالنسبة — مبرر يوحد فلا قات؛ وفلأيدولوجيات 
الكفتان.تاوت إذا الدارويني الغيبي 

بالرأييؤمن أن للمسلم الأولئ من أثه أحد فإف بق، مما كل علئ وبناء 
فورىبشكل حدة، علئ الحية الكائنات لجمع — تعالئ ~ اف التقليدي؛خلق 

وينظر•النفلرية ق الملم يبحن، أن ؤإما ذلك إما إعجانية، وبطريقة ومباثر 
حايحكم ولا مباثر بشكل الحية الكائنات جميع حلق مسألة ق فيتوف 

منإنه إذ علمنا، فيها ويقطع المسألة تحقيق ل يجهد حتئ قهلُي بحكم 
الوقت،ذات ق علمية مجالات عدة تشمل لكوما الة الخيهل تبالعسير 

بشرطولكن فيها، معينا رايا يتنئ أن د'ون المسالة ق يتوقف أن المسلم فيع 
الأولئوللخلمة البشرآدم.، لأول والخجز المباثر الخلق بالإيمان 
استطاعته.قدر الطر عه ينم للحياة، 

العاليى.رب، طه والحمد 

.Eugenie C. Scott, Evolution Us Creationism: An introduction, p. 4 ( ا)

٢٤٢
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جيدا،يعيها أن المعاصر للمسلم ينبغي التي القضايا بحص فهدم وبعد؛ 
يجديعاد ما التي والتساؤلات الشكوك بحار من المتلأية الأمواج وسهل 
بشكلوءلرحها لتداولها ا نظن ساذجة، بإحابات التسكين أو الصمت، معها 

إلئيدفعنا مما حموصا، منها والنبابية الاجتماعية احل الأوسل مكثف، 

تللئ،أكثر فما جهلها، لم الميسع لا التي ائل المصمن القضايا هدْ اعتبار 
هدمل المرء يمتللث، ما أغلئ على المتوالية والهجمات المتعاقبة الحواصم، 

عقيدته.أءنيت الدنيا، 
الأجناسمن غيره عن اف الأنالجنس يمتن الذي الوجودي القلق إو 

بوجودهالإنسان انشغال ازداد وكلما والتفكر، التساؤل إلئ بالإنسان يدفع 
الإنسانفيها ؤيقف، السبل، أمامها تند التي، اللحظة وق إنسانيته، ازدادت 

الرمل،إرسال ق — تعالى ~ اف فيومية وتتجش الإلهية، المعية تتنزل حائزا، 
قيمةويحقق المستقيم، المرامحل إلئ الإنسان يهتل.ي حى الوحي، ؤإنزال 
الأحلاقية.وجوده 

~تعالى ~ ؤإنزاله هك للنبي ببعثته للشر، لرسالاته افه ختام وكان 
اممهفوعد الحفليم، الإلهي الإرشاد هذا لاستقبال البشرية ميأت بعدما للقرآن، 

٢٤٢
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الكرم.ام1ن ولآ:
العريية.الدنة ءرا-ءع انيتات 

المعاصر،الفكر مركز المدق(، ابا الخai)مآلات، النكران، إبراهيم 
الممدية،)هم؛اه(.

الجوزي،ابن دار العالمين(، رب عن المونمن )إعلام الميم، ابن 
المدية،)آمآ؛اه(.

عزيزمحمد I تحقيق الشيهنان(، مصايد من اللهفان )إغاثة القيم، ابن 
٠)الفوائد، علم دار حدة، نمى،  ٢٢ ١١.)

بنعلي تحقيق• والمعطلة(، الجهمية على المرملة )الصواعق القيم، ابن 
ه(.١٤٠٨)الرياض، العاصمة، دار الدخيل، محمد 

والتعليل(،والحكمة والقدر القضاء ائل مق العليل )شفاء القيم، ابن 
القاهرة.التراث، دار 

دارنمنمن(، ؤإياك نعبد إياك منازل بين المالكين )مدارج القيم، ابن 
(.٢١٩٩٦)بيرويتح، العربي، الكتاب 

القدماءمجن الصنفين العالخاء أحبار ق )الفهرست، النديم، ابن 
تحدد.رمحا تحقيق. وأسماءكتبهم(، والحدين 

٧

٢٤٧



يئنالبمع وحقيقة والصفات للأسماء الإثثات تحقيق تيمية، )٨( 
العبيكان،مكتبة عوي، العوده بن محمد I تحقيق والشرع(، القدر 

٠الرياض،)•  ؛(.٠٠٢ 
معود،بن محمد الإمام جامعة والعقل(، النقل بين التعارض )درء تيمية، )٩( 

(٢١٩٩١.)
(.٢٢٠٠٤)عودية الب، فها.المالك، مجمع الفتاوئ(، )مجمؤع تيمية، ( ١٠
الرياض،البخاري(، صحيح شؤح الباري )فتح العملاق، حجر ابن ( ١١

٠)طيبة، دار  ٢٢ ٠٥.)

يرونالجيل، دار والنحل(، والأهواء الملل ل )الفصل حزم، ابن ( ١٢
(٢١٩٩٦.)

الفنونبيت الثدادي، اللام عبد تحقيق؛ )المقدمة(، خلدون، ابن ( ١٣
(.٠٢٢ ٠ )٥ البيضاء، الا.ار والاداب، والعلوم 

المنيرية،المطبعة الخالق،(، عالئ لفا اله؛ عال)فضل رجب،، ابن ( ١٤
ه(.١٣٤٧القاهرة،)

الوحدةدراسات مركز الملة(، عقاتد ق الأدلة مناعج عن )الكشف، رثي، ( ٥١ 
(.٢١٩ ٩٨)بيروت، العربية، 

القاهرة،المعارف، دار الدنيا، سليمان تحقيق! التهانت،(، ^؛، ٠٠١٢)؛رثد، ( ١٦

(٢١٩٧٣.)
وزارةاني(، والأمالمعاي من الموطأ ق لما )التمهيد الر، عبد ابن ( ١٧

ه(ه١٣٨٧)^;,،، uJlالإسلامية، والشئون الأوقاف 

داراللأمة، محمد بن امي ّتحقيق! الكري,؛(، القرآن )نفير كثير، ابن ( ١٨
طيبة،)هوهام(ّ

٢٤٨



دارالنقي، الكريم صعد ت تحقيق الضلال(، من رالمتقذ الغزالي، أبوحامد ( ١ )٩ 
الإر>مكندرية.حاليون، ابن 

العاصمة،دار وتقؤينا(، ة يرام)الماتريدية اف، عوض بن أحمد ( ٢٠)
الراض،)"ااثاه(.

اليوميإبراهيم د. ترجمة.' السيامية(، )الفالقة أوغالو، داود أحمد ( ٢١)
(.٢٠٢* ٠ )٦ الشروق، دار مصر، غانم، 

والحياة(،الفكر علئ مضامينه )النوحيين الفاروقي، راجي إسماعيل ( ٢٢)
الكترونية.نسخة عمر، السيل، ت ترحمة 

خةنبراهين، مركز عقلاي؟(، لا الإلحاد بلأنتنجا،)هل ألفن ( ٢٣)
(.٢٠٢ ٠١الكترونية،)؛ 

قالسيامية الاجتماعية الأفكار العادة: عن ألحاتكو،)بحثا ألكسندر ( ٢٤)
م(.١٩٩٠موسكو،)التقالم، دار الإسلامية(، العربية الفالسفة 

البشرية(،المعرفة حدود ق ة دراموالعمل؛ بلكا،)الغيمبا إلياس ( ٢٥)
الإسلامي،للفكر العالمي المعهد الأمريكية، المتحدة امت، الولاي

(٠٢٠ ٠٨.))
محمدترحمة: السياسية(، الأيديولوحيايت، إلى أندروهيود،)مدخل ( ٢٦)

(.٢٢ ٠١٢ممر،)القوميللترجمة، المركز صفار، 
للحياة؟(،متاسب الكون لماذا الكبرى: الكونية ديفيز،)الجاثزة بول ( )^١٢

دمشق،للكتاُ_،، ويية الالعامة الهيئة حرفان، الدين سعد ترحمة: 

مكتبةالقاهرة، هارون، عبداللأم تحقيق: الحيوان(، الجاحفل،)كتاب ( ٢٨)
م(.١  ٩٦١الحلبي،)^مصهلفن 

٢٤٩



إسلاميةعقلانية مناقشة ووجود )الفيزياء إدريس، شيح جعم ( ٢٩)
السعودية،السان، ة مجالالغربيين(، فة والفلأمالفيزيائيين بعض ل

فتحيئ. ت تحقيق التمر(، علم رالتحييرق اليوحلي، الدين جلال ٣( ٠ ر 
م(.١  ٩٨٢)الرياض، والشر، للطاعق العلوم دار فريد، عبدالقادر 

الدمرداشترجمة! العلم(، محصر ق يتجلمي زاهه ما، مونكلوفر حون ( )١٣
ييرويت،.القلم، دار مرحان، 

موضت ترجمة خرافة؟(، أم علم التلمورت )أيقونا'ت، ويلز، جوناثان ( )٢٣
ممر،ال\كاس_ا، دار القاصى، محمد — ماحي أحمد — ر إديي

(٣٢٠١٤.)
الفكر،دار العبي، منير ت ترجمة سأل!(، الملائكة لانج،)حتى جيفري )٣٣( 

٣٢٠سورية،) ٠١.)

نماء،مركز العدم(، وخواء التوهم وثوقية حامد،)الإلحاق.ت الدين حام ( )٤٣
٢،(.٠ ١ بيروين،،)٥ 

دارجتكر، فاصل ت تعريب التربي(، العمل تارنس،)آلام ريتشارد ( )٥٣
(.٢٠١٠الأولى،)الطحة السعودية، العبيكان، 

لكلكان ارإذا الإلحادية: الشبهة مد اه: خلق عامري،)فمن سامي ( )٦٣
والتقيالفلسفي التحقيق ضوء ق الااه؟أاا خلق إذن فْن حالق، ُخلوق 

٣٢٠لندن،)تكوين، مركز الكوسمولوجي(،  ١٦.)
أبرزشبهامحت،علئ الرد الله: الشرووجود عامري،)مشكلة امي حم)٧٣( 

أم(.٠ ١ لمدن،)٦ تكوين، مركز الملاحية(، 

٢٥.



ترجمة!للكون(، جديد شكل جوزت نشرة ق )الكون هوكنج، ستيفن )٨٣( 
٠المعرفة،)عالم فهمي، مهطض  ٢٢ ٠٣.)

مائية(،نظرية على يالمحصول الفيزيائيين واينمخ،)أحلام نيفين م٣( )٩ 
آم(.٠ ٠ دمق،)٦ حللامحى، دار مان، الأدهم ترجمة. 

مركزوالآلأيت،(، المفهوم ق )المرجعية! الغامدي، ناصر بن معيل. ( ٤٠)
آم(. ٠١٥)بيروت، الفكر، صناعة 

التوحيد،مكتثة الم.ان، >>آل مثهور تحقيق! )الاعتمام(، الناطي، ( ٤١)
اوحرين،)اآ؛اه(ّ

والفالفي(،الديني الفكر ق المعرفة )مصائر الزنيدي، الرحمن عبد ( ٤٢)
الطبعةاض، الريالمؤيد، مكتبة الإم—لامي، لالفكر العالمي العهد 

الأولئ،)آا،؟ام(ّ
^،،٧١أداء مكتبة التائية(، الشميدة المل.ى،)شرح الرحمن عد ( ٤٣)

الراض،)خه\،ام(.
utiعند؛العملي )اكليل النهري، محا بن الرحمن عبد ( ٤٤) J ،)مركز

٠)المودية، التأصيل،  آم(ا ١٥
مكتبةالقاهرة، الكلام(، علم ل الإتدام )مائة الشهرمتاق، الكريم عبد ( ٤٥)

٠)الدينية، الثقافة  آم(. ٠٩
مركزالجديد(، الإلحاد لفهم مدخل الإلحاد! )مياليثا العجيري، الله عبد ( ٤٦)

آم(ا ٠١٤)لندن، تكوين، 
اصيلمركز ومججالأما(، مصادرها الإسلام ق )المعرفة القرنر، الله عبد ( )^١٤ 

آم(.٠ ٠ )٨ الثانية، الطبعة جدة، والبحوث، للدرامات 

٢٥١



والإيمان(،والعلم الإلحاد ق رماثل )ثلاث الشهري، معيد ين اض عبد ( ٤٨)
(.٣٢٠١٤)بيروت، نماء، مركز 

الديتيالجدل علئ إطلالة التهارت )ثمؤع العجيري، صالح بن افه عبد ( ٤٩)
لميل،تكوين، مركز الإلهي(، الوجود الة مالعاصرق الإلحادي 

(٣٢٠١٦.)
المزاجغلبة الفكريةت الغواية )يمؤع العجيري، الح صبن اض عبد ( ٥٠)

الرياض،البيان، مجلة والتموراتر(، الفكر تشكيل ي وأثرْ اللمرالي 
(٠١٤٣٤،)-

اليهوديةالتمورات ي المادية التيارات )أنر بيومي، المعطي عبد ( ٥١)
الإسلاميةواكرامّ_ات والقانون الشريعة كلية حولية والسيحية(، 

(.٣١٩٨٤ءطر،)م: لجامعة 
داردمشق، الإنسان(، وتفكيلث، المائية الميري،)الفلسفة الوهاب عبد ( ٥٢)

(.٣٢٠الفكر،)آ. 
قومملشة نظرية دراسات الإنسان: عن الميري،)دفاعا الوهاب عبد ( ٥٣)

(.٠٣٢ ٠ مهر،)٦ الشروق، دار المركبة(، الماذج 
ه(• ١٤١٢الرياض،)الخالق(، بعرفة الخلق حار،)إتحاف بن عبداض ( ٥٤)
مجانية.نخة القميم، المريض(، الجعيثن،)تحفة علي بن عبداف ( ٥٥)
البزدوي(،الدين فخر أصول عن الأسرار الخاري،)كشف الدين علاء ( ٥٦)

م(١ العالمة،(م\هه الكب دار بيرونح، 

السلام،دار والؤلهة(، التaلورية الئلريات الدين؛ )نشأة المثار، علي ( ٥٧)
٠)مصر،  ٣٢ ٠٩.)

٢٥٢





الةالرّشرح ل المنطقية القواعد )تحرير الرازي، الدين قطب ( ٦٩)
م(.١ ٩  ٤٨)مصر، الحالي، بائي المصتلفؤل مطبعه المة(، 

تيميةابن بين الح_واددث، وتسلسل العالم )فدم الك—وارى، كاملة ( )٠٧
أم(, ٠٠١)عمان، أمحامه، دار والملاصمة(، 

دارالغريية(، والفلسقة ماؤية الالأديان بين )الأحلاق دوز، كريمة ( )١٧
(.٠٢٢ ١ )٦ مصر، الكاتب،، 

علئالتطوري التغير ملاحظة حرانت الخادعت )الأنتولع لكتن، كنك، ( )٢٧
ال،كاتّ_إ،دار القاصي، محمد — المجدوب، ملام ت ترحمة واسع(، طاق 
(.٢٢ ٠١٦)مصر، 

دارالجز، خليل I ة ترحمان(، الإن)مصير وى، ندى لكومت ( )٢١٧
م(,١  ٩٦٧)لبنان، العربية، المنشوران، 

بيروُنح،الشرقية، المكتبة الفالمة(، )أطلى المؤلفين، من مجموعة ( )٤٧
(٢٢٠ ٠٧.)

اهرة،القبي، ثري دار الحقيقة(، تاريح )مختصر الروٌي(، محمد ( )٥٧
(٢٢٠١٢.)

الإسلامي،الترايثج دار والماديين(، الإلهيين بين )حوار الصادقي، محمي. ( )٦٧
محروت•

الإيمان(،ومعاؤج العلم، مدارج الكون! )صيرورة الهلادي، باسل محمد )٧٧( 
(,٢٢٠١٠)الأردن، الحديّث،، الكم، عالم 

العالمية،الكتب، دار التوحيد(، )دلائل القامحمي، الدين جمال محمد )٨٧( 
محروت■

ه(, ١٣٦٦)المنار، هلبعة مهر، المنار(، )تفسر رمحا، رئيد محمد ( )٩٧

٢٥٤



ذاكرةمن وقفات وعلميه، د1ريخة نظرة )التطورت الهسلي، صالح محمد ( )٠٨
ه(.١  ٤٣٧الراض،)دلائل، ،ركز اليوم(، ؤإلئ التطور نثاة 

دارالألمان(، ت1ريح لدراسة ممهدة رحواث، )الدJنت دراز، عبداث محمد ٨( ١ ) 
(.٢٢ ٠١٣القاهرة،)الجوزي، ابن 

الكروية،نسخة اليأس(، من عقود )أربعة راهيم، الإبمثاري ( ٨٢)
(٢٢٠١٥.)

وعبادْالعالمين رب مجن والمالم والعلم العقل )موتما صرى، مهحلفئ )٣٨( 
م(.١  ١٩٨ ) بيروت، الربي، ^١^، ١١إحياء دار المرملين(، 

داروالملم(، والإنجيل، والتوراة، الكريم، )القرآن بوكاي، ْووس ( )٤٨
م(. ١٩٦٤)القاهرة، العارف، 

لبنان.والقرآن(، والخالم النالنة بين الإيمان )قصة الجر، نديم ( )٥٨
داربيروت، الحجاج(، بن الم مصحيح مرح )المنهاج النووي، ( )٦٨

العرفة،)؛ههام(.

مصر،الكانس،، دار والخالم(، الدين بين الوجه )التهلور عرمي، هثام )٧٨( 
(٢٢٠١٦.)

الملمفلقة ق مقال والحرية! والاغتراب )الملم الحولي، ، طريفيمنئ )٨٨( 
م(ا١  ٩٨٧)مصر، للكتاب، الخامة الهيئة اللاحتمية(، إلئ الحتمية من 

الأصول،،المشرين! القرن ق الملم )فلقة الخولي، ينح طر يمنئ ( )٩٨
(.٢٢ ٠١٤القاهرة،)هنداوي، مكتة المستقبلية(، الآنا3، الحصاد، 

القاهرة،لواوي، هنة مومحالحديثة(، الملمة )تاؤخ كرم، يوسم، ( ٩٠)
(٢٢٠١٢.)
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