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م اهلل الرمحن الرحيمبس  

 الالدينية والالأدرية

 

وداعيا إىل اهلل بإذنه ورساجا , احلمد هلل اذلي أرسل حممدا بشريا ونذيرا
فصىل اهلل وسلم ىلع حممد وآهل , وفضل صحابته ومنحهم فضال كبريا, نريام

 .أما بعد. وصحبه صالة وسالما متتابعا كثريا

  

وهذا ابلعد هل أبعاد , يه ابلعد عن العبوديةاآلن أخطر مشالك العرص فإن 
فمنه ما هو بعدا إحلاديا كما يف طوائف الالدينية أو الالأدرية , وأسباب وفروع

حيث أضىح انلاس يصبحون , ومنه ما هو بعدا اعداتيا, الربوبية اإلحلاديةأو ال
مهتمني بشهواتهم وغري , ويمسون بعادات عمل وتكاثر يف املال واذلرية

أما بالنسبة للبعد الالديين فقد قابلت العديد . مكرتثني باتلقرب لرب الربية
فهم قد رفضوا  ,وضحت هلم أن الالدينية يه يف الواقع دينيةامن أتباعه و

وآمنوا بوجود رب هلذا , األديان لكها إعتقادا بأنها مجيعا ليس بها أدلة حقيقية
وهكذا نسجوا ألنفسهم دينا ,  الكون ولكن قالوا هو بمعزل عن البرشية

وقد وجدت أن العامل املشرتك بينهم هو أنهم , خاصا بهم ليس بدينا إهليا

                                                            
 .تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا  
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وهكذا حكموا ىلع اإلسالم باخلطأ من , مجيعا قد أتوا من خلفية غري إسالمية
 . خالل قراءتهم عن انلرصانية

 

قائلني طاملا لم نرى , أما الالأدرية فلم تكذب أو تصدق وجود قدرة إهلية
ولكنهم قد آمنوا إيمانا , فال نستطيع اجلزم بأصل البرشية, بأعيننا أدلة ثبوتية

يون اعما اكن اإلنسان مل 066مدعني أنه منذ , مطلقا بصحة اتلطور ادلاروينية
وجعلوا من هذا إيمانا راسخا حىت ولو كذبته األدلة , من الفصائل القردية

وقد كذبه اإلنفجار الكمربي ومعه العلوم احلفرية واجليولوجية , العلمية
فقد أثبتوا أن شجرة األنواع مقلوبة وأن األنواع يف إنقراض وليس , والوراثية

, داخل انلوع نفسه وليس من نوعية إىل نوعية وأن اتلطور موجودا, يف تطورية
, فهاك ابلكرتيا قد تطورت وأصبحت من بكرتيا حيوية إىل بكرتيا حيوية

وقد ذكر , ولن ترى أبدا أن السمك قد تطورا يلصبح من احليوانات الربية
وقد خلقكم )فقد قال تعاىل , اعم هجرية 066 اتلطور يف القرآن رصاحة منذ 

وهاك الطفل قد أصبح رجال وهاك الشبل قد , ا ىلع املرحليةيلؤكد نل( أطوارا
فيه ال تقبل أن ختضع , ولن تصبح نظرية داروين علما, إكتسب أنياب قوية

. للمالحظة أو اتلجريب أو القابلية للتكرار حىت تدخل حتت املنهجية العلمية
فنقول , وأن الكون خيضع فقط لقوانني مادية, ومن يقول أن األديان ال وجود هلا

فالقانون ليس إال وصفا ولم ختلق , هل ومن كتب تلك انلظم والقوانني الكونية
فالقوانني ال ختلق شيئا وال يمكن مجع مال من , قوانني نيوتن اجلاذبية

وليس هناك أي تعارضا بني اإليمان باهلل وبني تفسري , معادالت حسابية
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بدا خالقا أو أن يصنع صدفة ولن يصبح القانون أ, الكون بالقوانني الفزييائية
 .أمحاض نووية

 

 : دعوة من القلب للعودة دلين اهلل

 

ملا العذاب األخروي ملن عىص رب , هناك من جحد عبادة الرمحن قائال   
فنقول وملا تعذب أنت من إعتدى , أال خيالف هذا صفة الرمحة اإلهلية, الربية

قاضيه وتسجنه دهرا جزاءا ألم تهدده وت, ىلع حرماتك وممتلاكتك ادلنيوية
فهل قرأت يوما كم من أبواب الرمحة مفتوحة للك تائب , ألفعاهل اإلجرامية

من رفض عبادة الرمحن , وواهلل لم يهلك يف انلار إال لك جبار عتيا, توبة مرجية
, أتقول أليس ظلما أن تأكل احليتان من الرثوة السمكية, ورفض اخلري باللكية
وإلختل , ها لزامحتنا األسماك يف األسواق ويف احلياة الربيةفنقول لو لم تأكل من

ولك جيري حبكمة ال يعلم , انلظام ابلييئ وإلنهارت اجلبال والكرة األرضية
فما بلغت , فإرجع لربك وخذ مين نصيحة قلبية, مداها إال من خلق الربية

ن وإعرف قدر الرمحن خالق الكو, اجلبال طوال وال خرقت األرض خرقة قوية
, واتبع سبيل احلق سبيل اإلسالم خاتم األديان السماوية, واحلياة اآلخروية

بأن يدخلك جنة اخلدل يف , لعلك يوم العرض تلىق من الرمحن جزاءا وفيا
وهل , وال تقول تكفيين عن األديان إتبايع ملباديئ األخالقية, عيشة مرضية

أم إختلفت , اإلجراميةإتفقت عقول البرش ىلع تفريق أفعال اخلري من األفعال 
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وهل رأيت فيما عدا , عرب العصور وابلدلان ماهية احلق من العادات الضاليلة
أتريد أن تتبع ما يمليه عليك ضمريك أنت , األديان قوانني للمبادئ األخالقية

إذن ملاذا ختضع لقوانني فرضت عليك من املجالس , وال ختضع ألحاكم إهلية
فواهلل ما , ريك موافقا هل ألفعاهل اإلجراميةوقد يكون ضمري غ, الترشيعية

, انترش يف الكون من فاحشة وإنتهاك للك احلقوق إال برتك الرشائع اإلهلية
, هلدموا املعابد واملساجد واملباين الكنسية, وواهلل لو أعطيت امللحدين سلطة

فال تنكر , وتذكر ما حدث للمتدينيني من تضييق وإضطهاد يف عهد الشيوعية
وال تقول أن العليم اخلبري قد نسانا , الرمحن عليك وتنكر حقوقه اإلهليةفضل 

أنسيت يف مرضك من شفاك وأبعد عنك األمراض ,  أو أنه بمعزل عن البرشية
ورزقك خري املسكن وخري , واستجاب دلاعئك وفرج عنك كربة قوية, املؤذية

اعبد ربك اذلي ف, ولو ابتالك بشئ فلعله خلري لك وللبرشية, الزوجة واذلرية
وجعلهم يسبحون مجيعا يف مدارات , خلق الشمس والقمر والكواكب ادلرية

فال الشمس ينبيغ هلا أن تدرك القمر وال هناك تسابق بني , فلكية إنضباطية
اذلي خلق األرض وأرىس فيها من اجلبال لكيال تميد بنا يف , األجرام السماوية

أتنكر , العذبة لنرشب منها رشبة هنية وخلق ابلحار املاحلة واألنهار, اهلاوية
الك ورب الكعبة بل إن العقالنية يه يف , لك هذا وتسيم دينك بالعقالنية

 .ادليانة اإلسالمية

 

                                                            
 .تعاىل اهلل عن ذلك علوا كبريا  
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 أمحد األمري

 املركز األورويب لدلراسات اإلسالمية

 ايلونان -أثينا 
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