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بسم اهلل الرمحن الرحيم
واحلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل س ّيد خملوقاته حممد وآله الطيبني
الطاهرين.
()1
بسطة قدر اإلمكان..
يتضمن هذا الكتاب :عرش مقاالت ُم َّ

تبدأ من جدل ّية العلم والدين ..لتغوص مع أشهر املالحدة املعارصين يف
بطون كتبهم ..وتقرأ سطورهم وما بينها ..لتكشف عن ضحالة فكرية ،وضعف
علمي هائل ،وتناقض رهيب ،وتغييب لدور العقل واملنطق يف تبني اإلحلاد..
ٍّ
ثم تعمد إىل إلزام امللحدين بلوازم اعتقادهم ..فإرشادهم إىل مدرسة
عيل × ،منارة العقل والدين..
ٍ
املجردة عليهم ..ملّا عادوا
طريق ينجيهم من سياط املجتمع
وهتدهيم إىل
ّ
لتبني هلم أن الدين ..فوق شبهات امللحدين..
أنفسهم وعاندوا احلقّ ..
حممد مصطفى مرصي العاميل
اإلثنني يف  16ذي القعدة  1439للهجرة
املوافق  2018-7-30للميالد.

( )1نرشت هذه املقاالت العرش عىل شبكة االنرتنت يف منتديات يا حسني ،باسم مستعار
يتناسب ومنتديات احلوار هو (شعيب العاميل).
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()1

شهدت البرشية اكتشافات علم ّية مذهلة يف القرن األخري ،وتسارعت وترية
ٍ
بشكل غري مسبوق ،واستفاد عامة الناس من
التطور يف خمتلف املجاالت العلمية
بعض ذلك النتاج ،بام يف ذلك العلوم الطبيعية (كالفيزياء والفلك واألحياء)
والتطبيقية (كاهلندسة والصحة) والعلوم الشكلية واإلجتامعية وغري ذلك..
وكان للجهود اجلبارة التي بذهلا العلامء يف هذه املجاالت وسواها صدى
اإلنسان ،يقدّ ره كل عاقل ،وحياول اجلميع االستفادة من
إجيايب واسع عىل املستوى
ّ
التقنيات املذهلة واخلربات العالية يف خمتلف جماالت احلياة الشخصية والعامة.

وكان أن قدّ م العلم احلديث ألهل الدين مادة غزيرة تضاف إىل كل ما عرفوه
يف هذا الكون ليتأملوا فيها ويتفكروا ويتدبروا فيام خلق اهلل تعاىل ،فيزيدهم ذلك
إيامن ًا باهلل تعاىل أو تسليام بقدرته أو اعتقادا بعظمته ،أو معرفة بأرسار خلقه.
وقد أرشد اهلل تعاىل الناس يف كتابه للتدبر يف خلق الساموات واألرض
واختالف الليل والنهار وما أنزل اهلل من السامء وما ّ
بث يف األرض من دابة ،وجعل
ذلك وغريه آيات يتفكر فيها العاقلون ،وما أكثر هذه اإلشارات يف القرآن الكريم،
ِ
واألَ ْر ِ
اموات ْ
ض ر َّبنا ما خل ْقت هذا
الس
ومنها قوله تعاىل﴿ :و َي َت َفك َُّر َ
ون يف َخ ْل ِق َّ
باطِال﴾(.)2
فصار العلم هبذا املعنى خادم ًا للدين وأهله ،فشكر املؤمنون هؤالء العلامء

( )1نرش هذا املقال يف 24 :حمرم احلرام  1439للهجرة ،املوافق لـ  2017-10-15للميالد.
( )2آل عمران .191

عىل جهودهم كام شكرهتم اإلنسانية مجعاء.
ومل يكن الدين عموما ،واإلسالمي خصوصا وهو الذي يمثله مذهب آل
حممد ^ مدَّ عيا أنه يقوم مقام كل العلوم يف زماننا هذا وهو زمن الغيبة ،فإن أئمة
الدين العاملون بتعليم اهلل تعاىل ُمغ ّيبون عن مرسح األرض ظاهرا ،وما بني أيدي
علم وفِقه الرضورة الذي ُي َس رِّيون به أمورهم ،فال يمنعهم هذا من
املؤمنني اآلن هو ُ
االستفادة من العلامء يف كل فن وعلم.
لكن العاقل ال يأخذ كل ما يطرح أمامه حتت عنوان (النتائج العلمية) أخذ
املس َّلامت دون تث ّبت وحت ّقق.
َ
ألن كل العلامء يقرون بأن ما توصلوا له ليس هو احلقائق العلمية املطلقة،
فمعظم النظريات التي توصلوا هلا هي نظريات قابلة للنقاش ،وكم اندثرت خالل
السنوات االخِّية من نظريات كانت تعد باالمس القريب أشبه باحلقائق العلمية،
وكم نشأت نظريات جديدة مل ختطر عىل بال الناس قرونا.
وال ُيعدم الشغوف بالنظريات املئات منها والتي يسمع جديدها كل يوم..
وكلام زادت املعرفة البرشية عن النفس والكون وقوانينه ،كلام زاد اإلقرار
بأن ما خفي عنا أعظم مما عرفنا ،وأنا ك ّلام فتحنا بابا من أبواب العلوم كشف لنا عن
أبواب جديدة كانت جمهولة متاما لدينا..
ويدرك العاقل متاما أن هناك فرقا كبريا بني (احلقيقة) وبني (الفرضية) وبني
(النظرية) وبني (القانون) ،بل إن هناك اختالفا بني العلامء يف تعريف كل واحدة
منها ويف حتديد معايريها..
فسقوط األجسام نحو األرض (حقيقة) ،تفرسها (نظرية اجلاذبية) لنيوتن

 ،Newtonوخيتلف (قانون اجلاذبية) عنهام معا وفق املعادلة الرياضية املعروفة.
واملعروف أن الفرضية هي تفسِّي حمتمل للحقائق لكنه حيتاج إلثبات.
والنظرية هي فرضية تطرح ضمن إطار متكامل ُيعتقد أنه يكفي إلثباهتا،
ويعمل عىل دعمها باحلقائق والقوانني ..فإن تم ذلك فهي (نظرية علمية) وإال ال
تكون علمية ،ورغم ذلك تبقى (النظرية العلمية) حمتملة للصواب واخلطأ ،فقد
يظهر مع مرور الوقت خطأ ما فيها حيتاج إىل تعديلها ،وقد يظهر بطالهنا من
األساس فتحل حملها نظرية جديدة وهكذا..
ٍ
بصفات خاصة (حقيقة) ال تقبل
فبينام ُيعد اكتشاف مجلة من احلفريات
النقاشُ ،يعد القول بأن هذه احلفريات ترجع حليوانات تناسلت من بعضها فِّيجع
اإلنسان والقرد إىل أب أعىل شبيه بالقرد ثم يرجعان مع ًا وسائر احليوانات إىل
سمكة! يعد هذا (فرضية) أو (نظرية) بأحسن حال ،تفتقد إىل دليل وبرهان.
فإن قام الدليل عليها صارت (نظرية علمية) وإن مل يقم بقيت نظرية بال
برهان.
وبينام يعد القول بوجود عدد كبري من النجوم واملجرات وحتديد بعض
خصائصها (حقائق علمية) يعد القول بأهنا نتجت عن (انفجار كون) (نظرية)
يتوقف إثباهتا عىل قيام الدليل والربهان عىل ذلك..
لقد ساد االعتقاد فرتة طويلة أن الشمس يف وسط جمرة درب التبانة مثال ،ثم
اندثر هذا القول.
وقد اعتقد العلامء طويال أن الكون يتألف من جمرتنا فقط ..ثم زادت
االكتشافات العلمية حتى وقع احلديث عن  100ثم  200ثم  400مليار جمرة يف

جمال الرؤية فضال عام هو خارج عن جمال الرؤية..
وبعد ان كان االعتقاد سائدا أن الكون تكون قبل  1.5مليار سنة ساد
االعتقاد أنه تكون قبل أكثر من  13مليار سنة..
قد ال يكون أحدنا قادر ًا عىل احلكم بصحة أو بطالن هذه النظرية أو تلك..
وقد ال نعرف فعال هل أن عمر الكون يقرب من  13.72مليار سنة؟ أم أنه
 12.5مليار؟ أم انه أضعاف ذلك كام يقول بعض العلامء؟
وهل حصل انفجار كبري عند بدء خلق الكون أم ال؟
وإن سلمنا :فهل هو االنفجار االول؟ أو هو األخري يف سلسلة انفجارات
ٍ
انكسار عظيم أهلك الكون السابق؟
نشأت من
أم ّ
تكون الكون ينشأ بواسطة ما يسمونه الثقوب السوداء فيولد الكون
أن ّ
أكوانا؟ وهل هناك كون أم أكوان؟
وهل (الكون) مسطح كام يقول مجع من العلامء اليوم؟! ولو بمقدار ما تم
اكتشافه؟
وهل هذا الكون ثابت كام سبق وقيل؟ أم ال يزال يف حالة متدد وتضخم كام
يقول اغلب العلامء اليوم؟
وهل سيستمر التمدد يف التزايد كام يقول بعضهم؟ أم ستنخفض رسعة
التمدد؟
وهل أن هناك رسعة تفوق  300ألف كيلومرت يف الثانية فتسبق رسعة
الضوء؟ أو هل سيتم اكتشاف ما هو أرسع من ذلك يف املستقبل؟
وهل ستثبت صحة نظرية العامل ماكيوجيو  João Magueijoبأن رسعة

الضوء كانت أكرب من ذلك ثم انخفضت؟
رغم كل ذلك ..فإننا نستفيد من أغلب االكتشافات العلمية يف املجال
اإلنسان والديني عىل السواء ،وال يزيدنا العلم اجلديد إال إيامناً ويقين ًاّ ،
فإن موافقة
العلم احلديث واكتشافه للكثري مما أتى به الرشع احلنيف ،يؤكد أن مصدر العلوم
الدينية من ّ
عالم الغيوب.
ونحن ال نريد أن نحرص تفسِّي النصوص الدينية بام يوافق االكتشافات
العلمية احلديثة ،ألنا نظن أن النصوص الدينية أعمق بكثِّي من تفسِّياتنا املتواضعة
املتغِّية يوم ًا فيوم ،فإن مصدر النصوص بحسب اعتقادنا هو خالق الكون املحيط
به.
وال ننكر كذلك أن الكلامت يف النصوص الدينية تتناسب مع العقل البرشي
بظاهرها ،وقد يستفيد منها أهل كل زمان بام يتناسب مع زماهنم ،لكن ليس لنا أن
نربط جازمني بني فهمنا املحدد هلذه النصوص وبني االكتشافات العلمية احلديثة،
وال أن نحرص املعنى املراد منها بام نفهمه فإن معناها العميق عند أئمة الدين ^.

بعد الثورة العلمية الكبرية يف الغرب ،تر ّدد صدى دعاة اإلحلاد يف الرشق
ٍ ِ
لمي حيث تبنى مجلة من العلامء اإلحلاد وروج له بعضهم
جمددا ..وتغ َّلف
بإطار ع ٍّ
وحارب األديان وعدّ ها منشأ الرشور يف الدنيا!
ولكن رسعان ما بان زيف هذه الدعاوى ملخالفتها للمعايِّي العلمية يف
اإلثبات والنفي التي رسمها هؤالء بأنفسهم ،ولكثرة التناقض عند أصحاب هذه

الدعاوى.
وقد زعموا أن األديان كلها ال تعتمد عىل الدليل يف دعواها ،ونسبوا هلا
الدعوة إىل تعطيل العقل واملنع عن البحث عن أي دليل! وهي دعاوى كبرية يبقى
إثباهتا عىل عهدة مدعيها.
وهذه سلسلة من األبحاث التي تناقش أفكار هؤالء امللحدين ،ال من جهة
ختصصاهتم العلمية ،إنام هيمنا يف ذلك بيان أمور:
ّ
 .1أن الدعوة لإلحلاد يف حقيقتها دعوة لرتك العلم والتمسك (باجلهل) ،إذ
حقيقة مواقف أغلب امللحدين اليوم توصلهم إىل (الال أدرية) وهي اإلقرار باجلهل
بعينه.
 .2أن الدعوة لإلحلاد تناقض (املعايِّي العلمية) يف خمتلف العلوم ،وأن دعاة
اإلحلاد قد وقعوا يف (تناقض رهيب) بني مناهجهم والنتائج التي متسكوا هبا.
 .3أن ما اعتمد عليه امللحدون أضعف بكثِّي مما عابوا عىل املؤمنني التمسك
به ،فاملؤمنون يستدلون بأدلة عقلية منطقية قد أنكرها امللحدون فيام وافقوا عىل ما
هو أدنى منها بمراتب.
وال خيفى أن امللحدون وبعد فشلهم الذريع يف الرتويج ل(دينهم) اإلحلادي،
وبعد سعيهم لنرش نظرياهتم ودعواهتم أمام عامة الناس وتبسيطها بطريقة واضحة
كف يد املؤمنني عن ساحة العلم ،وكأن
للعامة ،ناقضوا أنفسهم متاما حني دعوا إىل ّ
املؤمن قد فقد ّحقه اإلنسان يف التفكري والنظر يف األدلة لقبوهلا أو ردها ..فيام حيق
ذلك لغري املؤمن فقط!
إهنا مصادرة بغيضة تكشف عن ضعف هائل يف املنظومة الفكرية واملنطقية،

بحيث يشجعون الناس عىل النظر يف كلامهتم لتبنيها ،أما من ال يتبناها من أهل
اإليامن فيحجرون عليه البحث والنظر يف األدلة ..لكن امليدان ..خيضع للحجة
والربهان ..وهو ما تب ّينه املقاالت اآلتية إن شاء اهلل(.)1

يتضمن حمارضة مرتبطة هبذا البحث حتت عنوان :العلم بني االحلاد
( )1يف آخر الكتاب ملحق
ّ
وااليامن  ،لسامحة الوالد الشيخ مصطفى حممد مرصي العاميل ،ألقاها يف جامعة املثنى يف

العراق.
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()1

اإلحلا ُد كاإليامن ..مفهوم قديم متجدّ د ..يتسع تارة ويضيق أخرى..
ٍ
استقامة) كام يف
وهو بحسب اللغة العربية واسع املعنى ،فهو (ميل عن
ِ
معجم مقاييس اللغةَ :
الر ُ
احلق واإليامن(.)2
جل :إذا مال عن
طريقة ر
احلدَ ّ
ويف لسان العرب :ا ِ
القصد(.)3
إلحلاد يف اللغة املَ ْي ُل عن ْ
لكن اإلستعامل املتأخر صار يضيق شيئا فشيئا ..حتى صار ُيعرف بأحد
مصاديق املعنى اللغوي وهو (إنكار اإلله) ،ففي معجم اللغة العربية املعارص عرف
بأنه :مذهب من ُينكرون األلوه ّية.

ِ
َي َحدُ ُو ُجو َد اهلل.
ويف معجم املعان اجلامعَ :ر ُج ٌل ُم ْلحدٌ َ :م ْن َ ْ

عرف  atheismيف قاموس اكسفورد بأمرين :الكفر ،أو
ويف اللغة االنجليزية ّ
عدم االعتقاد واإليامن بوجود اهلل أو اآلهلة(.)4
وقريب منه قاموس ويبسرت الشهري  ،websterإال أنه استبدل الكفر بـ(الكفر
القوي) (.)5
وأضاف للتعريف اللغوي املوقف الفلسفي والديني وهو :الكفر بوجود اهلل
( )1نرش هذا املقال يف  26حمرم  1439هـ.
( )2معجم مقاييس اللغة ج 5ص.236
( )3لسان العرب ج 3ص.389
(Disbelief or lack of belief in the existence of God or gods. )4
(a :a lack of belief or a strong disbelief in the existence of a god or any gods. )5

أو أي إله آخر(.)1
فاملعنى املعارص لإلحلاد إذا هو :الكفر بوجود اهلل وإنكاره.
ومع التوسع يف املعنى املعارص فإنّه صار يشمل أيضا :عدم اإلعتقاد بوجود
اهلل أو اآلهلة ،وإن مل يكن ناشئ ًا عن إنكار.
والفارق بينهام واضح فاألول من يكفر باهلل تعاىل وينكر وجوده ،والثان من
ال ينكر وجود اهلل تعاىل ولكنه ال يعتقد به ،أي مل يثبت عنده وجود اهلل تعاىل.
والثان قريب من (الال أدرية) أو (الال دينية) بحسب بعض تعاريفها،
وقريب من بعض أقسامها بحسب تعاريف أخرى هلا.
وقد حاول مجع من علامء الغرب امللحدين (باملعنى األول وهو إنكار وجود
اهلل) الرتويج لإلحلاد ،والتهجم عىل أصحاب االعتقاد بوجود اهلل تعاىل ،ودعوا
وصوروا
املؤمنني إىل ترك الدين أيا يكن ،واستهزؤوا هبم وبدينهم أيام استهزاء،
ّ
لعامة الناس أن العلم احلديث يثبت مذهبهم ،ويبطل االعتقاد باهلل تعاىل.
وألن اإلنصاف يقتيض النظر يف كلامت هؤالء قبل إجابتهم ،فإن جولة يف
تبني بشكل واضح جد ًا عجزهم عن
أهم ما كتب عن اإلحلاد يف السنوات األخِّية ّ

االستدالل عىل ما يذهبون إليه متام ًا.
فرتاهم يقرون بأمرين:

األمر األول :أنه (ليس لدهيم دليل عىل عدم وجود اهلل تعاىل) .واحلال أن عدم
وجود الدليل ينبغي أن يكون مانعا من اإلنكار عند املنصفني ،فنفي الوجود كام
(b :a philosophical or religious position characterized by disbelief in the )1
existence of a god or any gods.
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إثباته حيتاج إىل دليل.
يقرون بأنه (ال يمكن ألي عامل) أن (يربهن عىل
األمر الثاين :وهو األهم ،أنه ّ
عدم وجود اهلل تعاىل).
وهذا اإلقرار وحده ينسف مذهب اإلحلاد نسف ًا ..ويذره قاع ًا صفصف ًا..
وحيث يطيب لنا وصفه باملذهب الذي يتعصب له أصحابه ،فإنه مذهب
رايته اإلنتقال من اإليامن (وهو العلم بوجود اهلل) إىل اإلحلاد (وهو اإلنكار الناشئ
عن جهل ال عن علم ،أو اجلهل املحض دون إنكار).
وهو انتقال من النور إىل الظلمة ..ظلمة بسيطة (وهي ظلمة اجلهل) ،أو
ظلامت بعضها فوق بعض (ظلمة اجلهل وفوقها ظلمة اإلنكار).
يقرون فيها بالعجز:
وهذه بعض العبائر ألبرز امللحدين املتأخرين والتي ّ
 .1عامل األحياء التطوري وسلوك احليوان د .ريتشارد دوكنز Richard
 ،Dawkinsوهو من أهم رموز اإلحلاد يف الغرب هذه األيام ،يقول:
أنا أعيش حيايت كام لو مل يكن هناك إله ،لكنكم لن جتدوا أي عامل
من أي اجتاه عقيل يمكن له أن يربهن لكم عىل عدم وجود أي
يشء ،ليس باستطاعتي أن أثبت عدم وجود إله..
أعيش كملحد ،لكنني ِ
كعامل ال أقدّ م أي برهان عىل عدم وجود إله،
ُ
هلذا أنا (ال أدروي /ال ديني) فيام يتعلق بوجوده املفرتض(.)1
ويقر يف كتاب آخر بعدم القدرة عىل اإلجابة عىل وجود اخلالق أو غيابه
ّ
( )1حوارات سيدن ص.27-26

فيقول:
وجود أو غياب اخلالق اخلارق هو سؤال علمي بشكل رصيح عىل
الرغم من عدم قدرتنا حتى اآلن االجابة عليه(.)1
 .2أستاذ علم البيئة والتطور يف جامعة شيكاغو جريي كوين ،Jerry Coyne
يقول:
وبعد ،فإن العلم ال يمكنه استبعاد إمكانية التفسِّي اخلارق للطبيعة
متام ًا(..)2
 .3أحد أشهر علامء الفيزياء والفلك يف أمريكا ،لورانس كراوس
 :Lawrence Kraussيقول عندما يسأل (هل أنت ملحد؟):
ليس باملعنى الذي أستطيع أن أ ّدعي حاس ًام أنه ال يوجد إله أو غاية
من الكون(.)3
وعىل هذا املنوال جرى أكثر العلامء امللحدين املعارصين حني أقروا بعجزهم
عن إقامة أي برهان عىل عدم وجود اهلل تعاىل.
وهم يف ذلك حذوا حذو الكثري ممن سبقهم من العلامء ،ومنهم:
 .4مش ّيد نظرية التطور واالرتقاء (تشارلز داروين  Charles Darwinاملتوىف
سنة  )1882حيث كان قد سبقهم إىل مثل هذا القول حني قال يف رسالته للقس
( )1وهم اإلله ص.61
( )2ملاذا التطور حقيقة ص.235
( )3كون من ال يشء ص.246

!

جون فوردايس ما مضمونه أنه مل يكن يف يوم من األيام ملحد ًا بمعنى اإلنكار
لوجود اهلل تعاىل ،بل إنه يعتقد أن (ال أدري) هي الوصف األقرب حلالته(..)1
وقد أقر هبذا املعنى عن داروين مجلة من امللحدين ايضا من أبرزهم ريتشارد
دوكنز  Richard Dawkinsحني يقول:
لقد كان دارون نفسه يفضل كلمة (ال أدري /ال أعلم) وهنا
أقتبس من قوله :إنني مل أكن أبد ًا ملحد ًا ينكر وجود اهلل ،بل إنني
جمرد شخص ال يدري ،هذه هي احلالة التي أصف هبا ذهني(.)2
فإذا كان هؤالء وأمثاهلم يقرون بعجز العلم عن نفي وجود اهلل تعاىل ..فإهنم
يقرون بأن اإلحلاد بمعنى اإلنكار كحال بيت العنكبوت أمام أعتى األعاصِّي..
ّ
لكن ..ملاذا يا ترى يذهب هؤالء (العلامء) إىل اإلحلاد مع إقرارهم بام تقدم؟!
بعيد ًا عن األسباب الشخصية ،واخللفيات الدينية يف املجتمعات التي عاشوا
فيها ،والعقد النفسية( )3التي عاشها كل واحد من هؤالء (إذ ال يمكن عدها ما ّدة يف
( )1راجع رسالته االنجليزية املؤرخة يف  ،1879-5-7ومما جاء فيهاIn my most extreme :
fluctuations I have never been an Atheist in the sense of denying the existence
of a God. I think that generally (and more and more as I grow older), but not
always, that an Agnostic would be the more correct description of my state of
mind.
( )2حوارات سيدن ص.62
( )3فضال عن العوامل النفسية أثناء فرتة الطفولة ،واملشاكل العائلية واألرسية واالجتامعية
واألخالقية التي عانى منها معظم امللحدين ،تظهر يف كلامت كثري منهم (وقد ذكرنا بعضها
يف هذا الكتاب) :النرجسية ،واإلحساس بالطبقية تارة وبالدونية عند نبذ املجتمع هلم تارة
أخرى ،خاصة بعد تشكيكهم باملسلامت والبدهييات ،وما يرتافق مع ذلك من قلق
واضطراب ،إضافة إىل حب الظهور والشهرة وغريها من األمراض والعقد النفسية.

النقاش العلمي) ،يمكن لنا أن نالحظ موقف ًا مسبق ًا منهم جتاه األديان عموم ًا،
وخالق األكوان خصوصا ،ما جعلهم يستبعدون أي منطق يوصلهم إىل اإلقرار
بوجوده تعاىل..
ويف كلامهتم الكثري من هذه اإلشارات منها:
 .1عدم التعاطف مع عقيدة اخللق.
يقول لورانس كراوس :Lawrence Krauss
أعرتف من البداية بأنني ال أمحل تعاطف ًا جتاه قناعة أن اخللق يتط ّلب
خالق ًا ،وهي القناعة التي متثِّل جوهر كل أديان وديانات العامل(.)1
 .2عدم الرغبة يف العيش مع اهلل!!
يقول كراوس  Kraussعن نفسه وعن صديقه الصحايف الناقد لألديان
كريستوفر هيتشنز :Christopher Hitchens
ما أستطيع أن أزعمه بحسم هو أنني مل أكن ألرغب العيش يف كون
واحد مع اهلل ،بينام جيعلني ضد األلوهية كام كان صديقي
كريستوفر هيتشنز(.)2
 .3اخللفية املسبقة بالنفور املطلق من أي قدرة خلقت هذا الكون ،فبعد
تعريف ريتشارد دوكنز  Richard Dawkinsلإلله بذلك يقول:

( )1كون من ال يشء ص.15
( )2كون من ال يشء ص.246
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هبذا املعنى فإن اإلله سيكون ومه ًا ،ويف فصل آخر سأبني بأنه وهم
خبيث أيض ًا(!!)1
فإن اخللفية املسبقة التي انطلقوا منها صارت هي احلاكمة عىل منهجهم
فخرجوا عن املوضوعية واملصداقية كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل.

عىل أن هلؤالء مغالطة ال ينبغي إغفال اجلواب عليها..
فإهنم بعد إقرارهم بأهنم كملحدين عاجزون عن نفي وجود اهلل تعاىل ،جلؤوا
إىل مغالطة أخرى مفادها أنه بالرغم من عدم قيام الدليل عىل أي أمر ،إال أنه يمكن
االعتقاد بأنه خيال ووهم!
وقد قدموا هلذه الشبهة مقدمة وهي:
ان استحالة الربهان عىل وجود أو عدم وجود يشء ما ال َيعل
وجوده من عدمه عىل نفس الدرجة االحتاملية(.)2
وبالتايل فالباب مفتوح أمام ال أدر ّية يقوى فيها أحد االحتاملني ،وهي ال
أدرية ُيطمئن معها بعدم وجود اهلل بزعمهم! ورضبوا لذلك أمثلة منها:
املثال األول ،قوهلم:
ال أدريتي بالنسبة هلل عىل نفس املستوى متام ًا عندما يتعلق األمر
( )1وهم اإلله ص.33
( )2وهم اإلله لدوكنز ص.51

باجلن ّيات التي تسكن يف احلديقة(.)1
املثال الثان ،قوهلم:
 .2ملحدٌ بنفس الطريقة التي أؤمن هبا بأنه ال وجود للكائنات
الفضائية أو الشخصيات اخليالية التي تقصها علينا اخلرافات
الدينية(.)2
املثال الثالث :أهنا شبيهة بقوهلم:
ال أستطيع أن أزعم حاس ًام أنه ال يوجد إبريق شاي يدور حول
عطارد كام قال براتراند راسل ذات مرة ،فهذا أمر مستبعد بطبيعة
احلال بشدة(.)3
واحلال ّأهنم قد خلطوا بني األمور خلط ًا عجيب ًا ،وناقضوا أنفسهم أ ّيام
تناقض ،وداسوا عىل حقل األد ّلة دوس ًا مفرط ًا.
إذ يالحظ عىل أمثلتهم:
 .1املثال األول:
إن الذي يعتقد بوجود اجلن فإنه حيتمل وجود ِ
اجلن ّيات يف حديقة منزله
وحيتمل عدمه ،إذ يعتربها خلقا من خلق اهلل تعاىل تتواجد عىل هذه األرض دون أن
يراها ،فيحتمل فعال أهنا يف هذا املكان كام حيتمل أهنا يف ذاك ..وبالتايل فهي يف دائرة
( )1وهم اإلله لدوكنز ص.53
( )2حوارات سيدن لدوكنز  Dawkinsص.107
( )3كون من ال يشء للورانس كراوس  Lawrence Kraussص.246
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اإلمكان عنده وهو َيهل وقوعها من عدمه.
أما من ال يعتقد بوجود اجلن أص ً
ال فاعتقاده بعدم وجودهم يف احلديقة أمر
قطعي ال يقبل الشك ،وال ينطبق عليه أنّه من الالأدرية أبدا.
إذا فاملثال إما أن ينطبق عىل الال أدرية احلقيقية بأن نجهل فعال وجود اجلن
وعدمهم ،أو أنا نقطع بعدم وجودهم.
فال ينفعهم املثال واالستدالل يف يشء أبدا.
 .2املثال الثان:
وحاله كاملثال األول ،فإن وجود كائنات يف الفضاء وعدمه هو أمر ممكن
جدا ،ومع عدم التمكن من إثباته بدليل يدخل فعال يف الال أدرية فال يمكن التوصل
به لإلحلاد واإلنكار.
مروج اخليال
وإن (الشخصيات اخليالية) مع اعتقاد كوهنا خيالية سواء كان ّ
فيها دينيا أم علامنيا ..فإن االعتقاد بعدم وجودها ال ينسجم مع الال أدرية بوجه،
بل يقطع اإلنسان بعدم وجود مصداق حقيقي للشخصيات التي ينسجها خياله أو
يعلم هلا ناسج ًا ،فيتمكن من إنكار ذلك بشدة ألنه عامل بعدم وجودها حقيقة .فهل
هناك ما هو أوضح من كون (السنافر وباباي وميكي ماوس )1( )..غري موجودة
فعال؟! فأين هذا من الال أدرية؟ فيسقط استدالهلم الثان لعقمه.
 .3املثال الثالث:
يالحظ عليه أن دوران إبريق الشاي حول عطارد هو أمر يمكن الربهان عىل
عدمه بطريقة منطقية ،وهذه الطريقة املنطقية نفسها يتم الربهان هبا عىل وجود اهلل
( )1هي رسوم كارتونية لألطفالThe Smurfs, Popeye, Mickey Mouse :

تعاىل كام سيأيت الحقا.
بيان ذلك:
أن صاحب اإلشكال برتراند راسل  Bertrand Russellذكره كالتايل:
إذا أمكنني أن أشري أنه يوجد بني األرض واملريخ إبريق مصنوع
من اخلزف الصيني يدور حول الشمس يف مدار بيضوي ،ال يمكن
ألحد أن يدحض افرتايض ،إذا كنت حريصا عىل ذكر أن اإلبريق
أصغر من أن تراه أقوى التلسكوبات املوجودة عندنا(.)1
فلو كان املراد مما يدور حجر ًا أو صخرة أو كوكب ًا يدور حول كوكب آخر،
لكان ذلك ممكن ًا فع ً
ال كام تدور الكثِّي من الكواكب حول بعضها البعض.
ولو كان املراد منه آلة ذكية قام اإلنسان بوضعها يف مسار معني كام هو حال
األقامر الصناعية التي تدور حول األرض ألمكن رصدها ولكان وجودها أمر ًا ممكناً
قاب ً
ال للوقوع.
لكن فرض حترك (إبريق شاي) هو فرض غِّي ممكن التحقق يف أيامنا بحسب
اخلربات البرشية ،فلم تتمكن البرشية بعد من إطالق ما يوازي إبريق شاي ليكون
كقمر صناعي يدور حول األرض فضال عن املريخ.
وانطالقه لوحده دون تقنية برشية وطريانه إىل املريخ ودورانه تلقائيا حوله
( )1نقل كالمه هذا يف مواقع عدة عىل شبكة االنرتنت عن مقال له حتت عنوانIs There a :
? Godكتب ملجلة  Illustratedسنة  1952لكنه مل ينرش كام قيل ،ونص كالمهIf I were :
to suggest that between the Earth and Mars there is a china teapot revolving
about the sun in an elliptical orbit, nobody would be able to disprove my
assertion provided I were careful to add that the teapot is too small to be
revealed even by our most powerful telescopes.
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هو رضب من اخليال والوهم ال يقول به عاقل.
فيمكن لنا أن نؤكد أنه ال يوجد مثل هذا اإلبريق حول املريخ ،فيكون املثال
ساقطا.
وبالنتيجة ،فإن حماوالهتم ك ّلها تقوم عىل القول ّ
أن بإمكاننا إنكار وجود اهلل
تعاىل وجحده حتى لو مل نقم دليال عىل ذلك!!
وهذا الكالم يف املوازين العلمية هو سفسطائية ال تستحق الوقوف عندها
أكثر من ذلك كام بيّنا.
عىل أن استدالالت املؤمنني عىل وجود اإلله منطقية وعقلية بخالف أدلة
امللحدين الومه ّية ..وسيأيت الكالم يف ذلك إن شاء اهلل تعاىل.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

()1

أدهم حيك الفانوس السحري!
خيرج املارد ..يطلب منه أدهم أن يعطيه (ال يشء)!
يسأله املارد متعجبا :ما هو الال يشء؟
أدهم( :فضاء فارغ)!
املارد :شبيك لبيك..
فيعطي املارد أدمها (نقطة من الفضاء الفارغ)!
يضعها أدهم يف حديقته..
لكنها ..وصدفة..
تبدأ بالتمدد ،فطاقة الفضاء الفارغ ليست صفرا!
ويزداد التمدد ويتسارع وتتكون فيه أكوان هائلة تتضمن مليارات املجرات!
هذه ليست قصة لألطفال ،وال رواية من روايات اخليال العلمي!
هذا ما يسميه البعض اليوم بـ:العلم احلديث!
ويستندون إليه للتمسك بمذهب اإلحلاد!
هل يف هذا الكالم مبالغة؟!
دعونا نستعرض معا آراء (العلامء امللحدين) لنعرف ذلك ،ونرى جواهبم
حول السؤال الشهري :كيف وجد الكون؟
( )1نرش هذا املقال يف  28حمرم  1439للهجرة.

يقول عامل الفيزياء والفلك لورانس كراوس :Lawrence Krauss
قاد بحثي العلمي ألكثر من عقود ثالثة ماضية ،ونتج عنه استنتاج
مدهش أن معظم الطاقة يف الكون تسكن شكال ما غامضا ،عصيّا
عىل الرشح ،يتخ ّلل اآلن كل الفضاء الفارغ ..نتج عن هذا
االكتشاف دعم جديد رائع لفكرة أن كوننا انبثق -حتديد ًا -من ال
يشء(..)1
ثالثة عقود من البحث (العلمي) أوصلت كراوس إىل االعتقاد بأن الكون
نشأ من (ال يشء) ،لكن كراوس سيجيب إذا ما سئل:
 .1كيف وجد الفضاء الفارغ أوال؟
 .2وهل كانت القوانني موجودة حتى أمكن ان ينبثق هذا الكون من الفضاء
ثانيا؟ ام انبثق دون االستفادة من أي قانون؟
يقول كراوس:
أريد أن أكون واضحا بشأن نوع (الال يشء) الذي أناقشه يف هذه
اللحظة ،إنه أبسط نسخة من الاليشء ،إنه الفضاء الفارغ يف
فضاء يوجد ب(ال
األساس ،يف الوقت احلارض سوف أفرتض
ً
يشء) داخله عىل اإلطالق ،وأن القوانني الفيزيائية موجودة
أيض ًا..
( )1كون من ال يشء ص.22
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يمكن أن يتمتع الفضاء الفارغ بطاقة الصفرية ..ختربنا النسبية
العامة أن الفضاء سيتمدد تصاعديا ..فينمو الكون ،حتدث هذه
الظاهرة دون احلاجة إىل حيلة سحرية أو تدخل إعجازي(.)1
مل جيب كراوس بعد حول (كيف وجد الفضاء الفارغ) وإن أقر بأن قوانني
الفيزياء كانت موجودة دائام.
ثم ال جيد بدا من االعرتاف بأن ما قاله هو (مكر)! فيقول:
سيكون من املكر طرح أن الفضاء الفارغ ذا الطاقة الذي يسوق
التضخم هو ال يشء فع ً
ال.
جيب أن يفرتض الشخص يف هذه الصورة ان الفضاء موجود
ويستطيع أن خيزن طاقة ،وأن يستخدم الشخص قوانني الفيزياء..
فإذا توقفنا هنا فإنه حيق للشخص الزعم بأن العلم احلديث بعيد
جد ًا عن أن يتناول حق ًا قضية كيف يمكن أن حتصل عىل (يشء ما)
من (ال يشء) فهذه هي اخلطوة األوىل فحسب(.)2
نسري مع كراوس هنا ألنه عد ذلك خطوة أوىل ،ونتذكر قصة (أدهم
والفانوس السحري) ،فام ذكره حتى اآلن هو عني ما حصل مع أدهم! حيث انبثق
كون من نقطة (فضاء فارغ).

( )1كون من ال يشء ص.193-192
( )2كون من ال يشء ص.195

يطور كراوس  Kraussنظريته هنا ،فبعد أن فرض (مكانا فارغا) يف املرحلة
األوىل ،يفرض هنا إمكانية انبثاق (املكان والزمان) أيضا من (ال يشء)!
يقول:
لقد اكتشفنا أن كل العالمات تطرح كون ًا يمكن أن يكون بزغ من
ال يشء أعمق -بام فيه غياب الفضاء ذاته..)1(-
ويقول:
فرشحت حينئذ كيف يمكن أن يكون الفضاء والزمن يف حد
ذاتيهام منبثقني من ال مكان وال زمن وهو قريب جدا بالتأكيد لال
يشء املطلق(.)2
نعيد السؤال الثان عىل كراوس :Krauss
هل كانت هناك قوانني موجودة سبقت وجود هذا الكون من (ال يشء) يف
نسختك املحدثة هذه؟!
يقر كراوس  Kraussبذلك ..فننقل احلديث إىل النقطة الثالثة واملهمة ،لكنا
ّ
نشري قبل ذلك إىل أن (هذه النظرية) من هذا (العامل الفيزيائي) قد عدّ ت عند رموز
امللحدين اليوم (رضبة قاضية لنظرية اإليامن والالهوت)!! قال ذلك ريتشارد
( )1كون من ال يشء ص.229
( )2كون من ال يشء ص.242

!

دوكنز .)1(Richard Dawkins

نسري مع هؤالء امللحدين يف خطواهتم وال نناقشهم علميا يف إمكان ما قالوه
أو عدمه ،ونرتك هلم ميدان الفيزياء عىل فرض أهنم أهل االختصاص به ،لكي نصل
معهم إىل سؤال منطقي ال يمكن أن يتجاوزه أي عقل برشي أو يعترب نفسه غري
معني باإلجابة عليه.
وهو :من أوجد قوانني الفيزياء حتى انبثق الكون من (ال يشء) بحسب
هؤالء؟
هل أوجدت نفسها مث ً
ال؟ أو أوجدها موجد؟
ونحن نعتقد أن اهلل تعاىل أوجد الكون (ال من يشء) وليس من (ال يشء)،
وتفصيل هذا يف حمله(.)2
نقرأ معا إجابات هؤالء (العلامء) حول من أوجد القوانني:
 .1العشوائية!
يقول كراوس :Krauss
إحدى اإلجابات املعارصة هي أن القوانني يمكن أن تكون يف حد
ذاهتا عشوائية(!)3
( )1كون من ال يشء ص.240
( )2راجع املقال اخلامس يف هذا الكتاب.
( )3كون من ال يشء ص.242

 .2العشوائية واالعتباطية!
يقول كراوس  Kraussأيضا:
لو أن قوانني الطبيعة يف حد ذاهتا عشوائية واعتباطية ،فال مكان
إذن ل(علة) إلزامية لكوننا ..ال رضورة لوجود آلية وكينونة
لرتسيخ قوانني الطبيعة بالكيفية التي نعرفها والتي قد تكون أي
يشء تقريبا(..)1
 .3قد ال يمكن اإلجابة عىل ذلك!
يقول كراوس :Krauss
ولإلنصاف ،فإن هذا قد يثري السؤال املحتمل الذي قد ال يمكن
اإلجابة عنه :السؤال عن الذي ث َّبت القوانني التي حتكم هذا
اخللق ،لو أن هناك شيئا من هذا القبيل(.)2
 .4إننا مل نفهم ذلك متام ًا بعد!
يقول كراوس :Krauss
إننا مل نفهم بعد متام ًا كيف نشأت احلياة عىل كوكب األرض(.)3
 .5قوانني رسمدية! أو جمهولة!

( )1كون من ال يشء ص.223
( )2كون من ال يشء ص.221
( )3كون من ال يشء ص.189

!

يقول كراوس :Krauss
لعل القوانني رسمدية ،أو لعلها خرجت إىل الوجود بسياق ما ال
يزال جمهوالً ،لكنها فيزيائية بحتة حمتملة(.)1
 .6بطريقة عفوية!
يقول كراوس :Krauss
عليك بالتفكري يف زوج االلكرتون  -البوزيرتون( ،)2الذي يظهر
إىل الوجود بعفوية من الفضاء الفارغ ،بالقرب من نواة ذرة ما(..)3
ويوافقه زميله يف اإلحلاد ريتشارد دوكنز  Richard Dawkinsفيقول:
 ..لقد استغرق التكوين العفوي للكون جزءا من الثانية يف
االنفجار العظيم(. )4
 .7ليس بمقدور أحد أن يفهم ذلك!
يقول ريتشارد دوكنز :Richard Dawkins

( )1كون من ال يشء ص.184
( )2يذكر العلامء أن اإللكرتون  Electronهو أحد اجلسيامت التي تتكون منها الذرة،
والبوزيرتون  Positronهو اجلسيم املطابق لإللكرتون يف الصفات واخلصائص الفيزيائية،
ولكنه معاكس له بالشحنة الكهربائية ،فيحمل اإللكرتون الشحنة السالبة ،والبوزيرتون
الشحنة املوجبة.
( )3كون من ال يشء ص.189
( )4حوارات سيدن ص.34

ليس بمقدور أحد أن يفهم تفاصيل يشء كاالنفجار العظيم(.)1
هذه عدة إجابات من كتابني لعاملني من أبرز دعاة اإلحلاد يف عرصنا!
وقد ذكر امللحدون تفسريات أخرى ال تقل طرافة عن هذه اإلجابات،
ونحن نكتفي بام ذكرناه..
ثم ننقل الكالم إىل ما يدحض هذا كله ،ومن كالم كراوس  Kraussنفسه،
حيث يعرتف يف مورد آخر فيقول:
ولكن قوانني اخللق ،أي قوانني الفيزياء ،مقدَّ رة ،من أين تأيت
القوانني؟
هناك احتامالن:
إما أن اهلل أو كائن ًا ما إهلي ًا ليس مق ّيد ًا بالقوانني يعيش خارجها
حيدّ دها...
أو تنبثق عن آلية ما خارقة للطبيعة أقل قوة(.)2
ثم إنه ينفي االحتامل االول لعجزه عن فهم كيف يكون اهلل غري حمتاج ألحد
وكيف يكون علة العلل .وهذا ما سنرجع له الحقا إن شاء اهلل.
ويسكت عن االحتامل الثان.
وكال االحتامالن فعال موصالن هلل تعاىل دون شك ..فيتبخر كل ما ذكره من
تناقضات سابقة..

( )1وهم اإلله ص.148
( )2كون من ال يشء ص.218

!

إن أكثر االمور غرابة يف دعاة اإلحلاد هو التناقض احلا ّد يف كل مفصل ومفردة
من كلامهتم ،حتى يغيب عنهم أن يف كلامت األطفال جوابا عىل هذه التخيالت ال
يمكن نقضه..
فام بني (العشوائية واالعتباطية) و(العفوية) و(الرسمدية) و(املجهولة التي
ال يمكن ألحد أن يفهمها) عجائب وغرائب..
إذ الرسمدية تثبت الديمومة! والعشوائية تنفيها!
وكيف يقبل أحدهم أن تظهر وجودات إىل الوجود (بعفوية) ودون خلق
خالق ،ثم ال يقبل أن ُيع ِّلم ابنه أن األلعاب تأيت اىل الوجود بنفس الطريقة؟ أو أهنا
تنتقل من الدكان إىل بيته وحدها!
إن مثل هذه العقيدة ختالف فطرة اإلنسان السوية التي تظهر مع كل طفل
وكبري ٍ
خال من الشبهات..
يقر بأنه ال يفهم كيف نشأت احلياة أن ينفي وجود منشئ هلا؟!
وكيف ملن ّ
وكيف ملن حيرتم العلم والعلامء واملنطق وأهله أن ينفي ما مل حيط به عل ًام؟!
يقولون ّ
أن هناك انفجارا عظيام قد حصل ،لكن ليس بمقدور أحد منا أن
يفهم تفاصيل ذلك ،رغم ذلك هذا ال ينفي اإلنفجار العظيم!
من أوجد االنفجار العظيم؟ ال أحد أوجده! كيف ذلك؟ ال نعرف
التفاصيل.
أما عندما نقول :اهلل تعاىل موجود ،ومل يوجده أحد .يتوقف عقل امللحد عن
الدوران!
ملاذا تقبل بأن يكون االنفجار قد وجد بال موجد ،وأن تكون احلياة االوىل

عىل وجه االرض قد وجدت بدون موجد ،وال تقبل أن يكون اهلل تعاىل موجود ًا
بالفعل بدون موجد؟
ملاذا تقر بأن االنفجار الكون وهو أمر حادث ال حيتاج إىل أن يوجده أحد؟
أن اهلل تعاىل قادر عليم حكيم أوجد
وتستهزئ باملؤمنني عندما يقولون ّ
األشياء وال حيتاج بنفسه إىل موجد؟ وهو ليس كاالشياء التي مل تكن ثم كانت.
هل حيق لك ان تستهزئ باملؤمنني وتصفهم باحلمق او تصف اعتقادهم
باالعتقاد االمحق وأنت تؤمن بام تسميه (الصدفة) وتنكر وجود الصانع يف أعظم
االشياء فيام ال تقبل ذلك يف امورك احلياتية؟
إن ما تقوله يؤدي بنا اىل تصديق االساطري واخلزعبالت ال اىل رفضها..
إن ديننا دين العلم والعقل ..ودين اإلحلاد دين الفانوس السحري!

بسم اهلل الرمحن الرحيم

()1

يقر رموز اإلحلاد اليوم أن علامء الكيمياء مل ينجحوا حتى اآلن يف توليد أصل
ّ
للحياة يف املخترب.
أي أهنم مل يتمكنوا من إجياد حياة (ال من يشء) ولو يف ظروف خاصة ووفق
القوانني الطبيعية املعروفة.
يقول أحد أبرز دعاهتم ريتشارد دوكنز  Richard Dawkinsحول توليد
احلياة يف املخترب:
ال يزال من املمكن املحافظة عىل الرأي القائل بأن احتامل حصوهلا
كان وال يزال ضئي ً
ال بشكل هائل ،برغم أهنا حصلت يف وقت ما
وملرة واحدة(!)2
هذه املرة الواحدة التي يعنيها هي ظهور أول حياة عىل كوكب األرض،
والتي يقولون ّ
أن كل الكائنات احلية قد تكاثرت منها! بام يف ذلك النباتات
واحليوانات كافة!
وقد تقدم يف األبحاث السابقة أهنم يرون أهنا حصلت بالصدفة أو
بالعشوائية او بأمثال ذلك.
لكنهم حاولوا أن يصبغوا تلك األقوال البائسة بصبغة العلم!

( )1نرش هذا املقال يف آخر شهر حمرم احلرام  1439للهجرة.
( )2وهم اإلله ص.139

وإحدى تلك املحاوالت هي ما مجعوا به بني (الفرضية العلمية األنثروبية)

()1

والفرضيات األحصائية مع رضبة احلظ ،فمع العدد اهلائل للكواكب التي يقدرها
دوكنز  Dawkinsبمليار مليار كوكب ،يفرض أن (ظهور احلياة التلقائي) هو
(ظاهرة بال إحتاملية مدهشة ،لدرجة أهنا تظهر مرة يف كل مليار كوكب)! وهي نسبة
ضئيلة جدا ..لكنها تنتج (احتامل أن توجد احلياة عىل مليار كوكب ،ومنهم بالطبع
كوكب األرض).
ولو كان هناك احتامل أن توجد احلياة يف هذا املليار( ،فسيكون هناك حياة
عىل أحد هذا املليار من الكواكب)!(.)2
ماذا يريد هؤالء (العلامء) أن يقولوا لنا؟!
لقد وجدوا أنفسهم أمام ثالثة خيارات:
اخليار األول :أن احتامل (ظهور احلياة تلقائيا) أمر مستحيل ،وهو احلق،
لكنهم أغفلوه متاما.
اخليار الثاين :االلتزام بأن احتامل (ظهور احلياة تلقائيا) أي بال خالق هو
احتامل مرتفع.
( )1املبدأ اإلنسان أو املبدأ األنثرويب  Anthropic principleعبارة عن أطروحة تقول بأن الكون
حتمي ّ
ألن معادالته وقوانينه الطبيعية مناسبة لظهور أنواع حياة ذكية كاإلنسان ،بمعنى ان
ٌّ
املكونات االساسية للذرة لو كانت بغري صفاهتا املوجودة لكان من غري املمكن نشأة حياة

(بغض النظر عن صحتها وعدمه) قادهتم إىل نفي وجود اإلله
عىل االرض .وهذه احلتم ّية ّ
بدال من أن تقودهم إىل إثبات وجوده كام ينبغي! حيث أن هذه القوانني الدقيقة ال يمكن
أن توجد صدفة ولو مرة يف كل مليار كوكب بل ال بدّ هلا من موجد.
( )2راجع وهم اإلله ص.140-139

!

لكنهم لو قالوا ذلك لقلنا هلم :لو كان احتامال مرتفعا فينبغي أن نرى بعض
نامذجه عىل األقل! وقد أقررتم أنكم مل تروا ذلك ومل يره أحد ،ومل تتمكنوا من إنجاز
ذلك يف املخترب ولو مرة واحدة طول التاريخ .فيسقط هذا اخليار.
اخليار الثالث :وهو ما جلؤوا إليه ،من القول بأنه احتامل (ضئيل جدا)
لنوافقهم عىل هذه الدعوى فيكملوا نظريتهم البائسة!
فإنا نعتقد أنه ليس هناك أي احتامل ولو واحد من مئات املليارات أن ينشأ
ظهور تلقائي للحياة بال صانع ،إذ أنه يعني وجود (مس َّب ٍ
ب) (بال سبب) ،وقانون
(السببية) هو قانون (بدهيي) ال شك فيه وال شبهة تعرتيه ،فيكون كالمهم من باب
الشبهة يف مقابل البدهية .ويكون خمالف ًا لكل األسس املنطقية ملختلف العلوم.
وكان عليهم عىل األقل أن يأتوا بدليل أو شاهد عىل ما ذهبوا إليه ،لتنخرم
ٍ
قاعدتنا العقلية والتي تقول ّ
سبب مسببا.
أن لكل
إن نظريتهم تقول ّ
أن القواعد العقلية قد خترق بنسبة قليلة ،فيمكن أن يوجد
يشء بال موجد ولو بنسبة ضئيلة جدا تصل إىل  1باملليار!
لكنهم غفلوا عن أن نقيض املوجبة الكلية سالبة جزئية ،ونقيض السالبة
الكلية موجبة جزئية ،فتنتقض القاعدة الكلية بالكامل لو متت خمالفتها يف مورد
واحد وال يبقى هلا معنى أصال(..)1

( )1تؤكد القواعد املنطقية ّ
أن حكم العقل ال خيتلف وال يتخ ّلف ،فيحكم العقل مثال باستحالة
اجتامع املتناقضني :النقيضان ال َيتمعان ،وهذا احلكم ينطبق يف كل املوارد وال جمال للقول
ٍ
مورد ما ،بطلت القاعدة العقلية،
صح اجتامع املتناقضني يف
أي مورد ،فإذا ّ
بتخ ّلفه يف ّ
وبطالهنا غري ممكن فال يمكن احلكم باجتامعهام ،وهكذا يف قانون السبب ّية الذي تقدّ م ذكره.

يقول ريتشارد دوكنز  Richard Dawkinsجمددا:
بإمكاننا معاجلة فكرة أصل احلياة بافرتاض عدد هائل من الفرص
الكوكبية ،وبمجرد أن نحصل عىل رضبة احلظ ،واملبدأ االنثرويب
يضمن لنا حصوهلا بشكل أكيد ،يبدأ االنتخاب الطبيعي يف
العمل(..)1
ولو أردنا التنزل عن كل ما سبق ،وجماراة هؤالء يف نظريتهم ،فإنا نقول هلم
هلموا مع بعض النامذج التي تنتج املستحيالت وفق مبانيكم..
النموذج األول:
يعيش عىل وجه البسيطة اليوم حوايل  7مليار شخص بحسب أشهر
التقديرات السكانية.
ولنفرض مسألة يف غاية البعد وهي أن يظهر (تلقائيا) (اجلني صاحب
الفانوس السحري) عىل واحد من الناس ..بنسبة  1اىل مليار! وهي نفس النسبة
الضعيفة التي افرتضها دوكنز لوجود حياة (تلقائيا).
إن هذا يعني أن (اجلني صاحب الفانوس) سيظهر لسبعة أشخاص
موجودين عىل وجه األرض هذه الساعة! ثم عىل سبعة آخرين بعد ساعة أخرى!
وهكذا يطوف اجلني األرض ويظهر أمام الناس ملبيا هلم طلباهتم اخليالية! ألن
لدينا (عددا هائال من الفرص البرشية) بدل الـ(الفرص الكوكبية) ،ورضبة احلظ
يضمنها لنا املبدأ االنثرويب كام يقول..

( )1وهم اإلله ص.142

!

النموذج الثاين:
يقدّ ر العلامء اليوم عدد احلرشات عىل األرض ب  10كوينتيليون (أي 10
مليار املليار) حرشة ،وهو عرشة أضعاف تقدير دوكنز  Dawkinsلعدد الكواكب
املعروفة ،وبالتايل فلو فرضنا أن واحدة من كل مليار حرشة ستتحول مبارشة اىل
ديناصور اليوم ،وفق هذا االحتامل الضعيف وعدد احلرشات اهلائل ينبغي أن
نحصل اليوم عىل ديناصورات متعددة بام فيها الديناصورات الطائرة!
النموذج الثالث:
ان احتامل أن تتطور السيارة إىل طائرة (تلقائي ًا) وبال تدخل برشي ،وعن
طريقة (رضبة احلظ) هو احتامل موهوم بال شك ..ولنفرضه (كام يفرض دوكنز)
احتامال ضئيال جدا بنسبة  1اىل مليار..
ثم ننظر يف عدد السيارات يف العامل فنرى أن التقديرات تشري إىل أهنا جتاوزت
املليار سيارة منذ سنوات..
إذا هذا يعني أن هناك سيارة يف العامل قد حتولت فع ً
ال إىل طائرة ،ولنأمل أن
يكون ذلك قد حصل هذا اليوم!
النموذج الرابع واألخِّي:
وهو األقرب لكالم دوكينز:
يذكر العلامء ان مساحة االرض تقرب من  510مليون كيلومرت مربع ،وهو
يعادل  510االالف مليار مرت مكعب! وهو رقم كبري جدا.
وبام أن االرض تتمتع بالصفات واخلصائص املناسبة لتكون حياة جديدة،
فإننا نحتمل أن تتكون حياة جديدة بال موجد يف كل مرت من أمتار الكرة االرضية

احتامالً ضئي ً
ال جد ًا بنسبة  1اىل املليار كام يفرض دوكنز وذلك عن طريق احلظ!
فيلزم أن نحصل عىل  510االف (حياة جديدة) يف  510االف موضع عىل
وجه األرض ،وذلك كله عن (طريق احلظ) ،واملراد باحلياة اجلديدة هي انبثاق حياة
جديدة مل تكن موجودة كام انبثقت احلياة اجلديدة أول مرة يف الكون بحسب دوكنز.
بل نحن نقبل ب 510مرات فقط ..بل نريد من دوكينز أن يقبل وجود احلياة
يف  5مواضع جديدة فقط هذا العام!
لكن دوكنز يقول ّ
أن احلياة قد انبثقت مرة واحدة فقط!! فلم نتمكن من
احلصول عىل أي حياة جديدة يف أي مرت من أصل  510االف مليار مرت؟!
فأين ذهب قانونه السابق؟ وملاذا مل تنبثق بنفس النسبة الضئيلة كام انبثقت يف
املرة االوىل بدون خالق؟!
إن هذا يكشف عن ضعف (القواعد العلمية) عند هؤالء امللحدين ضعفاً
هائ ً
ال..
ومكمن اخللل فيه ليس قوة االحتامل او ضعفه ،بل مكمن اخللل فيه هو أنه
يتحدث عن يشء مستحيل ويفرض إمكان حتققه بنسبة ضئيلة عىل أمل أن يصدقه
الناس ويقولون له :سلمنا ان هذا يمكن ان حيصل بنسبة ضئيلة.
واحلال أن (املستحيالت) ال يمكن أن حتصل بأي نسبة من النسب ،فهل
يمكن ان َيتمع النقيضان مث ً
ال بنسبة ضئيلة جد ًا؟
فأقر بذلك ..فهذا
ثم إن بعض امللحدين اآلخرين قد تن ّبه لضعف هذا املبنى ّ
الربوفسور الفيزيائي امللحد فيكتور ستينغر  Victor Stengerيقول:
مصممون
مبدأ األنثروبية الضعيف بسيط جدً ا وبدائي ،نحن
ّ

!

بشكل ٍ
ٍ
دقيق بالنسبة للكوكب الذي نعيش عليه ،أ ّما املبادىء
ٍ
مادي(.)1
أي دع ٍم
ٍّ
األنثروبية القوية ،فهي غري منطقية وليس لدهيا ّ
لكن ستينغر ملا أسقط النظرية السابقة لزمالئه يف اإلحلاد ،وقع فيام هو أسوأ
منها وأشد منها ضعفا!
مل يبق لديه أي طريق إال إنكار (السببية) و(العلية)!
بمعنى أنه صار مقتنع ًا بأن األشياء يمكن أن حتدث بال أسباب! وأعطى
لذلك صبغة علمية فقال:
ليس كل حدث له مسبب ،مثل الظواهر الكمومية ،القفزات
الكمومية( ،)2العبوراإللكرتون الذري والتحلل النووي ،كلها
حتدث من غري مس ّبب(.)3
وهذا كام تقدّ م خمالف لبدهييات العقل ،ولألسس املنطقية ملختلف العلوم..
إنه مذهب اإلحلاد ..وبراهينه العمياء!!

( )1حوار مع جملة امللحدين العرب العدد .14
كمية يمكن تقسيم بعض
( )2الكم يف الفيزياء هو مصطلح فيزيائي يستخدم لوصف أصغر ّ
الصفات الطبيعية إليها ،وميكانيكا الكم مثال حتاول فهم كيفية عمل الطبيعة عىل املستوى

الذري وما حتت الذري ،والفقزات الكمومية أيضا فيام دون الذرة كانتقال االلكرتون من
ٍ
مدار آلخر ،وهكذا.
( )3حوار مع جملة امللحدين العرب العدد .14

بسم اهلل الرمحن الرحيم

()1

بعدما تبني فيام سبق إقرار امللحدين بالعجز عن نفي وجود اهلل تعاىل ،وبعدما
تاهوا يف معرفة مصدر اخللق وأقروا باجلهل إقرار ًا تام ًا ،كان أفضل ما يرفع احلِّية
واجلهل بعض كلامت خزان علم اهلل تعاىل وترامجة وحيه ،الذين جعلهم اهلل تعاىل
حججه يف التبليغ ليثريوا للناس (دفائن العقول) ،فيستضيئوا بنور العلم ،ويلجؤوا
إىل ركن وثيق ،فتغمرهم اهلداية ويبتعدوا عن سبل الضالل..
ومن أوىل بذلك من أمري املؤمنني ×..
هذه كلمة قاهلا عيل بن أيب طالب × يف إحدى خطبه يف التوحيد:
وكل صانِ ِع يشء ِ
ُّ
فمن َيشء َصنَع ،واهلل ال ِمن يشء صنع ما خلق(..)2
فمس َّلمة عند كل البرش ،فال يتمكن أحد من صنع يشء إال
أما الفقرة األوىل ُ
إن ُوجدت عنده املواد ليصنع منها ما يشاء.
وثاين الفقرات حمط الرحال ..ما خلقه اهلل تعاىل ..فإنه خلق األشياء (ال من
يشء) ،يف حني قال امللحدون أن الكون وجد (من ال يشء):
كوننا انبثق -حتديدا -من ال يشء(..)3
وبني (ال من يشء) و(من ال يشء) فرق هائل..
فاألوىل تعني فيام تعني أنه خلق األشياء من غِّي يشء سابق يف الوجود ،أي
( )1نرش هذا املقال يف الثان من صفر  1439للهجرة.
( )2الكايف ج 1ص.135
( )3لورانس كراوس  Lawrence Kraussيف :كون من ال يشء ص.22

مل يكن هناك يشء فخلق اهلل تعاىل األشياء.
أما الثانية وهي قوهلم (من ال يشء) فإن يف العبارة نفسها هتافت ًا واضح ًا ،إذ
تثبت (وجود يشء) هو (ال يشء) ،فيثبت وجود اليشء وعدمه يف آن واحد! وهو
التناقض بدهيي البطالن.
وضح الشيخ الكليني رمحه اهلل ذلك بأوضح بيان يف تعليقه عىل خطبة
وقد ّ
أمري املؤمنني التي حتسن مراجعتها بقوله:
وهذه اخلطبة من مشهورات خطبه × حتى لقد ابتذهلا العامة،
وهي كافية ملن طلب علم التوحيد إذا تدبرها وفهم ما فيها ،فلو
نبي عىل أن يبينوا
اجتمع ألسنة اجلن واإلنس ليس فيها لسان ّ
التوحيد بمثل ما أتى به بأيب وأمي ما قدروا عليه..
أال ترون إىل قوله :ال من يشء كان وال من يشء خلق ما كان.
فنفى بقوله (ال من يشء كان) معنى احلدوث..
فدفع × بقوله (ال من يشء خلق ما كان) مجيع حجج الثنوية
وشبههم  ..فقوهلم (من يشء) خطأ ،وقوهلم (من ال يشء) مناقضة
وإحالة ألن (من) (توجب شيئا) و(ال يشء) (تنفيه) فأخرج أمري
املؤمنني × هذه اللفظة عىل أبلغ األلفاظ وأصحها فقال (ال من
يشء خلق ما كان) فنفى (من) إذ كانت توجب شيئا ونفى
(اليشء) إذ كان كل يشء خملوقا حمدثا ال من أصل(..)1
وب ّينها املريداماد كذلك فقال:
( )1الكايف ج 1ص.136

فالصحيح ان اهلل أوجد االشياء (ال من يشء) ال أنه أوجدها (من
ال يشء) أو (من يشء).
فاذا قيل :هل اخلالق خلق االشياء (من يشء) أو (من ال يشء)؟
مل يستحق اجلواب بل كان احلق سلب طريف السؤال مجيعا ،واختيار
قسم آخر ثالث هو أنه خلقها (ال من يشء).
ثم جيب أن يعلم أنه ال يعني بالعدم والاليشء اال االنتفاء املحض،
أي أنه ال يشء هناك أصال ال أن هناك شيئا ما يعرب عنه باالنتفاء
وبالاليشء ،فاذن قوهلم «من ال يشء» قول متهافت متناقض ،وانام
الصحيح (ال من يشء)(.)1
لقد أكد األئمة ^ مرارا عىل هذا املعنى وب ّينوه بوضوح وأرشدوا العقول
له لتهتدي من مكنونات علومهم إن خفي عنها ذلك:
فعن اإلمام الصادق × :واهلل خالق األشياء ال من يشء كان(.)2
وعن أيب احلسن الثان × :أن كل صانع يشء فمن يشء صنع واهلل اخلالق
اللطيف اجلليل خلق وصنع ال من يشء(.)3
ملاذا إذا وقع امللحدون فيام وقعوا فيه؟!
نسري معهم خطوة بخطوة لنرى كيف ترفع كلامت املعصومني ^ ما اشتبه
عليهم شبهة تتلو أخرى وخترجهم من التناقض ..فكلامهتم ^ ترشد العقول
( )1التعليقة عىل أصول الكايف ص.330
( )2الكايف ج 1ص.114
( )3الكايف ج 1ص.120

وتنري هلا السبيل..

يس ّلم امللحدون عموما وعلامؤهم عىل وجه اخلصوص بأن هذا الكون بديع،
وأن نظامه معقد ..وقد كان من الرضوري أن يسلك هبم هذا االعرتاف إىل طريق
التسليم بأن للكون صانعا عظيام جدا ،إذ لو كانت املخلوقات عىل هذا املنتهى من
اإلبداع فإهنا كلها تدل عىل عظمة هذا الصانع.
وعظمة الصانع تقتيض التسليم بالعجز عن اإلحاطة به بعد العجز عن
اإلحاطة بمصنوعاته وخملوقاته ..لكن هؤالء (سبق وقرروا أن ال يعتقدوا بوجوده)
طاملا أهنم مل يعرفوا كنه حقيقته ..فقالوا أ ّنه ال بد من رشح بداية (سهلة وبسيطة)
يمكن فهمها!! وإال فهو اإلنكار!
يقول أحد علامئهم:
يف احلقيقة إن كل العلامء يكافحون ويناضلون من أجل رشح كيف
يمكن أن نحصل عىل النظام البديع واملُعقد للكون ،لكنه ناتج عن
بدايات سهلة وبسيطة ،وبالتايل تكون سهلة عىل الفهم أيضا(..)1
إذا كيف تفرسون نشوء الكون أهيا (العلامء)؟ يقولون بنظرية االنفجار
الكون و(التكوين العفوي)!
ثم إن سألتهم عن تفاصيلها أقروا باجلهل جمددا ،فإن النظرية (عصية عىل

( )1ريتشارد دوكنز يف حوارات سيدن ص.36-35

الفهم كذلك)!
وترى كل واحد منهم يتهرب من النتيجة التي يوصله إليها التسليم بأن هذا
اإلبداع الكون ال بد له من م ِ
بدع ،ألن التسليم هبذا املبدع سيلزم منه التسليم بعدم
ُ
إمكان اإلحاطة هبذا ِ
املبدع ،وهم قد التزموا بأهنم يريدون حرصا (بداية تكون
سهلة) حيث قال دوكنز:
إذا كنت تتحدث عن اهلل وتعتربه ذكاء خالقا إذن فأنت تتحدث
عن يشء بالغ التعقيد وليس هناك احتامل لوجوده ،وهو يشء
يتطلب تفسِّي ًا بذاته(..)1
إذا هربوا من التسليم باهلل للوصول إىل يشء قابل للفهم ،ثم تاهت هبم
السبل فرجعوا إىل التمسك بام أقروا عدم إمكان فهم البداية السهلة له ..إنه
التناقض بعينه ،وال يرفعه إال ما ذكره األئمة ^.

يف مقال مشرتك للدكتور ريتشارد دوكنز ( Richard Dawkinsعامل األحياء)
وزميله يف اإلحلاد جريي كوين ( Jerry Coyneأستاذ بيولوجيا أمريكي يف جامعة
شيكاغو) يقوالن:
وأي نظرة فاحصة ودقيقة ستفرتض بأن إهل ًا ما قد خلق البكتِّييا
السوطية (عىل ما فيها من تعقيد ودقة متناهية) سيكون هو بذاته
إهل ًا بالغ التعقيد ..وهبذا سيتعني علينا إَياد تفسِّي هلذا التعقيد
( )1حوارات سيدن ص.36-35

الذي عليه هذا اإلله املفرتض.
ولن يكون حال أبدا هلذا التالزم املنطقي أن نأخذ بام حيتج به
الالهوتيون من أن هذا اإلله أو (التصميم الذكي) إنام هو عيص
عىل اخلضوع للتفسريات العلمية(.)1
لكن زميلهام يف اإلحلاد أيضا :بروفيسور الفيزياء (فيكتور ستينغر Victor
 )Stengerيتناقض معهام متاما إذ يقول:
األنظمة املعقدة ال حتتاج قواعد معقدة كي تتطور من اصول
بسيطة ،إذ يمكنها فعل ذلك بقواعد بسيطة ودون فيزياء جديدة..
ليخلص إىل القول:
بام أن كل ما نحتاجه هو قواعد بسيطة ،فاملطلوب عىل األغلب
صانع بسيط ذو ذكاء حمدود(.)2
فانظر كيف أوصلهم اإلحلاد إىل طلب صانع بسيط ذو ذكاء حمدود تارة ،وإىل
صانع مع ّقد تارة أخرى..
إنه الغوص يف اجلهل واالستغراق يف األوهام فيام خص اخلالق..
ثم أنظر كيف يستبعد هؤالء فكرة وجود اإلله اخلالق الكامل بحجة أنه
عيص عىل اخلضوع للتفسريات العلمية ،يف حني يقبلون بـ(التكوين العفوي
للكون) وخالل (جزء من الثانية يف االنفجار العظيم) كام يقولون.
( )1حوارات سيدن ص.221
( )2كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.70-69

فلرينا هؤالء أي تفسِّي علمي يمكن أن يبينوا لنظريتهم العفوية ،ويف أي
خمترب ثبت عندهم (تكون عفوي) ناشئ من بساطة ليست عصية عىل الفهم!
إهنم بأنفسهم يرصحون بأنه:
ليس بمقدور أحد أن يفهم تفاصيل يشء كاالنفجار العظيم(.)1
وهو التناقض جمددا ..وال يرتفع إال وفق كلامت املعصومني ^.

يواجه امللحدون مشكلة يف استيعاب كيف وجد اخلالق؟
يقول دوكنز:
ومرة أخرى املشكلة التي يثِّيها املصمم نفسه هي أكرب :كيف
وجد أساس ًا؟

()2

إنه يسلم بأن احتامل وجود طائرة معقدة لوحدها (دون صانع) احتامل
ضعيف جدا ،ولكنه يقول:
لو وجدت طائرة معقدة فإن احتامل وجود موجد هلا معقد أكثر منها أيض ًا
يكون احتامالً أكثر ضعف ًا!!
وقد وقع هنا يف مغالطة واضحة البطالن ..فإن وجود طائرة معقدة ال يكون
دليال عىل عدم وجود صانع ،بل يكون دلي ً
ال عىل وجوده .بغض النظر عن معرفتنا
( )1وهم اإلله ص.148
( )2وهم اإلله ص.121

بكيفية وجوده.
فإنا ندرك بالبداهة أنا لو وجدنا طائرة مصنوعة بتقنية متطورة جدا ،ألدركنا
أن هناك من صنعها سواء عرفنا من هو أم ال ،وسواء عرفنا من صنعه أم ال.
وسواء كان هو مصنوعا من صانع آخر ،أم مل يكن مصنوعا.
فنفس وجود الكون املعقد ال يكون دليالً عىل عدم وجود الصانع ،بل يكون
دلي ً
ال عىل وجوده ،وعىل استغنائه عن املوجد.
بيان ذلك:
أنه إن كان احتامل تكون الطائرة بدون ُمك ِّون ممتنع ًا ،فهذا ال يعني إال شيئا

واحدا أ ّن هلا صانع ًا.

وهذا الصانع إما أن نفرض أن له صانع ًا أو أنه ليس له صانع.
تم املطلوب وهو ثبوت صانع ال صانع له.
فعىل الفرض الثان ّ
األول ..نبحث عن صانعه إىل أن ينتهي األمر إىل (أول صانع
وعىل الفرض ّ
موجود) :وحينها فإن (أول صانع موجود) ال موجد له بال إشكال ألنا فرضناه
الصانع األول ،وهذا هو ربنا..
إذ القول بأنه (أول صانع) وأن (له صانعا) تناقض ّبني ،فال بد أن يكون
(موجودا دون أن يوجده أحد).
فإنا ملا فرضنا أنه أول موجود ،يمتنع أن يكون له موجد.
نعم يثبت هبذا أنه موجود غِّي مسبوق بالعدم ،غِّي حمتاج إىل أحد..
وهبذا يتضح أن اخلالق تعاىل عىل الفرضني هو خالق كل يشء غري خملوق وال

مسبوق بالعدم ..وهو إله املسلمني.
بعبارة أخرى:
أ ّنه إن كان ال بد (بحسب التسلسل املنطقي) أن نؤمن بأن أول خملوق قد
أوجده خالق ،فال معنى إلنكار ال بدية اإليامن بحجة أنه سيولد لنا سؤاال ثانيا ،إنام
جيب ان نؤمن بذلك ثم نبحث عن جواب السؤال الثان.
وبعبارة ثالثة:
إن كانت نتيجة املعادلة  2 = 1 + 1ومل نعرف تفاصيل الرقم  2فال يعني هذا
إنكار كون النتيجة  2بل ال بد من اإليامن هبا ثم البحث عن تفاصيل الرقم.2
وبعد التسليم بأنه ال بد من خالق للكون كام ال بد من صانع للطائرة ،ينتقل
الكالم لصفات هذا اخلالق..
وال يمكن رفع إشكال التناقض إال بكون اإلله خالق ًا غِّي خملوق ،غِّي
مسبوق بالعدم ،خالق األشياء ال من يشء ،وهو إهلنا وربنا اهلل تبارك وتعاىل أحسن
اخلالقني.
ليس عىل امللحدين إال التأمل يف كلامت املعصومني ^ ..وال سبيل لنقلها
كلها ههنا وهي معروفة مشهورة ..وكلها ترشد العقل إىل سبيله..
لقد رصحوا ^ بذلك ..فعن الرضا × :بِ ُصنْ ِع اهلل يستَدَ ُّل َع َلي ِه َوبِالْ ُع ُق ِ
ول
ْ
ُ ْ
ُت ْع َت َقدُ َم ْع ِر َفتُه(.)1
ما أمجل هذه العبائر:

( )1توحيد الصدوق .35

رص ُع ُل ِ
َّاك ج ِه ُلوا األَسباب واملع ِاين ِيف ِ
اخل ْل َقة ِ ..فخر ُجوا بِق ْ ِ
إِ َّن ُّ
وم ِه ْم إِىل
الشك َ َ
ْ َ َ َ َ َ
ود حتَّى َأ ْنكَروا َخ ْل َق األَ ْشي ِ
ِ
ود وبِضع ِ
اجلح ِ
ف بص ِائ ِر ِه ْم إِىل ال َّتك ِْذ ِ
اء َوا َّد َع ْوا
يب وا ْل ُعنُ َ
ْ
ُ ُ
َ
ُ
اإل ْمه ِ
ال َال َصنْ َع َة فِ َيها َو َال َت ْق ِد َير وال ِحكْمة ِم ْن ُمد ِّب ٍر وال صانِع...
َأ َّن َتك َُّو َهنَا بِ ْ ِ َ
ت َأ ْت َق َن
ف ُه ْم ِيف ضال ِهل ْم وغ ِّي ِه ْم وجت ِرب ِه ْم ب َِمن ِْز َل ِة ُع ْم َيان َد َخ ُلوا َدار ًا َقدْ ُبن ِ َي ْ
ِ
ِ
بِنَاء َو َأ ْح َسنَ ُه و ُف ِرش ْت بِأ ْحس ِن ال ُف ُر ِ
يش ٍء ِم ْن ذلِك م ْو ِضع ُه
ش وأ ْفخره ..و ُوضع ُكل ْ
عىل صو ٍ
اب ِمن ال َّت ْق ِد ِير و ِحكْم ٍة ِمن التَّدْ بِ ِري فجع ُلوا يرت َّد ُدون فِيها ي ِمينا و ِشامال،
ِ
َ
رصون ُبنْية الدَّ ِار وما
وي ُطو ُفون ُب ُيوهتا إِ ْدبارا وإِ ْقباالْ َ ،
حم ُجو َب ًة أ ْب َص ُار ُه ْم َعن َْها ،ال ُي ْب ُ
ِ ِ
اليش ِء ا َّل ِذي قدْ ُو ِضع م ْو ِض ُع ُه و ُأ ِعدَّ ل ِ ْلحاج ِة إِل ْي ِه َو ُه َو
ُأعدَّ فيهاَ ،و ُر َّب َام َع َث َر َب ْع ُض ُه ْم بِ َّ ْ
ج ِ
اه ٌل لِ ْل َم ْعنَى فِ ِيه َو َمل ِا ُأ ِعدَّ َو َمل ِا َذا ُج ِع َل ك ََذلِ َ
ك ،فتذ َّمر وتس َّخط وذ َّم الدَّ ار وبانِيها.
َ
اخل ْل َق ِة و َثب ِ
َار ِهم ما َأ ْنكَروا ِمن َأم ِر ِ
ِ
ِِ
ات
َ َ
َف َهذه َح ُال َه َذا ر
ْ ْ
ُ
الصنْف ِيف إِ ْنك ِ ْ َ
الصنْ َعة(..)1
َّ

ِ
يع ُع ُق ُ
ين َج ْحدَ ُه
ول املُ َت َفك ِرر َ
ومسك اخلتام ..عن أمري املؤمنني ×َ :و َال ت َْستَط ُ
ِ
ِ
ات و ْاأل ْر ُض فِ ْطرت ُه وما فِ ِ
الصانِ ُع هل ُ َّن فال
السامو ُ
يه َّن وما ب ْين ُه َّن و ُهو َّ
أل َّن م ْن كانت َّ
مدْ فع ل ِ ُقدْ رتِه(.)2
صدق عيل بن أيب طالب أمري املؤمنني ..فإهنم وإن جحدوا اخلالق بألسنتهم،
إال أنه ليس للعقل أن جيحده تعاىل ،فكل ما يف الساموات واألرض يرشد إليه..
تبارك وتعاىل أحسن اخلالقني..

( )1توحيد املفضل ص 44وما بعدها.
( )2توحيد الصدوق ص.32

بسم اهلل الرمحن الرحيم

()1

اإلحلاد اجلديد..
إنه حماولة حديثة بلغة عرصية إلحياء (اإلحلاد البائد) بعدما استشعر أبناؤه
أن نِّياهنم قد خبت ،ودعوهتم قد وهنت ..فانطلقوا عرب مقولة (خري وسيلة للدفاع
هي اهلجوم) ..لكنهم مل يوفقوا يف ذلك ايضا..
هذه مناظرة جرت قبل حوايل  1250سنة من اليوم ..ننقلها (باملحاكاة) إىل
عرصنا احلارض ،فنرى أن (امللحدين اجلدد) ال يزيدون عن أسالفهم شيئا يف العلم
أو التع ّقل ..وإن زادوا عنهم شيئ ًا فبالعناد واملكابرة..
املناظرة جرت بني اإلمام السادس من أئمة العرتة الطاهرة ،اإلمام جعفر بن
حممد الصادق × ،مع أحد (الزنادقة) ل ُتختتم بإيامن الزنديق بعدما هتاوت
إشكاالت اإلحلاد وس ّلم يف نتيجة املناظرة بام قاله الصادق ×..
نستخلص كلامت بعض هؤالء امللحدين املعارصين لنضعها جوابا يف هذه
املناظرة كي يتبني اخليط االبيض من االسود..

يروي الشيخ الكليني يف كتاب الكايف الرشيف فيقول:
قال أ ُبو ع ْب ِد اهلل × ل ِ ِّلزن ِْد ِيق :أت ْعل ُم أ َّن ل ِ ْأل ْر ِ
حتتا وف ْوقا؟
ض ْ
قال :نع ْم.
( )1نرش هذا املقال يف الثامن من صفر  1439للهجرة.

حتتها؟
قال :فدخ ْلت ْ
قال :ال.
حتتها؟
قال :فام ُيدْ ِريك ما ْ
ِ
َ َ َ
يش ٌء.
قال :ال أ ْدري ،إِ َّال أ رين أ ُظ ُّن أ ْن َل ْي َس َ ْحتت ََها َ ْ
فقال أ ُبو ع ْب ِد اهلل ×َ :فالظَّ ُّن َع ْج ٌز ملَ ِا َال ت َْس َت ْي ِق ُن(.)1
القاعدة األوىل:
الظن عجز مقابل لليقني .فامذا عند امللحدين؟
يتحفنا علامء العرص احلديث اليوم بكثري من النظريات العلمية التي تصيب
تارة وختطئ أخرى ،وتبتني تارة عىل (حقائق دامغة) ومس ّلامت ال تقبل الشك
تساهم يف زيادة الوعي عند الناس أو يف تطور البرش يف ما حيتاجونه يف حياهتم..
وتبتني أخرى عىل (ظنون أو أوهام) تثبت صحتها مرة وسقمها أخرى..
يتحدث عاملا الرياضيات والفيزياء امللحدين (ستيفن هوكنغ Stephen
 )Hawkingو(ليوناردو ملودينو  ،)Leonard Mlodinowواألول هو أحد أبرز
علامء الفيزياء النظرية عىل مستوى العامل ،يتحدثان كام جمموعة كبرية من العلامء عن
النظرية العلمية  Mوالتي يتوقع الكثري منهم أن تكشف أبعادا غري مسبوقة يف
جماالت الفيزياء ،فيقوالن:
حسب النظرية (إم) فإن الكون الذي نعيش فيه ليس هو الكون
الوحيد.

( )1الكايف ج 1ص.73

وبدال من ذلك ،فإهنا تتنبأ بأن هناك عدد ًا كبِّي ًا من األكوان التي
ُخلقت من العدم ،وال يتط ّلب خلقها تدخالً من إله أو من كائن
فوق طبيعي.
وباألحرى ،فإن تلك األكوان املتعددة تنشأ بشكل طبيعي من
القانون الفيزيائي .إهنا تنبؤات العلم(.)1
وبغض النظر عن عقيدتنا الدينية يف وجود أكوان أخرى من عدمها ،نسأل
هذين (العاملني) سؤال اإلمام الصادق × :ما يدريكم بتلك العوامل؟
وأنتم تقولون:
ما زال البرش حياولون لآلن ّ
حل شفرة طبيعة النظرية (إم) ،لكن
هذا قد لن يكون ممكن ًا(.)2
إنكم إذا مل تتمكنوا من حل شفرة النظرية التي تتحدثون عنها ،بل حتتملون
أن يكون حلها غري ممكن أبدا! ثم تعتمدون عليها يف إثبات (وجود أكوان) غري هذا
الكون ،وتضيفون لذلك أن هذه األكوان قد (خلقت من العدم) دون خالق!
يدور بني الوهم أو الظن..
إنه كالمكم مع عدم وجود إثبات يف أيديكم
ُ
(والظن عج ٌز ملا ال تستيقن) ..فثبت عجزكم عن إثبات ما تزعمونه من تكون
األكوان بال خالق.
يقول تعاىل يف كتابه﴿ :ما أ ْشهدْ ُهتم خ ْلق الساموا ِ
ت و ْاأل ْر ِ
ض وال خ ْلق
َّ
ُْ
( )1التصميم العظيم ص.18
( )2التصميم العظيم ص.144

أ ْن ُف ِس ِهم﴾(.)1
فإذا سئل هؤالء كام سئل الزنديق :هل شهدتم خلق الساموات واألرض؟
يقولون :كال.
فنقول :فكيف تعلمون أهنا خلقت من العدم؟ وكيف تعلمون أنه ليس هلا
خالق؟
إن (الظن عجز) وأنتم عاجزون.

ِ
ِ
السامء؟
ُث َّم قال أ ُبو ع ْبد اهلل :أ فصعدْ ت َّ
قال :ال.
قال :أ فتدْ ِري ما فِيها؟
قال :ال.
قال :عجبا لك! مل ت ْب ُل ِغ املْ ْ ِ
رشق ومل ْ ت ْب ُل ِغ املْ ْغ ِرب ومل ْ تن ِْز ِل ْاأل ْرض ومل ْ ت ْصع ِد
ْ
ِ
ِ
ْت َجاحدٌ بِام ف ِ
السامء ،و َمل ْ َ ُجت ْز ُهن َ
يه َّن؟!
ف َما َخ ْل َف ُه َّنَ ،و َأن َ
َاك َفتَ ْع ِر َ
َّ
َ
ف؟!
َي َحدُ ا ْل َعاقِ ُل َما َال َي ْع ِر ُ
َو َه ْل َ ْ
ِ
قال ِّ ِ
َ
َِّي َك(.)2
الزنْد ُيقَ :ما َك َّل َمني ِ َهب َذا أ َحدٌ غ ْ ُ
جمددا مع امللحدين الشهريين هوكنغ وملودينو..
( )1الكهف .51
( )2الكايف ج 1ص.74

لنوجه هلام سؤاال خمتلفا هذه املرة..
ّ
(ج َسيامت) فيام بينها؟
نقول :هل يمكنكام أن تعرفا ما هي نتيجة تفاعل ثالث ُ
جييبان برصيح العبارة:
نحن ال نستطيع حتّى أن ّ
نحل بالضبط معادالت ثالثة جسيامت أو
أكثر تتفاعل فيام بينها(.)1
فنسأهلم جمددا عن تفاصيل اجلسيم فيقوالن:
إن كائن ًا فضائي ًا يف حجم اإلنسان سيحتوي عىل حوايل ألف ترليون
ترليون ُجسيم حتى لو كان إنسانا آليا ،فسيكون من املستحيل ّ
حل
املعادالت والتنبؤ بام سيفعله(.)2
ٍ
جسيامت
إذا كان هؤالء (العلامء) عاجزين عن إدراك نتيجة التفاعالت بني
يتضمن جسم اإلنسان منها ألف ترليون ترليون جسيم! فمن أين هلم أن يدركوا أن
حمرك؟ وأنه ليس هلا خالق؟
ليس هلذه (اجلُسيامت) ّ
وهل َيحد العاقل ما ال يعرف؟
إال أن يكون غري عاقل!
استيْقنتْها أ ْن ُف ُس ُهم﴾(!)3
أو أهنم﴿ :جحدُ وا ِهبا و ْ
ثم كيف هلم أن ينكروا اخللق إن مل يعرفوا املصلحة فيه؟
( )1التصميم العظيم ص.214
( )2التصميم العظيم ص.214
( )3النمل .14

فهل ساغ ملن جهل احلكمة يف ٍ
يشء يراه أمامه أن ينكر أن له خالقا فيجحده
مقر بعجزه عن العلم واملعرفة؟
وهو ٌّ
علمي إن قلنا ّ
أن
أيكون كالمهم علميا وهم مقرون بالعجز؟! وكالمنا غري
ّ
احلكيم ال يفعل إال ِحل ْكمة؟
إهنا القاعدة الذهبية الثانية :هل َيحد العاقل ما ال يعرف؟!

فقال أ ُبو ع ْب ِد اهلل × :فأنْت ِم ْن ذلِك ِيف ش ٍّك ،فلع َّل ُه ُهو ولع َّل ُه ل ْيس ُهو؟
الزن ِْد ُيق :ولع َّل ذلِك!
فقال ِّ

ِ
الر ُج ُل ل ْيس مل ِ ْن ال ي ْعل ُم ُح َّجة عىل م ْن ي ْعل ُم ،وال
فقال أ ُبو ع ْبد اهلل × :أهيا َّ
ُح َّجة ل ِ ْلجا ِه ِل(.)1
هنا نرتك هذين امللحدين ونوجه السؤال اىل امللحد الشهري اآلخر بروفيسور
الفيزياء والفلك فيكتور ستينغر  Victor Stengerالذي ينفي يف كتابه عن اهلل تعاىل
أن يكون اهلل خالق الكون(..)2
فنقول له:
هل (النظريات العلمية) التي تعتمدون عليها وتزعمون أهنا أوصلتكم لعدم
وجود اهلل هي نظريات قطعية؟ فهل تزعمون أنكم (عاملون حق ًا) بال احتامل اخلطأ
واالشتباه؟
( )1الكايف ج 1ص.74
( )2كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.197

جييب ستينغر:
علينا هنا االقرار واالعرتاف بأن النامذج والنظريات العلمية مهام
كانت (جيدة اإلثبات) تظل إبداعات برشية وعرضة للتغيِّي عىل
يد التطورات املستقبلية(.)1
يقر فيه
ستينغر هذا نفسه يدعي عدم وجود اهلل تعاىل! يف نفس الوقت الذي ّ
باجلهل و(بالفراغات املوجودة يف املعرفة العلمية) (.)2
نسأله جمددا:
هل نزل بك املوت فعلمت أن ليس هناك حياة بعده؟ وليس هناك عقاب أو
ثواب؟
جييب بالنفي رسيعا.
لكنه يعود فيقول:
االحتامل العقالين للحياة بعد املوت أقرب للصفر .ولكن يمكن
للعلم عىل األقل أن يؤكد لنا أن الكثِّيين الذين اختاروا عبادة اإلله
اخلطأ لن يتعذبوا لألبد ..سريقدون بسالم (.)3
القاعدة الذهبية الثالثة تأيت رسيع ًا( :ال حجة للجاهل) و(ليس ملن ال يعلم
حجة عىل من يعلم).

( )1كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.41
( )2كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.24
( )3كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.242

فأي علم حديث يمكنه له أن يؤكد أن فالناً لن يتعذب بعد املوت؟ وأي
اختبار علمي أجراه هؤالء أكد هلم عدم وجود حياة بعد املوت؟
وأي قانون فيزيائي يؤكد ذلك؟
لقد أطاحت هذه القاعدة بستينغر وزمالئه :ال حجة للجاهل!

قال أ ُبو ع ْب ِد اهلل × :يا أخا أ ْه ِل ِم ْرص َت َف َّه ْم َعنري َفإِنَّا َال ن َُش ُّ
ك ِيف اهلل َأ َبد ًا.
ان؟ و َي ْر ِج َع ِ
ان َف َال َي ْش َتبِ َه ِ
الش ْمس وا ْلقمر وال َّل ْيل والنَّهار َيلِ َج ِ
أما ترى َّ
ان َق ِد
ْ
اض ُط َّرا ل ْيس هلُام مكان إِ َّال مك ُاهنُام؟
ان عىل أ ْن ي ْذهبا فلِم ير ِجع ِ
فإِ ْن كانا ي ْق ِدر ِ
ان؟ وإِ ْن كانا غ ْري ُم ْضط َّر ْي ِن فلِم ال
ْ
ي ِص ُري ال َّل ْي ُل هنارا والنَّه ُار ل ْيال؟
ِ
َ َ
رص إِ َىل َد َو ِام ِه َامَ ،وا َّل ِذي ْ
ْ
مها َأ ْحك َُم ِمن ُْه َام
اض َط َّر ُ َ
اض ُط َّرا َواهلل َيا أ َخا أ ْه ِل م ْ َ
َ
ْرب.
َوأك َ ُ
الزن ِْد ُيق :صد ْقت.
فقال ِّ
ُث َّم قال أ ُبو ع ْب ِد اهلل × .. :ا ْلق ْو ُم ُم ْضطرون يا أخا أ ْه ِل ِم ْرص.
ِ
ِ
السام ُء عىل ْاأل ْر ِ
ض؟ ِمل ال
السام ُء م ْر ُفوعة و ْاأل ْر ُض م ْو ُضوعة؟ مل ال ي ْس ُق ُط َّ
مل َّ
تنْح ِدر ْاألر ُض فوق طِب ِ
اقها وال يتامسك ِ
ان وال يتامس ُك م ْن عل ْيها؟
ْ
ُ ْ
الزن ِْد ُيق :أ ْمسك ُهام اهلل ر ُهبام وس ِّيدُ ُمها .
قال ِّ

الزن ِْد ُيق عىل يد ْي أ ِيب ع ْب ِد اهلل ×(.)1
قال :فآمن ِّ
بعد املقدمات الثالثة:
 .1الظن عجز.
 .2وليس للعاقل أن جيحد ما ال يعرف.
 .3ال حجة للجاهل عىل العامل.
تأيت النتيجة الذهبية:
سِّيه.
اهلل تعاىل خالق الكون ُ
وم ر ُ
كيف ذلك؟
الشمس والقمر ال يشتبهان ..الليل ال يصري هنارا ..السامء ال تسقط عىل
االرض ..كل ما جيري يف الكون جيري وفق نظام تكويني دقيق ال ُيعقل أن ال يكون
مقرون بالعجز عن إدراك هذا وغريه ..كام تقدّ م ..وال بدَّ أن
له مد ربر ،وامللحدون ّ
يكون الصانع واملد رب ُر حكي ًام عامل ًا حي ًا غني ًا ...وليس سوى اهلل تعاىل.
نضيف هلؤالء امللحدين زميال (ال أدريا) لنستعني بكلامته يف تأكيد هذه
املعان ،إنه (برايان غرين  )Brian Greeneأستاذ الفيزياء والرياضيات يف جامعتي
كولومبيا وكورنيل ،يقول يف كتابه الذي حاز عىل جائزة آفاينتيس  Aventisللكتب
العلمية من بني  117كتابا علميا..

( )1انتهى مورد الشاهد من احلديث الرشيف ،يف الكايف ج 1ص.73

يقول برايان غرين :Brian Greene
ال يوجد أي تفسِّي ملاذا يتكون عاملنا من هذه اجلسيامت وهبذه
الكتلة وشحنات القوى بالتحديد(.)1
واحلديث عن العديد من اجلسيامت بام فيها الكواركات  Quarksوالتاو Tau
وامليون  Muonوغري ذلك..
ومثله عامل فيزياء اجليسيامت ايزيدور اسحق رايب Isidor Isaac Rabi
عمن أمر بإجياد هذه اجلسيمة؟!(.)2
احلاصل عىل جائزة نوبل ،الذي يتساءل ّ

يقول غرين :Greene
ربام علينا أن نتقبل أنه بعد الوصول ألعمق املستويات املمكنة التي
يقدمها العلم ،ال زالت هناك مع ذلك أمور يف الكون من دون
تفسِّي.
وربام علينا أن نتقبل أن هناك سامت معينة للكون هي عىل ما هي
عليه بالصدفة ،أو نتيجة حادث ،أو هي اختبار إهلي(.)3
( )1الكون األنيق ص.26
( )2الكون األنيق ص.22
( )3الكون األنيق ص.419

الصدفة واحلادث تم استبعادمها سابقا ،فال يبق إال اهلل تعاىل.

يقول غرين :Greene
تم اكتشاف بعض أهم أرسار الطبيعة خالل املائة عام املنرصمة...
تلك اجلواهر التفسريية قد فتحت آفاق ًا عىل عامل كنا نتخيل أننا
نعرفه.
إال أننا مل نتمكن حتى من خت ّيل عظمته(.)1
ما صار اآلن (أرسارا) من أرسار الطبيعة كشفه العلم كان يف يو ٍم ما (فوق
اخليال) ،فلو ساغ نفي ما ال نعرف وال نتمكن من ختيل عظمته لكان لزاما علينا
إبطال هذه العلوم التي بني أيدينا كلها.
لكن العاقل (ال جيحد ما ال يعرف) ،وليس ألحد منهم أن جيحد اهلل تعاىل
وإن عجز عن (ختيل عظمته)!

ينقل براين  Brianعن نيوتن  Newtonقوله:
األمر الذي ال يمكن تصوره هو أن تقوم مادة جامدة غِّي حية من
دون وساطة من أي يشء آخر ليس مادي ًا بالتأثِّي يف مادة أخرى من

( )1الكون األنيق ص.420

دون اتصال متبادل..
األمر املنايف للعقل بالنسبة يل لدرجة أنني واثق أال أحد له كامل
القوة الفكرية يف االمور الفلسفية سيقع يف هذا ،وال بد للجاذبية
من عامل مسبب يؤثر باستمرار وفقا لقوانني معينة ،لكن سواء
كان هذا العامل مادي ًا أو غِّي مادي ،فقد تركت هذا لعناية
قرائي(.)1
يضع نيوتن  Newtonيده عىل اجلرح ليقول أنه ال بدّ من قانون (السببية)
للقراء
و(العل ّية) فال ُبدَّ للجاذبية من (عامل مس ّبب) ..وإذا ما ترك نيوتن ّ Newton
ٍ
يب قال يوما
حتديد املؤثر يف كل
متأثر نجد أن من الكفاية بمكان االستعانة بأعرا ٍّ
عبارة خ ُلدت يف التاريخ حني نطق قائال:
إِ َّن ا ْلب ْعرة تدُ ل عىل ا ْلب ِع ِري ،وآثار ا ْلقد ِم تدُ ل عىل املْ ِس ِري.
فه ْيكل ُع ْل ِو ٌّي ِهب ِذ ِه ال َّلطاف ِة ،وم ْركز ُس ْف ِ ٌّيل ِهب ِذ ِه ا ْلكثاف ِة ،أ ما يدُ َّال ِن عىل
الصانِ ِع ْ
اخلبِري؟!
َّ

( )1الكون األنيق ص.74

بسم اهلل الرمحن الرحيم

()1

َّاس إِنَّا خل ْقنا ُك ْم ِم ْن ذك ٍر و ُأنْثى
قال اهلل تعاىل يف سورة احلجرات﴿ :يا أهيا الن ُ
وجع ْلنا ُكم ُشعوبا وق ِ
بائل لِتعار ُفوا إِ َّن أكْرم ُك ْم ِعنْد اهلل أتْقا ُك ْم إِ َّن اهللَّ عليم
ْ ُ
خبري﴾(.)2
لك ّن هذا التعارف (انقطع) مع أكثر املتجاهرين بجحود اهلل تعاىل:
امللحدون..
حول هؤالء أنفسهم إىل أعضاء غِّي مرغوب هبم يف املجتمع ،حتى
لقد ّ
تكونت لدهيم عقدة النقص ودفعت هبم إىل رفع الصوت عالي ًا مصطنعني املظلومية
ّ
متظاهرين بالوداعة واملساملة..
عصيب إن أدخلت نفسك
أمر
ٌ
فأن تكون شخصا (منبوذا) يف املجتمع هلو ٌ
فيه وكابرت حتى مل تعد تعرف طريقا للخروج منه..
لكن ..هل امللحد (منبوذ) فعال؟
ما الذي نسمعه إذا عن تنامي ظاهرة اإلحلاد؟! كيف جيتمع هذان األمران؟!
رغم أن بعض الدراسات حتاول الرتويج لتنامي ظاهرة اإلحلاد ،إال أن
دراسات أخرى تنفي ذلك متاما وبشدة..
يتحدث الديموغرايف اريك كوفامن  Eric Kaufmanكام ينقل عنه موقع
 CNNاالنجليزي يف مقال عن اإلحلاد منشور بتاريخ  9نوفمرب  2006عن تزايد
( )1نرش هذا املقال يف العارش من صفر  1439للهجرة.
( )2احلجرات .13

سكان العامل املتدينني ،ألن األجيال الشابة يف العامل النامي ترفض العلامنية.
ويتوقع ضعف احلالة العلامنية يف منتصف القرن احلادي والعرشين يف اوروبا
وامريكا بشكل كبري..
ومثله تشري التقارير الواردة من الدول العربية كليبيا نموذجا ..فيتضمن
تقرير  CNNبتاريخ  6يناير  2016قوهلم:
أن تكون ملحدا يف ليبيا ،يعني أن تعيش حياتا حمفوفة باملخاطر..
فأنت يف جمتمع ال يقبل أبدا بوجود ملحدين داخله..
لكن ..ما هي نظرة امللحدين أنفسهم؟
نذهب مبارشة إىل واحد من رموزهم البارز :فيكتور ستينغر Victor
 :Stengerبروفيسور الفيزياء والفلك ،الذي لطاملا هتجم عىل املعتقدات الدينية
وأساء هلا بطرق خمتلفة ،يقول يف كتابه عن اهلل:
آراء امللحدين ،أحرار الفكر ،واإلنسانيني ،نادر ًا ما تستشار وكثِّي ًا
ما تستهجن .واملعنى هو أن امللحدين واإلنسانيني هم بشكل ما
أعضاء غِّي مرغوب هبم يف املجتمع .أشخاص لن ترغب بدعوهتم
إىل منزلك(.)1
حيس هؤالء (امللحدون) بالعزلة فعال ..والعزلة الفكرية يف الواقع قد
إذا ّ
تكون أشدّ بكثِّي من العزلة االجتامعية.
لكن هل تتحمل املجتمعات الدينية مسؤولية عزلة امللحدين؟ أم أن
( )1كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.188-187

امللحدون أنفسهم هم السبب يف ذلك؟
فكري هائل بإنكاره (ربه) و(نفسه التي
إن امللحد قد أوقع نفسه يف عصف
ٍّ
بني جنبيه) ،فجعل من نفسه كائن ًا غريب ًا يف املجتمع ،ما أدى به شيئا فشيئا إىل العزلة
التي يتحدثون عنها.
إجتامعي بطبعه يميل للتعامل مع سائر اخللق عىل أن ال خيرجوا
إن اإلنسان
ٌّ
عن حدود معينة من أنامط التفكِّي السوي ،ولذا حيذر العقال ُء من (املجنون)
و(األمحق) ألن اخللل الفكري الذي يصيبهام َيعل موارد الرضر املتأتية منهام عىل
مستوى عال من اخلطورة..
وقد أحلق كثري من الناس (امللحدين) هباتني الفئتني ،وما ذلك إال ملا ملسوه
ٍ
ترصفات أشد غرابة
من (عجائب وغرائب) تكاد ال ُتصدّ ق ..ال يؤمن معها من
منهم..
فإن مما ينكره امللحدون أمورا ُعرف عنهم إنكارها ،كإنكارهم للخالق
واملعاد والثواب والعقاب..
وأمورا مل تشتهر عنهم كثريا نشري لثالثة منها:

وتشبيههم اإلنسان باآلالت! وهذا من عجائبهم!
يقول عاملي الرياضيات والفيزياء امللحدين (ستيفن هوكنغ Stephen
 )Hawkingو(ليوناردو ملودينو :)Leonard Mlodinow
يبدو أننا لسنا أكثر من آالت بيولوجية ،وأن اإلرادة ُ
احل َّرة ُجم َّرد

وهم(.)1
إذا ليس يف اإلنسان يشء وراء املادة ،فهو (آلة بيولوجية) متاما ك(الروبوت)
الذي صنعه اإلنسان!
حرة) ..إن ذلك وهم وخيال!
وليس لإلنسان (إرادة ّ
أما زميلهم يف اإلحلاد فيكتور ستينغر ( Victor Stengerبروفيسور الفيزياء
والفلك) فيحاول اإلطاحة ببدهيية وجود (الروح) يف اإلنسان :يقول يف كتابه عن
اهلل:
ترجح وفرة من األدلة التجريبية اليوم أن العقل هو يف الواقع جمرد
ظاهرة سطحية هلذه املادة! فاملادة وحدها تبدو قادرة عىل إجراء كل
الفعاليات التي كانت تنسب تقليديا إىل الروح .والبيانات ال
تطالب بأي عنرص روحي.
إن نتيجة أننا (نحن) جمرد أجساد وأدمغة مركبة من ذرات وال
يشء أكثر ربام يكون جديدا جدا ،مقلقا جدا مع التصورات
الشائعة ليكون متضمنا يف املعارف العامة.
ولكن لو كنا بالفعل نملك نفسا خالدا أو نفسا مادية ذات صفات
خاصة ال يمكن أن توجد يف املادة اجلامدة ،فيجدر بنا توقع أن نجد
أدلة عليها(.)2
ليعود وخيلص إىل النتيجة التالية:
( )1التصميم العظيم ص.44
( )2كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.86

بعد أكثر من قرن من املحاوالت الفاشلة إلجياد أدلة علمية مقنعة
عىل النفس اخلالدة غِّي املادية التي يبحث عنها املعظم ،يبدو غِّي
حمتمل جد ًا أهنا -واإلله الذي يمدنا هببة كهذه -موجودة! (.)1
ويقول:
العمليات العقلية البرشية واحليوانية تبدو لنا كام يتوقع لو مل تكن
هناك روح أو مركب غِّي مادي آخر(.)2
ويقول:
ال يزال الداالي الما يعتقد بثنائية العقل واجلسد التي ال يدعمها
العلم! (.)3
ويقول:
احلقيقة الظاهرة اليوم أن البرش هم بالفعل مكائن بيولوجية هي
نتيجة للصدفة(.)4
فال نفس وال روح وال إرادة ..اإلنسان آلة متاما! وفوق ذلك ..بالصدفة!
لقد خالف يف ذلك (الوجدان) ..ومهام يكن تعريف العلامء للعلم فإن
الوجدان من أقوى األدلة عند عامة الناس ،فإن سألت شخصا ما الدليل أنك
( )1كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.104
( )2كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.105
( )3كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.239
( )4كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.226

موجود؟ يقول لك الوجدان!
وقد أخرج هؤالء الوجدان عن االعتبار..
كأهنم يقولون لإلنسان ..إن رصت شفاف ًا ال تُرى مث ً
ال ومل يتمكن العلم من
مادي فال يصح لك ان تعتقد أنك موجود ،بل عليك حينها
إثبات وجودك بطريق
ّ
أن تنكر وجودك أص ً
ال!
فكيف ال (يتنفر) الناس من امللحدين وحال (العلامء) منهم كام ترى؟!

ودعواهم أن هذه شخصيات خيالية ال واقع هلا..
ففض ً
ال عن إنكار أب البرش آدم وأمهم حواء ..وهو ما عرف عن مجاعة
منهم ،ترقوا يف ذلك لينكروا وجود إبراهيم وموسى وعيسى وغريهم من األنبياء!
يقول فيكتور ستينغر :Victor Stenger
باختصار فإن قصص موسى وخلفائه املبارشين هي أساطِّي
بالتأكيد ،ففي ميدان العلم غياب األدلة التي تتطلبها فرضية ما
يشكل ختطئة هلذه الفرضية.
بعد موسى وإبراهيم (وهو عىل األرجح شخصية أسطورية أيض ًا)
(..)1
وينقل عن وليام ديفر :William Dever

( )1كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.182

 ..مل يظهر عىل االطالق أي دليل عىل موسى ،أو بالفعل عىل وجود
بني إرسائيل يف مرص ،وعىل اخلروج والتيه يف الربية(..)1
ويقول:
يف اجتامع حديث يف روما ،أعلن عامل اآلثار نيلز بيرت ملتيش أن
البيانات اآلثارية قد أكدت متام ًا أن مملكة داود وسليامن مل توجد
أبد ًا (.)2
وقد أنكر الكثري من امللحدين وجود عيسى أصال ،من (برونو باور Bruno
 )Bauerوغريه كام يف قصة احلضارة ،إىل كتب معارصة ككتاب (يسوع يف التاريخ
واألسطورة) وغري ذلك من كتب امللحدين.

التفوه بام َيعل املؤمنني يشككون يف
يصل االمر عند هؤالء امللحدين إىل ّ
القدرات العقلية هلؤالء امللحدين بشكل واضح..
يقول ستينغر  Stengerمثال:
هذا التحول من ال يشء إىل يشء هو أمر طبيعي وال يتطلب أي
فاعل! (.)3

( )1كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.181
( )2كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.183
( )3كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.129

ليصل إىل ما هو أغرب وأعجب فيقول:
باختصار :فاحلال الطبيعية لألشياء هي يشء بدال من ال يشء.
والكون الفارغ يتطلب تدخال فوق طبيعي ،وليس الكون امليلء!
وبالعمل املستمر وحده لفاعل خارج الكون مثل اهلل يمكن حلالة
من العدم أن تدوم!
وحقيقة أن لدينا شيئ ًا هي بالضبط ما نتوقعه لو مل يكن اهلل موجود ًا!
(.)1
لقد جعل الليل هنارا والنهار ليال! إذ صار عنده وجود االشياء يف الكون ال
يتطلب وجود اخلالق هلذه االشياء! وعدم وجودها يتطلب خالق ًا!
انه اهنيار كامل يف املنظومة العقلية والعلمية..
كأننا نقول:
لو كان ستينغر موجودا فلن يكون له كتاب ..لكن لو كان ستينغر غري
موجود وغري حقيقي فإننا سنرى كتابه!
وهكذا تصبح كل األفعال متوقفة عىل عدم وجود الفاعل هلا!
إذا من الطبيعي جدا أن يتحول هؤالء امللحدون املنكرون ألوضح احلقائق
إىل حاالت غِّي سوية يف املجتمع ،يتم نبذهم شيئ ًا فشيئ ًا ..فبعد إنكارهم هلل تعاىل
ولآلخرة أنكروا النفس والروح واإلرادة واألنبياء والقواعد العقلية واملنطقية!!
وكيف يثق اإلنسان بموضوعيتهم وبالنتائج التي يتوصلون إليها وهم

( )1كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.130

يصفون أغلب الباحثني بقوهلم:
معظم الباحثني يبدؤون عىل أمل القيام باكتشاف ذي أمهية سيعود
عليهم باملال والشهرة .وكثريا ما يكونون متقاعسني بالطبع عن
تقبل النتائج السلبية التي تتصف هبا يف العادة معظم البحوث.
قد يتجه الباحثون هلذا اىل تنقيب البيانات مستمرين يف البحث إىل
أن يقنعوا أنفسهم بأهنم قد وجدوا ما كانوا يبحثون عنه(.)1
إن ما يتحدث عنه ستينغر هو عني ما أصاب امللحدين ..فقد تقدّ مت يف
مقاالت سابقة ترصحياهتم بأهنم (يفضلون) كونا ال إله فيه ،ف َلووا عنق العلم
وأقنعوا أنفسهم بأهنم وجدوا اإلحلاد يف العلم( ،متقاعسني بالطبع) كام يقول ستينغر
عن تقبل النتائج التي يؤدي إليها كل علم وهو وجود خالق لكل خملوق..
فضال عن أنه يمكن أن يكون هؤالء أنفسهم ممن يسعى وراء (املال
وأهنم يروجون لكتبهم بقوة يف الرشق والغرب من أجل
والشهرة) كام يقولّ ،
الفائدة املادية او الشهرة وحب الظهور..
وما زاد الطني ب ّلة هو سوء اخللق الشديد عند هؤالء ..وهبوط مستوى
اخلطاب عندهم بشكل هائل..
يقول ُمن ِّظ ُرهم األول يف عرصنا ريتشارد دوكنز :Richard Dawkins
أنا ال أهاجم نوع معني من اآلهلة ،أنا أهاجم اهلل ،كل اآلهلة ،أي
نوع من اآلهلة ،كل ما هو خارق وماورائي أينام وحيثام وجد أو
( )1كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.30

سيوجد(.)1
ثم ينقل سخريتهم الالذعة من األديان مؤيدا زميله يف اإلحلاد عامل األعصاب
األمريكي سام هاريس  Sam Harrisفيقول:
مل يكن سام هاريس مبالغا يف سخريته عندما كتب يف هناية اإليامن:
 ..ال أريد أن أقول بأن املتدينني جمانني ،لكن معتقداهتم هي اجلنون
بعينه(.)2
فامذا ُيتوقع ممن أنكر اخلالق والوجدان واملسلامت التارخيية والقواعد العقلية
واملنطقية؟
أيتوقع امللحدون من املجتمعات البرشية شيئا سوى أن جتعلهم يف أدنى قائمة
(املنبوذين) اجتامعيا بعد أن نبذوا أنفسهم فكريا؟!

( )1وهم اإلله ص.38
( )2وهم اإلله ص.90

بسم اهلل الرمحن الرحيم

()1

روي عن النبي | أنه قالَ :أعدَ ى عدُ و َك َن ْفس َ ِ
ني َجنْ َب ْيك(.)2
ك ا َّلتي َب ْ َ
َ ر
ْ
ُ
ِ
َ
رص ُه وأ ْمرض
وعن أمري املؤمنني × يف هنج البالغةَ :م ْن َعش َق َش ْيئ ًا أ ْع َشى َب َ َ
ق ْلبه َفهو ينْ ُظر بِعني غ ِ ِ
َج ُر ِم َن اهلل بِز ِ
يحة وي ْسم ُع بِ ُأ ُذ ٍن غ ْ ِري س ِميعةَ ..ال َينْز ِ
َاجر
َِّي َصح َ
ُ ُ َ َ ُ َْ ْ
و َال يت َِّع ُظ ِمنْه بِو ِ
اعظ(..)3
ُ َ
َ َ
كل ٍ
فأمرض قلبه ،لذا تراه يف ّ
واد هييم ..يتخبط خبط
لقد عشق امللحدُ اإلحلا َد َ

عشواء ،وال هيتدي للحق سبيال..
فتارة يعرتف أن قوانني الكون (دقيقة وعظيمة) وتارة أخرى ينفي أن يكون
هلا (صانع عظيم)!
تبني مقدار التناقض ،الذي
فيام ييل مجلة من كلامت رموز اإلحلاد التي ّ
ب اإلحلاد فأعشى برص بعضهم وأعمى عيوهنم حتى مل تعد تنفعهم
أوصلهم إليه ُح ُّ
املواعظ..

هذه كلامت مجلة من امللحدين كـ(ستيفن هوكنغ )Stephen Hawking
و(ليوناردو ملودينو  )Leonard Mlodinowيف كتاهبام :التصميم العظيم،
( )1نرش هذا املقال يف اخلامس والعرشين من صفر  1439للهجرة.
ورام ج 1ص.59
( )2تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر املعروف بمجموعة ّ
( )3هنج البالغة (للصبحي صالح) ص.160

والفيزيائي (فيكتور ستينغر  )Victor Stengerيف كتابه :اهلل ..الفرضية الفاشلة!
والال أدري (برايان غرين  )Brian Greeneيف كتابه :الكون األنيق:
 .1يمكن فهم الكون ألنه حمكوم بقوانني علمية(..)1
 .2إن نظامنا الشميس لديه خصائص أخرى (حمظوظة) مل يكن من
املمكن أن تتطور اشكال احلياة املعقدة من دوهنا(..)2
 .3إذا كانت كتلة شمسنا أقل أو أكثر من  ،% 20فإن االرض
ستكون أبرد من املريخ أو أسخن من الزهرة(.)3
 .4معظم الثوابت األساسية يف نظرياتنا تبدو مضبوطة بدقة،
بمعنى أهنا لو ُعدر لت بمقادير بسيطة فإن الكون سيختلف كيفي ًا،
وسيكون يف حاالت عديدة غِّي مالئم لتطور احلياة(.)4
ُ .5تك رّو ُن قوانني الطبيعة نظام ًا منضبط ًا بدقة فائقة ...وإن مل توجد
تلك السلسلة من التوافقات املذهلة لتفاصيل القانون الفيزيائي
الدقيقة ،فسيبدو أنه لن يظهر أبد ًا ال البرش وال أشكال احلياة املامثلة
إىل الوجود(.)5

( )1التصميم العظيم ص.109
( )2التصميم العظيم ص.180
( )3التصميم العظيم ص.183
( )4التصميم العظيم ص.192
( )5التصميم العظيم ص.194

 .6من الواضح أن املعامالت الفيزيائية لبيئتنا لو كانت خمتلفة قليالً
ملا كانت احلياة كام نعرفها عىل األرض قد تطورت(.)1
 .7سيصبح العامل مكان ًا خمتلف ًا جد ًا إذا تغِّيت خواص املادة
وجسيامت القوى ولو تغِّي ًا طفيف ًا(.)2
ٍ
ٍ
كثرية هلؤالء يؤكدون فيها عىل أن تغيريا طفيفا يف
كلامت
هذه  7نامذج من
نظام الكون األسايس يؤثر عىل أشكال احلياة كلها ولن يكون هناك جمال لوجود
البرش وال أي حياة يف الوجود!
ويقر هبذا أغلب علامء العرص بمن فيهم امللحدون والال أدريون اآلخرون..
وهذا ما يستوجب عىل العقالء التفكري مليا ،إذ من الطبيعي أن تؤدي هذه
األقوال إىل االعتقاد بوجود خالق عظيم هلذا الكون الدقيق..
وال َيد العاقل بد ًا من االعتقاد باإلله بعدما يرى هذه الدقة املتناهية يف نفس
اإلنسان ويف الكون الفسيح..
وإذا ما احتججت بذلك عىل امللحدين فال يمكنهم إنكار أن كل الدالئل
تشري إىل اخلالق ،فيرصح هوكنغ  Hawkingوملودينو  Mlodinowبقوهلام:
مصمامن عىل يد خياط ماهر لدعم
يبدو أن كوننا وقوانينه كليهام َّ
وجودنا(..)3
( )1كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.141
( )2الكون األنيق ص.28
( )3التصميم العظيم ص.195

لكنهام رسعان ما يبادرا إىل نقض هذه الكلامت الذهبية التي أقرا هبا ،ونفي
ذلك عند احلديث عن أن اهلل هو اخلالق فيقوالن:
ليست تلك هي إجابة العلم احلديث(!)1
وإن سألتهام ملاذا؟
سينفيا أن يكون الكون مصمام ليالئم اجلنس البرشي!
ويقوال:
إن كوننا (قد) يكون واحد ًا من عدّ ة أكوان ،لكل منها قوانني
خمتلفة(!)2
وبالتايل يرجع األمر (بحسبهم) للصدفة ال للمصمم املاهر! رغم كل هذه
الدقة العجيبة.
إذا قد جعال احتامل وجود أكوان أخرى هلا قوانينها املختلفة سببا إلنكار
دليل اخللق!!
واحلال أنه عىل فرض وجود االكوان املختلفة التي تتعدد قوانينها ،فينبغي ان
يكون ذلك مؤيدا ألدلة وجود اهلل تعاىل ،فإنه يدل عىل عظمة اهلل تعاىل حيث خلق
أكوان ًا خمتلفة لكل منها قانوهنا اخلاص الذي يتكيف معها.
إن كالمهم يشبه قول الطفل :اجلمع بني الرقمني  2=1+1هو حساب
صحيح إن مل يوجد يف الدنيا أي حساب غريه!
( )1التصميم العظيم ص.197
( )2التصميم العظيم ص.197

لكن إن وجد مجع آخر مثل  4=2+2فإن اجلمع األول  2=1+1سيكون
خاطئا!!
إن احتامل تعدد األكوان أو اجلزم بوجودها ال يكون نافيا لكل الدقة
املوجودة يف الكون ،فإن كانت الدقة مس َّلمة يف ٍ
كون واحد لن يكون بإمكاننا نفيها
ُ
إن أثبتنا أكوانا أخرى! وستكون هي طريقا آخر إلثبات اخلالق.
جمددا ..السبب يف هذا التهافت ..أن امللحد عدو نفسه!

بعد أن يسلم امللحد بأن خلق الكون ال بدّ أن يكون وفق قوانني خاصة ،كام
يقول امللحدان هوكينغ وملودينو:
كيف يتم خلق جممل الكون من ال يشء؟ هلذا َيب أن يكون هناك
قانون كقانون اجلاذبية(..)1
تكاد تتصور أهنام قد اهتديا إىل من س ّن هذه القوانني ،إال أهنام يفاجئانك
بالقول أن:
بداية الكون كانت حمكومة بقوانني العلم ،وأن الكون ليس بحاجة
لالنطالق بمعرفة إله ما(..!!)2
وال ينقيض تعجبك إن سألتهم كيف ينبغي ان تكون البداية حمكومة للقوانني

( )1التصميم العظيم ص.215
( )2التصميم العظيم ص.165

وال تكون القوانني بحاجة إىل إله؟!
متسكهم بالتناقض يف قوهلم ّ
أن (جممل الكون) يمكنه أن يظهر من (ال
يزداد ّ
يشء) لكن (النجوم) وسائر األجسام ال يمكنها ذلك؟!
أي منطق وعلم يمكن استفادته من هذه الكلامت؟!
ففي كتاهبام:
أجسا ٌم مثل النجوم أو الثقوب السوداء ال تستطيع الظهور
لكن جممل الكون يمكنه ذلك...
وحسب من ال يشءّ .
ال توجد قيود عىل خلق جممل الكون .ألن هناك قانونا مثل
اجلاذبية ،فإن الكون يمكنه أن خيلق نفسه من ال يشء...
ليس من الرضوري أن نستحرض إهل ًا إلشعال فتيل اخللق ولضبط
استمرار الكون(.)1
وال يتمكن هؤالء من تفسري ظهور الكون الذي نعيش فيه بسبب وجود
قانون اجلاذبية ،وعدم ظهور أكوان جديدة تنطلق من الكرة األرضية كل يوم طاملا
أن قانون اجلاذبية ال يزال حمفوظا عىل األرض..
حياول بروفيسور الفيزياء والفلك فيكتور ستينغر  Victor Stengerالتخلص
من هذا اإلشكال بطريقة أكثر غرابة ..يقول:
فمن أين أتت قوانني الفيزياء؟  ...ال يوجد سبب يمنع قوانني
( )1التصميم العظيم ص.216

الفيزياء من أن تنشأ من داخل الكون نفسه! (.)1
مغاالة ستينغر يف اإلحلاد أوقعته يف التناقض الواضح:
 .1إذا كان الكون بحاجة إىل قوانني الفيزياء ليوجد.
 .2وقوانني الفيزياء ستنشأ من داخل الكون نفسه.
فتوقف الكون عىل وجود القوانني ،وتوقفت القوانني عىل وجود الكون!
ف اليشء عىل نفسه مستحيل عند كافة أهل املنطق والعقل ..لكن من
وتوق ُ
يدري ..لعل ستينغر  Stengerيلتزم بامكان حصول املستحيل كام بإمكان اجتامع
النقيضني!
الدجاجة تنتظر البيضة ..والبيضة تنتظر الدجاجة! والبيضة والدجاجة
موجودتان!
فال بدّ من وجود الدجاجة أوال ،أو البيضة أوال ،فإن كان وجود الدجاجة
متوقف عىل وجود البيضة ،ووجود البيضة متوقف عىل وجود الدجاجة ،ومل يوجد
أحدمها قبل اآلخر ،مل نكن لنرى دجاجا وال بيضا أبدا ،ولكننا ملا رأينا الدجاج
والبيض علمنا أن أحدمها قد تقدّ م يف الوجود عىل اآلخر.
ويف حالتنا كذلك ،وجود الكون متوقف عىل وجود القوانني ،ووجود
القوانني متوقف عىل وجود الكون ،ومل يوجد أحدمها قبل اآلخر ،النتيجة أننا لن
نرى كونا أبدا ،ولكننا نعيش يف الكون فعال ،فواحدة من املقدمتني باطلة ،وال بدّ
من موجد هلذه القوانني وإال مل تكن القوانني قد وجدت وال الكون .وليس اخلالق

( )1كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.125

عز وجل.
إال ر ّبنا ّ
حياول ستينغر  Stengerالدفاع عن فكرته بالقول:
إن أكثر قوانني الفيزياء أساسية ليست تقييدات لسلوك املادة .بل
هي تقييدات للطريقة التي قد يفرس هبا الفيزيائيون هذا السلوك(.)1
فيخلط بني (القانون) وبني (تفسري القانون) ،ليزعم أن (أكثر) القوانني هي
تفسريات للظواهر املوجودة وليست قوانني فعال.
لكن..
إذا كانت قوانني الفيزياء هي جمرد (تفسري لسلوك املادة) ،فإننا ننقل الكالم
لـ(سلوك املادة) نفسه وفق نظام معني ،وهذا هو القانون الذي كان ال بدّ منه
بحسب هؤالء العلامء.
فاجلاذبية مثال تفرس سقوط االجسام ،ولكن كالمنا ليس عن (تفسري
السقوط) إنام الكالم يف السقوط نفسه ،فالتفسري ال يكون سببا يف السقوط إنام يكون
رشحا وتوضيحا للجاذبية.
لكن من الذي أوجد (حقيقة اجلاذبية) و(سلوك املادة) يف سقوطها؟
هناك حقيقة وهي أن اجلاذبية موجودة واالجسام تسقط اىل االرض .وهذه
ال تتغري مهام كان (القانون الفيزيائي).
فمن أوجد هذه اجلاذبية؟
فإذا نقلنا الكالم اىل (سلوكيات املادة) نفسها ،ول ُيس ِّمها ستينغر بام شاء ،إذ
( )1كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.126

عليه أن خيربنا كيف خترج من الكون الذي توقف وجوده عليها؟!
وكيف لإلنفجار الكون أن يولد الكون دون أن يكون حمكوما لـ(سلوكيات
املادة) التي تولد منها االنفجار؟
كأنه يقول بعبارة أخرى :قانون اجلمع يفرس لنا كيف يكون  2=1+1وهذا
القانون برشي.
فنقول له :نعم (تفسري) كيفية كون  2=1+1أمر برشي ،لكن نفس كون
النتيجة  2هي أمر تكويني واقعي خارجي ،ال دخل لنا به ،إنام قد يكون لنا دخل يف
تفسريه.
فريجع األمر ال حمالة إىل الدور وإىل توقف اليشء عىل نفسه ..وال نجد من
امللحدين إال (تالعبا باأللفاظ) ال يسمن وال يغني من جوع.
حياول ستينغر الدفاع عن كلامته بام خيالف فيه سائر علامء الفيزياء..
فيقول:
نحن عادة ما نفكر يف قوانني الفيزياء كجزء من تركيب الكون.
ولكني أجادل هنا بأن قوانني احلفظ الثالثة الكربى ليست جزء ًا
من أي تركيب .بل إهنا تنبع من انعدام الرتكيب ذاته يف أول حلظة.
ال شك أن هذه الفكرة صعبة الفهم .وآرائي يف هذا املوضوع
بالذات ال يتقبلها إمجاع الفيزيائيني(..)1
كيف يريد امللحدون الذين يتمسكون بام يسمونه (العلم احلديث) منا أن
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نرتك (يقيننا) بديننا ألجل كلامت يرددها عامل فيزياء ملحد فاقد لإلنصاف
مقر بأهنا (آراء خاصة) ال يقبلها (إمجاع الفيزيائيني)!
واملوضوعية ،وهو ٌّ
إن ستينغر  Stengerيبقى عاجزا عن تفسري كيفية حتول (انعدام الرتكيب)
أي العشوائية التي يتحدثون عنها يف انطالق الكون إىل (سلوكيات منتظمة) نراها
أي اختالل فيها إىل خراب هائل ال يمكن توقعه..
كل يوم يف الكون يؤدي ّ
لقد زعموا كابن ايب العوجاء أن ليس من آثار تدل عىل اهلل تعاىل ..حيث
روى الكليني قوله لإلمام الصادق ×:
ما منع ُه إِ ْن كان ْاأل ْم ُر كام ي ُقو ُلون (من اإليامن باهلل واملعاد )..أ ْن ي ْظهر ِخل ْل ِق ِه
ويدْ ُعوهم إِىل ِعبادتِ ِه حتَّى ال خيْتلِف ِمنْهم ا ْثن ِ
ان؟
ُ ُ
ُ ْ

ِ
احتجب عن ُْه ْم وأ ْرسل إِل ْي ِه ُم الر ُسل ول ْو بارش ُه ْم بِن ْف ِس ِه كان أ ْقرب إِىل
ومل ْ
ِْ
اإليام ِن بِ ِه؟
احتجب عنْك م ْن أراك ُقدْ رت ُه ِيف ن ْف ِسك؟
قال ِيل × :و ْيلك وك ْيف ْ
ُ .1ن ُشوءك ومل ْ ت ُك ْن.
 .2وكِربك ب ْعد ِصغ ِرك.
 .3و ُق َّوتك ب ْعد ض ْع ِفك.
 .4وض ْعفك ب ْعد ُق َّوتِك.
 .5و ُس ْقمك ب ْعد ِص َّحتِك.
 .6و ِص َّحتك ب ْعد ُس ْق ِمك(..)1
( )1الكايف ج 1ص.75

ولعل أفضل ما توصف به كلامت ّ
ّ
كل واحد من هؤالء امللحدين هو عبارة
أمري املؤمنني × حينام هنى عن مؤاخاة بعض أصناف الناس ..ومنهم من كان:
ُسكُو ُت ُه َخ ْ ٌِّي ِم ْن ُنطْ ِقه(.)1

( )1الكايف ج 2ص376

بسم اهلل الرمحن الرحيم

()1

عن أمري املؤمنني ×َ :م ْن َص َار َع َْ
رص َعه(.)2
احل َّق َ َ
وعن الباقر × :من عاند احلق لزمه الوهن(.)3
يلخص هذان احلديثان الرشيفان حال من حا َد عن احلق معاند ًا ،سواء كان
ملحد ًا أم ُم َت َل ربس ًا بلبوس الدين مستأك ً
ال به.
وفيام ييل يزداد أمر عناد امللحدين وضوحا وجالء ..حتى يرصعهم احلق فال
يستقيم هلم بعد ذلك يشء من أمورهم..

حياول العلامء امللحدون إنكار وجود اهلل تعاىل ألن (األبحاث املختربية) مل
تثبت وجوده كام يقولون.
ومن التزم هبذه القاعدة بقوة أنكر وجود (الروح والنفس واإلرادة) أيضا
ألن املختربات مل تتمكن من رصدها! رغم وضوح آثارها..
وملا قيل هلم أن املوجودات تنقسم إىل:
 .1موجودات مادية.
 .2موجودات غري مادية وهي ما يعرب عنها بـ(ما فوق الطبيعة).
( )1نرش هذا املقال يف هناية شهر صفر  1439للهجرة.
( )2قصار الكلامت يف هنج البالغة ص.548
( )3الكايف ج 8ص.20

قالوا ّ
أن باإلمكان إجراء االختبارات حتى عىل املوجودات غِّي املادية ،وأن
أجرينا اختبارات الثبات
هذا صار ممكنا بعد تطور التقنيات احلديثة ،وبالتايل فإن َ
وجود اهلل ومل نتمكن من التوصل لنتيجة خمتربية فإن هذا كاف يف إمكان جحوده
تعاىل وإنكار وجوده!
قال امللحد فيكتور ستينغر  Victor Stengerبروفيسور الفيزياء والفلك يف
كتابه عن اهلل:
ان عدد ًا من العمليات الفوق طبيعية أو غِّي املادية املفرتضة يمكن
اختبارها جتريبي ًا باستخدام الطرق العلمية القياسية(.)1
لكن استدالهلم هذا عقيم جدا..
إذ أنه عىل فرض التسليم بإمكان اخضاع املاورائيات إىل االختبارات
يقر ستينغر) فإن أقىص ما يثبته
التجريبية املختربية (وهو حمل خالف بني العلامء كام ّ

هو خضوع (بعض) الظواهر لالختبار ،ال ّ
كل الظواهر.

والنفي فرع اإلحاطة ومتوقف عليها ،واإلحاطة ال حتصل إال بعد إخضاع
(كل الظواهر) غِّي املادية لالختبار ال (بعضها) .فال يصح نفي وجود يشء بعد
اختبار جزئي ،بل ينبغي أن يشمل االختبار (كل يشء) لنتمكن من نفي وجود
اإلله .وهذا أمر متعذر بإقرارهم.
ثم ان لنوعية االختبار تأثريا ،فقد تتمكن من إخضاع ظاهرة طبيعية أو غري
طبيعي ة الختبار فتفشل فيه وتنجح يف ظاهرة أخرى ،كأن تتمكن من رصد حال
اجلو ببعض االالت ،لكنك لن تتمكن من رصد الزالزل هبذه اآللة ،إال ان تستخدم
( )1كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.23
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آلة أخرى خمصصة لذلك.
ولو متكن العلم من رصد (بعض) الظواهر الطبيعية بآلة رصد اجلو فال
يمكنه ان يدعي ان استعامل االلة كفيل بمعرفة أحوال طبقات االرض واحتامالت
حصول اهلزات االرضية مثال.
تصور نفسك تبحث عن صديق يف فندق من الفنادق ،وقد ُسمح لك
ّ
بالدخول اىل  4غرف من  300غرفة يتضمنها الفندق ،فإن مل جتده يف هذه االربعة
ال يمكنك نفي وجوده يف سائر الغرف!
فاجلحود فرع اإلحاطة ..وليس ألحد قدرة عىل اإلحاطة.
فيقر يف ٍّ
حمل آخر أن البحث
لكن مثل ستينغر ال يمكنه جتاوز ذلك وإنكارهّ ،
عن اإلله كالبحث عن لؤلؤة يف الكون(..)1
هذا لو كان البحث (خمتربيا) فقط وعىل طريقتهم ..أما لو كان عقلي ًا منطقياً
فال شبهة يف وجوده تعاىل كام تقدّ م يف األبحاث السابقة.
لكن ستينغر حاول التخلص بطريقة أخرى عندما قال ان املوقف بالنسبة هلل
تعاىل خمتلف ،فقال:
لكن اهلل يفرتض أن يكون يف كل مكان ،بام يف ذلك يف كل صندوق
مهام صغر ،وهلذا علينا إما أن نجده مؤكدين بذلك وجوده ،أو ال
نجده مفندين بذلك وجوده(.)2
ورغم أن كالم ستينغر قد ثبت بطالنه من كل اجلهات ..إال أن التساؤل يبقى
( )1كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.33
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مطروحا وينقلنا إىل بحث آخر:
هل يعتقد املؤمنون فعال (كام يزعم ستينغر وغريه) أن اهلل تعاىل يف كل مكان
بام يف ذلك يف الصندوق؟!!

نقرص الكالم عىل أكرب ديانتني سامويتني :املسيحية واإلسالم .وأما اليهودية
فيظهر حاهلا من كلامت العهد القديم التي ستأيت.
لقد تكرر يف الكتاب املقدس حتديد حمل ُسكنى (اآلب) وأنه يف (السامء)
ثامنية مرات عىل األقل يف (امللوك األول) و(أخبار األيام الثان) ،وهي مشرتكة بني
اليهود والنصارى ،منها عىل سبيل املثال:
ْت ِيف َم ْو ِض ِع ُس ْكن َ
الس َام ِء(.)1
َو ْاس َم ْع َأن َ
َاك ِيف َّ
َفاسمع َأن َ ِ
السام ِء َمك ِ
َان ُس ْكن َ
َاك(.)2
ْ َ ْ
ْت م َن َّ َ
وقد ورد ما ال يقل عن  18مرة التعبري عن (أبينا) أنه (يف الساموات):
َأباكُم ا َّل ِذي ِيف السامو ِ
ات(.)3
َّ َ َ
َ ُ
وههنا أقوال (قد تنسب) إىل النصارى أو إىل ظواهر بعض كلامهتم:
القول األول:
أن (اخلالق يف السامء) وهي (مكان مادي) ،وعىل فرض التزام أحد من
( )1امللوك األول .30 :8
( )2أخبار األيام الثان .30 :6
( )3متى  ،16 :5ومثلها يف مرقس ولوقا مرات عديدة.
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النصارى هبذا الكالم ،فإنه ال ينفع امللحدين ،إذ دعواهم تكون باطلة ألنه ال يمكن
إجراء االختبار عىل من كان موجود ًا يف السامء فقط ،وهي تعني مكانا بعيدا ال
يمكننا الوصول إليه.
القول الثاين:
(السمو
أن (اخلالق يف السامء) لكنها (ليست مكان ًا مادي ًا) بل تدل عىل
ّ
واالرتفاع) وهي عامل آخر غري العامل املادي.
وعىل هذا القول أيضا يكون كالم امللحدين باطال ..ألن اخلالق لن يكون
املادي ،فال يصح إخضاعه الختبار
موجودا يف مكان بل يف عاملٍ أسمى من هذا العامل
ّ
(مكان) لننفي وجوده عند فشل اإلختبار.
رصح هبذا القول ما ُذكر يف (موقع شهود هيوه الرسمي) عىل الشبكة
وممّن ّ

العنكبوتية يف مقال حتت عنوان (هل يسكن اهلل يف مكان حمدّ د؟) نرش يف
آب/اغسطس  2011وفيه:
تدل هذه اآليات داللة واضحة ان (هيوه اهلل) ال يقيم يف كل مكان
بل يف السامء فقط.
طبعا ،ال تشري «السموات» هنا اىل الغالف اجلوي املحيط باالرض
اخلارجي ،اذ ال يمكن للسموات
او االمتداد الشاسع للفضاء
ّ
احلرفية ان تسع خالق الكون 1(.ملوك  )27:8فالكتاب املقدس
خيربنا ان «اهلل روح»(.يوحنا  )24:4لذلك يسكن يف السموات
الروحية ،وهي ح ّيز منفصل عن الكون املادي 1.كورنثوس
..44:15

كيل الوجود ليعرف ما جيري يف
ليس من الرضوري ان يكون اهلل ّ
موقع ما من الكون.

وذكروا يف حمل آخر من موقعهم الرسمي:
وعندما يقول الكتاب املقدس ان اهلل يسكن يف «السامء» فهو يشري
اىل سمو مكان سكنى اهلل بالتباين مع املحيط املادي الذي نعيش فيه
نحن .اذا ،يع ِّلم الكتاب املقدس ان اهلل يسكن يف مكان حمدَّ د مع
أن هذا املكان خمتلف جدا عن الكون املادي(.)1
فليس للملحد خبز وال ملح مع النصارى حتى اآلن.
القول الثالث:
كيل
أن (اخلالق يف كل مكان) بمعنى (احللول يف األماكن) وهي مقولة (اهلل ّ
الوجود).
ورد يف كتاب (أسئلة عن اهلل) حتت عنوان (أين اهلل؟ أين اهلل عندما نتأمل؟) ما
ييل:
رغم أننا نعرف أن حضور اهلل هو أساسا يف السامء ،إال أن الكتاب
املقدس يعلمنا أن اهلل كيل الوجود (أي أنه موجود يف كل مكان يف
نفس الوقت)..
وهو موافق ملا ورد يف (دائرة املعارف الكاثوليكية اجلديدة) بحسب ما ينقل
موقع (القاموس املتعدد اللغات عىل االنرتنت  )glosbeحيث يقول:
( )1بحث حتت عنوان :وجهة نظر الكتاب املقدس  -هل اهلل حارض يف كل مكان؟
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est bel et bien présent en tous lieux et en toutes choses.
أي أنه « ّ
حال فع ً
ال يف كافة االماكن واالشياء املوجودة».
وهذا الذي قصده ستينغر وعناه بقوله:
لكن اهلل يفرتض أن يكون يف كل مكان ،بام يف ذلك يف كل صندوق
مهام صغر(.)1
وقد ب ّينا بطالن كالم امللحد حتى عند أصحاب هذا القول ،إذ لو كان
(اخلالق) (حاال يف كافة األماكن) والعياذ باهلل ،وأمكن إجراء اختبار عىل بعضها مل
يكن يف عدم العثور عليه دليال عىل عدم وجوده ألن لقائل أن يقول :أنكم قمتم
ببعض أنواع االختبارات وينبغي أن حتيطوا بكل ما يمكن أن جيري من اختبارات
بكافة أنواعها ،واحلال أن العلم ال يزال بحاجة إىل أشواط طويلة جدا ليسرب غور
يقرون بأهنم مل يصلوا إال إىل قسم يسري
العلوم كافة ،فكل العلامء يف كل املجاالت ّ
من العلوم ،وبالتايل يكون االستقراء ناقص ًا والبحث عقي ًام ،واستدالل امللحد غِّي

موفق أبد ًا.
لكن هل هذا ما يعتقده النصارى مجيعا فعال؟ أم أن القول الرابع يوضح رأي
رشحية أخرى منهم؟
القول الرابع:
أن (اخلالق يف كل مكان) بمعنى (اإلحاطة باألماكن) ال احللول فيها.
يفرس بعض النصارى مقولة أن اهلل (كيل الوجود) بأهنا تعني إحاطة اهلل تعاىل
( )1تقدم عن كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.33

بام َيري يف كل مكان وزمان( ،دون أن يكون خاضعا للزمان واملكان) وال حمدودا
هبام ..وليست تعابريهم واضحة يف ذلك إنام حتتاج إىل دعم هذه الفكرة من
النصوص اإلسالمية..
وهذه بعض كلامهتم التي تشري إىل هذا املعنى وإن تفاوت وضوحها يف ذلك:
أ .ما قاله ج .كاليد تارنر  turner john clydeراعي الكنيسة املعمدانية يف
كارولينا الشاملية وغريها ..يف كتابه (هذه عقائدنا) يف الفصل الثان :اإلله الواحد
احلق:
إن اهلل كيل الوجود .وهذا ال يعني أنه منترش يف الكون بأرسه ،لكن
اهلل بكامله حارض يف كل مكان .هناك عبارات يف الكتاب املقدس
تظهر وكأنام هي حترص وجود اهلل يف مكان معني "أبانا الذي يف
السموات" (متى " .)9:6يا ساكنا يف السموات" (مزمور
" .)1:123الرب يف السموات ثبت كرسيه" (مزمور .)19:103
إن هذه العبارات َيب أن ننظر إليها كتعابِّي رمزية متام ًا كتلك التي
تتكلم عن ذراعيه أو يديه .ال يمكننا أن نحرص اهلل بمكان أو يف
مكان.
إذا هي عنده تعابري رمزية ّ
تدل عىل أن اخلالق غري حمصور باملكان.
ب .ما ذكر يف موقع (أسئلة من الكتاب املقدس  gotquestions.orgحتت
عنوان :ما معنى أن اهلل كيل الوجود؟)
إن القول بأن اهلل كيل الوجود يعنى أن اهلل موجود يف كل مكان.
تعتقد الكثري من الديانات بأن اهلل كيل الوجود ،ولكن يف كل من
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اليهودية واملسيحية تقسم هذه النظرة أكثر إىل اإليامن بأن اهلل سام
ومتعال وهو قريب منا يف نفس الوقت .فرغم أن اهلل غري متضمن
يف اخلليقة إال أنه موجود يف كل مكان يف كل األوقات...
كون اهلل كيل الوجود يعني حضوره يف كل وقت وكل مكان،
ورغم هذا فهو ليس حمدود ًا بالوقت أو املكان .ليست هناك خلية
أو ذرة من الصغر بحيث ال يكون اهلل فيها بصورة كاملة وال جمرة
من اإلتساع بحيث ال حيدها اهلل.
فحضوره يف كل وقت وكل مكان بحسب كالمهم ال يعني أنه حمدود
بالوقت أو املكان..
ج .ما ينقله موقع ويكيبيديا عن (التعليم املسيحي للشبيبة الكاثوليكية) ومل
نعثر عىل املصدر للتحقق منه ،وهو قوهلم:
تعني صفة اخللق أيضا أن اهلل خلق الزمان واملكان ،وهذا يؤدي
حكام لكون اهلل هو الوحيد خارج نطاق الزمان واملكان.
ً
وهذا القول الرابع عند بعض النصارى ينفي أن يكون وجود اخلالق وجود ًا
مادي ًا يف كل مكان ،بل يثبت أنه (خارج نطاق الزمان واملكان).
وهو يستند إىل مجلة نصوص يف كتاهبم املقدس منها:
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 7أين أ ْذهب ِمن ر ِ
وحك؟ و ِم ْن و ْج ِهك أ ْين أ ْه ُر ُب؟
ْ
ُ ْ ُ
 8إِ ْن ص ِعدْ ُت إِىل السامو ِ
ات فأنْت ُهناك ،وإِ ْن فر ْش ُت ِيف اهل ِ
اوي ِة فها أنْت.
َّ

 9إِ ْن أخ ْذ ُت جناح ِي الصبحِ  ،وسكن ُْت ِيف أق ِ
اص الب ْح ِر.
ْ
 10ف ُهناك أ ْيضا ْهت ِدينِي يدُ ك و ُمت ْ ِس ُكنِي ي ِمينُك.
وفرسها القمص( )1تادرس يعقوب بام يقرب من الرأي الرابع بقوله:
ّ
ٍ
مكان،
اهلل ليس فقط عامل بكل يشء ،وإنام هو أيضا حارض يف كل
يف ذات اللحظة .حضوره يف كل مكان ال يعني وحدة الوجود ،أي
املذهب القائل بأن اهلل والطبيعة يشء واحد  ...هل يوجد مكان
فيه يتجنب اإلنسان روح اهلل؟ هل يوجد موضع خيتفي فيه
اإلنسان من احلرضة اإلهلية؟(.)2
وينقل القمص تادرس قول القديس يوحنا الذهبي الفم:
يشِّي إىل اهلل بكونه روحا وحضورا ،بمعنى أين أذهب منك؟ أنت
ٍ
كجزء ،بل
متأل كل شيئ ،وحارض بالنسبة لكل أحد ،ولكن ليس

ٍ
واحد.
بكليتك لكل
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ول الرب ،ولس ُت إِهلا ِمن ب ِع ٍ
 23ألع ِّيل إِله ِم ْن ق ِر ٍ
يد.
ْ
ْ
يب ،ي ُق ُ َّ
الر ُّب؟ َأ َما َأ ْم ُ
اختبأ إِنْسان ِيف أماكِن ُم ْست ِرت ٍة َأ َف َام َأ َرا ُه َأنَاَ ،ي ُق ُ
 24إِذا ْ
أل َأنَا
ول َّ
السامو ِ
ات َواألَ ْر َضَ ،ي ُق ُ
الر ُّب؟
َّ َ َ
ول َّ
( )1هو لقب ديني كان حيمله رئيس الدير يف الكنيستني األرثوذكسية الرشقية والكاثوليكية
الرشقية ،ويعادل منصب رئيس الدير يف الكنائس الغربية.
( )2انتهى حمل الشاهد ،وعبائره هذه مع ما ييل منقولة عن موقع األنبا تكالهيامنوت القبطي
األرثوذكيس عىل شبكة االنرتنت.

!

القمص تادرس يعقوب يبني ذلك بتفسري مشابه ملا تقدم فيقول:
يسكن اهلل يف السامء يف األعايل ،وكأن األرض كلها صغرية بالنسبة
له ،يراها بكل خطاياها ،وال يقدر أحد ما أن خيتفي عنه .ويف نفس
الوقت يمأل السامء واألرض ،أينام هرب إنسان جيد اهلل حارضا...
ومنَزَّه عن كل اخلليقة ،وقريب جدً ا ومالصق هلا.
فهو بعيد ُ

َب ِعيد ًا.
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 27لِكي ي ْط ُلبوا اهلل لع َّلهم يتلمسونه في ِجدُ وه ،مع َأ َّنه عن ك رُل و ِ
احد ِمنَّا َل ْي َس
َ
ُ َ َ ُ َ ْ
ُ ْ َّ ُ ُ
ُ
ْ
ِ
ُوجدُ .
 28ألَ َّننَا بِه ن َْح َيا َو َنت ََح َّر ُك َون َ
ويفرسها القمص يعقوب جمددا بأن حضور اهلل هو (حضور إهلي) يمأل به

كل مكان وليس حضورا (ماديا) يف كل مكان ،فيقول:
ٍ
ببعيد عن كل أحد ،إذ نطلبه نجده يف
أما أين هو اهلل ،فهو ليس
داخلنا قريب إلينا أقرب من التامثيل التي أمامنا .هو حارض يف كل
مكان ،يمأل السامء واألرض بحضوره اإلهلي.
وخالصة القول..
أن النصارى الذين يعيش أكثر هؤالء امللحدين بينهم إنام يرجحون القول
بأن اهلل تعاىل يف السامء وهي تعني العلو واالرتفاع ال املكان ،أو أنه يف كل مكان
بمعنى (احلضور اإلهلي) غِّي املحدد باملكان:

ِ
ِ
الر رب ُم َراقِ َبت ِ
ني(.)1
الصاحل َ
َان ال َّطاحل َ
ني َو َّ
ِيف ك رُل َمكَان َع ْينَا َّ
ولئن رصح بعضهم بأن اهلل ّ
حال يف األماكن ..فإن هذا ال يفيد امللحد يف
يشء ألن أدوات امللحد (املختربية) ال تزال عاجزة عن اإلحاطة بكل ما يمكن
اختباره..
فضال عن أن العقل يرشد إىل اهلل تعاىل كام تقدم ولو مل يتمكن امللحد من
إثبات ذلك باملخترب بطرقه املحدودة.

زعم بعض امللحدين أن املسلمني أيضا يقولون بأن اهلل تعاىل يف السامء،
وتومهوا ذلك من قوله تعاىل:
﴿ َأ َأ ِمنْتُم من ِيف الس ِ
ِ
امء َأ ْن َ ْ
خي ِس َ
ور﴾(.)2
ْ َ ْ
ف بِك ُُم األَ ْر َض فإِذا هي مت ُ ُ
َّ

لكن السامء هنا تعني :االرتفاع والعلو ،فمعنى ذلك أنه تعاىل ٍ
عال يف قدرته

عزيز يف سلطانه ..وقيل :أأمنتم من يف السامء :أمره وآياته ورزقه وما جرى جمرى
ذلك(.)3
وزعم بعض آخر أن املسلمني يقولون أنه (يف كل مكان) بمعنى احلضور
املكان ،وذلك ملا قرؤوا قوله تعاىل:

( )1األمثال .3: 15
( )2امللك .16
( )3أمايل املرتىض ج 2ص.168

!

﴿فأ ْينام ُتولوا فث َّم و ْج ُه اهللَّ﴾(.)1
لكن األمر أكثر وضوحا عند املسلمني ،فهم يعتقدون أن اهلل تعاىل خالق
املكان والزمان فال حيويه أي منهام( ..)2وهو املحيط بكل األماكن ،والعامل هبا قبل
خلقها ،والقادر عىل الترصف هبا كيف شاء..
ِ
يم َف َقدْ َض َّمنَه(.)3
قال أمري املؤمنني ×َ :و َم ْن َق َال ف َ
فال يقال هلل :يف أي يشء هو؟ إذ هو خالق األشياء ..وكونه يف يشء يعني أن
اليشء يتضمنه وهو باطل بال شبهة.
ف َأ ِص ُفه بِ َأين وهو ا َّل ِذي َأين األَين حتَّى صار َأيناً َفع ِر َف ِ
َأ ْم َك ْي َ
ت األَ ْي ُن بِ َام َأ َّي َن
َ َ ْ ُ
َّ َ ْ َ َ
ُ ْ َ ُ َ
َلنَا ِم َن األَ ْين :كام عن الصادق ×(..)4
فهو الذي خلق املكان حتى صار مكانا ،ف ُع ِرف املكان بخلقه له ..ولوال
خلقه املكان مل ُيعرف املكان بل مل يوجد .فال ُيعقل أن حيويه ما خلقه.
ِ ِِ
يشء﴾(.)5
وهو الذي﴿ :ل ْيس كم ْثله ْ
وعن أيب عبد اهلل × قال :من زعم أ َّن اهللَّ ِمن يش ٍء أو ِيف ٍ
يش ٍء
ْ ْ ْ
ْ
يشء أ ْو عىل ْ
ْ
ِ
يش ٍء فقدْ جعل ُه حم ْ ُصورا(..)6
فقدْ كفر ..وم ْن زعم أ َّن ُه يف ْ
( )1البقرة .115
مفصل يف كتاب :عرفان آل حممد ^.
تعرضنا لذلك بشكل ّ
(ّ )2
( )3الكايف ج 1ص.140

( )4الكايف ج 1ص ،104وقريب منه ما يف ص78و.138
( )5الشورى .11
( )6الكايف ج 1ص.128

إذا كيف جيمع املسلمون بني قوهلم أنه (ليس يف يشء من املكان) وأنه (يف كل
مكان)؟
خي ُلو ِمنْ ُه مكان وال ي ْشت ِغ ُل
كام ورد يف األحاديث :فعن أيب عبد اهلل × :ال ْ

بِ ِه مكان (.)1

ان وليس ِيف يش ٍء ِمن املْك ِ
وعنه ×ِ :يف ُك ِّل مك ٍ
ان املْ ْحدُ ود(.)2
ْ
ْ

اتّضح اجلواب مما سبق حيث أن:
 .1املنفي هو وجوده يف املكان كوجود أي موجود آخر ،وجود ًا ذاتي ًا تلزم منه
املحدودية ،فإذا وجد يف أي مكان حواه ذلك املكان فصار حمتاجا فلم يكن خالقا
له ومل يكن إهلنا الذي نعبده.
 .2املُث َبت هو وجوده يف املكان بمعنى علمه وإحاطته به وإرشافه عليه وقدرته
عىل الترصف فيه..

اإل ْرش ِ
ٍ ِ
اف َو ْ ِ
اإل َحا َط ِة
يشء ُحميط﴾ بِ ْ ِ َ
عن أيب عبد اهلل ×﴿.. :و ُهو بِ ُك ِّل ْ
ِ
وا ْل ُقدْ رةِ ﴿ال يع ُزب عنْه ِم ْث ُ ٍ
اموات وال ِيف ْاأل ْر ِ
ض وال أ ْصغ ُر ِم ْن ذلِك
الس
ْ ُ ُ
َ
قال ذ َّرة ِيف َّ
َ
الذ ِ
ْرب﴾ بِ ْ ِ
اإل َحا َط ِة َوا ْل ِع ْل ِم َال بِ َّ
ات ِألَ َّن ْاألَ َماكِ َن َحمْدُ و َد ٌة َ ْحت ِو َهيا ُحدُ و ٌد َأ ْر َب َع ٌة َفإِ َذا
وال أك ُ
الذ ِ
ات َل ِز َم َها َْ
َان بِ َّ
احل َوا َية(.)3
ك َ
وحتى من انحرف عن اإلسالم من املسلمني ،وابتعد عن هنج العرتة الطاهرة
مل جيد بدّ ا من االلتزام بأن اهلل تعاىل ال حيتويه مكان ..فهذا املفتي ابن باز يقول:
( )1الكايف ج 1ص.126
( )2الكايف ج 1ص.94
( )3الكايف ج 1ص.127

!

اهلل سبحانه فوق العرش ،فوق العلو ،فوق مجيع اخللق ،عند أهل
السنة واجلامعة ،هكذا جاءت الرسل هبذا عليهم الصالة والسالم،
كل الرسل جاؤوا بأن اهلل فوق العرش ،فوق مجيع اخللق سبحانه
وتعاىل ..ومن قال بأن اهلل يف كل مكان أو ليس يف العلو فهو كافر،
مكذب هلل ولرسوله ،ومكذب إلمجاع أهل السنة واجلامعة (.)1
واتضح هبذه النصوص من العهدين القديم واجلديد ،ومن القرآن الكريم
واحلديث الرشيف ،أن معظم املؤمنني باهلل تعاىل ال يعتقدونه جس ًام حتويه األماكن،
وأن ما يذكره امللحدون بعيد كل البعد عن الدقة واإلنصاف ..ولو اعتقد بذلك
بعضهم فال يمكن حماكمة اجلميع برأي البعض..
وال نجد وجه ًا لكالم املالحدة سوى العناد ومصارعة احلق ..ومن صارع
احلق رصعه..

( )1جواب يف موقعه الرسمي حتت عنوان :حكم من يقول ّ
أن اهلل يف كل مكان.

بسم اهلل الرمحن الرحيم

()1

روي عن باقر علوم األولني واآلخرين × أنه قال:
ِ
(خراب) ا ِ
إل َيام ِن(.)2
إِ َّن الكَذ َب ُه َو َخ َر ُ
اب َّ
لقد اب ُت ِيل املؤمنون بفئة من الناس ال تعرف اخلصام برشف ،وتسلك الكذب
واإلفرتاء وسيلة حلرب غِّي نظيفة ضد األديانُ ،تستباح فيها كل ُس ُبل اإلسقاط
ربر الوسيلة)..
والتشويه ،عىل قاعدة أن (الغاية ت ّ
وهي نفسها النظرية التي اتّبعها املنافقون وال يزالون..
ومن هؤالء (املفرتين) طوائف من (الكافرين) و(امللحدين) ،وصفهم تعاىل
ِ
رتون عىل اهلل الك ِذب وأكْث ُر ُه ْم ال
يف سورة املائدة﴿ :لك َّن ا َّلذين كف ُروا ي ْف ُ
ي ْع ِق ُلون﴾(.)3
فاملُفرتى عليه هو (اهلل تعاىل)! من قبل قوم أكثرهم (ال يعقلون) ..وغرض
ِ
املفرتي كام يف سورة األنعام﴿ :ل ِ ُي ِض َّل النَّاس بِغ ْ ِري ِع ْلم﴾(.)4
حتى صاروا مصداقا ملن (يكذب عىل نفسه)! قال تعاىل:
ِ
رتون﴾(.)5
﴿ا ْن ُظ ْر ك ْيف ك ََذ ُبوا َعىل َأ ْن ُفس ِه ْم وض َّل عن ُْه ْم ما كا ُنوا ي ْف ُ
وبام أن األديان الساموية سلسلة متكاملة نزلت بشكل تدرجيي عىل لسان
( )1نرش هذا املقال يف اخلامس من ربيع األول  1439للهجرة املوافق لـ .2017-11-24
( )2الكايف ج 2ص.339
( )3املائدة .103
( )4األنعام .144
( )5األنعام .24

األنبياء كام نعتقد ،فمن املناسب اعتامد نصوص اإلسالم آخر األديان الساموية
وأكملها يف مقام اإلجابة عىل افرتاءات هؤالء (امللحدين) بحق األديان قاطبة..
بغض النظر عام طاول ّ
كل دين من تشويه وال يزال ،فإن املحاكمة تكون لألصيل
دون البديل الدخيل ،واجلواب من لسان النبع الصايف دون امللوث.

فرية أطلقها مجلة من امللحدين املعارصين وعىل رأسهم د .ريتشارد دوكنز
 Richard Dawkinsبقوله مرارا أن:
الدين هو أصل الرشور ...اإليامن هو أحد أعظم رشور العامل ،وإنه
مثل فايروس يصعب استئصاله ...اإليامن كمفهوم جمرد يعني
ببساطة أن تتقبل شيئ ًا ال يدعمه الدليل ،وحني أقول (دليل) فأنا
أعني ما نستخدمه يف حياتنا اليومية من منطق(.)1
ويقول:
فهناك فرق كبري وشاسع بني من يتعصب لفكرة يظن بأنه تلقى ما
يكفي من األدلة العتبارها فكرة مثبتة ،وبني من يتعصب للتمسك
بإيامن ال يدعمه سوى الظن ،وسوى املوروث واإلحياءات
املتخ ّيلة ..فرق كبري بني هذين السلوكني(..)2
( )1حوارات سيدن ص.109
( )2حوارات سيدن ص.211

الش ْي ُ
أما كون الدين واإليامن رشا ،فهو ما تدحضه دعوة الدين نفسهاَّ ﴿ :
طان
ي ِعدُ ُكم الف ْقر وي ْأمر ُكم بِا ْلفح ِ
شاء واهلل ي ِعدُ كُم مغ ِْفر ًة ِمنْه و َف ْضالً واهلل ِ
واسع
ُ َ
ْ
ْ َ َ
َ َ
ُُ ْ
ُ
عليم﴾(.)1
وتأمر األديان بأداء االمانات واحلكم بالعدل ،وهو أساس كل استقامة يف
املجتمع:
ِ
ِ
ني الن ِ
َّاس َأ ْن
﴿إِ َّن اهللَّ ي ْأ ُم ُر ُك ْم أ ْن ت َُؤ ُّدوا األَمانات إِىل َأ ْهلها َوإِذا َحك َْمت ُْم َب ْ َ
َ ْحتك ُُموا بِا ْل َعدْ ِل إِ َّن اهللَّ نِ ِع َّام ي ِع ُظ ُك ْم بِ ِه إِ َّن اهللَّ كان سميعا بصريا﴾(.)2
وقد اشتهر عن رسول اإلسالم حممد | قوله :إِنَّام ُب ِع ْث ُت ِألُمتِّم مك ِ
ارم
ْاأل ْخالق(.)3
وأما األديان فإهنا متنع من اتباع الظن يف أصل االيامن واالعتقاد ،وتنفي افرتاء
دوكنز بقوله (من يتعصب للتمسك بإيامن ال يدعمه سوى الظن)..
قال تعاىل﴿ :وما يتَّبِ ُع أكْث ُر ُه ْم إِالَّ ظنًّا إِ َّن ال َّظ َّن ال ُي ْغني ِمن احل ِّق ش ْيئا﴾(.)4
وهتفت بذلك آيات وروايات كثرية ..ففي قرآن املسلمني عرشات الروايات
التي حتث عىل التعقل والتدبر والتأمل والتفكر لتحصيل العلم واإليامن..
وعىل هذا جرى املسلمون يف لزوم حتصيل القطع واليقني يف االعتقاد ..وأين
يقرون بجهلهم ثم جيحدون اهلل تعاىل..
هذا من افرتاءات امللحدين؟! الذين ّ
( )1البقرة .268
( )2النساء .58
( )3مكارم األخالق ص.8
( )4يونس .36

إهنم مل يبلغوا مرحلة الظن حتى ..بل ظلوا يف ظلامت الوهم واجلهل..

يزعم امللحدون ومنهم الكاتب والصحايف األمريكي الناقد لألديان
كريستوفر هيتشينز  Christopher Hitchensأن:
الدين يف واقعه هياجم التكامل األسايس الذي نحتاجه يف البحث
العلمي والتجارب وتوسعة املعرفة ،وكل ما يساعد عىل النمو
واالزدهار(.)1
لكن هؤالء امللحدين ال يكلفون أنفسهم عناء إبراز الدليل عىل مزاعمهم،
فال يأتون بشاهد واحد عىل كون الدين هياجم العلم وتوسعة املعرفة!
ألهنم لو راجعوا النصوص الدينية لوجدوها عىل نقيض ما يزعمون متاما..
فهي حتث عىل طلب العلم وتعده فريضة عىل الكبري والصغري..
وهذا القرآن الكريم يذم اجلهل واجلهلة بقولهُ ﴿ :ق ْل ه ْل ي ْست ِوي ا َّلذين

ي ْعل ُمون وا َّلذين ال ي ْعل ُمون﴾(.)2
ثال ن ْ ِ
رض ُهبا لِلن ِ
﴿وتِ ْلك األ ْم ُ
َّاس وما ي ْع ِق ُلها إِالَّ العاملُ ِون﴾(.)3

إن املؤمنني يعتقدون تبعا ملا روي عن صادق العرتة الطاهرة × أن العلم
( )1حوارات سيدن ص.185
( )2الزمر .12
( )3العنكبوت .43

هو الطريق الوحيد الذي ينبغي سلوكه يف هذه الدنيا :وال نجاة إِ َّال بِال َّطاع ِة،
َوال َّطا َع ُة بِا ْل ِع ْلمَِ ،وا ْل ِع ْل ُم بِال َّت َع ُّلمَِ ،وال َّت َع ُّل ُم بِا ْل َع ْق ِل ُي ْع َت َقد(.)1
وعنه ×َ :و َأ َّن ال ُّظ ْل َم َة ِيف َ
ُّور ِيف ال ِع ْل ِم َف َه َذا َما َد َُّهل ْم َع َل ْي ِه
اجل ْه ِلَ ،و َأ َّن الن َ
ال َع ْقل(.)2
إهنا سقطات امللحدين جمددا..

يقول بروفيسور الفيزياء والفلك امللحد فيكتور ستينغر :Victor Stenger
ترشع القيم القبلية :الوالء لقبيلتنا ،والعداء لسائر
فاألديان ّ
القبائل ،اإليامن املُغلِق للعقل ،والطاعة املذ ّلة للسلطة(..)3
َّاس إِنَّا خل ْقنا ُك ْم ِم ْن ذك ٍر
أما فريته األوىل ..فيدحضها قوله تعاىل﴿ :يا أهيا الن ُ
ِ ِ
َعار ُفوا إِ َّن َأك َْر َمك ُْم ِعنْدَ اهلل َأتْقا ُك ْم﴾(.)4
و ُأنْثى َو َج َع ْلناك ُْم ُش ُعوب ًا و َقبائ َل لت َ
فأين مفهوم الوالء لقبيلتنا والعداء لسائر القبائل؟! والقرآن الكريم يبني
أمهية التعارف وجيعل ميزان القرب من اهلل تعاىل هو التقوى بام تشمل حسن العرشة
مع الناس وحسن اخللق واالستقامة وترك الظلم وأمثاهلا من الفضائل اإلنسانية

( )1الكايف ج 1ص.17
( )2الكايف ج 1ص.29
( )3كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.241
( )4احلجرات .13

السامية؟!
وأما فريته الثانية ..فتدحضها آيات الكتاب الكريم التي ح ّثت عىل التع ّقل
والتفكر والتد ّبر ،وما اشتهر يف روايات املسلمني من أن العقل أحسن خلق اهلل
تعاىل ،وأنه مدار الثواب والعقاب( ..)1وقد تقدمت بعض النصوص يف رضورة
العلم وأن طريقه العقل ..فأي إغالق للعقل رآه ستينغر يف أديان السامء؟!
وأما فريته الثالثة :الطاعة املذ ّلة للسلطة.
فريدها ما اشتهر عن رسول اإلنسانية | من قولهَ :ال َطا َع َة ملَ ِخْ ُلوق ِيف
َم ْع ِص َي ِة َ
اخلالِ ِق(.)2
جناحها اآلخر قول أمري املؤمنني × يف هنجهَ :ال َتك ُْن َع ْبدَ غ ْ ِ
َِّي َك َو َقدْ

َج َع َل َ
ك اهلل ُح ّرا(..)3

فهذه مدرسة الرسول | وأهل بيته ^ برموزها األئمة األطهار تنِّي
تقر بلزوم طاعة السلطة الفاسدة..
درب البرشية وال ّ

يقول امللحد فيكتور ستينغر :Victor Stenger
( )1ع ْن أ ِيب ج ْعف ٍر × قالَّ :ملا خلق اهلل ا ْلع ْقل قال ل ُه :أ ْقبِ ْل ،فأ ْقبلُ ،ث َّم قال ل ُه :أ ْدبِ ْر ،فأ ْدبر،
ِ
ِ
ِ
يب وإِ َّياك
فقال :وعزَّ ِيت وجال ِيل ما خل ْق ُت خ ْلقا أ ْحسن منْك إِ َّياك آ ُم ُر وإِ َّياك أ ْهنى وإِ َّياك ُأث ُ
ِ
ب (الكايف ج 1ص.)26
ُأعاق ُ
( )2من ال حيرضه الفقيه ج 4ص.381
( )3هنج البالغة ص.401

مل يكن تسعة عرش مسلام ليقدموا عىل إحلاق الدمار يف  11سبتمرب
 2001مدمرين أنفسهم إضافة لثالثة آالف آخرين ،لو مل يكونوا
مؤمنني ،ال أحتاج هنا لتفصيل كل املذابح التي جرت باسم اهلل
عرب العصور(..)1
لقد أكثر هؤالء من حتميل الدين مسؤولية (معظم) اجلرائم واملذابح التي
حصلت عرب التاريخ ..وإىل يومنا هذا ..وأنه رائد القتل والذبح..
وبعدما تقدّ مت حقيقة موقف األديان ..يتضح أن هؤالء قد غفلوا عن أن
هناك فرق ًا بني الدين ودعوته ،وبني املستغلني املغرضني الذين يتلبسون بلباس
الدين..
وهذا االهتام ظامل من جهتني:
اجلهة االوىل:
لو (فرضنا) أن بعض االديان او املذاهب كذلك فعال فإن هذا ال يسوغ
تعميم الكالم وإطالقه عىل عواهنه ،ليستوي القاتل واملقتول.
فلو كان السني السلفي قد قتل الشيعة عىل مر التاريخ واضطهدهم وارتكب
بحقهم أبشع اجلرائم (ألن دينه يأمره بذلك أو ألنه حرف دينه وأساء استغالله) فام
ذنب الشيعي الذي ما ّ
سل سيفا اال للدفاع عن نفسه ودينه؟
إذا كان الكاثوليك (عىل ذمة نقلة التاريخ) (ولنفرض أن ذلك كان بدافع
ديني) قد شنوا حرب الثالثني عاما يف القرن السابع عرش وقتلوا االف الربوتستانت

( )1كتاب :اهلل ..الفرضية الفاشلة! ص.237

فهل يستوي القاتل واملقتول حينها؟
إن إطالق الكالم هبذه الطريقة فيه مساواة بني الضحية واجلالد ..وهو بعيد
كل البعد عن املعايري العلمية.
اجلهة الثانية:
ان توجيه االهتام لألديان يف كل ما يصدر عن املتدينني هو جمازفة يف غري
حملها ،فإن املتدين ال يتحرك دائام من خلفية دينية ،وإن كان حراكه من خلفية دينية
فال يلزم ان تكون صحيحة وفق دينه.
فكم نجدُ من قاض خيالف دوره الطبيعي يف تطبيق القانون ملصلحته
الشخصية.
وكم من حما ٍم ينحرف عن دوره األسايس يف الدفاع عن الربيء فيورط
املظلوم لينقذ الظامل.
وكم من زعيم يستغل منصبه وشعبه وقوانني بالده يف سبيل مصاحله
اخلاصة .مؤمنا كان أم ملحدا..
وكم من قائد عسكري يستغل جيشه يف سبيل السطوة والسلطة والبطش..
لو أراد هؤالء اإلنصاف لوجهوا التهمة لكل اكتشاف برشي مذهل..
كيف ذلك؟
لقد توصل االنسان اىل اجراء تفاعالت ذرية فأطلق البرش القنبلة النووية
وأبادوا البرش واحلجر..
واكتشف االنسان تقنية االقامر الصناعية فوجهها البرش للتحكم بالصواريخ
واصابة االهداف بدقة وقتل االطفال والنساء.

واخرتع االنسان السيارة فعمد بعض الناس اىل دهس األبرياء عمدا ظلام
وعدوانا..
وبنى اإلنسان ناطحات السحاب فانتحر بعض الناس عنها..
وأشعل االنسان النار ليستفيد منها فأحرق البرش بعضهم هبا..
اإلنصاف يقتيض (إن أدينت األديان بمثل هذه األفعال) أن تصدر قوانني
متنع قيادة السيارات وركوب الطائرات وبناء البنايات وإشعال النريان ..ملاذا؟
ألن بعض الناس قد استغلها لغِّي ما وجدت له!
ٍ
مسار آخر!
أو حرفوها عن مسارها إىل
ملاذا مل نسمع دعوة من امللحدين لوقف االبحاث العلمية الن اجليوش
تستخدمها يف اإلبادة اجلامعية؟
وملاذا مل نسمع دعوات لتجريد اجليوش كلها من سالحها الن هناك جيوشا
قد ارتكبت الفظائع ..إهنا ازدواجية املعايِّي..
وكام مل يكن من اإلنصاف املطالبة بمنع كل ذلك ..وال يصح حتميل خمرتع
السيارة مسؤولية من يدهس الناس بسيارته..
كذلك ليس من اإلنصاف املطالبة بمحاربة األديان ..وال يصح حتميل الدين
مسؤولية ما يرتكبه هؤالء..
لقد رأينا اهلل بنور اإليامن! وأثبتته العقول إثبات العيان!
وإذا كانت شبهات امللحدين زائفة متاما ،وكانت األديان األصيلة أرشف من
هذه الشبهات..

فهل من سبيل إلثبات التوحيد وفق ما اعتمده هؤالء امللحدون وزمالؤهم
الال أدريون من أدلة؟
نستعرض بعض كلامهتم لنرى ما هي األدلة املعتمدة عندهم:

يقر امللحد دوكنز  Dawkinsبقبول العقل للقضايا (غري امللموسة وغري
ّ
املحسوسة) بقوله:
وهنا أقول إنه ليشء عظيم أن تكون ألدمغتنا القدرة عىل فهم
قضايا بأبعاد غِّي ملموسة وال حمسوسة ،لو جرت مقارنتها مع
حجم األشياء التي يتعامل معها اإلنسان يوميا(..)1
تلمسه وال اإلحساس به إحساسا ماديا.
فال جمال إذا إلنكار ما مل نتمكن من ّ

يستشهد الفيزيائي الفلكي الال أدري نيل ديغراس تايسون Neil deGrasse
 Tysonبكالم الفيزيائي والريايض األمريكي احلائز عىل جائزة نوبل يوجني ويغنر
 Eugene Wignerبقوله:
إن للرياضيات إمكانيات ومنافع ال يمكن تفسِّيها أو تعليلها
باملنطق ،وقد ظهرت هذه اإلمكانيات حلظة اخرتاع اإلنسان هلا
( )1حوارات سيدن ص.97

ووضعها خارج دماغه(..)1
وهو هنا يؤكد عىل أن بعض األمور التي يتيقن منها اإلنسان ويعيشها يوم ًا
فيوم مما ال يمكن تفسِّيه أو تعليله باملنطق ،ولكن مل يكن العجز عن التفسِّي سبباً
لإلنكار أبد ًا بعد اجلزم والقطع بوجودها.
فكيف لو كان هلا تفسريات منطقية عقلية بحدود يدركها أغلب الناس فيام
ٍ
ال يتنبه هلا من غفل عنها ِ
شبهة.
لسبق
وملاذا ساغ له االعتقاد بمنافع رياضية ال يمكن تفسِّيها ومل يسغ االعتقاد
بوجود اخلالق إن مل يتمكن من تفسِّي بعض جزئيات هذا االعتقاد بعقله؟
إهنا قسمة ضيزى..
كان ينبغي أن يكون حاهلم كالتلميذ النبيه ،الذي يدخل اىل حمارضة األستاذ
املفوه.
يفهم أول مسألة معقدة فيدرك سعة علم استاذه وقوة بيانه واحاطته.
ثم يعجز عن فهم املسألة الثانية فيدرك أيض ًا مقدار علم استاذه حيث أدرك
ما مل يتمكن هو بعد من إدراكه..
فإن عرفت تفسري ظاهرة عظيمة أوصلك ذلك هلل ،ألنه أعظم من خملوقاته
هذه..
وإن مل تعرف تفسريها أوصلك له أيض ًا لعظمة من صنعها حيث مل تتمكن
بعقلك بعد من إدراك حقيقتها..

( )1حوارات سيدن ص.98

إن تايسون  Tysonيرصح بعد ذلك بقوله:
وأهم ما أنتجته الرياضيات هي أهنا علمتنا أن نغادر حواسنا،
ملاذا؟ الن الرياضيات ختربنا ببساطة كيف أن حواسنا يمكن أن
ختدعنا بسهولة .ويمكن هلذه احلواس أن ختربنا بأن شيئ ًا ما هو
حقيقي ولكنه يف الواقع ليس كذلك(..)1
ليصل إىل قوله:
وال ينفع أن نقول :إن هذه الفكرة العلمية مث ً
ال ال تبدو حقيقية ألهنا
تبدو (غِّي منطقية) ،خاصة إذا ربطنا املنطق فقط بام تتمكن حواسنا
حتسه وتلمسه
من ملسه أو التعرف عليه ،ألنه ال أحد سيأبه ملا ّ
حواسك(..)2
وهنا يظهر جليا أن علامء الفيزياء والرياضيات يؤكدون عىل أمهية املنطق
الذي يوصلك إىل ما ال تتمكن حواسك من إدراكه ،ثم يكون أمرا علميا حمضا
يعول عليه يف كل املسائل العلمية.
وعليه فإن أوصلنا البحث املنطقي إىل حقيقة وجود اهلل تعاىل دون أن تتمكن
نقر هبذه احلقيقة ،ومن أنكرها بحجة
حواسنا من ملسه والتعرف عليه كان علينا أن ّ
أن حواسه مل تثبتها وأهنا غري خاضعة لالختبار فلنا أن نلتزم بام قاله تايسون:Tyson
( )1حوارات سيدن ص.98
( )2حوارات سيدن ص.98

لن نأبه ملا حتسه وتلمسه حواسك.
ساغ لنا إذا أن نفتخر بأننا أتباع القائل:
وب بِنُ ِ
ول بِ َي َق َظتِ َها إِ ْث َب َ ِ ِ َ
ور ْ ِ
اإل َيام ِن َو َأ ْث َب َت ْت ُه ا ْل ُع ُق ُ
رص ْت ُه
َر َأ ْت ُه ا ْل ُق ُل ُ
ات ا ْلع َيان ،وأ ْب َ َ
ِ ِ
ِ َ ِ
َ
الرتكِ ِ
ب
يب وإِ ْحكا ِم الت َّْأليف ُث َّم الر ُس ُل وآي ُاهتا وا ْل ُك ُت ُ
ْاأل ْب َص ُار ب َام َرأ ْت ُه م ْن ُح ْس ِن َّ ْ
و ُحمْكام ُهتا ،ا ْقتَرص ِ
ون ُرؤْ َيتِه(..)1
ت ا ْل ُع َل َام ُء َع َىل َما َر َأ ْت ِم ْن َع َظ َمتِ ِه ُد َ
َ َ
يقر امللحدون ،حيث يقول أحد أبرز رموزهم
والفطرة تشهد بذلك كام ّ
ريتشارد دوكنز :Richard Dawkins
األطفال باألخص أكثر مي ً
ال الفرتاض لكل يشء غاية ...األطفال
غائيون بالفطرة والعديد ال تنمو معه هذه الفكرة مع تقدم العمر..
الغائية الطفولية هتيؤنا للتدين .إذا كان كل يشء له هدف ،فلمن
ترجع هذه األهداف؟ اهلل طبعا..
حتى اآلن حسابايت عن املثنوية الفطرية افرتضت أن اإلنسان يلد
مثنويا غائيا بطبيعته(..)2
لكنهم شوهوا هذه الفطرة وحرفوها عام أريد هلا..
ت
لقد أنقذنا أمري املؤمنني من مسلك هؤالء حني قال يف هنجهَ :ف َام ُخلِ ْق ُ
ِ
ات كَا ْلب ِه ِ
لِي ْش َغ َلنِي َأك ُْل ال َّطيب ِ
مه َها َع َل ُف َها َأ ِو املُ ْر َس َل ِة ُش ُغ ُل َها َت َق ُّم ُم َها
رَ
يمة املَ ْر ُبو َطة َ ُّ
َ َ
َ
ِ
ِ
َتك َ ِ
مه َل َعابِث ًا(..)3
ْرت ُش م ْن َأ ْع َالف َها َو َت ْل ُهو َع َّام ُي َرا ُد ِ َهبا َأ ْو ُأت َْر َك ُسدً ى َأ ْو ُأ ْ َ
( )1عن الصادق × يف اإلحتجاج ج 2ص.336
( )2وهم اإلله ص.182
( )3هنج البالغة ص.418

فلئن هلى امللحدون عام يراد هبم ..أو ظنوا أهنم تركوا سدى ..فإن الفطرة
ُت ّ
كذب ذلك ،والعقل يفنّده ..ونور اإليامن ييضء بصائر املؤمنني ..فرتاهم يتمثلون
بقول نوحٍ خماطبني امللحدين﴿ :إِ ْن ت ْسخ ُروا ِمنَّا فإِنَّا ن ْسخ ُر ِمنْ ُك ْم كام
ت ْسخ ُرون﴾(..)1
سخريتكم هي سخرية هتكّم وجهل وقذارة.
وسخريتنا هي سخرية احلق عىل الباطل بعد إمتام احلجة.
سخريتكم تفتقر لألدب واألخالق.
سخريتنا تقوم عىل أدب رد القبيح إىل أهله.
واحلمد هلل رب العاملني.

( )1هود .38

بسم اهلل الرمحن الرحيم
يتضمن هذا الفصل حمارضة هلا صلة بموضوع الكتاب ،حتت عنوان :العلم
ّ
بني االحلاد وااليامن ،لسامحة الوالد الشيخ مصطفى حممد مرصي العاميل ،ألقاها يف
جامعة املثنى يف العراق يف  2018-4-16بدعوة من كلية القانون ،آثرنا نرشها
كملحق للكتاب إمتاما للفائدة ،وفيام ييل نص املحارضة:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
اعزائي ..أود أن تكون لدينا يف بداية هذه املحارضة وقفة تأمل وتفكر..
باعتبار ان ما يميز االنسان عن بقية املخلوقات هو قدرته عىل التفكري واالختيار بني
األشياء ،وهبذا يسموا االنسان عىل بقية الكائنات ،فنراه يسخرها خلدمته عندما
حيسن االختيار ،وجيعلها وباال عليه عندما ييسء االختيار.
لذا ..فإنه عندما يقف عامل دين بام يمثل متحدثا يف رصح علمي اكاديمي عام
يعتقد به ،فمعنى ذلك أن هناك عالقة ما ،بني ما يرمز اليه وما يرمز اليه املكان،
فاملكان هو رصح علمي ،واملتحدث يمثل منهجا فكريا يف احلياة يرتكز عىل نظرية
االيامن ،ولكن يقابل هذه النظرية (نظرية االيامن) من الناحية الفكرية نظرية أخرى
متثل النقيض هلا وهي (نظرية االحلاد) ،ولكي نتحدث بموضوعية وانصاف يف هذا
البحث فقد صار لزاما علينا أن نضيف مفردة االحلاد اىل مفرديت العلم وااليامن،
ولذا اخرتت عنوانا هلذه املحارضة جيمع بني هذه املفردات الثالث وهو:
العلم بني االحلاد وااليامن
وكمدخل توضيحي لذلك ال بد من أن نبني نمط العالقة بني كلتا النظريتني.

فاإليامن واالحلاد نظريتان متعارضتان متناقضتان يف النظرة اىل مبدأ وجود
الكون بشكل عام ،وحقيقة خلق اإلنسان بشكل خاص ،وال يمكن هلام ان جيتمعا
معا ،بل إن اعتقاد شخص بأحدمها يعني نفي النظرية األخرى ،وبالتايل ال بد من
صدق أحدمها وكذب االخرى.
السؤال الذي يطرح أمام هذه املعادلة :أين موقع العلم بالنسبة هلاتني
النظريتني؟
هل أن العلم يثبت صحة نظرية االيامن ،وينفي نظرية االحلاد؟
أم عىل العكس من أنه يثبت صحة االحلاد وينفي نظرية االيامن؟
أم أن العلم ليست له عالقة بكلتا النظريتني؟
وبتعبري آخر :هل أن العلم يقف اىل جانب احدى النظريتني؟
أم أنه يقف عىل احلياد يف ذلك؟ وهل يمكن للعلم ان يكون حياديا؟
جمموعة من األسئلة ..تشكل اإلجابة عليها مادة هلذه املحارضة..
وقبل ان نرشع بتحديد األجوبة ال بد لنا من ان نتوقف عند معان تلك
املفردات..
العلم كام يف جممع البحرين( )1هو :اليقني الذي ال يدخله االحتامل.
وهذا هو األصل فيه لغة ورشعا وعرفا ،اذن فالعلم هو املناقض للجهل..
والعلوم يف واقعنا تطبيقية ونظرية ..ولكل منهام خصوصياته وقواعده
وآلياته..
( )1جممع البحرين ج 6ص .121

يقول عامل الكيمياء جابر بن حيان ،والذي يعترب واضع األسس األوىل هلذا
العلم:
«إن كامل الصنعة ،العمل والتجربة ،فمن مل يعمل ومل َيرب مل يظفر بيشء
أبدا».
ويف املفهوم الديني يقول النبي حممد | :ا ْل ِع ْل ُم ِع ْلام ِن ِع ْل ُم ْاألَ ْبدَ ِ
ان َو ِع ْل ُم
َ
ْاألَ ْد َيان(.)1
فالعلم اذن هو املعرفة ،ونقيض املعرفة هو اجلهل ،فاملعرفة من صفات
الكامل.
ولذا نشاهد أن االنسان بفطرته السليمة يسعى نحو املعرفة إلدراكه بأنه بقدر
ما حيصل منها ويتصف هبا من صفات فإنه يرفع ما عنده من جهل..
ولذا لو طرحت سؤاال عىل مجيع احلضور يف هذا الرصح ،بل وعىل مجيع
الطالب يف مجيع فروع اجلامعات ويف كل الكليات واملعاهد عن اهلدف الذي من
اجله انتسب كل واحد منهم اىل اجلامعة ،ألجاب :ان ذلك هبدف حتصيل العلم
واملعرفة.
اذن املعرفة أمر كسبي حيصل عليها االنسان من خالل التجربة أو من خالل
التعلم ،والتعلم ال يكون اال من عامل ،وال يمكن ان يكون من جاهل عىل االطالق،
ألن القاعدة العقلية تقول :فاقد اليشء ال يعطيه ..فاجلهل ال يمكن له ان يصنع
املعرفة.
اما معنى االيامن ،فهو يف اللغة مشتق من األمن ،وهو يعني االطمئنان،
( )1معدن اجلواهر و رياضة اخلواطر ص.25

واالطمئنان ال يتحقق اال من خالل املعرفة اإلجيابية املحققة للغرض ،فعندما
تذهب اىل قاعة االمتحانات وأنت عىل معرفة وعلم بمواد االمتحان فإنك تشعر
باالطمئنان ألنك عىل دراية بأجوبة كل األسئلة املحتملة.
أما إن مل تكن إحاطتك باملواد العلمية عىل قدر كاف فإنك تعيش حالة من
االضطراب إذ أنك ال تدري هل ستعرف اإلجابات املطلوبة ام ال ،ونتيجة جلهلك
باإلجابات فإنك ستفقد حالة االطمئنان النفيس بل ستعيش حالة من القلق
واالضطراب.
أما االيامن بمعناه االصطالحي فإنه يكفل لإلنسان اإلجابة عىل جممل
التساؤالت التي يطرحها الفكر البرشي عن حقيقة وجوده اإلنسان ،من بداية
اخللقة اىل هنايتها وعن مصرينا يف الغد الذي مل نصل اليه بعد ،وهو مرحلة ما بعد
هذه احلياة ،وعن حقيقة وجود هذا الكون الواسع املتقن املنظم.
فاالنسان املؤمن لديه املعرفة ويملك اإلجابة عىل تلك التساؤالت ،ويملك
رؤيا واضحة فيام يتعلق باألمس واليوم والغد ،وبالتايل فإنه عندما ينسجم يف
سلوكه مع ما يعرفه ويعتقد به فإنه سيعيش حالة االطمئنان الناجتة عن هذا العلم.
وبالتايل فاملؤمن باملعنى االصطالحي هو من يعتقد بوجود اله خالق هلذا
الكون ،وأن ما نتلمسه يف واقع حياتنا من وجود نظام كون دقيق هلذا الكون بام
حيتويه من فضاء واسع وجمرات وكواكب ،وبحار ،وهواء وماء ،وبرش وحيوانات
وغري ذلك مما ندرك بعض خصائصه وما الندرك ،ما هو اال نتيجة إرادة وتدبري من
خالق قادر حكيم عليم ،قد خلق كل يشء وأتقن صنعه ونظامه.
وهذا االله اخلالق نطلق عليه يف كل لغة اسام خيتص به ،فنقول عنه يف العربية

أنه اهلل تعاىل ،ويف اإلنكليزية  ،Godويف الفرنسية  ،Dieuويف الفارسية خدا ،وهكذا.
اما كلمة االحلاد ..مصدرها كلمة حلد ،واستعامالهتا اللغوية متعددة املعان،
فيقصد هبا يف بعض االستعامالت :امليل عن اليشء ،وامليل عن القصد ،وامليل عن
الدين ،وتستعمل بام يتعلق بالقرب ،فيقال حلده يف قربه ،ويقال قرب ملحود ،وتستعمل
بمعنى كلمة الظلم ،وبمعنى االعرتاض ،وتقال ملن يدخل يف الدين ما ليس منه،
وهكذا.
وأما كلمة االحلاد باملعنى االصطالحي فتعني الشك ،او إنكار وجود
اخلالق.
اذن معنى االحلاد يشكل النقيض ملعنى االيامن ،فااليامن يعني االعتقاد
بوجود خالق هلذا الكون بام حيويه من انسان وغريه ،وهو ما يوصل االنسان اىل
االطمئنان.
أما االحلاد فهو يعني التشكيك او االنكار لوجود اخلالق ،وهذا يعني عدم
العلم..
فالتشكيك يعني عدم املعرفة ،التي تعني عدم العلم ،وعدم العلم مساو
للجهل.
فاملشكك بحقيقة يشء ال يملك املعرفة والعلم به ألنه يعيش الشك ،أما من
يملك املعرفة والعلم فتنتفي عنده حالة الشك ،ألن الشك مرحلة من مراحل
اجلهل.
وأما االنكار ..فإن إنكار أي يشء ال بد وان يكون مستندا اىل علم ليكون
انكارا علميا صحيحا ،اما لو كان االنكار مستندا اىل جهل ،فاجلهل ال ينتج عنه اال

اجلهل.
وال يرفع اجلهل اال املعرفة ،فاالنكار التام ال بد وان يكون مرتكزا اىل معرفة
شاملة.
وهنا يوجه سؤال للمنكر وجود اخلالق بالقول :لكي تثبت صدق مدعاك
بإنكار وجود خالق هلذا الكون فال بد لك من اإلحاطة واملعرفة بكل األشياء ،وأن
تكون قد قمت بالبحث واالطالع عىل كل هذا الكون الواسع الفسيح وأنك عرفت
كل االرسار التكوينية والنظم التي حتكم هذا الكون وكيف تسري ضمن انتظام
دقيق .وهذا ما ال يستطيع ان يدعيه أي ملحد منكر .أما امللحد املشكك فهو مقر
باجلهل.
إذن إنكار امللحد ليس ناجتا عن علم بكل األشياء ،بل عن جهل وعدم
احاطة ،واجلهل ال ينتج معرفة ،فامللحد جاهل بحقيقة مبدأ األشياء ومسارها
وحدودها وهنايتها ،وال يستطيع بل وال يمكنه أثبات عدم وجود خالق هلذه
األشياء وهو اهلل تعاىل ،لعدم احاطته باألشياء ،بل الستحالة احاطته هبا ،فاملحدود
ال يمكنه ان حييط بالال حمدود بالنسبة اليه ،حتى لو كان حمدودا بالنسبة لغريه.
وبالتايل فإن اقىص ما يدركه االنسان هو بعض اخلصائص واملالزمات بني
األشياء نتيجة التجربة احلسية ،وهذا ال يؤهله لكي حيصل عىل املعرفة الشاملة بكل
األشياء ويصدر حكمه عليها بأهنا موجودة من غري موجد ،وهو ينكر املصنوعات
الصغرية من غري صانع ،فكيف باالمور الكبرية والعظيمة!.
بل وأكثر من ذلك فإن فكرة وجود األشياء من غري موجد مرفوضة عند كل
ذي عقل ،ولكي يتخلص بعض امللحدين من هذه اإلشكالية فإهنم يلجؤون اىل

فرضيات حياولون بناء اجاباهتم عليها ،ولو سألنا عن هذه الفرضيات ومدى
مطابقتها للواقع لوجدنا ان كل تلك الفرضيات تبقى أمورا نظرية قابلة للتبدل
والتغري ،وبالتايل ال يمكن وصف الفرضيات بأهنا علم قطعي ،فكم من فرضيات
علمية سادت لفرتات طويلة ،ثم جاءت فرضيات أخرى نسفتها وغريهتا وبدلتها..
اذن الفرضيات تدخل يف عنوان االحتامالت التي ال ترقى اىل مرتبة العلم واليقني،
فكيف لعاقل ان يستند اىل فرضية تبقى قابلة للتبدل مع تقدم مستوى املعرفة
البرشية ،مقابل من يستند اىل علم يفيد االطمئنان؟
والنتيجة ان إنكار اخلالق وهو أحد معان االحلاد ليس مستندا اىل علم،
ليكون له اعتباره يف مقابل االيامن الذي يرتكز اىل العلم ،وبالتايل ليس من مقارنة
بني العلم واجلهل .فالعلم نور واجلهل ظالم..
فهل يستوي عند العقالء الذين يعلمون والذين ال يعلمون؟
وهنا نصل اىل السؤال املحوري الذي اتضحت لنا بعض جوانبه من خالل
استعراضنا ملعنى االيامن واالحلاد ملعرفة موقعية العلم من نظريتي االيامن واالحلاد،
حيث اتضح لنا ان االيامن يرتكز عىل العلم ،وأن االحلاد هو نتيجة اجلهل .والثبات
هذه النتيجة وبيان الفارق بني االيامن واالحلاد بالنسبة للعلم نقول:
أوال :ال يمكن للعلم ان يقف عىل احلياد بني نظريتي االيامن واالحلاد ،فال بد
وان يكون اىل اجلانب األقرب اليه ..وهو االيامن املرتكز عىل العلم ،فااليامن حيل
إشكالية اجلهل ويعطي اإلجابة عىل التساؤالت التي يطرحها الفكر البرشي عن
النشأة والوجود واملصري ،وهي أن هلذا الكون خالقا يمتاز بالصفات التي تنسجم
نتلمسه يف واقع حياتنا العلمية املتنوعة من نظام حمكم هلذا الكون ،ويستدل
مع ما ّ

عىل صحتها بأدلة متعددة عقلية وعلمية ال يستطيع املفكر ان يتخطاها اىل اجلهل.
اما االحلاد فريتكز عىل مبدأ نفي وجود اخلالق ،والنفي هو نتيجة جهل ال
معرفة ،واملعرفة املدعاة عند بعض امللحدين (بعضهم يقر باجلهل) يف ما يتعلق
بنشأة الكون هي فرضيات ال تصل اىل مستوى املعرفة التفصيلية التي جتيب عليها
نظرية االيامن.
ثانيا :إن العلم املبني عىل التفكر والتأمل ،هو املنطلق األول للوصول اىل
االعتقاد بوجود خالق هلذا الكون ،مع االعتقاد بوجود منظومة برشية اختارها
اخلالق وا وكل اليها مهمة تعليم وارشاد وانذار االنسان استنادا اىل قابلية التفكري
لديه من خالل ما زوده وميزه به عن بقية الكائنات وهو العقل ،واكتفي هنا بذكر
دليلني:
الدليل األول :ونحن يف هناية شهر رجب فإننا نستذكر أول آيات نزلت
يف  27رجب عىل نبينا حممد | وهي االيات اخلمس األوىل من سورة العلق
اس ِم ر ِّبك ا َّل ِذي خلق ( )1خلق
التي تبني الرتابط بني العلم وااليامن﴿ :ا ْقر ْأ بِ ْ
اإلنسان ِم ْن عل ٍق ( )2ا ْقر ْأ وربك ْاألكْر ُم ( )3ا َّل ِذي ع َّلم بِا ْلقل ِم ( )4ع َّلم ْ ِ
ِْ
اإلنسان
ما مل ْ ي ْعل ْم(.﴾)5
الدليل الثاين :اآليتان اللتان تسلطان الضوء عىل مهمة االنسان يف الوصول
اىل حقيقة املعرفة من خالل العلم والتفكر﴿ :إِ َّن ِيف خ ْل ِق السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض
َّ
ِ
ار آلي ٍ
اختِال ِ
ف ال َّل ْي ِل والنَّه ِ
ويل ْاأل ْلب ِ
ات ِألُ ِ
و ْ
اب * ا َّل ِذين ي ْذ ُك ُرون اهلل قياما و ُق ُعودا
وهبِم ويتفكَّرون ِيف خ ْل ِق السامو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض ر َّبنا ما خل ْقت هذا باطِال
َّ
ُ
وعىل ُجنُ ِ ْ

ُس ْبحانك ف ِقنا عذاب الن َِّار﴾(.)1
ثالثا :إن مما يؤكد حقيقة كون العلم موصل اىل االيامن ،وأهنام مرتابطان ،وأنه
ال يمكن التفكيك بينهام هو أن علامء بارزين يف شتى العلوم التطبيقية والنظرية
يبطلون ادعاء بعض امللحدين املرتكز عىل نفي وجود اخلالق واكتفي بنموذجني:
العلم بال
النموذج األول :القول املنسوب لعامل الفيزياء الربت أينشتاينُ " :
دين أعمى" ،وهذا يعني ان العلم وااليامن
أعرج،
علم
والدين بال علم ٌ
ُ
ٌ
دين ٌ
مرتابطان.
النموذج الثاين :ما يقوله ،عامل الرياضيات والفيزياء ،ومن يطلق عليه أبو
الفلسفة احلديثة ،الفرنيس رينيه ديكارت ،يف بداية رحلته العلمية االيامنية :أنا أشك
إذن أنا أفكر ،إذن أنا موجود.
فإنه يثبت وجود اإلله انطالقا من وجود نفسه.
ويقول« :واسأل نفيس ،من أين أحصل عىل وجودي؟ ربام من ذايت أو من
والدي ،أو من أي مصدر آخر أقل كامال من اإلله؟» .يتساءل باستغراب!.
َّ
فديكارت يعتقد بأنه ليس هلل وجود مادي أو جسمي ،ويصفه بأنه مثل العقل
بالنسبة لإلنسان ،إال أن اهلل خيتلف عن العقل بأنه غري حمدود ،وأنه ال يعتمد يف
وجوده عىل خالق آخر ،وهو ما يتضح من قوله" :إنني أدرك بجالء ووضوح وجود
وخري لدرجة ال حدود هلا".
إله قدير ّ
ومعنى كالمه :بام أنه يشعر بوجود نفسه ،فال يمكن ان يكون سبب وجوده
احلقيقي يشء ناقص او مفتقر اىل الكامل ،فيجب أن يكون هناك كائن خالق يتصف
( )1آل عمران .191-190

بكل صفات الكامل ،وهو الذي أوجده ،وبالتايل فاإلله الكامل هو سبب وجوده،
وبام أنه موجود فاإلله أيضا موجود .وهذا هو ما يقوله اتباع نظرية االيامن.
واحلقيقة التي يتحدث عنها هي أن حماولة الوصول إىل اليقني يف املوضوعات
العلمية والفيزيائية سهل يسري باتباع الطريقة الرياضية ،لكنه ليس كذلك بالنسبة
للموضوعات امليتافيزيقية ،فال يمكن التعامل مبارشة مع موضوعات مثل وجود
اإلله وخلود النفس بالطريقة الرياضية.
بعد هذه البيان والرسد التوضيحي وهذه املقارنة بني العلم واالحلاد
وااليامن ،نصل اىل نتيجة مفادها أن االنسان كائن يمتاز عن بقية الكائنات بام لديه
من عقل ،وأن العقل يدعوه للتعلم والتفكر ،وأن عليه ان حيسن االختيار بام يتبناه
من عقائد ،ويامرسه من سلوك يف هذه احلياة عىل أساس تلك احلقائق ،فيضمن
بذلك النتائج اإلجيابية من فوز ونجاح بعد هذا الفصل الدرايس من حياته يف هذه
الدنيا ،ولكي ال يصل اىل ساعة ال ينفع فيها الندم﴿ ،ي ْوم ...ي ُق ُ
ول ا ْلكافِ ُر يا ل ْيتنِي
نت ُترابا﴾(.)1
ُك ُ
وأخريا أود أن أختم حديثي بطرح سؤال عام يدور احلديث حوله يف اآلونة
األخرية يف بعض جمتمعاتنا عام يطلقون عليه ظاهرة االحلاد وخاصة بني رشحية
الشباب املثقف ..فام مدى دقة مثل هذه االحاديث؟ وهل هناك ظاهرة احلادية يف
جمتمعاتنا؟
وعىل فرض وجودها ..ما هي حقيقتها؟ وكيف لنا ان نتعامل معها؟
ولكي اجيب باختصار عن كل ذلك فإنني أقول انه وبعد ان اتضحت لنا من
( )1النبأ .40

خالل البحث جمموعة من املفاهيم املرتبطة بالعلم وااليامن واالحلاد فإنني أستطيع
القول:
أوال :إن ما حتدثت فيه عن االحلاد فإنه ينطبق عىل ما يطلقون عليه تسمية
االحلاد العلمي ،وهذه ليست تسمية حقيقية ألنه قد بينا أن ال وجود إلحلاد علمي،
وهذا النوع من االحلاد ما هو نتيجة جهل وليس نتيجة علم ،ألنه العلم يستند اىل
معرفة وإحاطة ،واالحلاد الذي يعني االنكار يفتقر اىل العلم واالحاطة فهو جهل.
هذه هي نتيجة البحث التحلييل ملعنى االحلاد من الناحية العلمية ،ونجد
نصا( )1يدل عىل نفس تلك النتائج عن االمام أ ِيب ع ْب ِد اهلل الصادق × قال:

وه :ف ِمنْه ُك ْفر بِجح ٍ
َخس ِة وج ٍ
ود و ُهو عىل و ْجه ْ ِ
ا ْل ُك ْف ُر ِيف كِت ِ
ني:
ُ ُ
ُ
اب اهلل عىل ْ ُ ُ
ُج ُحود بِ ِع ْل ٍم و ُج ُحود بِغ ْ ِري ِع ْل ٍم.
فأ َّما ا َّل ِذين جحدُ وا بِغ ْ ِري ِع ْل ٍم ،ف ُه ُم ا َّل ِذين حكا ُه اهلل عن ُْه ْم ِيف ق ْول ِ ِه ﴿وقا ُلوا ما
وت ون ْحيا وما ُ ْهيلِ ُكنا إِ َّال الدَّ ْه ُر وما هل ُ ْم بِذلِك ِم ْن ِع ْل ٍم إِ ْن
ِهي إِ َّال حيا ُتنا الدنْيا ن ُم ُ
ُه ْم إِ َّال ي ُظنون﴾ وق ْول ِ ِه ﴿إِ َّن ا َّل ِذين كف ُروا سواء عل ْي ِه ْم أأنْذ ْر ُهت ْم أ ْم مل ْ ُتن ِْذ ْر ُه ْم ال
ُي ْؤ ِمنُون﴾ َف َه ُؤ َال ِء َك َف ُروا َو َج َحدُ وا بِغ ْ ِ
َِّي ِع ْلم.

ثانيا :هناك إحلاد عميل ،وهو يعني انحراف االنسان يف سلوكه العميل عن
جادة الصواب مع علمه باحلقيقة ،وبنتائج االنحراف ،وهنا تكون كلمة االحلاد قد
استعملت باملعنى اللغوي ال االصطالحي ،وهذا النوع من االحلاد قد يامرسه أناس
ظاهرهم االيامن وهم ممن يعتقدون بوجود اهلل وقدرته وبتعاليمه ولكنهم متمردون
نتيجة طاعتهم هلوى النفس عندهم ،كام حصل مع ابليس متاما.
( )1تفسري القمي ج 1ص.32

ويف ذلك يقول االمام الصادق × يف تتمة احلديث الذي ذكرناه :وأ َّما
ا َّل ِذين كف ُروا وجحدُ وا بِ ِع ْل ٍم ف ُه ُم ا َّل ِذين قال اهلل تبارك وتعاىل﴿ :وكا ُنوا ِم ْن ق ْب ُل
ي ْست ْفتِ ُحون عىل ا َّل ِذين كف ُروا فل َّام جاء ُه ْم ما عر ُفوا كف ُروا بِ ِه﴾ َف َه ُؤ َال ِء َك َف ُروا
َو َج َحدُ وا بِ ِع ْلم.
ثالثا :هناك احلاد استطيع ان اطلق عليه تسمية جديدة تستعمل ألول مرة وهو
االحلاد اإلعالمي ،الذي يشبه االحلاد العميل ببعض جوانبه لناحية االنحراف يف
السلوك العميل ،ولكنه خللفية أخرى تعيشها جمتمعاتنا كردة فعل عىل أوضاع
سياسية واجتامعية واقتصادية وسلوكية تعيشها بالدناُ ..تلقى فيها املسؤولية عىل
املحسوبني عىل التيارات واألحزاب اإلسالمية ،يف جممل البالد اإلسالمية.
وهنا أود القول أنه ال بد لنا من التفريق بني االيامن بمعناه احلقيقي ،الذي
يعني االستقامة يف العقيدة ،واالستقامة يف السلوك ،وبني سلوكيات أناس
ومجاعات وتنظيامت وتيارات تستغل الدين غطاء ألهوائها ورغباهتا ومشاريعها..
لذا ال بد من االنتباه ،فليس كل حامل راية يمكننا ان نتبعه إذ ال بد لنا من أن نتعرف
عىل احلق من أهله كام اوصانا أمري املؤمنني × بقوله:
احل ِق َفاع ِر ِ
ِ
ف بِالر َج ِ
ف َ
ال َب ْل بِآ َي ِة َ
ف َأ ْهله(.)1
احل َّق َت ْع ِر ْ
ْ
إِ َّن د َ
ين اهلل َال ُي ْع َر ُ ر
ويبني لنا ر ُس ُ
ول اهلل | بعض ما يمكن أن يوهم عىل الناس أمرهم فيقول:
اإل َيام ُن بِالت ََّح ريل َو َال بِالت ََّمنري َو َلكِ َّن ْ ِ
َل ْي َس ْ ِ
اإل َيام َن َما َخ ُل َص ِيف ا ْل ُق ُل ِ
وب َو َصدَّ َق ُه
ْاألَ ْع َام ُل(.)2
( )1األمايل للشيخ املفيد ص.5
( )2حتف العقول ص.370

ول اهلل |ِ ْ :
ويف نص آخر له داللة واضحة ورصحية :قال ر ُس ُ
اإل َيام ُن إِ ْق َر ٌار
ب َو َع َم ٌل بِ ْاألَ ْرك ِ
بِال رل َس ِ
ان َو َم ْع ِر َف ٌة بِالْ َق ْل ِ
َان(. )1
وأخريا فإن حقيقة االيامن كام يبينها لنا القرآن الكريم يف االية  285من سورة
الر ُس ُ
املؤ ِمنُون ُك ٌّل آمن بِاهلل ومال ِئكتِ ِه و ُك ُتبِ ِه
ول بِام ُأ ِنزل إِل ْي ِه ِمن َّر ِّب ِه و ْ
البقرة﴿ :آمن َّ
و ُر ُسلِ ِه ال ُنف ِّر ُق ب ْني أح ٍد ِّمن ر ُسلِ ِه وقا ُلوا س ِم ْعنا وأط ْعنا ُغ ْفرانك ر َّبنا وإِل ْيك
امل ِص ُري﴾(.)2
واحلمد هلل رب العاملني.

( )1األمايل للشيخ الصدوق ص.268
( )2البقرة .285
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