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 الكبسولة األولى : نشأة الدين
يف األنفس ويف اآلفاق، وبواعثه إن مطلب األلوهية مطلب توافرت عليه الفلسفات والنبوات، ودالئله الربهانية ماثلة 

 ﴾ سورة الروم٠٣النفسية مركوزة يف العقول ويف الوجدانات!}فطرت اهلل اليت فطر الناس عليها{ ﴿
لكن هذا املطلب الوجودي الذي ال ينفصل عن اإلنسان، يؤرق امللحد وال جيد له يف فلسفته املادية حتلياًل أو تفسريًا 

نظرة اإلنسان البدائي يف صفحة الكون، وعدم معرفته سبب الظاهرة فيقوم بنسبتها إىل  فيفرتض أن نشأة الدين كانت عرب
 -"9191دوركهامي ، ومناذج من احلياة الدينية االبتدائية " -خالق غييب!

 ؟ولإلنسان أن يتسائل هنا: كيف يكون النظر يف الكون أو ظواهره سبًبا يف إيقاظ الشعور الديين العميق عند مجيع األُمم 
 ما عالقة حدوث ظاهرة كونية بظهور دين له مرامسيه وطقوسه والتزاماته األولية ؟ 

 إن استمرار أية ظاهرة كونية على نسق واحد جيعلها أمرًا مألوفًا، ال يُلفت النظر وال حيتاج إىل تعليل!
حلاصل دوًما؛ فباعث كل الديانات بل إننا لو استخدمنا هذا املقياس القاصر اإلختزايل يف حتليل األمور، فإن العكس هو ا

 هو روح العظمة والقوة وليس اإلستسالم أو اجُلنب أو اجلهل أو اخلوف البدائي!
ومن جهٍة ُأخرى لو كان مبعث العقيدة هو املشاهد الكونية وكان هدف الطقوس هو اسرتحام الطبيعة؛ ملا استمر الناس 

أن الديانات مل تنقطع يوًما ما، ومل تنفصل عن اجلماعة اإلنسانية عرب  على التدين بعدما ظهر أهنا حماوالت عابثة، ومبا 
 كل التاريخ وعرب كل اجلغرافيا، فالبد أن يكون هلا منشأ مستقل عن هذا التحليل اإلختزايل القاصر الذي يطرحه امللحد !

 لكن هل كان باعث اخلوف عند اإلنسان األول مربرًا لنشأة الدين كما يقولون ؟ 
 رتضنا هذا التصور فكيف نُفسر عبادة األحجار واحلشرات وأتفه األشياء اليت ال توحي مثل هذا الشعور؟إذا اف

 بل كيف نُفسر داخل هذا اإلطار التحليلي للقضية الدينية الفصل التام بني األمور املقدسة واألمور العادية ؟
 وكيف يؤسس اخلوف البدائي لكل الطقوس والديانات والعبادات؟

ات على نسق واحد ُيضعف باعث التفكري واخلوفبل إ حسَّ
ُ

 -ن أصل علم النفس يقوم على أن استمرار امل
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9682527- لكن امللحد يضرب هبذا األصل العلمي ،

الغري متسقة حىت داخل عرض احلائط، ويقرر أن الدين الذي هو ركن الوجود البشري قائم على هذه األغلوطة اإلفرتاضية 
 إطارها الذايت !

أن اجملتمع واجلماعة  Émile Durkheimونظرًا لقصور هذا التصور يف حتليل الظاهرة الدينية، فقد افرتض دوركامي 
والعالقات القبلية كانت مصدرًا أصياًل لنشأة الدين، أِضف إىل ذلك تقديس األجداد واشرتاك العشائر يف لقب واحد 

، وهذا الطوطم يف الغالب يكون لقب حيواين كانت تتخذه العائالت البدائية لقًبا هلا،  Totemبالطوطم فيما يُعرف 
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 The Elementary Forms of the Religious -وحتول الطوطم مع الوقت إىل البذرة األوىل للدين ! 
Life analyzes phenomenon.-  

للقبائل البدائية، أن هناك أُمم كاملة وحضارات  Schmittمشيث  لكن أثبتت الدراسات امليدانية اليت أجراها روبرت
بأكملها وقارات ال تعرف شيًئا عن الطوطم أو الطوطمية وال يوجد عندهم نظام األلقاب احليوانية، ومع ذلك توجد عند 

 .Andrew Lang: the making of religion -.هؤالء مجيًعا عقيدة اإلميان باهلل األعلى بصورة واضحة 
New York 1968- 

أثبتت أن الطوطمية منظومة اقتصادية مدنية، وليست دينية   Frazerوفريزر  langبل إن أحباثًا أحدث قام هبا النج 
 كما كان يتخيل دوركامي، وفكرة الدين نشأت بعيًدا متاًما عن هذه التصورات الساذجة والتحليالت الواهية!

القبائل بأنساهبا ال أكثر، ويبعث على التعاون والقومية، لكن القبائل كانت أذكى فالطوطم شعار قومي ورمز يُعرِّف 
 -بكثري من أن تعبد تلك الرسوم أو مدلوالهتا، بل كان هلم معبود روحي آخر مستقل متاًما يعتمدون عليه. 

Previous source - 
ربيني خالل عقود طويلة عندما كان يطرح حفالت وال ننسى أن دوركامي كان له الدور األكرب يف تدليس املعرفة عند األو 

القبائل البدائية مبا فيها من عربدة وارتكاب للمحرمات كمظهر تديين عندهم، إذ ثبت أن هذه احلفالت كانت مترًدا على 
 -هيكل احلياة اإلجتماعية والدينية للقبيلة وليس العكس، وأصبحت اآلن هذه احلقيقة من أشهر تدليسات دوركامي!

 -911، 941دين، د.حممد عبد اهلل دراز، صال
فالنظم القبلية يف كل اجملتمعات تقوم على الفصل التام بني اجلنسني؛ إنه ملن السخرية أن يعرض علينا دوركامي ولعقود 

قدس لألديان، بل إنه جعل التمرد على ال
ُ

دين طويلة هذه احلفالت املاجنة وهذا املسرح البدائي املتهتك بإسم احملراب امل
 -911املصدر السابق ص  -مظهرًا دينًيا، وحماوالت التمرد والصبيانية الشهوانية معيارًا للدين عند األولني! 

 لكن هل الدين بالفعل ظاهرة اجتماعية، هل ميكن حتليل الظاهرة الدينية يف هذا اإلطار ؟ 
اهدها يف القوانني والقواعد اإلقتصادية ذات الذي يتفق عليه علماء اإلجتماع أن الظاهرة اإلجتماعية احلقيقية كما نش

وجود خارجي مستقل عن أفراد اجلماعة، يف حني أن الدين ظاهرة فردية يف املقام األول، ظاهرة داخلية جوانية ذاتية 
 A Redefinition of -مستقلة، فهي تأيت على العكس متاًما من الظاهرة اإلجتماعية فكيف تقاس هذه بتلك ؟

Social Phenomena: Giving a Basis for Comparative Sociology ".- 
بل إن افرتاض أن العقل اجلمعي هو الذي يُنشيء الدين ُيسوغ لنا هذا اإلفرتاض أن نقول أن املعدة هي اليت ختلق الطعام 

 وأن البصر هو الذي حُيدث الضياء ! 
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مل تعاليم جديدة، يكون موقف اجلماعة منها مث كيف يُنشيء العقل اجلمعي الدين ؟ هل مسع أحد بديانة ناشئة حت
 موقف محل األفراد عليها، وإلزامهم هبا، هل مسع هبذا أحد من قبل ؟

أم أن العكس هو احلاصل، ويكون املوقف املعتاد هو املناهضة هلا واملقاومة العنيفة لداعيها، أليس هذا أصل تارخيي 
 ُمشاهد ومتكرر يا دعاة التاريخ والتجربة ؟

أين جاءت فكرة اإلله األكرب فاطر السماوات واألرض يا ُدعاة التحليل املادي، وعلى غرار أي مجاعة طُبعت هذه ِمن 
 الصورة، وكيف قامت الدعوات هلا عرب كل التاريخ وكل اجلغرافيا ؟ 

 هل عندكم من حتليل واحد مادي هلذه احلقيقية األولية يف الوجود اإلنساين؟
 Bruceوبروس  Schmittومشيث  Pascalوباسكال  Langeريخ األديان أمثال النج إن الذي يقرره علماء تا

 -وغريهم، أن التوحيد وعبادة اهلل الواحد كانت سابقًة على التعدد وصناعة اآلهلة الوثنية.  Coopersوكوبرز 
Andrew Lang: the making of religion. New York 1968- 

 إن التحليل املادي للظاهرة الدينية هو حتليل أجوف قاصر اختزايل إىل أبعد حد! 
إن احلقيقة اليت جيب أن ُُنررها هنا أن األديان هي اليت سارت إىل اإلنسان وهي اليت نزلت إليه، ومل يصعد هو إليها، وأن 

 الناس مل يعرفوا رهبم بافرتاض العقل البدائي وإمنا بنور الوحي ! 
إن الناس مل يكونوا كلهم أوفياء بالوصية املقدسة، لكن هذا التعليم اإلهلي مل مُيح أثره حمًوا تاًما من البشرية، ولذلك نعم 

 ظلت فكرة األلوهية والعبادة والتوحيد واختالط املقدس بالوثين مسة ظاهرة يف احلضارات واألُمم. 
يف العقل من كل األوليات وهو مجاع كل احلقائق اإلجيابية وأصل  إن الدين جتربة وجدانية فطرية أولية خالصة؛ بل هوأسبق

املعرفة وأصل األخالق والقيمة واحلق والكمال، وكما قال شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهلل" إن كل خرٍي يف األرض فمن 
 -911-941الصارم املسلول، شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه اهلل، ص -آثار النبوة."

مفتاح دار السعادة، ابن القيم رمحه اهلل،  -رمحه اهلل " لوال النبوات مل يكن يف العامل علم نافع البتة." وقال ابن القيم
9/991- 

 فالدين ضرورة عقلية فطرية وجدانية أولية روحية خالصة! 
 وال يُعرف ما اإلنسان وال قيمته، وال يتم التأسيس ألخالقياته إال حتت راية النبوات.

أن يكون اهلل تعاىل قد أرسل رسله، وأنزل كتبه مل يُقدره حق قدره، وَنسبه إىل ما ال يليق به، وأنه خلق بل إن َمن جحد 
خلقه عبثاً باطاًل، وأنه خالهم سًدى مهماًل، وهذا ينايف كماله املقدس، فمن أنكر النبوات فما قدره حق قدره، وال عرِفه 

 -155ى يف أجوبة اليهود والنصارى، ابن القيم رمحه اهلل، صهداية احليار  -حق معرفته، وال عظَّمه حق عظمته!
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}شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال 
 (91تتفرقوا فيه كرب على املشركني ما تدعوهم إليه اهلل جيتيب إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب{ )الشورى :

كلف، وهذا ينايف كمال 
ُ

ومن نافلة القول أن إنكار الدين، يعين يف حقيقته افرتاض أن اخلالق يُطعم ويرزق وال حياسب امل
عدله وكمال حكمته سبحانه؛ إن الدين حقيقة أولية يف النفس اإلنسانية ال حتللها حتميات دوركامي اإلجتماعية، وال 

 ل البدائية، فالدين جوهر الوجود اإلنساين ! الرؤية اإلختزالية جملموعة من القبائ
 .أيها المتشكك أبِشر فالحق له نور كيف يُعالج المتشكك نفسهالكبسولة الثانية :  

إنَّ هناك كفرًا أساُسُه اخليال أو الشعور املوقوت أو التأثر العاجل، وإجياُد هذا الكفر سهٌل، واالستمراُر عليه مستحيل إال 
 ملرضى القلوب .

أغلب الناس خيتلف عليه الليل والنهار وهو حُماَصٌر مبآربه القريبة مصروٌف باملادة عما ورائها، حمجوٌب باملظاهر عن 
احلقائق الكبرية، ناسًيا أن استعماره يف األرض حلكمة وألجل وتكليف ، وُضرب له موعٌد للقاء رهيب حُياسب فيه على 

م وأخر .  ما قدَّ
ت، توجد كارثة الشبهات، والشخص املتشكٍك حائِر الوجدان ُمفتت الصدر، وهذا الشخص هو وبعيًدا عن كارثة الشهوا

 َمن سنقوم بتسليط الضوء عليه اآلن.
 الزمُن جزٌء من العالج

أواًل إننا ال نُنكر أن الزمَن جزٌء من العالج ...، وإذا كان على بين إسرائيل أن يتيهوا أربعني عاًما يف صحراء سيناء، 
تشكك أن يقضي زمانًا يف فيموت 

ُ
قدسة، فعلى امل

ُ
َمن ورثوا الُذلَّ والَصغار منهم، وتتأهب األجياُل اجلديدة لفتح املدينة امل

 تيه فكري وضياع وعدم حتديد هدف قبل أن متوت ُشبهاته، ويكتشف أهنا ُخرافاٌت ال تقوى على عامل الزمن.
لًبا جائًعا انطلق يبحث عن طعام ، فرأى ِمن سرداب طويل إناًء مشحونًا فالزمُن ُجزٌء من العالج ال حُمالة ...، قيل أن ثع

مبا لذ وطاب ، فوثب داخل السرداب الضيق وتَ َلطَّف حىت بلغ اإلناء مث أخذ يكرع منه حىت امتأل، وحاول العودة من 
القصة من بدايتها فقال حيث جاء فعجز ألن بدنه انتفخ فما يستطيع التقهقر، ولقيه يف حمبسه هذا ثعلٌب عجوٌز عرف 

للثعلب الصغري" : ابق يف مكانك هذا زمًنا حىت خيف مِحلك وساعتها ستكون أقدر على اخلروج من هذا اخلندق 
 الضيق" فالزمن جزء من العالج.

 -فعلى املتشكك أن يبتعد عن معاطن الشبهات، وأال جيعل قلبه كاإلسنفجة يتشرب كل شبهة جديدة؛ قال الذهيب 
ىف ترمجة ابن الراوندي : " وكان يالزم الرافضة واملالحدة .. ،فإذا عوتب قال : إمنا أريد أن أعرف أقواهلم إىل  -رمحه اهلل

 أن صار ملحداً، وحط على الدين وامللة. نسأل اهلل السالمة والعافية فالقلوب ضعيفة والُشَبُه خطافة ."
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 كيفية غربلة الُشبهات
لغربلة الشبهة، إال أننا نالحظ أنه يف بعض املوازين اليت يستغلها الباعة قد متيل إحدى  رمبا يكون الزمُن وحَدُه كافًيا

الكفتني عن اأُلخرى مياًل عنيفاً خللل يف حمور االرتكاز يقتضي عالجه أن تضع ثقاًل كبريًا يف الكفة الشائلة حىت تتساوى 
لل الواقع ، بيد أن ذلك ال يُعطي امليزان صالحية تُقيم مع زميلتها ..، هذا العالج املؤقت قد نتغلب به لفرتة على اخل

 العدَل ومتنع الغش ، إنه البد من عالج ناجع يفصل يف القضية وحيسم املسألة.
إذ البد من مواجهة مع الشبهة، ولألسف احلرب مع الُشبهات ُتشبه احلرب مع األشباح ، فالشبهة ال قواَم هلا أصاًل ، 

كة ال ينهزمون إال خوفًا وُذعرًا من األشباح، فهذه هزمية خسيسة مل تتم فيها مواجهة عاقلة بناءة والذين ينهزمون يف املعر 
بل هناك استسالٌم دينٌء، وفراٌر خسيٌس قد مت من املتشكك، وهبذا تنتهي املعركة بانتصار ومهي للشبهة على قلب 

 صاحبها.
كم من ُشبهة حتولت مع النقد الرصني إىل دليل إعجازي إن هذه الشبهات كاألمساك ما أن خترج إال ومتوت وحدها ،و 

 ودليل شرٍف وِعصمٍة هلذا الدين !
 املهم أنه البد من َمنع الذي ال يعرف السباحة من االقرتاب من الُفرات.

 عالج الُشبهات يتم على ِعدة حماور . 
 عندما مثاًل يتسائل امللحد:هل اهلل حيتاج لعبادته؟

وقد تواترت اآليات بأن اهلل سبحانه غيٌن عن العاملني، ويف احلديث  -من القرآن والسنة الصحيحة -يكون اجلواب نقلي
الُقدسي : " يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروين ،ولن تبلغوا نفعي فتنفعوين.، يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخرَكم 

منكم ما زاد ذلك يف ملكي شيئا، يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخرَكم وإنَسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد 
وإنَسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أنَّ أولكم وآخرَكم 
وإنَسكم وجنكم قاموا يف صعيد واحد فسألوين فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إال كما ينقص 
املخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم ،مث أوفيكم إياها فَمن وجد خريا فلَيْحَمِد اهلل، وَمن 

 وجد غري ذلك فال يلوَمنَّ إال نفَسه "
" يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم ،مث أوفيكم إياها فمن وجد خريا -والحظ معي قول احلديث القدسي :

 ، ومن وجد غري ذلك فال يلوَمنَّ إال نفسه."فليحمد اهلل
 ويكون اجلواب عقلي: بأن خلق الشيء ال يلزم منه احلاجة عقاًل.
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ويكون اجلواب معريف: بأن طبيعة البشر ال يصلحها إال العبادة، وَمن وهى دينه يُقاد من بطنه وفرجه أكثر مما يُقاد من 
 عقله وضمريه.

 أعلم مبا يصلحك، فال تنشغل إال مبا طُلب منك. ويكون اجلواب منطقي: بأن خالقك
ويكون اجلواب مادي: عندما تلعب كرة قدم فأنت تلتزم بقواعد اللعبة، كذلك وأنت يف هذه احلياة عليك أن تلتزم 

 بالقواعد.
 وهكذا تتنوع احملاور حىت تنطفيء الشبهة وخيبت تلبيس الشيطان.

 تكرار غزو الشبهات
ة يطرحها العقل نظرًا لُشبهة طارئة أو عدم اطالع، والعقل نفسه كفيل بصرفها إذا كان حمايًدا باحثًا إنَّ هناك ألغازًا كثري 

حايد، إنَُّه َمدُد الوحي اإلهلي .
ُ

 عن احلق ، لكن ما بالنا وهناك َمَدٌد آخُر جبانب العقل امل
 ة وُخبُث الَطوية ..إن الُشبهة الغارقة يف وحل من الرماد لن ُيشعل فيها الناَر إال سوُء الني

د بقلٍب يعرُف اخلري والشر , ويرضى به العدل ويسخط به الظُلم ،  د اإلنساُن بعقٍل يطمئُن إىل وحدانية اهلل , وُزوِّ وقد ُزوِّ
 وهبذه اخلصائص اإلنسانية يَُكلَُّف اإلنسان .

مثل صبغة القيمة األخالقية املغروزة يف النفس إن ُهناك مواثيق ركزها اهلل يف األنُفس ، وهناك صبغة صبغ اهلل اخللق عليها، 
اإلنسانية واليت تأيت ضد املصلحة الشخصية وضد املادة ومع ذلك يتقبلها اخللق جيمًعا ملحدهم ومؤمنهم؛ وهذا هو 

حلقِّ احلقُّ الذي ُجبلت عليه األنُفس .. ، ودعا إليه الرسُل وبه ُكلف البشر .. ، ومن السهل أن يصنع البعُض حوَل هذا ا
 ُدخاناً يزكم األُنوف أو حيجب الرؤية، لكن مهما كان الدخان ثقياًل فإن نفخة بالفم جتعله ينقشع . 

إن املدافع عن احلق تأتيه أوق ات يكاد ينفلق فيها رأسه من اهلم واحَلزن لزخرفة الباطل وهباء منظره ، وُهن اك مساسرٌة َمَكرٌَة 
راسة هذا الباطل واستدامته، لكن من فضل اهلل أن احلق فيه نوٌر ذايٌت، ومهما عال موظفون يف ميادين إعالمية وسياسية حل

الُدخ ان ومهما ثَ ُقل ومهما هُبرِج الباطل فإن احلق يبقى ولألبد له عالمات تستقر إليها العقول، وهتدأ يف زواياها النفوس، 
 وتفين ىف سبيلها األرواح وهي هادئًة ُمطمئنة.

رانيات أهنا ال تقبل إراقة الدماء ولو يف سبيل جماهدة األعداء، ومل متض أي اٌم إال وقد وقع أحُدهم يف قالت يل إحدى النص
شرفها، ونال من ِعفتها بكالٍم بذيء، فأخربتين واحلسرة تعلوها أهنا لن ترتك هذا اجملرم أبداً، ولو وجدته أمامها اآلن 

فال  -رورها ثاني ًا ، والدين بني هذا وذاك تقوم مبادئه وتعلو تشريعاتهلذحبته، إهنا كذبت على عقلها أواًل، واستسلمت لغ
 .-يُقتل قاذف احملصنات وإمنا يقام عليه احلد
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إنَّ غزَو الُشبهات للقلوب الضعيفة والعقول التالفة هو غزٌو بادي النجاح ، إنه بدل أن يَقُتل ِخصمه يُغريه باالنتح ار، إن 
ذبح مع أنَّ الذابَح ال ميلك سكين  ًا، وهكذا يكون االنتصار اخلسيس للُشبهات على القلب ُهن اك استسالًما ُمسبًقا لل

 الضعيف الزاهد يف احلق.
 املعصية بري د الُشبهات 

عطوب بصنوف الذنوب واملعاصي هو 
ُ

حصنات، والعقُل التالف امل
ُ

إنَّ املرأَة العاهرَة هي أقدُر الناس على جتريح الغافالت امل
العقول على استبقاء الُشبهات وجتريح احلق، وعلى الرغم من أن البَ ْوَن شاسٌع بني شطحات اخليال وبني احلق أقدُر 

الثابت املستقر إال أن املعصية تُقرُِّب املسافات بني احلق والباطل حىت يلتبس احلق بالباطل فال يُدَرى ما احلقُّ وما الباطل 
يفة فالبُد ان يتدارك نفسه باإلقالع عن املعاصي الظاهرة والباطنة وأن َيصُدق ، وإذا وصل اإلنسان هلذه املرحلة األس

 اللجوَء إىل اهلل تعاىل .
إنَّ الشخَص العاصي شذوٌذ يف ملكوٍت ُيسبُِّح حبمِد بارئه وخيضع ألمره،ونُكتٌة سوداُء متمردٌة يف عامٍل يسجُد هلل طوعا 

طيع ألمر اهلل جيعل األرج اء تكاد ان وَكرها، ويستمد منه حياته وبقاءه حلظة بعد أُ 
ُ

ستقيم امل
ُ

خرى ،فالِعوج يف هذا الكون امل
تَنقض على العاصي فُتخفي رمسه وومسه ،ويظلَّ صاحُب الُشبهات حائرًا تائًها بُشبهته طاملا ظل قائًما على معاصي اهلل، 

ُرواْ َما بِأَنْ ُفِسِهْم{ )الرعد:ولن يغري اهلل من حاله إال إذا َغريَّ هذا من نفسه }ِإنَّ الّلَه اَل  ُر َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يُ َغي ِّ  (.99يُ َغي ِّ
فأروا اهلل من أنفسكم خرياً يا أصحاب الشبهات وأقلعوا عن املعاصي، إنَّ الدين ار إذا كان صحيًحا يف أحد وجهيه دون 

ِعي أنه يبحث  عن احلق ، وأنه يريد الُطمأنينة والرضا باهلل اآلخر أو يف بعضه دون بعض فهو زائٌف كلُّه، وكذلك الذي يَدَّ
والقرب منه، ويف املقابل هو غارق يف شهواته ومعاصيه ، فهذا شخٌص زائٌف يكذب على نفسه، وعلى مثل هذا خُيشى 

ْعيُ ُهْم يف احْلََياِة أن يُ َزيََّن له الكفُر فرياه حسًنا، ويصل ملا وصل إليه املالحدة من الرضا بالكفر بعد اإلمي ان }الَِّذيَن َضلَّ سَ 
ًعا{ )الكهف: نْ َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن أَن َُّهْم حُيِْسُنوَن ُصن ْ  (.914الدُّ

 بعض الفقرات من كتابات الشيخ حممد الغزايل رمحه اهلل. -نسأل اهلل السالمة .
 
 
 ال مكـان للفـن في اإللحـادلكبسولة الثالثة : ا

 يتناول درام ا الوجود اإلنساين .عندم ا نتحدث عن الفن فإننا بداهًة ال نقصد الفن اهلابط، وإمنا الفن الذي 
إن العلم عندما يواجه اإلنسان فهو يبحث فيه عما هو ميت وعما هو ال شخصي، بينما عندما يتناول الف ن اإلنسان 

طبيعي مع العامل ومع مجيع علومه ، إنه التمرد الصامت ، وإذا مل فإنه يبحث فيه عما هو إنساين وغائي، فالفن يف ِصدام 
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جمال لروحه ولذاته، فإن الف ن ال جمال له والشعراء وُكت اب الرتاجيديا يضللوننا  يوجد على اإلطالق سند لإلنس ان وال
 ويكتبون هراًء ال معىن له.

كل دين وفن ، فإذا مل يكن ُهن الك سوى عامٍل واحٍد إن وجود عامل آخر إىل جانب عامل الطبيعة هو املصدر األساسي ل
لكان الفن مستحياًل، واملعرفة يف الفن ال ُتكتسب بطريقة عقالنية علمية وإمنا ُتكتسب بطريقة َحدسي ة ، وعندما يقوم 

إنه سريسم العلم برسم لوحة فإن سريسم وجه قرد ممسوخ يقوم بدراسته دراسة آلية ، أما عندما يقوم الفن برسم لوحة ف
دراما وجه اإلنسان .. ، فالفن هو مثرة الروح وإذا مل يتم االعرتاف بوجود اخلالص والعامل اآلخر والروح فالفن عبث وال 

 قيمة له وغري موجود أصالً .
للشكل  الفن يتجاهل ظواه ر األشي اء، يهتم بالبواطن، والفن التجريدي مثاًل يقوم حبذف ُكل َشبه بالعامل اخلارجي ُمعطي ا

واللون معىًن روحي اً ،وبإقصاء اجلانب الروحي بعيًدا وبإنكار وجود احلياة اجلوانية داخل كل إنسان من ا فإن أعظم اللوحات 
 يف العامل تقاس قيمتها حبسب نوع الورق املستخدم يف الرسم ومثن األلوان واألصباغ املوجودة على اللوحة.

لوان املرسومة هبا، وإمنا تكمن يف أهنا من أجنح احملاوالت لتصوير سر احلياة اجلواني ة ، وروعة املوناليزا ال تكمن يف مثن األ
 فاحلقيقة الوحيدة اليت يعرتف هبا الفن هي اإلنسان وشوقه املستمر للوصول للفردوس واخللود .

ادي .. وهذا ما فهمه الرسام الفن بطبيعته وباعرتافه بوجود عامل آخر نراه حيمل معاٍن ثورية، حيمل الُكفر بالعامل امل
 الفرنسي الشهري دي بيفيه حني قال : " الفن يف جوهره غرُي مريح ال فائدة منه، ضد اجملتمع وخطر عليه."

جوهر األعمال الفنية غامض غموض ًا تاًما، إنه مترٌد دائٌم على الواقع .. ، إنه اعرتاٌف متكرٌر بوجود عامل آخر ال ننتمي 
 يوم ا ًما .إليه وسنذهب إليه 

جوهر الفن يقوم على اعرتاف مبعاناة اإلنسان على األرض وعجزه عن حتقيق الفردوس الذي يبحث عنه يف خميلته، الفن 
ببساطة هو مثرة الصلة بني الروح واحلقيقة ..؛ ولذا عند التدقيق يف لوحة فنية عميقة أوعند قراءة رواي ة رائعة يعرتي 

السموِّ والقداسة ودخول عامل اخللود .. ، الفن كالدين متاماً كالمها يعرتف بوجود عامل اإلنسان شعوٌر غريٌب وغامٌض ب
آخر لكن الفن ليس ديًنا إمنا هو تعبري عن الدين فهو االبن غري الشرعي للحقيقة، بينما تبقى احلقيقة حصرية لإلطار 

 الديين!
  روٌح لإلنسان فِلم إذن ُنرص على أن يكون للفن روح ؟ اإلحلاد لن يفهم أبًدا جوهر الفن وطبيعته، فإذا مل يكن هناك

بالنسبة للفن ان ال يوجد شيء امسه إنسان داروين ذاك الكائن النمطي املمسوخ البارد، بالنسبة للفنان ال يوجد شخص ان 
 متطابقان، فاإلنسان هو كائن متميز ذو مسو روحي.
ِشعرًا أو أن يرسم لوحة أو أن يُنشد بيت شعر، ولن يستطيع أن ال يوجد فناٌن ملحٌد ، ال يستطيع امللحد أن يكتب 
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يفعل ذلك إال إذا دخل يف الدين حلظة الرسم واعرتف بقضية دراما الوجود والبحث عن اخللود ، واملسرحية اليت مُتثل 
 دراما الوجود فإن حلظة السكون فيها هي حلظة مليئة باألحداث .

الرسوم إال عندما نعرتف بالوجود اجلواين، وننكر كل ما هو مادي وخارجي، ولن إننا لن نفهم هذه املسرحيات وهذه 
يستطيع ملحٌد أن يفهم لوحة ولو وقف أمامها دهرًا كاماًل، بل سينتقدها حسب متاسك األلوان وخامة الورق ودرجة 

 حرارة الغرفة وتأثريها على التباين اللوين .
طلق، حبث عن اهلل .إن الفن واإلحلاد ال جيتمعان؛ الفن يف ص

ُ
 يغته النهائية واألخرية هو حبث عن امل

 وإذا امتنع وجود حقيقة دينية امتنع وجود حقيقة فني ة .
 .-رحمه اهلل-من وحي كتاب اإلسالم بين الشرق والغرب، علي عزت بيجوفيتش

--------------- 
 لعالم؟هل اإللحـاد مصدر العبثية في االكبسولة الرابعة : 

أج اب الدكتور عبد الوه اب املسريي عن هذا الس ؤال يف جملد ك امل وهو اجمللد األول من موسوعت ه اليهود واليهودية 
جردة يتم عودة كل شيء إىل عامل املادة حيث االختزالية 

ُ
والصهيونية، فيقول ما معن اه أنه يف الفلسفة اإلحل ادية املادية امل

طلق والغائي والقيمة حىت كلمة اإلنسانية املشرتكة اليت والتفكيكية العدمية الع
ُ

بثية يف أقبح أشكاهلا، حيث يغيب امل
طلق فاإلنسان مادة  يتغىن

ُ
هبا املالحدة هي كلمة ملوثة ميتافيزيقي اً، فكلمة اإلنسانية املشرتكة هي شكل من أشكال امل

ميكن تدجينه وقولبته ، فمع  -حيوان اجتماعي-ع اد وحسب، حدود املادة هي حدوده، ولذا فهو منط مادي ذو ثالثة أب
إسقاط احلدود وإسقاط القيمة املعرفية واألخالقية واحلالل واحلرام والقداسة والدناسة واملركزية والسمو اإلنساين يظهر مع 

ويين الذي ال الوقت السوبر مان الذي تنب أ به نيتشه، ذلك اإلنسان السوبر الذي نش أ من خالل منظومة الصراع الدار 
يكرتث باملنظومات اليت توجد خارجه ، وال يكرتث باملطلقات، واهلدف من وجوده هو تعظيم اللذة )لذته هو( واملصلحة 

)مصلحته هو(، واألرض مادة ُمستهلكة، وغايته هي حتقيق أقصى إشباع ممكن منه ا، فالسوبر مان هو شخٌص ملحٌد 
 ٌة حيوسل العامل ملصلحته.مادٌي، شخصيٌة إمربياليٌة توسعيٌة كامل

بل قيام النازية بإبادة املاليني من الغجر والسالف واليهود واألطفال املعوقني واملسنني ممن ُص نِّفوا باعتبارهم "أفواهاً 
( إمنا هو أحد إجنازات املادية امللحدة الصرفة اليت "حرَّرت" النازية من أية useless eatersمستهلكة غري منتجة" )

، وتعاملت مع البشر بكفاءة بالغة ومبادية صارمة كما لو أهنم مادة استعمالية نسبية -غري مادية  -أخالقية مثالية أعباء 
البد من التخلص منه يف  -مثل األطفال املعوقني والرجال املسنني -فمن حييد عنها  -املادة -ختضع لقوانني الطبيعة 

ملادي هنا قام بتفكيك الب شر بص رامة بالغة، ونظر للج ميع بعيون أسرع وقت وبأكثر الطرق كفاءة، أي أن العقل ا
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  زج اجية، وكأنه كمبيوتر متألِّه يبلغ الغاية يف الذكاء ال قلب له وال روح، حُييي ومُييت.
بتفكيك البشر ومل تُنتج املنطومة اإلحلادية أية قيمة معرفية ميكن اإلحالة إليها، أو التعويل واإلشادة هبا، وستالني الذي قام 

مما تسبب يف  -يف إطار عالقات اإلنتاج ومعدالت النمو فأباد عشرات املاليني وأمر باجملاعات يف أوكرانيا حىت ختضع
، وقبله لينني الذي أباد رمسًيا ماليني الفالحني يف مذابح الكوالج حيث كانوا يعوقون عملية -مليون أوكراين 4وفاة 

ور اإلحلادي للعامل قد بلغ مستويات جتريدية عالية جداً، تصل إىل عامل الذرات واألرقام مما اإلنتاج املادية، إن هذا التص
 أدى إىل اختفاء الكل واجلوهر اإلنساين، فمات اإلنسان وظهر الالإنسان.

  لذا فلسن ا جمافني للحقيقة حني نقول أن اإلحل اَد هو دين الشيط ان مت الت أسيس له كمنطق عقلي.
 ذهٌب على وجه األرض يقول لك افعل كل الفواحش فأنت يف ِحٍل من كل شيء إال الشيطان وامللحد .وال يوجد م

 .المسكوت عنه في اإللحـاد الكبسولة الخامسة :
 

، وأهنا هي اليت تفهم اإلحل اد فهم اً صحيح اً أما  غريه ا فُعمالُء خونٌة الِفرق اإلحل ادية باآلالف وُكل فرقة ترى أهنا احلقُّ
 .ُدخالُء على اإلحل اد

  :وهناك
 إحل اد شيوعي

 إحلاد علماين
 إحلاد ليربايل

 إحلاد سليب
 إحلاد إجيايب

 الديين إلوهي
 الديين متوقف

 الأدري وقيت
 الأدري دائم

strong atheism 
weak atheism 

http://commonsenseatheism.com/?p=6487 

http://commonsenseatheism.com/?p=6487
http://commonsenseatheism.com/?p=6487
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 واإلحل اد الشيوعي ينقسم بدوره إىل
 إحلاد شيوعي لينيين

 إحلاد شيوعي ماوي
 إحلاد شيوعي ستاليين

 إحلاد شيوعي بالنكي
 إحلاد شيوعي تروتسكي

"رادة االشرتاكية الفرنسية"  واإلحلاد الشيوعي؛ ينقسم إىل آالف الِفرق وكما يقول الشيوعي الشهري مكسيم لوروا يف كتابه
يقول: "الشك يف أن هناك اشرتاكيات متعددة، فاشرتاكية بابون، ختتلف أكرب االختالف عن اشرتاكية برودون، 

واشرتاكيتا سان سيمون وبرودون، تتميزان عن اشرتاكية بالنكي، وهذه كلها ال تتمشى مع أفكار لويس بالن، وكابيه 
  ."جتد داخل كل فرقة أو شعبة إال خصومات عنيفة، حتفل باألسى واملرارةوفورييه، وبيكور ، وإنك ال 

هذا يف فرنس ا وحدها فما بالنا بتفريعات تروتسكي وستالني وماو وبول بوت وكوريا الشمالية، وآالف التفرعي ات 
 .واإلنشقاقات اأُلخرى

 
 ت إىل ما ال هنايةوهكذا كل فرقة من الفرق اإلحل ادية تنقسم على نفسه ا، وتتشظى وتتفت

 : والعلمانية اإلحلادية تنقسم إىل
 إحلاد علماين سطحي

 إحلاد علماين مستنري
 إحلاد علماين متعمق
 إحلاد علماين نضايل

 إحلاد علماين صراعي
 إحلاد علماين منفتح

 إحلاد علماين فعلي
 إحلاد علماين جديد
 إحلاد علمانية واقعي

  smseculari-fascist والعلمانية الفاشية
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 وكلها علمانيات متنازعة ومتضاربة وحتارب بعضها بعًضا
  وظهرت يف الغرب مصطلحات

 إحلاد رأمسايل رشيد
 إحلاد رأمسالية حقيقي

 إحلاد رأمسايل شكلي
 إحلاد رأمسايل منبوذ

نية الصني كأهنا وعلمانية فرنسا ختتلف متام اإلختالف عن علمانية هولندا، وكالمها ال متتان بصلة لعلمانية أمريكا، وعلما
  .دين آخر متاًما، وهكذا

  .. و جنة امللحد الشيوعي لن يدخلها امللحد الليربايل
  .واإلحلاد الشيوعي يرى ضرورة تصفية اإلحلاد الرأمسايل جسديًا كما يف وثيقة الكوالك لزعيم البالشفة لينني

طلق، وستالني
ُ

ثالث أكرب ُمنظر للشيوعية -يقوم بتصفية تروتسكي  وداخل اإلحلاد الشيوعي كل طائفة تزعم أهنا احلق امل
 .، بدافع احلفاظ على الشيوعية اإلحلادية اللينينية-يف العامل

  .وكوريا امللحدة الشيوعية الشمالية؛ ترى أن كوريا الرأمسالية اجلنوبية خطر على العامل جيب سحقه
% ومل يدخل  911ع سكان أوربا كانت علمانية إحلادية وكل الصراعات األوربية يف القرن األخري واليت راح ضحيتها رب

  . فيها حزب ديين واحد
اليت تعين أن األقوى يسيطر ثقافًيا وفكريًا وبيولوجًيا،   Social Darwinismوظهرت مدرسة الداروينية اإلجتماعية

الدارويين ورؤيته للجنس والضعيف ينسحب هبدوء إىل أن ميوت ..!! وهي مدرسة القتل البطيء لآلخر طبًقا للتنظري 
  .البشري

وظهر هربرت سبنسر ُمنظر اإلحلاد الدارويين يف القرن التاسع عشر، والذي أكد على ضرورة القتل البطيء للجنس 
البشري يقول باحلرف :"فإن فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدخل الدولة يف احلماية الصحية ملواطنيها وتلقيحهم، تعارض 

نتخاب الطبيعي، إن مساندة الضعفاء أو حماولة محاية املرضى واحلرص على بقائهم، يتأيت يف حتٍد أبسط بدهيات اال
  ".صارخ لقانون الطبيعة

415-Social Status, p.414 
ا ال ينتمي لنفس الطائفة والعنصر واجلنس، 

ً
وهكذا حتول اإلحلاد إىل آلة قتل باردة ضد اآلخر، حىت ولو كان ُملحًدا طامل

 .لنتيجة مقتل ربع سكان أوربا يف جمازر حربني عامليتني ال متُت ان بصلة ألي ديٍن من األديانوكانت ا
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 اإلحالة إلى الما وراء الكبسولة السادسة :
للحقيقة، ومن  -الوجودي–العودة إىل اإلميان واإلحالة إىل املا وراء، شرط لضمان املعىن وتأسيس اإلمكان األنطولوجي 

  -91يف داللة الفلسفة وسؤال النشأة، د. الطيب بوعزة، ص -.-املعريف-إمكاهنا اإلبستمولوجيمَث تسويغ حبث 
إن احلقيقة اليت ُيسلم هبا البشر اآلن أنه: ال حقيقة يف اخلارج املادي املستقل، وال ميكن ضبط احلقيقة بدون دين واستقاء 

تقييم املعىن بال دين، ومل يعد مثة إمكان إبستمولوجي  من املا وراء، وال ميكن التأسيس للحقيقة أو ضبط املعرفة أو
 لتأسيس الوعي املاهوي للوجود خارج الدين.

إن شرط اإلحالة إىل الدين شرط معريف إبستمولوجي، وشرط مادي أنطولوجي، وشرط عقلي أويل، ألن إدراك الوجود 
يستوي فيه البدائي وعامِل  -كتفاء الوجود بذاتهإدارك عدم ا -يفيد تغريه وعرضيته وعدم اكتفاؤه بذاته، وهذا اإلدراك 

الفيزياء والفلسفي البارع، فاإلحالة إىل الدين هي قضية عقلية ومعرفية ومادية ومنطقية يف األساس، قبل أن تكون قضية 
  أخالقية أو نزعة إميانية أو جترد روحاين!

التأسيس املاهوي حلقيقة الوجود جمردة، وبعد أن واملوقف اإلحلادي من هذه القضية، موقف مدهش للغاية ألنه يفرتض 
يعجز عن هذا التأسيس يقوم بالعودة إىل املا وراء إلستقاء املعرفة والبحث عن اكتفاء الوجود لكن هذه املرة بصيغ ال 

حدث والشيئية يف الالشيء، 
ُ

وذاتية اإلنتقال عقلية وال منطقية وال مادية وال معرفية، فيفرتض الوعي يف العدم واألزلية يف امل
، فتصري قضية -الفوضى-إىل احلياة يف الال حي، وذاتية التنسيق والضبط والعناية واإلنتقال لألفضل على مستوى الكاوس

اإلحلاد الكفرية قضية جحد للعقل يف املقام األول ومعاندة للوجدان يف اجلوهر }وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا يف 
 رة امللك﴾ سو ٠٣أصحاب السعري{ ﴿

 وأصل اإلحالة إىل املا وراء هو أصل عقلي، هدفه األمسى حبث الوجود احلق الذي يفصح عنه عامل احلس إفصاًحا ناقًصا.
ُثل املا ورائي هو مقصد الوعي الوجودي كله، لذا ارتسمت صورة املفكر يف  

ُ
ويصبح اإلنتقال من عامل احلس إىل عامل امل

 اجملتمع املادي، ألنه مشغول بالكليات.كل احلضارات بالشخص املنعزل عن 
ولذا كانت املعرفة املا ورائية عند املفكرين أعلى املعارف وأشرفها ألهنا النوع الوحيد املنوط بتفسري القضايا الكلية 

اهنا والوجودية واألسئلة الكربى، فنجد ديكارت مثالً يقول" الفكر اإلنساين شجرة جذورها املاوراء وجذعها الفيزياء وأغص
 -51، منقول من م س ص Descartes, principes de la philosophie, p.266 -بقية العلوم."

ولذا كان أكثر الناس انشغااًل باملاورائيات هم املفكرون وعلماء املادة ألهنم ال جيدون يف املادة اكتفاًءا ذاتًيا يربر وجودها، 
، وأفالطون مؤسس احلركة امليكانيكية، وابن رشد فيزيائي وطبيب، فطاليس كان فيزيائًيا ورياضًيا وفيثاغورس عامل فلك

 وجابر بن حيان الكيميائي األول وواضع أُسس املنهج التجرييب يف البحث العلمي، والكندي رائد حتليل الشفرات.
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وراء هي شرط فكري ومل ينشغل بعلوم املادة إنسان إال وأدىل دلوه يف الفكر مبقتضى حبثه يف املادة، فاإلحالة إىل املا 
 وعقلي ومربرها املعطى املادي نفسه.

وبذلك يتقرر أن تصور وجود اإلله ليس حاجة مشروعة بل حاجة ُملحة، فالعقل هنا ال يبتدع فرضية وإمنا يُعرب عن 
يف  حاجة ضرورية ضرورة املاء واهلواء بل أوىل منهما، بل إن استيالء سؤال اخللق على خواطر األطفال ما أن يبتدؤن

 النطق واحلكي أمٌر معلوم، فضرورة الصانع مغروزة منذ وقت مبكر جًدا، قبل تشكل الوعي ذاته.
 فالعقل يف أقصى درجات فطريته ال ينفك عن سؤال الصانع.

هي األفضل على كل املستويات النفسية والوجودية مًعا، وهي اجلواب عن سؤال  -بتعبري املالحدة -بل إن فرضية اخلالق 
وهي اجلواب عن معىن تطلعنا ملا وراء الزمان واملكان، وهي اجلواب عن األسئلة الوجودية الكربى، وإن كان امللحد  ملاذا،

 قادر على إخراس مجيع هذه األسئلة فهذا ليس جبواب.
  وباستخدام اللغة العلمية فأيًضا أفضل الفرضيات املمكنة بالنسبة ملعطياتنا املعرفية هو أيًضا وجود اخلالق.

 فاإلحلاد مل يكن يوًما ما مطلب معريف ولن يكون.
فالذي ال يعرف اهلل كاألعمى يف هذه احلياة الدنيا، فهو ال يدري ملاذا ُخلق وال يدري احلكمة من وجوده وخيرج من 

رة ﴾ سو ٠١الدينا وال يدري ملاذا دخل فيها } والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى هلم{ ﴿
 حممد.

فمعرفة اهلل هي مقتضى عقلي من الواقع املادي ذاته، فإذا رأيت سيارة تتحرك بني املنحينات والطرق الدقيقة مبهارة فحتًما 
 fine-tunedتتأكد أن السائق موجود، إن خروج الوجود من الالوجود مبنتهى املعايرة الدقيقة حلظة اخللق األوىل 

universe . يدل على خالق عليم قدير حكيم عظيم 
                                    

 بعض املصطلحات اليت قد تبدو غامضة:
 هي النظرة املعرفية اليت يف الذهن . اإلبستمولوجيا:

 هي الشيء املادي خارج الذهن . األنطولوجيا:
 والضمري هو " قالوا ادع لنا ربك يبني لنا ما هي".هي حّد الشيء مبا هو هو، وأصلها اسم اإلستفهام ما  املاهوية:

 الفوضى. الكاوس:
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 األكوان المتعددة الكبسولة السابعة :
، أو الشروط األولية اليت ترافقت مع ظهور  tuning of universe-fineأمام إشكال املعايرة الدقيقة للكون 

الكون، افرتض املالحدة وجود أكوان متعددة ال هناية هلا ظهر كوننا من بينها بقانون اإلحتماالت وهذه مغالطة حتتوي 
 طقية، لكنها احلل الوحيد املتاح!على عشرات األخطاء العلمية واملعرفية والعقلية واملن

إذا اكتشفت هذا الكون املدهش املعد واره مع ستيفن واينربج على موقعه الرمسي، فيقول "يعرتف ريتشارد داوكنز يف ح
 فعلًيا بعناية .. أعتقد ليس أمامك إال تفسريين إثنني .. إما خالق عظيم أو أكوان متعددة ."

If you discovered a really impressive fine-tuning ... I think you'd really be 
left with only two explanations: a benevolent designer or a multiverse. 

VOICES OF SCIENCE...Richard-Dawkins-Steven-Weinberg-Lawrence-
Krauss-PZ-Myers-David-Buss 

 ورًدا على خرافة األكوان املتعددة نقول:
 يقي أو جترييب أو ميثودلوجي واحد!افرتاض وجود أكوان متعددة هو فرض ميتافيزيقي ال يدعمه دليل إمرب  أواًل:

وكون عقل امللحد يدعم هذا القول بل ويقوم باستخدامه؛ فهذا معناه أن العقل يدعم الفرض امليتافيزيقي وال يستبعده من 
ض احلساب العقلي، إذن عقولنا ُمهيأة الستيعاب املاورائيات، إذن ال مانع من قبول فكرة امليتافيزيقيا عموماً، وإمنا يعرت 

 امللحد على نسبتها إىل اخلالق حتديداً !!!
 فمشكلة امللحد مع اخلالق حتديًدا وليست مع املعطيات أو مع تركيبة عقله!!

إثبات أكوان قبل كوننا، أو أكوان مع كوننا، ألن هذا األمر رصديًا يكسر حاجز أُفق  -جتريبًيا–يستحيل إمربيقًيا  ثانياً:
 أمر ممنوع فيزيائياً.وهذا  particle horizonاجلسيم 

الرياضيات التجريدية ال تسمح بوجود كون آخر مع كوننا أو كون آخر قبل كوننا، ألن وجود أكثر من كون سيتبع  ثالثًا:
 .orthagonality theormوهذا ممنوع رياضياً طبقاً لل  main Hamiltonianنفس 
وجود أو عدم وجود أكوان ُأخرى ال جييب عن السؤال، وال يُفسر املعايرة الدقيقة لكوننا، املشكلة أن امللحد يف  رابًعا:

، -وال ندري َمن الذي يرمي النرد يف كل مرة -الذي ُرمي باليني املرات -الزهر –رده هذا يتصور أن كوننا هذا مثل النرد 
أن يأيت كون واحد من بعد باليني الرميات العشوائية بشكل منظم وبتوليف  املهم أهنم يتصورون أنه من البساطة مبكان

دقيق كامل لثوابته الفيزيائية، واخلطأ هنا أهنم يتصورون أن ذلك التوليف الدقيق املدهش هو مثل أن يأيت رمي ألف زهر 
فة دقيقة تسمح بوجود ثوابت كونية مثالُ، املهم أن باليني الرميات تأيت كل مرة بتولي 1متتابع ويأتون مجيعهم بالرقم 
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مدهشة، واملشكلة اأُلخرى ثبات هذه التوليفات واحلفاظ على باقي التوليفات الصحيحة، فكل ثابت من الثوابت 
الكونية هو توليفة دقيقة من باليني الرميات، وليست القضية يف التوليفات فحسب بل بقاء هذه التوليفات، ودقة هذه 

 التوليفات.
 fine tuning of theكوان املتعددة هي فكرة نتجت حلل معضلة اإلعداد املسبق لكوننا بعناية وفكرة األ

universe  كون طبقا   111أس 91فهي كحل تفرتض أن هناك تريليونات تريليونات تريليونات األكوان األخرى
ي كون آخر غري كوننا فضال عن لكن يف الواقع ُنن مل نشهد أ -التصميم العظيم  -لستيفن هاوكنج يف كتابه األخري 

 تريليونات تريليونات تريليونات األكوان األخرى .
مث إن هذا ال حيل مشكلة التصميم املسبق بعناية لكوننا بل رمبا مع الوقت يطرح تساؤالت فلسفية أعمق مع تقدم علوم 

  الفيزياء .
هشة والبعد عن التجريب واإلختبار واليأس التام يف ملاذا اإلقدام على فرضية غاية يف الغرابة والد وللمرء أن يتسائل:

 الرصد كتلك الفرضية، فقط جملرد اهلروب من معطيات كوننا اليت تطرح تساؤالت فلسفية عميقة؟
يرى علماء الكونيات الداعمني لتلك الفكرة من أمثال ليونارد سوسكايند أن رصد كون آخر هو مستحيل علمًيا 

وهو أقصى مسافة من  the particle horizonرجع كما قلنا ملا يُعرف بأُفق اجلسيم ومنطقًيا، والسبب يف ذلك ي
تلك اجلسيمات اليت حتمل املعلومات واليت ما أن تصل للراصد يكون عمر الكون قد انتهى منذ مليارات السنوات 

 . the particle horizonالضوئية، وأي كون آخر حتًما هو خارج أُفق اجلسيم 
ية األكوان املتعددة طبقا ألفق اجلسيم يستحيل رصدها أو حىت إختبار وجودها فإهنا خترج خارج دائرة العلم ومبا أن فرض

وتتحول إىل فرضية فلسفية ال خترج خارج  -ألن حجر الزاوية يف العلم هو الرصد واإلختبار والتجربة  –املادي النظري 
  هذا اإلطار .

أن فرضية األكوان املتعددة ليست من  cosmologist George Ellisولذا يقول عامل الكونيات جورج إليس 
 العلوم، وال توجد داخل دائرة العلم وإمنا يف إطار الفلسفة .

 ويبدو أنه كما قال أرسطو قدميًا أن: الذي ينكر امليتافيزيقيا هو أيًضا يتفلسف ميتافيزيقًيا .
 

زيائه وقاصر يف معطياته، حىت نفخر بكوننا وأنه الكون املميز وهذا مث إننا حباجة إىل رصد كون خيتلف عّنا يف قوانني في
يطرح إشكاالت أعمق بكثري إذ البد من التصميم الدقيق لكل كون قبل خروج هذه األكوان بكل هذه املعطيات ففي  

 كتابه التصميم العظيم يقرر ستيفن هاوكنج أن فكرة األكوان املتعددة هي فكرة مزعجة للغاية .
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إبداع أكوان متعددة عملية مدهشة للغاية وحتتاج إىل قوانينها اخلاصة هي األخرى، وثوابتها الفيزيائية اخلاصة اليت  فعملية
رمبا تفوق يف دهشتها وعظمتها ثوابتنا تريليونات تريليونات تريليونات املرات، وهل هلذه األكوان املتعددة كون " أُم" ، مث 

التايل رمبا نكتشف أن الذين افرتضوا أكوان متعددة سيجاهَبون يوًما ما بإلزامات ماورائية ِمن أين أتى هذا الكون األُم؟ وب
 أعظم بكثري مما لو كانوا ختلوا عن تلك الفكرة ... إننا ننتقل خطوة ما ورائية أعلى بالقول بأكوان متعددة .

د بعناية لكن على أبعاد أخرى رمبا ال جيرؤ إذن األكوان املتعددة مل حتل مشكلة اإلعداد بعناية بل طرحت مشكلة اإلعدا
 العقل البشري على استيعاهبا يف األمد املنظور .

خمتلفة  -معادالت–واليت اعتمدها ستيفن هاوكنج يف كتابه األخري تفرتض مخس هنايات  Mمث إن معادالت النظرية 
 الطرق املختلفة. متاًما، واخلمس معادالت بنفس الدرجة من القوة وكل معادلة تنتهي مباليني

  ما يلي: -471التصميم العظيم ص-يقول ستيفن هاوكنج في كتابه األخير 
In addition to the question of dimensions, string theory suffered from 

another awkward issue: There appeared to be at least five different theories 
and millions of ways the extra dimensions could be curled up 

String theorists are now convinced that the five different string theories and 
supergravity are just different approximations to a more fundamental theory, 
each valid in different situations.That more fundamental theory is called M-

theory p.174 
  ولذا يعرتف هاوكنج أننا حىت اآلن ُناول أن نفك ألغاز النظرية إم ولكن يبدو أن هذا مستحيل:

People are still trying to decipher the nature of M-theory, but that may not 
be possible.p.175 

هروب من ُمشكلة املعايرة الدقيقة للكون تناقض شفرة أوكام لل -األكوان املتعددة –أيًضا هذه الطريقة الفلسفية 
Occam's razor  فطبقا لشفرة أوكام فإن أبسط التحليالت ملشكلة معقدة هي الصحيحة، وينبغي اختيار أبسط ،

كون ومخس   111أس 91نظرية تناسب حقائق املعضلة، لكن هؤالء الفيزيائيون خيتارون أعقد نظرية إهنم خيتارون 
ت صحيحة وماليني الطرق لكل معادلة، كل هذا حىت يتسىن هلم أمام هذه الرتيليونات تريليونات تريليونات معادال

 األكوان أن يفرتضوا صدفوية نشأة كون مميز للغاية ككوننا .
 :الخالصة
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لقد سقطت املقوالت اإلحلادية القدمية اليت كانت تقول أن الكون كاف نفسه بنفسه، واحتاج املالحدة أنفسهم للخروج 
عدة 

ُ
خارج الكون للبحث عن أكوان متعددة، للخروج من مأزق الثوابت الكونية اليت هم أنفسهم أطلقوا عليها الثوابت امل

 . fine-tuningبعناية 
أنه ال يوجد حل عملي أو فيزيائي مقنع للثوابت الكونية اليت ُنيا يف ظالهلا وعلى روافدها، مل يعد واآلن: وبعد أن تبني 

أمام هؤالء مناص مادي أو فيزيائي أو عقلي من التسليم باخلالق العظيم الذي أتقن كل شيء، وجاء به على أروع صورة 
عة اإلبداع وذهول الثوابت الفيزيائية .. }صنع اهلل تدهش كل عامل فيزيائي يبحث يف الكون وُيسلم بعظمة اخللق ورو 

﴾ سورة النمل، فسبحانه }ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه مث هدى{ ٨٨الذي أتقن كل شيء إنه خبري مبا تفعلون{ ﴿
﴾ سورة طه، سبحانه الذي أحسن كل شيء خلقه وجاء به على أروع صورة }الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ ٠٣﴿

 ﴾ سورة السجدة.٧طني{ ﴿خلق اإلنسان من 
وهو سبحانه الذي أمرنا أمرًا مباشرًا أن نتفكر يف آالئه وعظمة خلقه وكيف بدأ اخللق }قل سريوا يف األرض فانظروا  

 ﴾ سورة العنكبوت١٣كيف بدأ اخللق مث اهلل ينشئ النشأة اآلخرة إن اهلل على كل شيء قدير{ ﴿
فهو الذي  -صلى اهلل عليه وسلم–إله إال اهلل وأن حممًدا رسول اهلل  لقد سرنا ونظرنا كيف بدأ اخللق، ونشهد أن ال

 علمّنا كيف نشكر اهلل، فاحلمد هلل رب العاملني.
 لماذا الكون بهذه الضخامة، واألرض بهذه الضآلة؟ الكبسولة الثامنة :

 هذا السؤال كثريًا ما يكرره امللحد رغم تفاهته وسذاجته.
 لحد أن الكون ضخم، فما معىن أن يهتم اخلالق بكرة األرض الصغرية تلك؟فيدعي امل

 :الرد
ُيشغب املالحدة كثريًا مبسألة ضخامة حجم الكون وحقارة حجم األرض وبالتايل حجم اإلنسان، لكن هذا الكالم 

 عن أي دليل.يشتمل على افرتاض جديل وهو أن ضخامة حجم الشيء أو ضآلته مؤثر يف املسألة، وهو فرض جمرد 
مث إنه ليست العربة باحلجم احلسي لإلنسان وإمنا باحلجم املعنوي ألشياء بال حجم كاألخالق والصدق واألمانة، ولو  

كان للحجم يف ميزان اهلل أدىن اعتبار لكانت السماوات واألرض أوىل حبمل األمانة، مث إن احليتان أضخم من 
 أن احليتان أهم من امليكروبات؟ وما معىن كلمة أهم هنا؟ وما القيمة اجلدلية امليكروبات مبليارات املرات، فهل هذا يعين

 هلذه الكلمة"أهم"؟
  وهل اهلل يهتم بالكائن الضخم لضخامته وال يهتم بالكائن الصغري؟ أم أنه كفل للجميع الرزق والنظام األنسب؟

، -بروتون الذرة مبليارات مليارات املرات أصغر من–مث إن السماوات واالرض مصدرمها نقطة أصغر من رأس الدبوس 
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 أليس كذلك يزعم كل فيزيائيي العامل طبًقا للبيج بانج ؟
حجم األرض  -أيًضا احلجم نسيب ولو حتولت اجملموعة الشمسية كلها إىل ثقب أسود فلن تتجاوز كيس شيبس صغري

  .-سنتيمرت مكعب 1.1
  ء يكون باألحجام واألوزان واألثقال ..إذن القضية ليست باألحجام وال احلكم على األشيا

القضية هي إدراك هذه األشياء واستيعاهبا، واآلن هل مثة شيء يستوعب هذه العالقات بني األحجام إال اإلنسان ؟ هل 
مثة شيء يدرك الفوارق إال اإلنسان ؟ هل مثة شيء يدرك القوانني وضخامة األفالك وعظمة اخللق وروعة اإلعداد بعناية 

  اإلنسان ؟إال 
هل مثة شيء يدرك أن الوردة محراء وبديعة التنسيق واجلمال غري اإلنسان ؟ هل مثة شيء يدرك مدارات األفالك وروعة 

  املنظومة الفيزيائية اليت حتكم الكون غري اإلنسان ؟
 نذ األزل دينًيا .إذن ال خيتلف العلماء على أن اإلنسان مركز الكون إدراكًيا وسيكولوجًيا وحديثًا فيزيائًيا وم

 الحياة :الكبسولة التاسعة 
 

الوقت املنصرم منذ نشأة الكون إىل وقتنا احلايل غري كاٍف لنشأة ُعضية واحدة من مئات الُعضيات املوجودة داخل 
أول الكائنات على وجه األرض على اإلطالق،" فالسيانو باكرتيا أول كائن ظهر  Cyanobacteriaالسيانو باكرتيا

ذي مسح لبقية على وجه األرض طبًقا للداروينية ألنه لو مل يظهر هو ملا ظهر أي كائن آخر فهو مصدر األوكسجني ال
 الكائنات بالظهور".

 –بت أو حرف 9111اخل الشريط الوراثي يتجاوز تشفري معلومايت د والُعضية الواحدة من عضيات السيانوباكرتيا هبا
لو ظهرت ِبت واحدة مكان أُخرى ما نشأت السيانو باكرتيا وال قامت بوظيفتها، وهذا يعين  –والِبت هي وحدة تشفري 

بت حبساب نظرية  14حرف مبنتهى التنسيق والضبط، يف حني أن عمر الكون كله ال يسمح إال بظهور  9111
بت حتتاج  14مليار سنة، و 94ثانية فقط وهي تعادل  95أس  91قد مضى منذ اإلنفجار الكبري اإلحتماالت، ألنه 

هذا يف حال افرتضنا أن هناك بِت  -ثانية من أجل الوصول إىل الرتتيب الصحيح وهو عمر الكون 95أس  91إىل 
 .-جديدة تضاف كل ثانية

ثانية  511أس  91سيانوباكرتيا حتتاج كحد أدىن لكن عضية واحدة من مئات العضيات اليت تعمل مًعا داخل ال
 بت وهو ما يعين مليارات مليارات أضعاف عمر الكون. 9111لتشكيل 

أمام هذه املعضلة افرتض امللحد ريتشارد داوكينز بصحبة برنامج ريتشارد هارديسون أن هناك برنامج سيحتفظ باحلروف 
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بعشوائية وهكذا إىل أن يصل إىل احلرف اجلديد الصحيح حىت  مث يبين عليها -البتات الصحيحة -اجلديدة الصحيحة
 بِت األوىل يف أول عضية من عضيات السيانو باكرتيا. 9111تكتمل 

لكن مل يقل لنا عبقري كل األزمنة وفلتة العقالء، ماذا سيحدث لو مت االحتفاظ حبرف خاطيء ؟ أال يعين ذلك توقف 
 سيانوباكرتيا فورًا ؟التجربة ألن العضية لن تتشكل وستهلك ال

 ومل يقل لنا ما هي اآللية اليت ستعيد احلروف مرًة أخرى ؟
وكيف نسي العالمة أن برنامج الكمبيوتر حيتاج لوعي وتصميم وإرادة وصنع وضبط ومعايرة دقيقة، فلماذا اشرتط ذلك يف 

  جتربته ورفض أن ينسبه للخالق يف بيئة األرض األوىل ؟
عين دوام استمراره فما معىن تشكيل عشر بتات ؟ ما الذي يضمن استمراريتهم أو وجود معىن بل إن ظهور الشيء ال ي

هلم أصاًل، وما قيمتهم الوظيفية حىت حتتفظ هبم السيانوباكرتيا اليت مل تتشكل بعد، وكيف تتحول بتات ملتصقة إىل 
 وظيفة حياتية ختصصية داخل كائن آخر؟

لق يعجز كل جهابذة األرض عن حماكاة أبسط حياة مث يفرتضون ظهورها بالصدفة يف  مث أال تدل آلية خلق احلياة إىل خا
 كل مكان ؟

  ملاذا أمام كل هذه البديهيات يرفضون اخلالق ويفرتضون املستحيل العقلي ؟
لى ورق مث مل يقل لنا الفلتة النحرير كيف ختلق لنا البتات منظومة معرفية تُعطي وظيفة؟ فالبتات كالكلمات املكتوبة ع

تصف هيئة وظيفية بطريقة رمزية! كيف تتحول هذه الرموز إىل وظيفة حيوية داخل الكائن احلي األول، كيف يتم فك 
الرتميز مث إنتاج معطى وظيفي حيوي، والسؤال األهم: َمن الذي قام بالرتميز قبل أن يتم فكه وما أدرى الكائن حباجته 

 بل وقت احلاجة؟إليه ليتم ترميزه مث استخدامه يف املستق
يف كل عضية، وهو مل ينشأ بعد  -بت 9111 –مث كيف يكون الكائن احلي على علم مسبق مبجموعة البتات املطلوبة 

  ومل يقم بأي وظيفة ؟
 وكيف يكون على علم مسبق مبا يريد حبيث حيتفظ بالبتات الصحيحة ويرتك اخلاطئة ؟

 للسيانوباكرتيا، فكيف توجد التخصيصة الوظيفية للعضيات ؟ولو مل تكن هناك خطة مسبقة كاملة 
أيهما أقرب للمنطق والعقل؛ اإلميان هبذه املستحيالت العقلية اليت مستحيل عقلي واحد منها كفيل برتك القضية بالكلية، 

 أم اإلميان باخلالق الذي توافرت األدلة والقرائن على روعة صنعه وضبط خلقه وقدرته؟
ان باملستحيل العقلي ال يكلف شيًئا، لذا هو أسهل يف عقل كاره للدين وهارب من تكاليف الشرع، وهذا نعلم أن اإلمي

  هو املربر الوحيد لإلحلاد!
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فربنامج الكمبيوتر الذي يفحص املتتابعات وخيتار أكثرها شبًها بالتتابع املطلوب الذي مت حتديده مسبًقا، يعين أن العملية 
ئي إىل تصميم واختيار ذكي للوصول إىل تتابع مت حتديده مسبًقا بتوجيه من عقل خارجي، فهذا جتاوزت التطور العشوا

 خلق موجه ُنو غاية حمددة مسبًقا يهيمن عليها عقل ذكي، وهذا غاية ما يريد املؤمن من امللحد االعرتاف به!
بت هي وقائع مستقلة  9111ررة جلمع فالتطور عشوائي وليس عقالين وليس له أي دور إنشائي، مث إن احملاوالت املتك

independent events  حماوالت ال يؤثر بعضها يف بعض، فمثالً لو تضخمت األمحاض األمينية مليارت،
مليارات املرات، فستظل النسبة اإلحتمالية هي نفسها يف كل مرة، ألن احملاوالت وقائع مستقلة وكل جمموعة أمحاض 

البعض فتظل نفس االحتمالية بنفس القيمة قائمة، وهذا ُيسقط مفهوم الصدفوية   أمينية تتصرف بانعزال عن بعضها
 ككل.

املشكلة أن ريتشارد داوكينز بربنامج ريتشارد هارديسون يطلب هدف حُمدد منذ البداية يسعى الربنامج إليه، ويف كل مرة 
واستبعاد الباقي، إنه تدبري موجه برعاية خاصة يقوم الكمبيوتر مبقارنة النتائج وفحصها لالحتفاظ باحلروف املربجمة لديه 

 وعناية فائقتني وعقل ذكي ووعي وحكمة وإرادة وقصد وهذا غاية ما حيدثكم عنه املؤمن يف قضية اخللق.
 جدلية التصميم الكبسولة العاشرة :

 
قد يدعي امللحد أن تفسرينا لوجود اخلالق بناًءا على وجود التصميم، هو جمرد قياس على خربتنا البشرية، فإذا قلنا له 

الساعة معقدة تدل على مصمم هلا، يقول امللحد: هذا قياس على اخلربة البشرية ال أكثر مستوحى من القياس 
analogy األمر ُنن نقول أن التصميم وإدراك التصميم ال يعيه  على سلوك البشر ككائنات عاقلة، لكن يف واقع

مل مظاهر التصميم وبني كائن يتمتع بإدراك هو اإلنسان فحسب وإمنا كل كائن غري اإلنسان، فالتالزم بني شيء حي
اة، شيء متواتر يف الطبيعة ومجيع أنظمة احلياة، فهو تالزم موجود قبل أن يوجد اإلنسان، وكامن يف مظاهر أجناس احلي

فادعاء أن التصميم مرتبط بالقياس على اخلربة البشرية ال أكثر هو حمض ادعاء تفنده كل مظاهر احلياة يف كل مكان، 
بقطع النظر عن وجود اإلنسان لكي يفرض ذلك الفرض املشتق من سلوكه ككائن عاقل أو مدرك، فكل الكائنات احلية 

اك، كالنحل والعنكبوت واألميبا ونواة اخللية واإلنزميات اهلاضمة يصدر عنها من آثار التصميم بقدر ما حتمل من إدر 
واهلرمونات وكل شيء ، فهناك تالزم بني أي درجة من درجات اإلدراك والسلوك التصميمي الناشيء عن ذلك اإلدراك، 

لوجود، فتقريرنا لذلك ُنن يف موقع القوة لكي نعمم هذا التالزم ألنه ال يوجد ما ينفيه بل هو األصل يف كل أنظمة ا
صمم ليس حتكًما وإمنا بناًءا على مشاهدات مطردة مل خيرمها استثناء حقيقي فهو أصل نقطع به حىت يرد ما 

ُ
بوجود امل

ينفي هذا األصل نفًيا ال تقل قوة أدلته على تواتر قوة االدلة اإلثباتية اليت ُنملها، فقضيتنا هي قضية عقلية ومنطقية من 
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 ضية اإلحلادية هي قضية ال عقلية وال منطقية أيًضا من الطراز األول.الطراز األول، والق
صمم الواعي املدرك اخلالق؛ نقول هذا التصميم يشتمل على تعقيد مشهود وتنظيم 

ُ
فالتصميم املوجود والدال على امل

فك عنها موجود، والتعقيد مرصود وغاية معقولة، وهذا يشمل مجيع أنظمة احلياة وال ينكره عاقل، بل إن مسة التعقيد ال ين
دليل مباشر على إرادة، فالتعقيد مرتبة زائدة على مرتبة وجود الشيء، فهل يوجد شيء هو موجود فقط بال أدىن درجات 

 التعقيد؟ إن كمون صفة التعقيد يشمل الذرة واإللكرتون واخللية وبذرة الفاكهة واهلرمون وكل شيء يف الوجود.
، ولكنه -مع عدم سذاجة االحتكام للخربة البشرية-ع اخلربة البشرية فحسب كما يظن امللحدإذن تفسرينا ال يرتبط بواق

تفسري لقياس بعض الطبيعة على بعض، فديناميكية طريان طائر الُعقاب هي أفضل ديناميكية طريان على اإلطالق، وهي 
لهمة لتطوير األنظمة احلركية لطائراتنا، إذن فالقياس يف حال ديناميكي

ُ
ة طريان طائر العقاب مل يعد على شيء معهود امل

كتشفة، وإمنا قياس للخربة البشرية على 
ُ

للخربة البشرية، إذ ليس للخربة البشرية هنا سابق عهد مبثل تلك الديناميكية امل
 مظهر جديد من مظاهر التصميم.

ظام النظافة الذايت يف زهرة اللوتس ونفس األمر ينطبق على نظام التنظيف الذايت الذي تستخدمه زهرة اللوتس، فبنية ن
من إنتاج شركة إسبو  lotusanحياول البشر حُماكاته يف واجهات ناطحات السحاب حيث يصعب تنظيفها، وُمركب 

يعتمد على تقنية اللوتس، وإن كان أقل كفاءة وفاعلية إذ تنحسر شواطيء خربة أمهر علماء البيولوجي ا اجلزيئية وأمهر 
ا يتم اكتشافه يف الطبيعة من إبداع تلو اآلخر}ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون{ املهندسني أمام م

﴾ سورة اجلاثية، بل إن خربات البشرية قاطبًة تعجز عن الوفاء بشرح نفحة من نفحات التصميم الكامن يف أدق ٤﴿
،  Particle Zooوحديقة حيوان اجلسيمات األنظمة احلية كاخللية، أو أدق األنظمة املادية يف الذرة ونواة الذرة 

ولكي ُُنيط مبا بقي من أسرار، علينا أن ُُنيط بكلمات اخلالق }قل لو كان البحر مدادا لكلمات ريب لنفد البحر قبل 
 ﴾ سورة الكهف.٠٣١أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مددا{ ﴿

 ﴾ سورة القصص.٨٨خيتار { ﴿وعلينا أن ُُنيط حبدود أمره قبل ذلك }وربك خيلق ما يشاء و 
بل يف واقع األمر إن الصدفة اليت يروج هلا امللحد ويدفع هبا يف وجه اخلصم، هي اليت تعترب من قبيل القياس على خربتنا 

البشرية ال أكثر، فهي حالة ذهنية تتبع طريقة نظرنا لألمور يف تفسري ما حولنا، والواقع أهنا مل خترج خارج نطاق احلالة 
ة حىت يومنا هذا، فلم يثبت العلم التجرييب أي دور للصدفة يف أي نظام تعقيدي، إذ مل يتم رصد أي دور هلا يف الذهني

 تعقيد نظام حيايت بسيط، بل هي حمض افرتاض عقلي وحالة ذهنية غري مرصودة وال واقعة.
قيد موجود منذ البدء يف الذرة ويف بناء الذرة، وال وحىت إذا تركنا املنظومة احلياتية وذهبنا إىل املنظومة املادية اجملردة، فالتع

دور للصدفة يف حتديد كتلة اإللكرتون أو كتلة الربوتون واللتان تعترب العالقة بني كتلتيهما هي العالقة املثلى لتشكيل ذرة 
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لنَّا قبل ذلك مستقرة، وكذلك حجم نواة الذرة، ولذا لن جتد حديث عن الصدفة يف الفيزياء، ألن شرط الصدفة كما فص
هو الزمن والزمن مل يظهر إال مع ظهور العامل، والشرط الثاين للصدفة هو وجود املادة اليت ُتطبق نفسها عليها، ونفس 

 األمر نقوله فظهور املادة كان معقًدا قبل أن تعرف الصدفة أهنا موجودة هذا يف حال وجودها أصاًل.
ني قال" لقد عرّبت عن قناعايت الداخلية، بطريقة واضحة وناصعة أن الكون ولذا مل يرتدد داروين نفسه يف نفي الصدفة ح

 ليس نتاج صدفة."
Charles Darwin to W. Graham, the Life and Letters of Charles Darwin, 

vol.1, p.285 
 بل ويُقر داروين بأن مظاهر التصميم ودالئله شعور يغمر اإلنسان بقوة ساحقة.

 املصدر السابق.
إنه عندما يتمرد امللحد على االحتكام خلربتنا البشرية وقياسنا، فإننا نقول له: بأي دليل من خارجنا ُنن مطالبون مث 

 بالتمرد عليها وعدم االحتكام إليها؟
فقد أبعد النجعة؛  -ديفيد هيوم-فالذي يرى أن قياس تصميم الكون على األشياء اليت صممها اإلنسان هو قياس قاصر

 الكون وما يصنعه اإلنسان قائمة، باعتبار أن كليهما وجود حادث يف املكان يتكون من املادة وحيتاج إىل فالعالقة بني
 طاقة لتشغيله وإنشاؤه، كذلك فعالمات التصميم يف كوننا من الوضوح حبيث ال حتتاج ملقارنة بكون آخر.

لتصميم وليس على أدلة القياس، فمثاًل عند مث إن برهان التصميم واخللق يعتمد على أدلة اإلدراك املباشر لكشف ا
نزولك على أحد الكواكب املهجورة ورأيت آلة معقدة فحتًما سُتدرك أن اآللة مت تصميمها فهو إدراك مباشر وليس دليل 

 عقلي له مقدمات ميكن طرحها للتفنيد.
ة معقدة من الفضاء اخلارجي الكوين أن رصد أي إشار  cosmosبل إن كارل ساغان امللحد الشهري يعترب يف مسلسل 

 سيعين نشأة حضارة عمالقة حتاول التواصل معنا.
توفر دليل عقلي يكفي امللحد لإلستدالل على وجود حضارة عمالقة وحياة  -حروف-جمرد إشارة حتمل بضعة بتات

م حتمل شفرات بليون رسالة داخل اجلينو  1وتقانة عالية يف ناحية ما من الكون، يف حني نفس امللحد يتظاهر بأن 
﴾ ٠٤ورسائل وظيفية غاية يف التعقيد ال متثل أي حكمة أو إرادة}وجحدوا هبا واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا { ﴿

 سورة النمل.
بل إذا وجد علماء احلفريات إناء يف منطقة ما من العامل، فإهنم يبحثون فورًا عن حضارة مندثرة يف تلك املنطقة جملرد 

  وجود إناء.
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 رهان التصميم طرح يقوم بذاته دون احلاجة ملشاهبة ما نرى أو قياسه على ما نقوم به.بل إن ب
 فالتشبيه مبصنوعاتنا لتسهيل التصور بالنسبة لعقولنا ال أكثر.

ولذا فأدلة القرآن يف أكثرها ال تدعو إىل دليل قياس عقلي، لكن تستخدم املنهج األقوى داللًة وهو لفت النظر مباشرًة 
صنع والتصميم والعناية واخللق }سنريهم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق أومل يكف بربك أنه ألدلة ال

 ﴾ سورة فصلت.٠٠على كل شيء شهيد{ ﴿
 لماذا اإلسالم وليس دين آخر كبسولة  الحادية عشر :

حىت يوضع يف جمال ُمقارنة مع باقي الديانات .. بل هو اإلسالم ليس ِفرقة من الِفرق وال عقيدة من بني عقائد األرض،  
 أصل األديان والعقائد والعبادات، وهو أنقى أديان التوحيد.

فاإلسالم هو تصحيح ملسار الديانات اليت اُنرفت، وإعادة لنهج أنبياء العهد القدمي من لدن آدم إىل نوح وصاحل وأيوب 
وعيسى .. فعقيدة هؤالء مجيًعا هي عقيدة الرب إهلنا رب واحد بلفظ وهود وإبراهيم وموسى وداوود ويونس وهارون 

 -وارة واإلجنيل .. هذه العقيدة اليت ال تعرف تثليث وال أقانيم وال موت آهلة منتحرة، وال انتزاع آهلة من آهلة أخرى الت
صى به نوحا والذي أوحينا إليك وال آهلة قومية .. يقول تعاىل }شرع لكم من الدين ما و  -انتزاع الروح القدس من اآلب 

وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه كرب على املشركني ما تدعوهم إليه اهلل جيتيب إليه من 
 ﴾ سورة الشورى٠٠يشاء ويهدي إليه من ينيب{ ﴿

وأوحينا إىل إبراهيم وإمساعيل وإسحاق ويعقوب وقال تعاىل : }إنا أوحينا إليك كما أوحينا إىل نوح والنبيني من بعده 
 ﴾ سورة النساء٠٨٠واألسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داوود زبورا{ ﴿

إذن فاإلسالم ليس ديانة كالديانات وإمنا هو أصل الديانات، وتصحيح للخلل الذي أصاب الديانات وباألخص 
 القدمي واجلديد.اليهودية واملسيحية يف نسختيهما العهد 

يؤكد القرآن دائماً دور الكتب املقدسة يف املسألة التوحيدية ومع ذلك يؤكد القرآن دائماً على  يقول د.الطيب بو عزة :"
حيث عقيدة  –، والتعدد املسيحي -حيث الرب القومي لليهود  –إخراج الذات اإلهلية من نطاق األنانية اليهودية 

، ولذا -واحٌد أحٌد ليس كمثله شيٌء وهو السميع البصري  -، فاهلل ربُّ العاملني -واالرتياب  الثالوث املوغلة يف التشويش
فقد خرجت التعديالت الالهوتية الالحقة على اليهودية واملسيحية على يد توما االكويين وموسى بن ميمون كإفراز 

عاصى اليهود واملسيحيني ، فحاول الرجالن تنسيق لقراءهتم املنشور اإلسالمي يف عقيدته الصافية باهلل، واليت شوهتها م
ديانتيهما مبا يتناسب مع املنشور اجلديد الذي سيجذب كل أتباع الديانات إليه إذا مل حيدث تدخل سريع ملواربة الصدع 

اً على توحيد وحماولة التقرب من عقيدة اإلسالم النقية ، وإثبات أن كلتا العقيدتني األخريني بناؤمها األصلى وعمادمها أيض



 

 (27) 

 كبسوالت إسكات الملحدين 

اهلل يف الصيغة النهائية .. فالتحسينات اليت أُدخلت على العقيدتني مل يكن منها مناص إليقاف أفواج الداخلني يف الدين 
 اجلديد."

 لماذا اهلل وليس زيوس أو ميثرا أو كرشنا؟ الكبسولة الثانية عشر:
 .. وخالفن ا مع بقية األدي ان ليس ألهنم ال يعبدون اهلل، ولكن ألهنم جعلوا ال يوجد معبود يف مجيع ديانات األرض إال اهلل

هلل شركاء يف الدع اء والطلب والتصرف يف الكون .. فجميع أدي ان األرض تعبد اهلل وهو عنده ا اخلالق العظيم .. حىت 
آهلة  -لخالق واعتربوهم أدىن منه منزلة أكثر الديانات إغراقا يف الوثني ة؛ لكنهم جعلوا له شرك اء متشاكسون نسبوهم ل

 .Subordinationism –ة صغري 
ففي الكعبة مثالً ذلك املكان الصغري كان يوجد ثالمثائة وستون صنًما، ُهدمت كلها يوم فتح مكة.. لكن هذه األصنام  

 (.1يُ َقرِّبُونَا ِإىَل اللَِّه زُْلَفى {]الزمرقال القرآن على لساهنم }َما نَ ْعُبُدُهْم ِإالَّ لِ … كانت تُتخذ وسائط متعددة إلله واحد 
ما يعبدوهنم إال تقربًا وواسطة إىل اهلل، وقد ألغى اهلل الواسطة بينه وبني خلقه على لسان مجيع أنبيائه، ولذا يقول تعاىل 

َماَواِت َواأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنَّ اللَُّه ُقِل  ْن َخَلَق السَّ  [.91احلَْْمُد لِلَِّه َبْل َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُموَن{]لقمان:}َولَِئن َسأَْلتَ ُهم مَّ
" أما األصنام فلم يكن العرب يعبدوهنا لذاهتا، ومل تكن عندهم جمرد قطعة -يقول الشهرستاين عن أوثان العرب قدميًا :

 من حجر" .
عامل، ومع ذلك يُنظر هلذه الكثرة الكاثرة من بل إنه يوجد يف اهلند قريًبا من أربعة آالف من اآلهلة، وهذا ال مثيل له يف ال

، وهذا ما ذكره التقرير املرفوع إىل احلكومة -اهلل سبحانه وتعاىل  -اآلهلة أهنا صور وجتسيدات للكائن الواحد األعلى 
ة تعتقد عقيدة الربيطانية يف اهلند وفيه أن : النتيجة العامة اليت انتهت إليها اللجنة من البحث هي أن كثرة اهلنود الغالب

 911ص  1قصة احلضارة للملحد ]ول ديورانت[ جملد  -راسخة يف كائن واحد أعلى . املصدر :
ويرى ]ول ديورانت[ أن هذه األلوف من اآلهلة هي نفس ما تفعله الكنائس املسيحية من تقديس آلالف القديسني فال 

 حصر لعددها هلا السيادة العليا .. املصدر السابق يتطرق إىل ذهن اهلندي ولو للحظة واحدة أن هذه اآلهلة اليت ال
ولذا فقد كان النزاع بني الرسل وأقوامهم يف توحيد األلوهية " إفراد اهلل بالعبادة "، ال يف توحيد الربوبية "إفراد اهلل باخللق 

ول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه "، وهلذا مل يَرد التكليف مبعرفة وجود الصانع وإمنا ورد مبعرفة التوحيد ونفي الشريك .. يق
اهلل :" ومن ظن يف عباد األصنام أهنم كانوا يعتقدون أهنا ختلق العامل أو أهنا تنزل املطر أو أهنا تنبت النبات أو ختلق 

احليوان أو غري ذلك، فهو جاهل هبم بل كان قصد عباد األوثان ألوثاهنم من جنس قصد املشركني بالقبور للقبور املعظمة 
 111-9هم "جمموع الفتاوى عند
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فتوحي د اهلل فطرة البش ر مجيًع ا ... واجلميع يؤمنون باخلالق، فالغريزة الدينية التوحيدية توجد يف كل األعصار واألصق اع 
 وهي إحدى النزعات اخلالدة لإلنسانية .

  الرسل والرساالتالكبسولة الثالثة عشر :
يف رائعته ثبوت النبوات :  -رمحه اهلل-التعرف إىل الرسل واألنبياء ال حيتاج إىل كثري ذكاء، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  

عي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقني أو أكذب الكاذبني وال يُلبس هذا هبذا إال على أجهل اجلاهلني ، وقد  " ُمدَّ
رين قبل انشقاق القمر واإلخبار بالغيب والتحدي بالقرآن أسلم السابقون األولون أمثال أيب ب بشَّ

ُ
كر الصديق وخدجية وامل

"..  
خرب بال آيٍة البتة ..، وموسى بن عمران ملا جاء إىل مصر وقال هلم إن  ويقول رمحه اهلل :" وكثرٌي من الناس يعلم

ُ
صدق امل

النيب ملا ذكر حاله خلدجية وذهبت به إىل ورقة بن نوفل،  اهلل أرسلين علموا صدقه قبل أن يُظهر هلم اآليات .. ، وكذلك
قال هذا هو الناموس الذي يأيت موسى .. وكذلك النجاشي وأبو بكر علموا صدقه علماً ضرورياً ملَّا أخربهم مبا جاء به، 

اجملهول من آحاد وما يعرفون من صدقه وأمانته، مع غري ذلك من القرائن يوجب علماً ضرورياً بأنه صادق، وخرب الواحد 
الناس قد تقرتن به قرائن يُعرف هبا صدقه بالضرورة، فكيف مبن ُعرف بصدقه وأمانته وأخرب مبثل هذا األمر الذي ال يقوله 

 إال َمن هو أصدق الناس أو أكذهبم وهم يعلمون أنه من الصنف األول دون الثاين".
فيزيقيا" يقول: " ليس مدار التسليم برسالة النيب على ما يقول الفيلسوف زكي جنيب حممود يف كتابه "موقف من امليتا

  يقدمه من برهان عقلي، بقدر ما يكون مدار التسليم مبني اً على صدق صاحب الرسالة وأمانته ."
مث إنَّ مبعث نيبٍّ ما ليس حدثاً فرداً ليكون غريباً نادراً بل هو : "77ويقول مالك بن نبي في كتابه الظاهرة القرآنية ص

على العكس من ذلك ظاهرة مستمرة تتكرر بانتظام واستمرار، ظاهرة تتكرر بالكيفية نفسها، وهذا يُعد شاهداً علمياً 
  ميكن استخدامه لتقرير مبدأ وجودها بشرط التثبت من صحة هذا الوجود بالوقائع املتفقة مع العقل ومع طبيعة املبدأ ".

أرادوا أواًل أن يتملصوا طواعيًة من دعوة النبوة  -عليهم الصالة والسالم-مد مث إن الكثري من األنبياء كيونس وأرميا وحم
فقاوموا وخافوا وابتعدوا يف باديء أمر دعوهتم، ولكن دعوهتم استولت عليهم أخرياً، فمقاومتهم تدل على التعارض بني 

نة قوية للنظرية املوضوعية عن احلركة اختيارهم واحلتمية اليت تطوق إرادهتم وتتسلط على ذواهتم، ويف هذه الدالئل قري
 النبوية .

 التحدي باملعجزات *
بعد أن تبدأ دعوى النبوة يظهر التحدي زيادًة يف اإلثبات وإعظاماً للحجة وتوكيداً للخرب والرسالة ، وقبل أن يبدأ 

ه املرجع بل واحَلَكم حىت إذا التحدي البد أن ميتلك القوم الذين أُرسل فيهم النيب ناصية ما يتحداهم هبم ، ويكونون في
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  ما انتصر عليهم كانوا هم احلاكمني على أنفسهم باخليبة.
َهى َعِن اْلَفْحَشاء وملا مسع الوليد بن املغرية من النيب قوله تعاىل }ِإنَّ الّلَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإِلْحَساِن َوِإيَتاء ِذي اْلُقْرََب َوي َ  ن ْ

ُروَن {)النحل:َواْلُمنَكِر َواْلبَ ْغِي  " واهلل إن له حلالوة وإن عليه لطالوة وإن أسفله ملغدق -( قال :11يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَّ
 وإن أعاله ملثمر وما هو بقول بشر ." فقد رّق قلبه وقال واهلل ما يشبه الذي نقول شيئاً من هذا.

عوه أهليهم ، واعتربوا أن هذا هو السبيل الوحيد ملقاومة ولذا اجتمعت كلمة وفود العرب على أال يسمعوا للقرآن وال ُيسمِ 
 (.91{)فصلت: التحدي مبثل هذا القرآن }َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا هِلََذا اْلُقْرآِن َواْلَغْوا ِفيِه َلَعلَُّكْم تَ ْغِلُبونَ 

ب، وكانت فصاحة العرب أكثرها يف وصف فقد جاء القرآن يف درجة من البالغة مل يُعهد مثلها يف تراكيب العر 
املشاهدات والغزل والتغين باألجماد ، وكان الشاعر الذي يتقن املديح يضعف عند غريه، والقرآن جاء فصيحاً يف كل فن 
ن الدين والدنيا  على نفس املستوى والنسق ، وجاء القرآن للتأسيس ملنهج حياة يف االقتصاد والسياسة والعبادة وما حُيَسِّ

 دون أن خيرج عن قالبه البالغي .
وقد رأى العرب أن جتميع اجليوش وحتزيب األحزاب وتأليب القبائل حملاربة رسول اهلل أهون وأيسر من معارضة القرآن 

وقبول التحدي ..، فكانوا يؤلبون القبائل من ناحية ويقولون ال تسمعوا هلذا القرآن من ناحيٍة أخرى، فهذا بالغ جهدهم 
الدين اجلديد .. ، مث إهنم كانوا خيتبئون فرادى يستمعون القرآن من فرط اجنذاهبم لسحره حىت إذا تقابلوا قرب  يف معارضة

  الفجر أمجعوا أال يعودوا ملثلها وهكذا ...
  إذن كان التحدي صرحياً وواضحاً يف لغته وبيانه.

غيب وما سيحدث يف مستقبل األيام ،فقد أخرب اهلل أيضاً اشتمل القرآن على حتدي مل يعهده البشر من قبل، إنه حتٍد بال
( بعد أن خرج منها 11رسوله أنه سريده إىل معاد أي مكة }ِإنَّ الَِّذي فَ َرَض َعَلْيَك اْلُقْرآَن َلرَادَُّك ِإىَل َمَعاٍد {)القصص : 

 مهاجرًا بدينه إىل املدينة وقد مت .
رؤوسهم ومقصرين وقد مت} لََتْدُخُلنَّ اْلَمْسِجَد احلَْرَاَم ِإن َشاء اللَُّه وأخربه أنه سيدخل املسجد احلرام وصحابته حملقني 

رِيَن {)الفتح :  .وأخربه أنه بعد دخول املسجد احلرام سيكون فتٌح آخُر وهو فتح خيرب (95آِمِننَي حُمَلِِّقنَي ُرُؤوَسُكْم َوُمَقصِّ
 .(95الفتح : وقد مت} َفَجَعَل ِمن ُدوِن َذِلَك فَ ْتحاً َقرِيباً {)

 (.91وأخرب اهلل تعاىل أنه سوف يغين قريشاً وقد مت }َفَسْوَف يُ ْغِنيُكُم الّلُه ِمن َفْضِلِه {)التوبة:
وحتدى القرآن اليهود أن يتمنوا املوت بأن يقولوا ُنن نتمىن املوت فخافوا ؛ ألهنم يعلمون أن من متىن املوت يف تلك 

دى لو أجابوا له ومل ميوتوا لسقطت الدعوة، قال ابن عباس لو متىن اليهود املوت الساعة فهو حتماً سيموت، مع أن التح
ُواْ اْلَمْوَت ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي .. َوَلن  ملاتوا .. فما متنوه على حرصهم الشديد على تكذيبه صلى اهلل عليه وسلم} فَ َتَمن َّ
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َمْت أَْيِديِهْم َوالّلهُ  ْوُه أَبَداً مبَا َقدَّ  .(11َعِليٌم بِالظَّاِلمنَي {)البقرة :  يَ َتَمن َّ
 (.91أخرب القرآن أن الوليد بن املغريه سيموت على الكفر وقد كان} َسُأْصِليِه َسَقَر {)املّدثر : 

ا ُه َكاَن آِليَاتِنَ وأخرب أنه ُرزق ببنني كثريين، وأنه يطمع يف الزيادة لكن }كال إنه كان آلياتنا عنيدا وقد كان .َكالَّ ِإنَّ 
  ( ولو ُرزق ببنني آخرين ولو أسلم النتهت الدعوة ..!!91{)املّدثر : َعِنيداً 

أخرب صلى اهلل عليه وسلم أم حرام بنت ملحان أن أُناساً من أمته سريكبون البحر غزاًة يف سبيل اهلل وستكون هي أول 
 الشهداء يف غزاة البحر وقد كان .

 اليوم الذي مات فيه وصلى عليه صالة الغائب وقد كان . أخرب صلى اهلل عليه وسلم بوفاة النجاشي يف
وأخرب صلى اهلل عليه وسلم أننا سنقاتل الرتك صغاَر األعني محَر الوجوه ذلَف األنوف كأن وجوههم اجملال املطرقة ،يقول 

ذه هي صفتهم ." : " وهؤالء الطوائف كلها قاتلهم املسلمون وهؤالء هم التتار وه-رمحه اهلل–شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 . 19-9اجلواب الصحيح 

إخباره صلى اهلل عليه وسلم حبدوث الردة مع أن هذا كان مستبعداً متاماً يف عصره، وكان الناس يأتون للدين أفواجاً 
 وُتسلخ ظهورهم لرتكه فما يزيدهم هذا إال متسكاً وقد كان .

القرآن هو الكتاب املقدس الوحيد الذي ال يوجد به  -وهو مبدأ علمي حمايد  - Bucaillismطبقا للمبدأ البوكيلي 
عام، وهذا مستحيل علمياً ألنه طبقا لنفس املبدأ فقد كتب أرسطو ثالث كتب  9411خط أ علميٌّ واحٌد رغم أن عمره 

 ًيا علمية "يف الطبيعيات .. يف السماوات .. يف األرض" هذه الكتب الثالثة ال توجد اليوم فيها مجلة واحدة صحيحة علم
 النبوءة التاريخية الكبرى

﴾ يف بضع سنني هلل األمر من قبل ومن بعد ٠﴾ يف أدىن األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ﴿١} غلبت الروم ﴿
﴾ وعد اهلل ال خيلف اهلل وعده ولكن أكثر ٠﴾ بنصر اهلل ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ﴿٤ويومئذ يفرح املؤمنون ﴿

 ورة الروم.﴾{ س٨الناس ال يعلمون ﴿
الذي يكاد يستسلم خلصمه، وحيدد موعداً دقيقاً هلذا  -الروم–لقد كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يتنبأ بانتصار املهزوم 

  النصر الذي ما من شيء أبعد يف حتققه منه.
ملشركني فقد كان اشتدت املعارك بني الروم والفرس خالل الفرتة اليت كان فيها املسلمون يف مكة يعانون األمرين من ا

سنة  -قرب البحر امليت  –توِّجت بانتصار كاسح على الروم يف معركة أنطاكية  199أبرويز قد قاد محلة فارسية سنة 
 وأفرح املشركني . -صلى اهلل عليه وسلم–وكان هذا اخلرب قد أحزن الرسول  194

 فجاء القرآن الكرمي بتحديات غيبية معجزة وعجيبة :
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أي أخفض منطقة بالعامل وبالفعل هذه املنطقة تقع قرب البحر امليت وهي اليت  –بت يف أدىن األرض أن الروم ُغل -9
 وقعت املعركة قريًبا منها .

 http://en.wikipediaorg/earth-on-wiki/extretremes اخفض منطقة بالعامل قرب البحر امليت
يف وعد عظيم ومدهش أن الروم بعد هزميتهم سينتصرون يف بضع سنني وهذا وعد اهلل ال خيلف  يقرر القرآن الكرمي -9

 اهلل وعده .
 1-1للرهان مع أهل قريش أن الروم ستنتصر يف بضع سنني من  -رضي اهلل عنه–وهو ما دفع أبو بكر الصديق 

  .سنوات
م وطيلة تسع سنوات مل تكن الروم تقف  194رنا عام اآلن نعود ملعركة أنطاكية وبعد هذه املعركة اليت حدثت كما ذك

يف وجه اجليوش الفارسية، بل كانت املدن تتواىل ساقطًة واحدة تلو أخرى وكان أبرويز حيرق الكنائس ويذبح اآلالف، 
 حىت يروى أنه يف القدس وحدها قتل تسعني ألًفا من املسيحيني مث انتزع منها أقدس رمز ديين عند الروم وهو صليب

 الصلبوت وكانت هذه عالمة على هناية الروم.
كان الفرس هلم الزعامة يف العامل وانتزعوا اإلسكندرية   191اآلن ال يوجد أدىن بصيص أمل يف األنتصار جمدًدا وإىل عام 

 م والفرس ينتصرون ويسحقون الروم سحًقا، ومل يبق على انتهاء املهلة اليت 191م ووصلنا اآلن إىل العام  191عام 
حددها القرآن إال أربع سنوات ويف هذه الفرتة كان هرقل ملك الروم غارقًا يف اللهو واخلمر ومعاقرة النساء، وتتساقط منه 

الدول واملدن بلًدا بعد اآلخر وقد سقطت منه مصر يف تلك األثناء وصارت تابعة للفرس .. مث فجأًة حتدث اليقظة 
  فيهجر ليايل امللذات ويركب الفرس وميتشق السالح!! -تاريخ على حد تعبري كّتاب ال –املفاجأة هلرقل 

مث يف املقابل أيًضا حدثت ظاهرة مماثلة لكنها معكوسة، إذ جند أبرويز يتوقف فجأًة عن القيادة ، وينغمس يف اللهو على 
تني على ُنت ُنٍو مفرط ، حيث سيعتزل يف قصر بدستجرد لينغمس يف امللذات ،وكان شغله الشاغل هو حتفيز النحا

 متثال لشريين أمجل زوجاته الاليت بلغ عددهن ثالثة آالف!!
وبدأت املناوشات بني الروم والفرس تصب يف صاحل الروم ألول مرة وظلت املناوشات تزداد يوًما بعد يوم يف صاحل الروم 

بالد الشام من الفرس أي  واسرتد الروم ليس أنطاكية فحسب بل كل 191إىل أن حدثت املعركة بني الروم والفرس عام 
م كان طرد الفرس من سوريا يوم نصر بدر . و ظل هرقل  194بعد اهلزمية بتسع سنوات متاًما كما تنبأ القرآن، و سنة 

 زاحًفا حىت احتل عاصمة فارس واسرتجع منها صليب الصلبوت .
 

 رقًا يف ملذاته لسقطت الدعوة ...!!ما الذي يدفع القرآن للحديث عن نبوءة كهذه ؟ لو مل تقع ولو استمر هرقل غا

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fen.wikipediaorg%2Fwiki%2Fextretremes-on-earth&h=HAQFhw3Zu&enc=AZMynSnaLoU7glJzMHJ10d3o6RJCia5MBhMf6O2wRusZTbkbDbpT2bm-HflOK5QARdCduoE-hUqZhJm_JXS9vlIX2lNm5FCNiwxpXhytqzbb4fwfRkbiDQnqEF-cfshnz8MJCDXhW2DIgqZ30k_D2vXi&s=1
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لكن القرآن حتدث عن ذلك وحتققت نبوئته، فكان أول انتصار للروم من بعد هزائمهم املتتالية بعد تسع سنوات بالضبط 
 من هزميتهم يف أنطاكية.

نبوءٍة أبعَد "يف ذلك الوقت، حني تنبأ القرآن هبذه النبوءة، مل تكن أية  Edward Gibbonيقول املؤرخ إدوار ِجنب 
 منها وقوعاً، ألن السنني العشر األوىل من حكومة هرقل كانت تؤذن بانتهاء اإلمربطورية الرومانية"

 ، طبعة جيه دي موريس.54ص 1تاريخ اُندار وسقوط اإلمرباطورية الرومانية، اجمللد 
 *من وحي مقاالت د. الطيب بو عزة على منتدى التوحيد.

------------------ 
 لة الرابعة عشر : الظاهرة القرآنيةالكبسو 

 قابلة مستحيلة املقارنة بغريها الظاهرة القرآنية هي الظاهرة املستحيلة .. ، مستحيلة التكرار مستحيلة التحدي مستحيلة امل
الدين }َلَقْد يف بدايات الدعوة ويف الوقت الذي كانت الدعوة تعاين فيه األَمرَّيِن تقررت عاملية القرآن وتقرر بقاؤه إىل يوم 

 (.11لَِبْثُتْم يف ِكَتاِب اللَِّه ِإىَل يَ ْوِم اْلبَ ْعِث{)الروم:
 ياته نفس ما ادعاه يف بداية رسالته ".يقول الربوفيسور بوسورث مسيث : "لقد ادعى حممد لنفسه يف آخر ح

جيالً من الناس ما كانوا ليدخلوا ظهر القرآن وخرجت الظاهرة القرآنية لتخلق من اهلباء أُمًة ضخمة وتستبقي على القرون 
التاريخ أبداً لوال هنوض هذا الكتاب هبم، وقد تقررت هذه احلقيقة يف اللحظات اليت كانت فيها الدعوة على احملك }َوِإنَُّه 

 (44َلذِْكٌر لََّك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَُلوَن{ )الزخرف : 
، يقول شاخت املتحامل على االسالم" : إنه ليس هناك من شك يف  والقرآن أصدق وأوثق وثيقة تارخيية على اإلطالق

 قطعية ثبوت القرآن وتنزهه عن اخلطأ."
 ويقول وليم ميور: "القرآن هو الكتاب الوحيد يف الدنيا الذي بقي نصه حمفوظاً من التحريف طيلة ألف ومائيت عام ".

فاألسلوب البالغي وهبذه الصياغة مل يعهده العرب يف قوالبهم لقد كانت الظاهرة القرآنية مباغتة يف إعجازها البياين، 
القوية أو يف حبور أشعارهم الزجلة فجاء القرآن مباغتاً يف ثوريته البالغية وبال أي متهيٍد على مستوى البيان عرب العقود اليت 

 سبقت الرسالة.
كائنات الصحراء العربية وال خيال الصحراء   واجملاز القرآين ليس مثل أشعار العرب، فهو ال يعكس مناخ الصحراء وال

 العربية ، فهو لوحة شاملة رائعة ختتلط فيها األهنار اليت جتري يف املروج اخلضر مع الظلمات اليت يف البحار اللجية .
والظاهرة القرآنية يف استقالل تام عن ذات موضوع النيب ، فالنيب يتعرض لنكبات ونكبات مثل موت خدجية وموت عمه 

وحارسه أبو طالب، وال جند لذلك أثراً يف القرآن مع أن الفارق بني موهتما كما يف بعض الروايات مل يزد على ثالثة أي ام ، 
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َدوِّي الرهيب على حياة رجٍل كان حىت آخر حلظاته يبكي خدجية وأبا طالب عندما  
ُ

ومع أن هاتني احلادثتني تركتا أثرمها امل
ى الرغم من ذلك ال جند أي صدًى ملوهتما يف القرآن، وال جند كلمة خدجية يف القرآن كله كان امسهما يُذكر أمامه، وعل

 بل وال يوجد اسم ألي امرأة يف القرآن كله إال مرمي اليت مل تكن هلا عالقة حبياته البتة .
-. وعيسى -سلم صلى اهلل عليه و  -مرة بينما مل يذكر أي اسم أي زوجة من زوجات النيب 14ومرمي ذُكرت يف القران

مرات ... ، وكاد القرآن أن يكون 4-صلى اهلل عليه وسلم  -مرة بينما رسولنا  91ذُِكر يف القرآن  -عليه السالم
 هذا يف جانب القصص ..-رمحه اهلل  -كما يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  -عليه السالم  -ملوسى

ن يف تقييم البشر أال وهو التقوى ، يقول شيخ اإلسالم ابن أما يف جانب تقييم البشر فقد أسس القرآن ألرقى وأدق ميزا
: "ليس يف كتاب اهلل آيٌة واحدٌة مُيدح فيها أحٌد بنسبه وال يُذم أحٌد بنسبه." جمموع الفتاوى ابن تيمية  -رمحه اهلل -تيمية

  911/ 11رمحه اهلل 
قيدة التوحيدية من أية شوائب كفرية، يقول د.الطيب أما يف جانب العقيدة والتوحيد فالقرآن هو منتهى الرقي يف تنقية الع

بو عزة :" يؤكد القرآن دائماً دور الكتب املقدسة يف املسألة التوحيدية ومع ذلك يؤكد القرآن دائماً على إخراج الذات 
املوغلة يف  حيث عقيدة الثالوث –، والتعدد املسيحي -حيث الرب القومي لليهود  –اإلهلية من نطاق األنانية اليهودية 

، ولذا فقد خرجت -واحٌد أحٌد ليس كمثله شيٌء وهو السميع البصري  -، فاهلل ربُّ العاملني -التشويش واالرتياب 
التعديالت الالهوتية الالحقة على اليهودية واملسيحية على يد توما االكويين وموسى بن ميمون كإفراز لقراءهتم املنشور 

هلل، واليت شوهتها معاصى اليهود واملسيحيني ، فحاول الرجالن تنسيق ديانتيهما مبا اإلسالمي يف عقيدته الصافية با
يتناسب مع املنشور اجلديد الذي سيجذب كل أتباع الديانات إليه إذا مل حيدث تدخل سريع ملواربة الصدع وحماولة 

األصلى وعمادمها أيضاً على توحيد اهلل يف التقرب من عقيدة اإلسالم النقية ، وإثبات أن كلتا العقيدتني األخريني بناؤمها 
الصيغة النهائية .. فالتحسينات اليت أُدخلت على العقيدتني مل يكن منها مناص إليقاف أفواج الداخلني يف الدين 

 اجلديد."
والقرآن الكرمي كتاب أديب وعقيدي يف نفس الوقت وبنفس الدرجة، مهمته األصلية هي تُقدمي جمموعة من احللول 

شكلتني اخلالدتني أال ومها " املعرفة " و " السلوك " ، وداخل هذه الوحدة األدبية تتوافر الدقة العلمية والدقة املعرفية للم
ألنه كتاب موحى به من خالق السماء واألرض، ولذا فالقرآن هو الكتاب املقثدس الوحيد على وجه األرض الذي خيلو 

جاز علمي على اإلطالق، بل إنين أقول أعطين كتيب أو مطوية صغرية من خطأ علمي واحد وهذا حبد ذاته أعظم إع
مكتوبة منذ مائيت سنة فقط تصف أي شيء من الوجود وسُأخرج لك منها أخطاء علمية صرحية، فقد َكتب أرسطو ثالثة  

احدة صحيحة كتب علمية " يف الطبيعيات، يف السماوات، يف األرض " هذه الكتب الثالثة ال توجد اليوم فيها مجلة و 
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ضلوع فقط،  1علمًيا، وكان أرسطو يرى أن أسنان املرأة ختتلف يف العدد عن أسنان الرجل، ويوجد يف صدر املرأة 
ووظيفة املخ تربيد الدم بينما وظيفة القلب تسخينه، وكان يرى أن املياه اجلوفية تتكون نتيجة فجوة يف قلب األرض تنقل 

قرآن يف هذه املسألة األخرية مثالً خالصة ما توصل له العلم منذ عقود قليلة فقط، وهو مياه احمليط إليها، بينما يقول ال
﴾ سورة ١٠أن املياه اجلوفية مصدرها مياه األمطار }أمل تر أن اهلل أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع يف األرض { ﴿

 فجوة أرسطو اليت يف عمق القارة.الزمر، فمصدر املي اه اجلوفيه هو الينابيع املتكونة من األمط ار، وليس 
فمعجزة الضبط املعريف للقرآن الكرمي هي عندي أعظم معجزة علمية على اإلطالق، مع أنه كتاب ضبط للمعرفة والسلوك 

فإن القرآن  -الذي قام بصكه موريس بوكاي منذ عقود قليلة - Bucaillismيف املقام األول، وطبقا للمبدأ البوكيلي 
عام،  9411عة علمية دقيقة هو الكتاب الوحيد الذي ال يوجد به خط أ علمي واحد رغم أن عمره الكرمي بعد مراج

كان موجوًدا يف    -الكتاب املقدس للهندوس -ختيلوا لو أن نًصا واحًدا من أكثر الكتب حتريًفا على اإلطالق كالفيدا 
 كتاب اهلل ؟

 ".1-19"، وخلق اهلل األرض ثابتة" ياجور فيدا 99-99-9تقول الفيدا أن: األرض ثابتة ال تتحرك " الريج فيدا 
"، والثور يُثبت السماء" 41-11والشمس تدور حول األرض داخل عربة ذهبية يقودها سبعة أحصنة " ياجور فيدا 

 .-والياجور فيدا هي أحد الكتب األربعة القانونية املقدسة لدى اهلندوس-"، 11-4ياجور فيدا 
مليون ميل ويقول أيًضا أن الشمس  11ألف ميل بينما علمًيا  111الشمس تبتعد عن األرض  ويقول الفيشنو بارانا أن

 أقرب لألرض من القمر.
 ".11-4-91ويقول اآلثارفا فيدا ويف خضم املاء يدور القمر" آثارفا فيدا 

ين اخلامت املعصوم احملفوظ ، عام تقريًبا ، فاحلمد هلل على الد 111وغريها الكثري، مع أن كتب اهلندوسية يتم حتريفها كل 
 الذي بلغه لنا أشرف اخللق حممًدا صلى اهلل عليه وسلم، كامالً غري منقوص.

:  99يف كتابه النبأ العظيم ص  -رمحه اهلل–واآلن هل القرآن هو وحٌي ُمنزٌل من الرمحن يقول دكتور حممد عبد اهلل دراز 
وال ألحٍد من اخللق، وإمنا هو منزل من عند اهلل  -لى اهلل عليه وسلمص -" القرآن إذن صريح يف أنه ال صنعة فيه حملمد 

بلفظه ومعناه ومن العجب أن يبقى بعُض الناس يف حاجة إىل االستدالل على الشطر األول من هذه املسألة وهو أنه 
 ليس من عند حممد .

ادة اليت جاءت بلسان صاحبها على يف احلق أن هذه القضية لو وجدت قاضياً يقضي بالعدل الكتفى بسماع هذه الشه
عي لنفسه حق الزعامة ويتحدى الناس باألعاجيب واملعجزات لتأييد تلك الزعامة ،  نفسه، وأي مصلحٍة للعاقل الذي يدَّ

أي مصلحٍة له كي ينسب بضاعته لغريه ولو انتحلها ملا وجد من البشر أحداً يعارضه ويزعمها لنفسه .. ، بل وشهد 
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ن قَ ْبِلِه أََفاَل بالعجز }ُقل لَّْو َشاء الّلُه َما تَ َلْوتُُه َعَلْيُكْم َواَل أَْدرَاُكم بِِه فَ َقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمراً مِّ  الرسول على نفسه
 ("91{)يونس:تَ ْعِقُلونَ 

 من عند اهلل  إهنا قضية عادلة قضية حمايدة ، قضية عقلية منطقية، قضية منتهية، وهي التسليم بأن القرآن الكرمي موَحى به
 لو كّنا أبناء الطبيعة فال معنى للثقة بعقولنا :الكبسولة الخامسة عشر 

 
الذي يزعم أن اإلحلاد هو فلسفة عقلية هو أجهل الناس بالعقل، ألن الزم قوله بإحلاده هو تطوره عن كائنات أدىن 

تشارلز داروين " ولكن هنا يراودين الشك اآليت: هل ميكن أن يكون عقل وبالتايل ليس لعقله ثقة وال ملعرفته قيمة، يقول 
اإلنسان، والذي أؤمن إميانًا جازًما أنه تطور عن عقل كذاك الذي متتلكه أدىن الكائنات، حمالً لثقتنا وهو يُديل بتلك 

 جات العظيمة."االستنتا
Charles Darwin to W. Graham, the Life and Letters of Charles Darwin, 

vol.1, p.282  
 وبالتايل فال يكون العقل عقاًل إال بإثبات اخلالق أواًل.

نواة هذا الربهان الذي حتدث عنه داروين، فقد قال بالنتيجا:  Alvin Plantigaوقد طّور الفيلسوف ألفن بالنتيجا 
ية يف صورهتا املعيارية، فإن هذا يعين أن إذا كان العقل قد طورته الطبيعة لتحقيق غاية بقاء النوع كما تفرتض الداروين

أحكام العقل اأُلخرى إما ثانوية أو ال وزن هلا، فتحقيق غاية البقاء ممكن من دون احلاجة إىل الوعي بقيميت احلق أو 
أصم الباطل، أو القيمة أو األخالق أو األدب أو املعرفة، والدليل من الواقع على إمكان ذلك هو عامل البهائم، فالتطور 

أبكم أعمى غري آبه بالقيمة املعنوية هلذه األحكام، وهذا يلزم عنه أال يستمسك ملحد وال يثق بأٍي من أحكامه العقلية، 
بل كل حكم عقلي أو تقييم معريف يراه جيب أن يفرتض أنه لغٌو فارغ بال معىن، لكن البشر يتملكهم شعور اضطراري 

 م وال يتأتى ذلك إال بافرتاض متيز موقعهم اإلدراكي من أصله.بأنه جيب عليهم أن يثقوا يف قيمة أحكامه
" ال ميكن القتناعنا بأن الطبيعة تعكس نظاًما أن يكون  C. S. Lewisيقول الناقد األيرلندي الشهري كليف لويس 

 أهاًل لثقتنا إال إذا اعتربنا نوًعا خاًصا من امليتافيزيقيا صحيًحا."
الذي نؤمن به هو بدرجة ما شبيه بنا، أي: إذا كان نفًسا عاقلة صدرت عنها أنفسنا العاقلة، ويقول أيًضا:" إذا كان احلق 

 ففي هذه احلالة ميكننا بالفعل أن نثق فيه." غري ذلك فاحلق الذي نؤمن به هو بال معىن ولغو فارغ.
Nathan, N. M. L. , Naturalism and Self-Defeat, p.135. 

 هو غري صحيح، فلو كنَّا أبناء هذا العامل ملا كان ألحكامنا العقلية معىن.فإذا كان اإلحلاد صحيًحا ف
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 من وحي كتاب ثالث رسائل، د. عبد اهلل الشهري. *
----------- 

  ما هو الخير الذي يوجد في الليبرالية والعلمانية وال يوجد في اإلسالم؟ الكبسولة  السادسة عشر :
التأييد واحرتاف املعارضة، فال يصح للمعارضة أن تؤيد قرار احلزب املخالف بل هي العلمانية هبا ما يسمى احرتاف 

معارضة على الدوام ، أفَ يُ رَاُد متثيل هذه اللعبة يف اإلسالم ليقال عنا دميوقراطيون ومتحررون؟ بل املسلم يدور مع احلق 
ون تداول احلكم أصاًل فريًدا يف دربه، أما أن يكحيث دار، وال توجد حزبية إال حزبية احلق مىت رأى احلق اتبعه ولو كان 

 يف ذاته ومُياَرس فقط بغية الوجاهة والعصرانية فأمٌر ال تفسرَي له إال أنه اتباٌع ساذج.
يقول يت . يب .ارفنج األستاذ جبامعة تنيسي األمريكية : "أعطوين أربعني شاباً ممن يفهم اإلسالم فهماً عميقاً وحُيسنون 

  العصر وأنا أفتح األمريكتني." عرضه بُأسلوب
 19املصدر: سقوط العلمانية وهناية اسرائيل.... االستاذ حممد شهدي ..... دار الوفاء ص

 يقول هنري دي شامبون: "لوال انتصار جيش شارل مارتل على املسلمني يف فرنسا ملا دخلت فرنسا العصور املظلمة" ...
 ان ميكن إنقاذ البشرية منها لو مل يوِقف شارل مارتل فتوح العرب ."ويقول الفيس: "كم من األحزان واألوجاع ك

إن جمرد وجود اإلسالم النظيف خطر على القيم اهلابطة واملادية الطاغية وكل فكٍر شاذ، بينما يف املقابل أعلن الغرب 
هرت أزمة املعىن، وبدأ الغرب إفالس ه فلسفي اً واكتشف أخرياً إفالس مبدأ اللذة واملنفعة يف جلبه السعادة لإلنسان وظ

  يتطلع إىل حضارات العامل باحث اً من جديد عن احلكم ة!
يقول شبنجلر: "ليس هناك احتمال يف ظهور دين جديد أو فلسفة إنقاذ جديدة ألن تربة الغرب أصبح ت منهوكة 

 ميتافيزيقيا ."
 51.. دار الوفاء صسقوط العلمانية وهناية إسرائيل.... األستاذ حممد شهدي ... المصدر:

 فجماهري الشعوب املقهورة تطمح يف مسيحية ذات برنامج اشرتاكي أو اشرتاكية غري ملحدة أو بكلمة واحدة إسالم !
ويف اإلسالم إذا قَ َتَل اخلليفة يُقتل ، أما يف الدولة املدنية فالبد من موافقة ثلثي أعضاء اجمللس وهذا متعذر، وعندما قام 

خيطب على املنرب وقال:" أيها الناس امسعوا وعوا، قال سلمان :ال مسع وال طاعة ، فما غضب  -رضي اهلل عنه -عمر
من أين لك هذا الرُبد الذي ترتديه ؟ وعندما علم أن  -رضي اهلل عنه-عمر وما انتقم بل استفسر وحبث. فقال سلمان 

 لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفن ا."ابنه عبد اهلل أعاره إياه قال: اآلن نسمع ونُطع، وقال سلمان: واهلل 
 ة ...ُمخ الذكر يختلف تماماً عن ُمخ األُنثى، وال وجود مادي أو بيولوجي للُمساوا لكبسولة السابعة عشر:ا
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مسألة دينية حبتة، وإذا امللحد الذي يطالب حبقوق املرأة هو أكفر الناس باإلحلاد وأجهل الناس باملادية، فحقوق املرأة هي 

  مل يكن اهلل موجوًدا، فالناس جبالء وبال أمل غري متساوين، وتأسيًسا على الدين فقط تستطيع املرأة أن تطالب حبقوقها!
 Americanفمن منظور مادي يستحيل التأسيس حلقوق املرأة، وطبًقا لألكادميية األمريكية للعلوم العصبية 

Academy of Neurology اجلهات يف العامل ختصصاً يف علوم املخ واألعصاب، وهي تضم أكثر من  أكثر
عضو من العلماء املتخصصني من كل أُناء العامل، هذه األكادميية العمالقة أذاعت بياناً على الصحافة  91.111

  9111 واإلعالم يف ختام مؤمترها الدويل السنوي احلادي واخلمسني، والذي ُعقد يف تورنتو بكندا يف أبريل
خية للذكور على املزيد 

ُ
وجاء يف البيان: " ال شك أن هناك فوارق بني املخ الذكوري واملخ األنثوي، فبينما حتتوي القشرة امل

من اخلاليا العصبية، فإهنا يف املخ األنثوي حتتوي على املزيد من الزوائد الُشجريية والوصالت اليت تكفل املزيد من التواصل 
خية  بني هذه اخلاليا؛

ُ
نتيجة إلصابة أو -لذلك إذا تعرَّض كٌل من الرجال والنساء لفقد نفس العدد من خاليا القشرة امل

فإن التأثري على وظيفة املخ يكون أكرَب يف النساء، كذلك قد تفسر لنا هذه الفوارق ملاذا تكون النساء عرضة -جللطة مثالً 
ف على الفوارق بني املخ الذكوري واملخ األنثوي يُفسر لنا االختالف لألمراض العقلية والنفسية من الرجال .. ، إن التعر 

يف طريقة التفكري ويف السلوك بني الرجال والنساء، كذلك فإن إدراك هذا االختالف يفيد يف حتقيق تعامل أفضل بني 
 وعلم النفس." األشخاص من اجلنسني، كما مُيكَننا من تقدمي خدمة أفضل لكٍل منهما يف جماالت الصحة والتعليم

 Congress of American Academy of Neurology, Aprilاملصدر 
www.sciencedaily.com1999  

انتهت املقتطفات من بيان األكادميية األمريكية للعلوم العصبية، وهكذا أعلنت أوثق اجلهات مرجعيًة يف علوم املخ 
 لفوارق البنائية والوظيفية بني املخ الذكوري واملخ األنثوي يف اإلنسان.واألعصاب يف العامل الكلمة الفصل يف موضوع ا

حول الفروق اجلنسية وعالقتها بالصحة  9119ويف تقرير شامل أصدرته األكادميية الوطنية للعلوم بالواليات املتحدة عام 
اً ينبغي أخذه يف االعتبار عند تصميم البشرية أكدت : " أن االختالفات اجلنوسية يف بنية ووظيفة املخ تُعد عاماًل أساسي

  وحتليل مجيع األحباث املرتبطة بالصحة ."
 sexual differentiation of human brain and behavior vol4 p.425املصدر

يعرض د. سيمون بارون كوهني أستاذ علم النفس واألمراض النفسية جبامعة كمربيدج نتائج أحباثه، اليت استمرت عشرين 
بعنوان " الفوارق اجلوهرية بني املخ  9111يف جمال التمايز العقلي والنفسي بني الرجال والنساء يف كتاب نشره عام عاماً 

  الذكوري واملخ األنثوي."

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sciencedaily.com%2F&h=tAQH_pvf1&enc=AZNGqyN5M-AdgcwKVZ-3cRgMhj1Homl3W_H9mHbCNN29U-XsWSFmlkrSLlT2Si4uzXaoH1LSW1hWD1bpGynen0RxPnMZIeiUy7Ano5v0qg9V2v6S3QAw_nMcLZrb7ZeP-KQKCNfyW08506Byu_fylKl9&s=1
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The truth about male and female brain , the essential difference  
ي قد مت تشكيله وإعداده سلفاً ليقوم باملشاركة وميكن تلخيص حمتوى الكتاب يف قول د. كوهني: " إن املخ األنثو 

 والتعاطف بينما مت تشكيل املخ الذكوري ليقوم بالوظائف التحليلية والتنظيمية ."
The female brain is predominatly hard wired for empathy , while the male 

brain is predominatly hard wired for understanding and building systems  
خ املرأة هبا، ومن بني 

ُ
عاملاً حاصلني على جائزة نوبل يف  951تتطلب دراسة الفيزياء مثالً قدرات حتليلة وإنشائية ال ِقبل مل

% من علماء 91العلوم هناك ثالث سيدات فقط. كما أظهرت دراسة أجرهتا اهليئة القومية للعلوم بالواليات املتحدة أن 
 % يف اهلندسة.1% يف الفيزياء و1، بينما تكون النسبة البيولوجيا من النساء

 Women in science and engineering, American scientist, 79 p404املصدر 
درجة  111وجدت أن الطلبة الذين حيصلون على أعلى من  9159ويف دراسة مهمة أجرهتا جامعة جون هوبكنز عام 

أما يف احلاصلني  9: 1تصبح النسبة  111وعند الدرجات األعلى من ، 9: 9تكون نسبة الذكور إىل اإلناث فيهم 
 . 9: 91درجة كانت النسبة بني الذكور واإلناث  511على أعلى من 

 The essential difference, Baron-Cohen, basic books , perseus booksاملصدر
group 

ليات احلسابية واملسائل اهلندسية البسيطة تتقدم فيها إن ذلك يعين أن الرياضيات اليت حتتاج إىل تطبيق مباشر كالعم
البنات، أما الرياضيات املتقدمة اليت حتتاج إىل قدرات عالية يف استنباط عالقة بني قواعد وقوانني خمتلفة حلل موقٍف 

وتعتمد على  ُمشِكٍل وحتتاج إىل تفوق يف الذكاء الرياضي، وكذلك الرياضيات اليت حتتاج إىل تصور األشكال الفراغية
 الذكاء البصري الفراغي فيتفوق فيها األوالد، لذلك كلما زادت صعوبة الرياضيات ظهر تفوق األوالد.

ويف األوملبياد الدولية لعلم الرياضيات، نستطيع بنظرة واحدة إىل شبكة املعلومات أن نكتشف أن كل الفائزين من 
 ن من الذكور كذلك .الذكور، بل إن األغلبية العظمى من املشاركني يكونو 

 The essential difference, Baron-Cohen basic books , perseus booksاملصدر
group. 

يقول دكتور سيمون بارون كوهني : " ال شك أن إنكار هذه الفوارق اجلنوسية يعد أكرب حماوالت التدليس يف تاريخ 
 العلم."

 ث يقفون يف وجه هذه احلتميات البيولوجية؟وال ندري ملاذا ُدعاة املساواة بني الذكور واإلنا
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 ملاذا يعاند دعاة املماثلة بني الذكور واإلناث هذه احلقائق العلمية القطعية ؟
ربكة على حساب العلم والبيولوجيا ؟

ُ
 ملاذا هم دائما حياولون مترير أفكارهم الغامضة وامل

 املوديالت ؟ هل فقط ألهنم يريدون غمس املرأة يف طوابري املوظفات وطوابري
يف مؤسسات املساواة بني الرجال والنساء جند هن اك افتخ ار دائم بعدد النس اء الاليت نزعتهن من اأُلس رة لُتلحقهن بط ابور 

 املوظف ات .
إىل أن بيولوجيا الدماغ ميكن أن  9111رئيس جامعة هارفارد يف مطلع عام  l.somersوقد أشار الدكتور سومرز 

 اح النساء مقارنًة بالرجال يف املهن العلمية .تفسر سبب قلة جن
  L. Seymour (2005) scientific American journal ,Januaryاملصدر 

إحدى عاملات االجتماع الشهريات، أن من ينكرون الفروق الفطرية بني  Alice Rossiتقول الدكتورة أليس روزي 
تفكري وسلوك كٍل من الرجال والنساء يقفون يف وجه علوم البيولوجيا وعلوم املخ واألعصاب، وترى أن إنكار هذه الفوارق 

لفوارق املدهشة يف تركيب يعترب كالوقوف يف وجه تغريات الطقس أو إنكار وجود جبال اهليمااليا، وترى د. روزي أن ا
املخ وآلياته تؤثر يف مزاجنا وأولوياتنا وآمالنا وطموحاتنا ويف قدراتنا ومهاراتنا ، إهنا ببساطة فروٌق قي ذاتنا وكينونتنا، إن 

تنا إنكار تلك الفروق ال يعد إخالاًل حبقائق العلم فحسب ولكنه إخالٌل أعمُق بإنسانيتنا كرجال ونساء وهتديٌد كبرٌي حليا
 األسرية .

 ,Rossi A.S., Gender and Parenthood , Gender and Lifecourse , aldineاملصدر 
New York 

وترى دكتورة روزي أن الفوارق النفسية والعقلية بني الرجل واملرأة تعترب حقيقة بيولوجية ال تقبل التشكيك، وينبغي أن 
واة للبحث فهي قضية سياسية اجتماعية جيب أن يعاد النظر فيها، وأن تُدرس يف هذا اإلطار، أما عندما ُتطرح فكرة املسا

 يتم الرضا واالعرتاف بوجود فوارق جوهرية وبيولوجية بني الذكر واألنثى .
إن حماوالت املساواة بني الرجل واملرأة هي وقوف يف وجه احلتمية اليبولوجية والفطرة اإلنسانية ، واخلاسر احلقيقي نتيجة 

  الت هو املرأة اليت ُتدفع إىل طريق مليٍء بالتعاسة من خالل إنكار الفوارق البيولوجية.هذه احملاو 
لكن يبقى سؤاٌل يف قمة الدهشة وهو: ملاذا دائماً َتعترب الداعيات إىل املماثلة بني اجلنسني أن قيَم الرجال هي القيُم 

 رجع الذي ُنكم من خالله على االفضلية ؟األساسية اليت ينبغي أن تتبناها النساء وأهنا هي املقياس وامل
 إن أيَّ حماولٍة ألن تكون املرأة أكثَر شبهاً بالرجل تعين أهنا ستكون أقلَّ سعادًة كامرأة !

 Tannen D., you just don’t understand : women and men inاملصدر
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conversation . William Morrow  
 الذكور واإلناث من املسلمات العلمية، فمن املدهش أن تعرف أن أطباء النفس لقد صار التمايز البيولوجي والعقلي بني

 املتخصصني يعرفون جنس املولود ذكر أم أنثى من أول يوم حبركات عينيه فقط .
من املدهش أن تعرف أن أطباء النفس املتخصصني يقومون بطرح تصنيفات حلركة الطفل من عمر يوم حىت ست سنوات 

 كان أو أنثى .  حسب جنسه ذكرًا
يف إحدى دراسات د. سيمون بارون كوهني قام بعد ُمضي يوم واحد من والدة بعض األطفال قيد الدراسة بتعليق صور 

رة هؤالء األطفال كما قام بتعليق مناذج ألجهزة ميكانيكية فالحظ أن األطفال اإلناث  ألوجه فتيات يبتسمن فوق أسِّ
فتيات، بينما قضى الذكور وقتاً أطول يف النظر إىل األجهزة امليكانيكية، مما يعين أن قضني وقتاً أطول يف النظر ألوجه ال

  ميَل اإلناث لألشخاص وميل الذكور لألشياء هو ميٌل فطريٌّ موجود منذ الساعات األوىل بعد الوالدة.
  Good nature Atlanta DeDall,F.1996املصدر 

كثري من احلقائق اليت مت التوصل إليها يف جمال الفوارق بني الرجال والنساء قد يقول الدكتور سيمون بارون أيًضا: " إن ال
مت إخفاؤها ملا هلا من انعكاسات اجتماعية وسياسية، وبداًل من اإلقرار باحلقيقة، والتصرف يف ضوئها وقف رد فعل 

األوان لنسف الفكرة القائلة بأن  الكثريين عند جمرد االندهاش والقول بأن ذلك ما كان ينبغي أن يكون كذلك ، لقد آن
  اجلنسني متماثالن وأن كاًل منهما ميكن أن يقوم بدور اآلخر ."

"ما يلي :" مل مير على البشرية عرب  Brain Sexيف كتاهبا "جنس املخ  Anne Moirتقول الدكتورة آن موار 
يولوجية كما حيدث اآلن يف حضارتنا املادية التاريخ وقٌت سعت فيه بإصرار إىل خمالفة الفطرة اإلنسانية والطبيعة الب

  احلديثة ، إنه زماٌن بِشٌع ُيصارع فيه كٌل من الرجل واملرأة ضد الفوارق الفطرية الطبيعية بينهما ."
Moir A., 1992 Brain Sex chapter 11 Dell publishing New York 

كر هلذه احلقائق العلمية؟ ملاذا الوقوف ضد احلتمية ولإلنسان أن يتساءل: ملاذا احلضارة بنمطها الغريب احلديث تتن
 البيولوجية ؟؟ ملصلحة من ؟؟

يقول دكتور ليونيل تاجير أستاذ األنثروبولوجيا األمريكي أن مقولة التماثل بني الذكور واإلناث قد أدت إىل قدر كبري من 
يف ممارسة مهامها على النمط الذكوري وعلى عدم املساواة ، ذلك أن إنكار الفوارق يعين استمرار كل مؤسسات اجملتمع 

النساء أن يتنافسن يف عملهن باألسلوب واملقاييس الذكورية مما يعين الكثري من اإلحباط والتوتر واالكتئاب نتيجة 
اإلخفاق يف حتقيق مستويات ذكورية ، فإذا كان أداء الفتيات يف امتحانات القدرات واملهارات واالمتحانات التحريرية 

% أليس من حق اإلناث أن يُراعي املمتحنون ذلك عند تقومي 94خفض أثناء الدورة الشهرية مبعدالت تصل إىل ين
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 نتائجهن، أم نتجاهل هذه احلقيقة ونعاملهن كذكور؟
لقد انتهى األمر متاماً من الناحية العلمية، وأصبح من املسلمات العلمية أن مخ الذكر خيتلف متام االختالف عن مخ 

 sexualى، حىت إن علماء التشريح جبامعة اكسفورد يطلقون على هذه الفوارق مصطلح الثنائية الرتكيبية اجلنوسية األنث
dimorphism  

 Gibbons A., (1991) the brain as a sex organ, science 253املصدر
ية العاملية للطب النفسي يقول الدكتور أمحد عكاشة أستاذ الطب النفسي جبامعة عني مشس، والرئيس األسبق للجمع

إىل أن هناك اختالفاً يف الشحنات العصبية الكهربية الصادرة عن  9199يقول : " لقد توصل العلماء يف بدايات العام 
مخ كال اجلنسني، سواًء عند ممارسة النشاطات العقلية كالقراءة أو يف حالة االسرتخاء، لقد ثبت أن هناك انفصااًل بني 

طقه مبعىن أن الرجل عندما حيب فإنه حيب بال منطق ، وعندما مينطق األمور فإنه مُينطقها بال عاطفة ، مشاعر الرجل ومن
يف حني أن املرأة مُتنطق األحداث بعاطفية ، ويف قمة عواطفها ال تتخلى عن املنطق ، ولقد تبني من االكتشافات احلديثة 

 هداً عقلياً أكثر مما تبذله عند حل أعقد معادالت الرياضة احلديثة . أن املرأة عندما تتسلط عليها األفكار احلزينة تبذل ج
  .1مقدمة الدكتور أمحد عكاشة لكتاب املخ ذكر أم أُنثى، ص

 هل ما زلت تنكر أن الذَكَر خيتلف متاَم االختالف عن األنثى ؟
 هل ما زلت تعاند املسلمات العلمية واحلتميات البيولوجية ؟

  ريب ذوي األفكار الغامضة وغري املرحية تأثريًا على قراراتك ؟هل ما زال لدعاة التغ
  إذن ارجع إىل بيتك وابدأ يف مالحظة تصرفات أوالدك وبناتك لتدرك كم كنت صريعاً ألفكاٍر خاطئٍة وغامضة.

دئته، هل الحظت أن طفلتك الرضيعة كانت أكثر هدوءاً من طفلك الذي كان أكثر صراخاً وأقل استجابًة حملاوالت هت
 سواًء بالغناء أو باهلدهدة؟

 وهل الحظت أهنا كانت أكثر جتاوباً مع حماوالت اللعب معها؟
عندما بدأت ابنتك يف احلبو مث املشي، هل الحظت أهنا أقل اهتماماً باستكشاف املنطقة احمليطة، عن ابنك الذي كان 

 قليالً ما يعود إليك، حيت أنك كنت تعدو خلفه خوفاً عليه ؟.
 حظت اهتمام ابنتك بالعرائس اليت مل يكن ابنك يعريها اهتماماً، ويفضل عليها اللعب بالعربات واملسدسات؟هل ال

هل الحظت أن ابنتك بدأت الكالم يف عمر مبكر عن ابنك، وأهنا أصبحت قادرة علي التعبري عما تريد قبل أن يتمكن 
 ابنك من ذلك؟.

انة ألول مرة، هل الحظت كم كان صعباً علي الطفلة أن ترتكها أمها عندما اصطحبت أنت وزوجتك صغريكما إيل احلض
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 وتنصرف؟ بينما مل يكن األمر هبذه املشقة مع الطفل الذي كان أقل بكاًء عند مفارقتكما له.
وعندما كنت تدخل إيل فناء احلضانة لزيارة ابنك أو ابنتك، هل الحظت جتمع األطفال يف شلل )جمموعات( من جنس 

الد أو بنات؟ وهل الحظت أن األوالد يلعبون ألعاباً عنيفًة وُيسقط بعضهم بعضاً علي األرض وحيتاجون واحد، أو 
ملساحات أوسع يلعبون فيها، وجيرون ماّدين أذرعتهم، ُمصدرين أصواتاً حياكون هبا الطائرات، بينما تتجمع البنات يف 

ورمبا يسخرن من تلك األلعاب العنيفة السخيفة والغبية اليت أحد أركان الفناء ليتحدثن أو يلعنب ألعاباً أقل خشونًة، 
 ميارسها األوالد؟

  هل الحظت نوع الصداقات اليت كوَّهنا صغاُرك يف احلضانة واملدرسة االبتدائية؟
للمجموعة، فاألوالد يسَعون عادًة إيل مصادقة من هم أكرب منهم عمراً، ويقبلون يف شللهم الوافد اجلديد إذا كان مفيداً 

بينما تقبل البنات صداقة من هن أصغر منهن حيت وإن كان ال يرجتي من صداقتهن منفعة، ورمبا الحظَت ترحيب البنات 
 بالزميلة اجلديدة القادمة إيل احلضانة، مقارنًة بالالمباالة اليت يبديها األوالد جتاه الوافد اجلديد.

طفالنا لبعضهم، إن األوالد يتحدثون عن بامتان وجرندايزر، أما البنات ورمبا الحظت كذلك نوع احلكايات اليت يرويها أ
 فتدور حكاياهتن غالباً حول املنزل والصداقة واملشاعر.

وبينما مييل الولد لتأييد موقف الضحية املظلوم عندما يقوم باالنتقام، فإن البنت تقف مع الضحية املنكسر أو الذي مييل 
  للمساحمة.

أخري علي فناء املدرسة وقد بلغ أبناؤنا سن العاشرة. الشك أننا سنلمح بشكل أوضح التمايز اجلنوسي  تعال نُلقي نظرة
 الذي الحظناه بعد الوالدة بقليل.

انظر إيل الركن اليت تقف فيه الفتيات، إهنن يتحدثن ويستمعن لبعضهن، ورمبا يتبادلن حقائب أيديهن، وإذا تشاجرن 
حيدث بني الصبية( فعادًة ما حيسمن أمورهن بالنقاش والصياح وليس باأليدي، ودائماً  )حيدث ذلك يف حاالت أقل مما

ما تكون ألعاهبن مشرتكة، ويف جمموعات قليلة العدد دون تنافس شديد، أما األوالد فإهنم يتنافسون يف اللعب واجلري 
  والسباق من أجل السيادة والقيادة، وال حيبذون االعتماد علي اآلخرين.

ا ُجرح أحد األوالد أثناء اللعب وأخذ يف البكاء، فسنجد أن زمالءه يزحيونه بعيداً وتستمر اللعبة، أما إذا حدث وإذ
الشيء نفسه يف جمموعة من البنات فسيتوقف اللعب وتتجمع البنات حول زميلتهن اليت تبكي من أجل أن يساعدهنا 

  وخيففن عنها.
اليوم الدراسي، فقد تتجه ابنتك إيل دفرت مذكراهتا لُتدون فيه ما حدث هلا  وعند عودة صبية العاشرة إيل بيتوهم بعد

ولصديقاهتا، مث تندمج يف احلوار األسري. أما ابنك فإنه يفضل ألعاب الكمبيوتر أو اخلروج من البيت ليلعب الكرة مع 
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 أبناء اجلريان علي اجللوس لكتابة مذكراته أو االندماج يف حوار أسري طويل.
يل مرحلة البلوغ، هل تتفق معنا أن األوالد أصبحوا أكثر عدوانية من البنات؟ ياتري َمن من اجلنسني يعتمد علي ونصل إ

عضالت الذراعني يف تصفية خالفاته ، ومن يعتمد علي عضالت اللسان؟ َمن يسعي لالنغماس يف املشاحنات ومن 
 حياول حتاشيها؟.

العدوانية الفنية، مثل النميمة الشريرة يف حق من يغضنب عليهن وإثارة  هل الحظت أن البنات خبريات يف "التكتيكات"
الشكوك يف جدارهتن بالبقاء ضمن الشلة، وجتاهل من خياصمن وغري ذلك من وسائل الثأر غري املباشرة. أما األوالد 

 تعماالهتا؟.فيفضلون املواجهة املباشرة عند غضبهم، وهم أقل وعياً من البنات بتلك األساليب اخلفية واس
حاول أن تراقب ردود أفعال املراهقني واملراهقات جتاه مشاهد العنف والتعذيب وكذلك جتاه مواقف احلب والرومانسية يف 

 ( وأكثر وداً مع اآلخرين.chatاألفالم. وراقب َمن منهم أكثر اهتماًما بالدخول يف حوارات عرب اإلنرتنت )
شعرون بالفخر بفرديتهم وتفكريهم املستقل، وأهنم أكثر ميالً للسيادة وحب هل توصلت من ذلك كله إيل أن األوالد ي

الرياسة واستعراض القوة، ومن مث يستفزهم كل ما ميكن أن يتحدي استقالليتهم.، بينما تري البنات أنفسهن جزءاً من 
  جمموعة مرتابطة فيما بينها، ويشعرن بالتهديد إذا حدث انشقاق يف عالقاهتن؟

 رتك أبناءنا وننظر إيل أنفسنا وإيل اجملتمع ككل .واآلن فلن
 هل الحظت أن ما جيذب الرجال إيل النساء خيتلف عما جيذب النساء إيل الرجال ؟

هل الحظت أن اهتمام الرجال )معظمهم علي األقل (يتجه إيل مجال املرأة الظاهري بينما يتجه اهتمام النساء إىل أمور 
 إيل سلوكه وشخصيته وحنانه وثروته ؟تتعدي الظاهر يف الرجل لتصل 

هل الحظت أن املرأة تقبل علي الزواج مبشاعرها الرومانسية والرغبة يف أن يعتمد كل من الطرفني علي اآلخر، ويدفعها 
البحث عن الصحبة احلميمة وعن عالقة جنسية تكون نتاجاً لكل ذلك وتُتوُِّجُه؛ ويف املقابل فإن الرجل الذي يبحث عن 

الل وينطلق يف األغلب من اعتبار أن دوره يف مؤسسة الزواج هو توفري املتطلبات املادية فإنه يبحث عادًة عن االستق
 عالقة جنسية مشبعة باملفهوم املادي وتثمر يف النهاية قبيلة صغرية يرتأسها؟

عظم النساء علي إقامة وال شك أننا نالحظ ميل الكثري من الرجال إيل تكوين عالقات نسائية متعددة يف حني حترص م
عالقة واحدة ، وتظل هذه القاعدة هي السائدة سواًء يف جمتمعات تعلن رفض وجترمي ذلك ، أو جمتمعات تضع لذلك 

قواعد من العرف أو الدين، أو جمتمعات تقبل ذلك من الرجال دون النساء أو تقبله من كليهما علي حٍد سواء، ويف 
  ن األعراف وسلطات اجملتمع .النهاية تبقي هذه القاعدة أقوي م

هل حاولت أن تعرف كيف جنحت املرأة يف تقييد الرجل مبؤسسة الزواج يف كل احلضارات عرب التاريخ، بالرغم من ميله 
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 للعالقات النسائية املتعددة بل وعزوفه أحياناً عن العفة لوال رادع من دين ؟
كوى الزوجات من أن أزواجهن قليلي الكالم، ورمبا مسعنا مجيعاً ولعلنا لسنا يف حاجة إيل أن يلفت أحٌد أنظارنا إيل ش

شكاوي مثل أن الزوج أقل كالماً من أيب اهلول، بينما يشكو الكثري من الرجال مما تسببه هلم زوجاهتم من صداع بكثرة  
ينفعلن ويرفعن كالمهن وثرثرهتن، وإذا حدث خالف فإن النساء يتفاعلن مع ما يثري أعصاهبن بطريقة أكثر حدة فهن 

 أصواهتن بل ويصرخن أكثر من الرجال ، هذا بالرغم من أن الرجال أكثر عرضة للغضب وأكثر مياًل للعنف،
هل ختيلت يف يوٍم من األيام أن الرجل ميكن أن يتحمل أعباء األمومة بدالً عن زوجته ؟ وهل الحظت أن العالقة بني 

حيدث يف تاريخ معظم اجملتمعات البشرية أن جنح الرجال يف القيام بدور األم وطفلها عالقة تبادلية خاصة حيت إنه مل 
األمهات مهما كانوا حريصني علي ذلك ومهما كانوا معطائني حيت وإن قاموا بتقدمي وجبة الرضاعة أو تغيري احلفاضات 

  ؟
أمه ويعترب قيام األب برتبية بل لقد فشلت حماوالت علماء االجتماع يف جعل الطفل أكثر قبوالً لرعاية أبيه بداًل من 

 أطفاله بعد فقد األم استثناًء من هذه القاعدة .
هل قارنت بني مشاعرك ومشاعر زوجتك عندما تركتما وليد كما ألول مرة باملنزل لتذهبا لقضاء واجب عائلي أو لتغيري 

درجة تعلقه بابنه ( فإنه يشعر أنه يف اجلو؟ إن األم تشعر عادًة أهنا تركت قطعًة منها يف البيت، أما األب )مهما بلغت 
 إجازة )يستحقها ( من أعباء األبوة .

هل الحظت االختالف يف أسلوب مداعبة اآلباء واألمهات ألبنائهن والحظت أن األب قد يداعب ابنه و يقذفه يف 
 اهلواء، وتدرجيياً يزداد ارتفاع الطفل حيت تصرخ زوجته كفي هذا؟

م االستقبال والطوارئ باملستشفيات تؤكد أن نسبة األطفال الذين أصيبوا وهم حتت رقابة وهل تعلم أن إحصائيات أقسا
 آبائهم أكثر بكثري ممن أصيبوا وهم حتت رعاية أمهاهتم ؟

واآلن تعال لنتأمل حال األوالد والبنات يف التعليم مث يف جماالت العمل وذلك من خالل إحصائيات تعرضها علينا سيلفيا 
اخلبرية االقتصادية اليت ختصصت يف الكتابة عن النساء يف حميط الدراسة والعمل يف  Sylvia Hewlettهيوليت 

الواليات املتحدة وأوروبا، وقد قمنا باختيار العامل الغريب حيت ال تُفسر نتائج اإلحصائيات بأهنا ترجع لقيود يضعها 
رق، ختربنا سيلفيا هوليت أنه يف مثانينات القرن اجملتمع علي تعليم اإلناث أو توظيفهم كما حيدث يف بعض دول الش

العشرين كان عدد الفتيات الربيطانيات الاليت اخرتن دراسة املستوي املتوسط من الرياضيات والفيزياء والكيمياء يتساوي 
دت %من إمجايل عدد الدارسني، أي أنه كلما ازدا15-%91مع عدد الفتيان، أما يف املستوي الرفيع فقد كن مُيثلن 

 صعوبة هذه العلوم كلما عزفت الفتيات عن دراستها واجتهن إيل دراسة اللغات .
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% 94%من الدارسني بكليات اللغات األجنبية بينما ميثلن 51يف نفس الفرتة يف الواليات املتحدة كانت الفتيات ميثلن 
%بينما  11لبنوك من الذكور بلغت نسبة مديري ا 9151فقط من دارسي كليات اهلندسة ويف الواليات املتحدة عام 

بلغت نسبة الرجال 9111%، ويف عام 11يف العام نفسه Tellerكانت نسبة السيدات املتعامالت مع العمالء تيلر
 % .11يف املراكز القيادية من مديري الشركات واملهندسني واجلراحني 

  Hewlett S. A., (1987) A Lesser Life , Londonاملصدر : 
% من أساتذة اجلامعات كانوا من الذكور، وكانت هناك تسع 11أن 9111ظهرت إحصائيات عام ويف بريطانيا أ

شركات فقط يرتأسهن سيدات ضمن أكرب مائة شركة إجنليزية، وإذا كان الربيطانيون قد انتخبوا السيدة مارجريت تاتشر 
السياسة يف هذا العام كان أقل من كرئيسة لوزرائهم فإن عدد السيدات اإلجنليزيات الاليت كن ميارسن   9151عام 

 أي ان مارجريت تاتشر متثل حالة خاصة ال يقاس عليها .9141عددهن عام 
وإذا نظرنا إيل األعمال اليت مُتثل فيها النساء األغلبية وجدنا أن الرجال يشغلون معظم وظائفها العليا ، فإذا كان النساء 

الواليات املتحدة فإن معظم املسئولني يف املستشفي يكونون من % من هيئة التمريض يف املستشفيات يف 11ميثلن 
درسات يف املرحلة االبتدائية 

ُ
% من مديري هذه املدارس 19% من أعضاء هيئة التدريس فإن 11الرجال، وبينما متثل امل

ف اإلدارية % منهن فقط يصلن إيل الوظائ9من الرجال، وإذا كانت اإلناث ميثلن نصف دارسي الطب يف إجنلرتا فإن 
 األعلى يف هذه املهنة .

بعد استعراض هذه اإلحصائيات هل تتفق مع عامل االجتماع الذي يقول: "إن املرأة تبدع يف األعمال اليت تتطلب تعاماًل 
ة مع الناس، وكذا األعمال اليت تتطلب ذاكرة قوية واهتماماً بالتفاصيل ، حيت يتفرغ لألمور االسرتاتيجية والقرارات احلامس

 وال ينشغل بالتفاصيل املعوقة ، أم أنك تعتقد أن هذه نظرة ذكورية متعصبة ؟"
 Baron N. J., Gender and Life Course, Aldine New York, P. 233املصدر 

ولننظر إيل اجلرمية يف اجملتمعات الغربية؛ تشري اإلحصائيات احلكومية يف الواليات املتحدة وأوروبا إيل أن يف مقابل كل 
جرمية سرقة باإلكراه يقوم هبا الذكور تقوم النساء جبرمية واحدة، أما بالنسبة للجرائم غري املصحوبة باإلكراه فأن  91: 91

 . 9: 1املعدل يصبح 
ويُرجع البعض ارتفاع نسبة العنف يف جرائم الذكور إيل قدرات الرجال العضلية اليت ال تتوافر لإلناث، لكن أال يعوض 

النارية هذا النقص ؟ وبالرغم من ذلك ما زالت جرائم األسلحة النارية أكثر كثرياً إيل جانب الرجال  استخدام األسلحة
 عنه إىل جانب النساء، هل ذلك يعين أن العنف مسة ذكورية بغض النظر عن القوة العضلية ؟

اء للرأي يف إحدى تأمل معي هذا املوقف اإلنساين املعقد الذي ُعرض علي عدد من الرجال والنساء يف استقص
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 الدراسات وطُلب منهم إبداء الرأي يف كيفية التصرف .
" رجل فقري تعاين زوجته من أزمة صحية حادة تتطلب عالجاً سريعاً بدواء معني، وال يستطيع الزوج شراء الدواء املطلوب 

السريعة القاطعة "نعم"، فاحلياة  الرتفاع مثنه هل تؤيد أن يسرق الرجل الدواء من الصيدلية ؟" كانت إجابة معظم الرجال
أغلي من أن تضحي هبا من أجل قيمة أخالقية، أما أغلب النساء فقد تعاملن مع املوقف بأسلوب آخر وطرحن عدداً 

 من األسئلة :
 أال يستطيع الزوج أن يناقش األمر مع الصيديل ؟

 أال يستطيع الزوج أن يقرتض مثن الدواء ؟
  لزوجته إذا ضبط متلبساً بالسرقة، وأودع السجن ؟ما الذي ميكن أن حيدث 

هل يعين طرح هذه األسئلة أن النساء يدركن أبعاداً أكثر للقضية " أقصد األبعاد األخالقية والنفسية "؟ الشك أهنن 
 سيخرجن حبلول أكثر إحاطة باألمر من خمتلف نواحيه، ولكنها أقل حسماً.

، مكتبة -رئيس أقسام اجلراحة جامعة عني مشس -أنثى، د. عمرو شريف هذه الكبسولة من وحي كتاب املخ ذكر أم
 الشروق الدولية.

----------------- 
 المرأة والرجل من منظور الدين و اإللحادالكبسولة الثامنة عشر :

وعزهلا عنه، فاهلدف من حركات حترير مشكلة املؤسسات العلمانية مع املرأة ليس حتريرها وإمنا تثوير هلا يف مقابل الرجل  
 ف بينها وبني الذكور .املرأة ليس حتقيق مكاسب للمرأة وإمنا توسيع لرقعة اخلال

فقد حتولت العالقة بني األنثى والذكر من عالقة محيمة حييطها دفء املشاعر واحلنو إىل عالقة فتاكة كٌل منهما يرتبص 
 عليه . باآلخر ليفتك به ويُثبت تقدمه البيولوجي

نيف يف السلسلة احليوانية مستقل متاًما عن تصنيف الرجل، فاملرأة تندرج حتت تصنيف فاملرأة طبًقا ألدبيات اإلحلاد هلا تص
Homo parietalis  بينما الرجل حتت تصنيفHomo frontalis  فدراسة حجم اجلمجمة أثبتت وجود فرق

يقول أن مخ املرأة أضعف بكثري  bruccaكتب كارل بروكا % و  91 -99جوهري يف حجم املخ لصاحل الرجل مبقدار 
 من مخ الرجل.

واعتربت الداروينية أن حجم املخ اخلاص باملرأة يكاد يطابق ذلك اخلاص بالغوريال، واملرأة تأيت يف املرحلة السفلى من 
  مراحل تطور اإلنسان .

Gould, The Mismeasure of Man, p.105 
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اإلحلادية الداروينية اهليجلية املادية بينما نالحظ أن اإلسالم مُيج د املرأة بدون النظر هلذه هذا حيدث داخل املنظومة 
الدواعي الفتاكة، فقد جعلها رمزًا وسرًا وكائن ًا ُمقدس ًا، وجعل اجلنة حتت أقدامه ا .. وجعل العالقة بينها وبني الرجل 

 -( وقال َرُسوُل اللَِّه 99}َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا{)النساء: عالقة مقدسة، وأخذ من الرجل ميثاقًا غليظ ًا على ذلك
.-َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ْرِمِذيُّ رُُكْم أِلَْهِلي" َأْخَرَجُه الت ِّ رُُكْم أِلَْهِلِه َوأَنَا َخي ْ رُُكْم َخي ْ   : "َخي ْ

ويل املرأة من كائن إنساين مُمي ز إىل حيوان مجيل ! وهذا نالحظه بينما جنحت كل املؤسس ات اليت نادت بتحرير املرأة يف حت
بشدة يف طوابري املوديالت. ففي مؤسسات حترير املرأة هن اك افتخ ار دائم بعدد النس اء الاليت نزعتهن من اأُلس رة 

 لُتلحقهن بط ابور املوظف ات.
 وجود الشر أكبر دليل على وجود اهلل عشر : التاسعةالكبسولة 

الشر أصاًل غري ُمستوعب وغري ُمدرك، إذ لو كان اإلنسان ابن الطبيعة أو ابن املادة، وجتري عليه قوانني الطبيعة احلتمية،  
ينية طبقا للدارو  -فلن يدرك وجود الشر، ولن يستوعب ماهية الشر وال معىن كلمة شر، فهل ُتدرك أكثر احليوانات تطورًا 

 معضلة الشر ؟ -
 فاستيعاب الشر يعين أننا لسنا أبناء هذا العامل وأننا نبحث عن عامل كلي اخلري ويف هذا احُلجة األوىل واألقوى للدين ..

فاإلنسان لو كان ابن الطبيعة وتسري عليه قوانني الطبيعة فلن يوجد يف الطبيعة شر وال خري وال قداسة وال جناسة، 
كمها قوانني صارمة، عندنا حامض وقاعدي ... نضيفهم يف املعمل .... تكون النتيجة ملح وماء ... فالطبيعة حتمية حت

 لو تكررت هذه التجربة مليار مليار مرة لن تتغري ... قوانني حتمية ..
ل أنه اآلن احمللد يقول ال ال ال ....... ميكن ان تكون النتيجة عسل أبيض وليس ملح وماء ... مث فجأة يكتشف العس

 املفرتض أن يصري ملح وماء فيعرف خطأه الشديد ويندم ..!!
 هذا هو السيناريو الذي يدعمه امللحد عند طرح فكر الشر واملفرتض أن ُنصدقه واملطلوب أن ُنسايره .!!

ليل معضلة مشكلة الربويب وامللحد أهنما يعرتفان بوجود الشر، ووجود املتشابه، ويعرتفان أن وجوده ُمعضلة، وال ميلك حت
 الشر إال اإلطار الديين فهو الوحيد الذي يُقدم التفسري ...

يقول املفكر األيرلندي كليف لويس " وقد كانت ُحجيت ضد اهلل أن العامل بدا يف منتهى القسوة والظلم .. ولكن كيف 
 حصلت على مفهوم الظلم والعدل هذا ؟

لديه فكرة ما عن ماهية اخلط املستقيم .. فبماذا ُكنت أُقارن هذا  إن املرء ال يصف خطاً بأنه غري مستقيم إال إذا كانت
 العامل ملا دعوته غري عادل ؟
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وإذا كان العرض كله سيًئا وتافًها من األلف إىل الياء إذا جاز التعبري، فلماذا وجدت أنا نفسي يف ردة فعل عنيفة هكذا 
 جُتاهه، مع أين من املفرتض أن أكون جزًءا من العرض ؟

 اإلنسان يشعر بالبلل عندما يسقط يف املاء، ألنه ليس حيوانًا مائًيا، أما السمكة فما كانت لتشعر بالبلل. إن
وكان من شأين طبًعا أن أختلى عن مفهومي للعدل مبجمله بقويل إنه ليس شيًئا سوى فكرة خاصة من بنات أفكاري، 

تلك احلجة كان القول بأن العامل غري عادل فعاًل وليس ولكن لو فعلت ذلك الهنارت أيًضا حجيت ضد اهلل، ألن رُكن 
 فقط أنه مل يصدف أن يُرضي ميويل . 

وهكذا ففي حماوليت إثبات عدم وجود اهلل، تبني يل يف ذلك الفعل ذاته حقيقة وجوده، ألن اإلنسان بإنكاره وجود العدل 
 ذلك يتبني أن اإلحلاد ساذج جًدا.يف فعٍل ما يُرغم على التسليم بوجود مفهوم العدالة، وبناًءا على 

 ولو كان الكون كله عدمي املعىن ملا كان قد تبني لنا إطالقًا أنه عدمي املعىن .
فالوضع شبيه متاًما هبذا : لو مل يكن يف العامل نور، ومل تكن يف العامل خملوقات هلا أعني ملا ُكنا نعرف قطًعا أن الظُلمة 

 مسيطرة ولكانت الظُلمة كلمة عدمية املعىن .." 
لك التفسري واملعىن إذن الشر هو أكرب دليل على أننا لسن ا أبناء هذا العامل... وأن املقدمة الدينية هي الوحيدة اليت مت

 والقيمة..!!
 

 وَلُد بدين وتموُت عندما تترك الدينت ُتوَلُد األمُم رواقية وتموُت أبيقورية العشرون : الكبسولة
يقرر ول ديورانت يف كتابه قصة احلضارة أن احلضارات تولد بالدين وتظل باقيًة قويًة طاملا كان للدين واألخالق والِقيم أثٌر 

، فإذا ما ظهر ضعُف الوازع الديين وحتللت األخالق كانت هناية احلضارة ، وهذه هي قصة التاريخ وقصة  يف حياة الناس
 مجيع احلضارات وقصة اإلنسان على األرض.

" إن األمم تولد رواقية ومتوت أبيقورية، يقوم الدين إىل جانب مهدها ويصحبها اإلحلاد والفلسفة إىل قربها، ففي بداية 
واحلضارات كلها ترى عقيدة دينية قوية فإذا جاء النصر وإذا نسي الناُس احلرَب لطول ما أِلفوه من األمن الثقافات 

والسالم، ازدادت ثروهتم واستبدلت الطبقات املسيطرة حبياة اجلسم حياَة احلواس والعقل، وحلت اللذة والراحة حملَّ الكدح 
ة وصرب على املكاره، وأخرياً يبدأ الناس يرتابون يف الدين ويلجأون إىل  واملتاعب ، وأضعفت الَدعُة ما يف الناس من رجول

كل لذة عاجلة زائلة يعتصمون هبا من سوء مصريهم ، فهم يف البداية كأخيل ويف النهاية كأبيقور، وبعد داوود يأيت أيوب 
 وبعد أيوب يأيت سفر اجلامعة وتنهار احلضارة ."

 .911ص  9ارة مول ديروانت كتاب قصة احلض -املصدر:
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إنه حتليل عجيب خلط سري احلضارات وكيف أن اإلحلاد يقود األمم إىل قربها، بينما يظل الدين تاج عزها، والرواقية هي 
املدرسة اليت تنادي بكمال األخالق واإلميان، ومُسيت رواقيًة نسبة إىل الرواق الذي كان جيمع الشعراء الذين أسسوا هذه 

 املدرسة .
رية فهي مدرسة اللذة ، أسسها أبيقور، وهي تنادي بتحقيق أقصى قدر ممكن من اللذة واملتع اجلسدية قبل أما األبيقو 

 فوات األوان، فهي مدرسة ملحدة تنكر اإلميان ، وكان ظهور هذه املدرسة يف أي حضارة مؤشرًا خلراهبا.
نفس ما وصل إليه ول ديورانت من خالل  ، إىل-رمحه اهلل -وقد وصل اإلمام عبد احلليم حممود شيخ األزهر السابق 

: " املذهب السوفسطائي اإلحلادي هو مذهب يظهر -بتصرف -919قرائته للتاريخ فيقول يف كتابه اإلسالم والعقل ص
دائماً يف عصر االُنالل ويف البيئات املنحلة ، وال وجود له يف عصور اجلد وال يف البيئات اجلادة ..إن األدب املكشوف 

 اليوناين الفاجر والتماثيل العارية، ال وجود هلم إال قرب هناية حضارة وبداية حضارة جديدة ."واملسرح 
 *في العلمانية -رحمه اهلل -أروع ما كتب الدكتور عبد الوهاب المسيريالحادية والعشرون: الكبسولة

املادية والبيولوجية الداروينية فظهرت اليد اخلفية العلمانية زودت اإلمربيالية الغربية بإطار نظري إلبادة املاليني باسم العرقية 
عن آدم مسيث ، واملنفعة عن بنتام ، ووسائل اإلنتاج عند ماركس، واجلنس عند فرويد ، وإرادة القوة عند نيتشه ، وقانون 

ل األبيض عبء الرج –روح العصر  –البقاء عند داروين ، و الطفرة احليوية عند برجسون ، والروح املطلقة عند هيجل 
 العبء احلضاري.

بعد موت اإلله ال داعي للتَمُحِك يف ظالله كما يقول نيتشه ، فال داعي للقول باألخالق أو املساواة بني البشر أو القيم 
أو الغائيات، والتمحك هو عمٌل جباٌن غرُي قادٍر على قبول وضع اإلنسان يف عامل بال قيمة غائية، ويف وجود عرضي 

 ه ؛ لذا رّحب نيتشه أخرياً بالعدمية .زائل ال قيمة ل
رياضي فرنسي أسس للعلمانية رياضياً ومادياً وانتصر للعلمانية  -9514 -املاركيز جان أنطوان نيكوالس دي كوندورسيه

بيضة،  99الرياضية، وبعد أن انتصرت العلمانية يف فرنسا دخل فندقًا صغرياً، وطلب طبق أومليت صغري ُمكون من 
لًبا غريباً جعل العاملني بالفندق يساورهم القلق بشأنه، فهو قد أخطأ يف عدد البيضات، وهو أمر غري عادي وكان هذا ط

وغري رشيد ويتجاوز القانون الرياضي العام الذي هو نفسه أسس له، فُقبض عليه وأودع السجن ومات يف السجن فمات 
 بنفس السم الذي سقى به العامل .

 ة حيدث دائما صراع بني اإلنسان والطبيعة، َمن منهما له املركز واألساس؟ يف بداية تطبيق العلماني
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ودائماً تتم تصفية املعركة حلساب الطبيعة، فقوانينها هي األساس ومنها املبدأ وإليها املآل ، وبذا يتم هتميش اإلنسان وتتم 
تجاوز، ويفشل النموذج اهليوماين ففي تصفيته ويسقط اجلميع يف أحضان املادية حيث ال ُمطلقات وال مرجعيات وال م

 هناية األمر، وبعدها يتم تغليب اجلانب املادي وهو اجلانب األقوى ويذوب االنسان وتذوب هويته .
كيف ميكن للعقل يف إطار املادة العقالنية أن يُفرق بني ما هو أخالقي وبني ما هو غري أخالقي؟ فالعقل ال ُيشع نوراً 

 ٌد للنور أو الظالم فحسب ، فمرجعيته النهائية هي الطبيعة .وإمنا فقط هو موصٌل جي
ْجِدي القضاء على العجزة واملعاقني واألقزام باعتبارهم فائض بشري ال قيمة مادية 

ُ
ماذا لو أثبت أحُد العلمانيني أنه من امل

 منه كما فعل هتلر بالضبط ؟
بادة مثل هؤالء أمٌر ُمستوَعٌب داخَل النموذج العلماين أال ميكن حتديد النسل من خالل إبادة املرضى املزمنني، إن إ

 فاملرجعية هي الطبيعة والطبيعة ال حتايب أحًدا .
ماذا يفعل العقل العلمي أمام العامل األملاين الذي كان يضع الطفل التوأم وشقيقه يف حجرتني منفصلتني ، وجيرى على 

 لتسخني أو التربيد أو التعذيب أو املوت؟أحدمها جتارب ويرى مدى تأثر اآلخر فُيعرض أحدمها ل
 ولذا فقد تراكم َكٌم هائٌل من املعلومات يف الطب النفسي خالل احلِقبة النازية .

 العلمانية أدت إىل توازن الرعب يف العامل ففي كل جانب من جنبات العامل توجد أسلحة نووية تكفي لتدمري الكوكب .
إغراء اإلنسان وإيهامه بأن ما يرغب فيه هو قراٌر حرٌّ نابٌع من داخله ، ولكنه يف أصبح من املمكن يف العامل العلماين 

 احلقيقة أسري مئات اإلعالنات اليت ولَّدت لديه قراراته .
 ماذا لو مت إمجاع األغلبية على إبادة األقلية؟

 ماذا لو أمجعت الشعوب األوربية على استعمار الدول الفقرية وهنب ثرواهتا ؟
 ا قراراً دميوقراطًيا نابع عن إرادة الشعب ؟أليس هذ

مؤسسة اإلبادة يف الدولة النازية كانت ُتسمى مؤسسة تدعيم القومية األملانية، ومن خالل هذه املؤسسة العلمانية ذات 
الكفاءة املثالية كان يتم عمل خط التجميع للمساجني، ويتم اعطاؤهم أرقامًا مث فرزهم مث إدخاهلم أفران الغاز، ليحرتقوا 

وخط التجميع يوجد يف السلخانات ومت استخدامه ضد األقليات يف أملانيا العلمانية  - مبنتهى الكفاءة واملثالية يف األداء
، وكان يتم الفرز مبنتهى الكفاءة ، فَمن هو صاحل لالستخدام يتم إيداعه يف املصانع العمالقة لإلنتاج الضخم بأقل من -

ال يستطيع باحٌث بعيداً عن املعايري االخالقية أن الكفاف ، وغري الصاحل لالستخدام يدخل أفران الغاز مبنتهى احليادية، و 
ينكر مدى التقدم الرهيب الذي أحرزته الفرتة النازية يف كافة العلوم وكم اإلنتاج منقطع النظري الذي زّود النازي بالسالح 
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ن، فتم تشكيل جلنة والذخرية والطعام أثناء احلرب الطويلة، وعندما دخل األملان شبه جزيرة القرم وجدوا اليهود القراءي
 مبنتهى احليادية ملعرفة مدى جدوى استخدامهم أم حرقهم فتبني أهنم أكفاء وبالتايل مت تأجيل قرار إبادهتم .

مت تقسيم ضحايا النازية إىل أربعة أقسام: القسم األول َمن ستتم إبادته على  9149يف مؤمتر فانسي الذي ُعقد عام 
، أما الرابع فيتم دجمه يف  -لن ينجب  -خالل اجلوع، والثالث الذي سيتم تعقيمه  الفور، والثاين من تتم إبادته من

اجملتمع األملاين ، وجرى احلديث عن إبادة املعاقني باعتباره نوعًا من الصحة العرقية وعالج األمراض الوراثية اخلطرية، 
عملية جمردة متامًا وترشيدية داخل املنظومة  والعملية كلها كانت عملية تطهري للجنس األملاين ال أكثر، فإبادة البشر

 العلمانية احليادية .
وقد حذرت القيادة النازية من استخدام العنف بال مربر، وقد أشار هتلر يف ُخطبه إىل أن عمليات التصفية البد أن تتم 

يه القانون النازي بطريقة حمايدة وبدون نزعات سادية، بل إن إطالق النار على اليهود ألسباب شخصية يعاقب عل
 باإلعدام وقد أكد هتلر على ذلك مراراً .

Euthenesia  أي القتل الرحيم وهذا تعريف خاطيء فالتعريف الصحيح هو القتل العلمي العقالين األدايت أي :
التخلص من املعاقني وأصحاب األمراض النفسية وأصحاب األمراض املزمنة عن طريق التصفية اجلسدية، وضم إليهم 

 لنازيون مصايب احلروب ألن تكاليف عالجهم متثل عبًئا كبرياً على الدولة .ا
أصدر النازي قانون التعقيم ملنع املرضى من التكاثر، ومت إصدار قرار منع إقامة عالقات جنسية بني  9111يف عام 

وبدأت عمليات القتل الرحيم  اليهود واجلنس اآلري الراقي ، وطُلب من كل طبيب أن يبلغ عن كل مولوٍد جديٍد ُمعوَّق ،
 .-يأكلون وال ينتجون  -ألف معاق وعاجز  51وقُتل بالفعل  T4طبقا ملشروع 

 طن من املرَب يف عام واحد فقط .  911وحسب اإلحصاءات األملانية فإن مقتل هؤالء أدى إىل توفري 
 يًعا .وقد ُصنف اليهود باعتبارهم مرضى لعدم نقائهم العرقي وهلذا متت تصفيتهم سر 

بعمل جتارب طبية على املعتقلني يف الدولة النازية، مثل تعريضهم لغرف تفريغ  -هانس إيسيل  -قام الدكتور بوخنوالد 
اهلواء ملعرفة كم يستطيع االنسان أن ميكث حىت ميوت، وتعريضهم لغازات سامة ملعرفة مدى فاعليتها والرتكيزات املطلوبة 

احية بدون ختدير ملعرفة درجات األمل ومسارات األعصاب ، وقد وّفرت الفرتة النازية  إلحداث الوفاة، وقام بعمليات جر 
كمية عمالقة من املعلومات الطبية يف كافة اجملاالت ، وحىت يومنا هذا هناك جدٌل كبري بني العلماء حول جواز استخدام 

 تلك املعلومات أم ال احرتاماً للذين ماتوا بسببها .
لنازي يُعرض مرضاه للتجميد ملعرفة الفرتة اليت بعدها ميوت االنسان ودرجة التجمد الكافية للموت، كان الدكتور راشر ا

وبالفعل أمد الدكتور راشر العلم بطرق كثرية إلطالة حياة الطيارين الذين يسقطون يف املياه املتجمدة ، وكان أُسلوب 
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واحلرارة وضغط الدم بانتظام ، وقد مات أغلب من متت  العمل هو جتميد السجناء تدرجييًا مع متابعة النبض والتنفس
 التجارب عليهم والباقون أصيبوا بلوثات عقلية ومتت إبادهتم بعد ذلك .

أُجريت يف أملانيا النازية جتارب زرع الغرغرينة يف اجلروح ، كما مت احَلقن بامليكروبات ملعرفة األسرع فتكاً ، والدكتور منجل 
، وكما قال برميو ليفي فإن أملانيا النازية هي املكان الوحيد الذي  -اليت حتدثنا عنها قبل قليل-مهو صاحب جتارب التوائ

كان بوسع العلماء أن يدرسوا فيه جثيت توأمني قُتال يف نفس اللحظة، والنتائج اليت توصل إليها العلماء النازيون هي نتائج 
 فريدة مل تتح لغريهم صراحة .

ف اليابانيني يف احلقبة النازية على أهنم آريون شرقيون وهذا لعمق العالقات بني املانيا واليابان يف من املدهش أنه مت تصني
أيَّ شخص له أحد األجداد يهودي أن يشغل وظيفة ضابط  9111تلك الفرتة، وقد منع القانون النازي بدءًا من عام 

 يف اجليش النازي .
Einsatzgruppen ات عدمية اجلدوى يف اجليش األملاين حيث كان يتم جتريد الضحايا : هو اسم فرق إبادة األقلي

من أية أدوات نافعة مثل حشوات األسنان الذهبية، مث يقوم الضحايا حبفر القبور بأيديهم، مث يُقتلون وهم واقفون يف 
 وسط القرب مبنتهى األداتية .

رر لفرق اإلبادة النازية أهنم كانوا موظفني، وبالفعل  كان اجلواب املتك  -حماكمات نرومربج–يف حماكمات ما بعد النازية 
 كيف نقوم بإدانة هؤالء املوظفني وُنن نؤمن بالعقل األدايت ونُنكر املتجاوز وننكر الغائية واملركزية؟

وإذا كانت األخالق نسبية ولكل فرد ذاتيته األخالقية فبأي حق يل أن أفرض ذاتييت األخالقية على ذاتية ذلك املوظف 
 الخالقية؟ا

 بل بأي حق يل أن أهتم ذاتية هتلر الداروينية العقالنية العلمية الرصينة ؟
 فالعلم املنفصل عن القيمة يستحيل نقده من خالل منظومة علمانية هي ااُلخرى منفصلة عن القيمة!

تخذ، والدميوقراطية تدور يف إطار النسبية الكاملة وترتبط بعدد األصابع املوافقة بغض النظر عن ا
ُ

لقيمة والغاية للقرار امل
 حيث يتم مترير مشروع أي قانون بفرق صوت واحد، وهذا جائز دميوقراطياً بغض النظر عن طبيعة القانون أو مادته .

املشروع اإلمربيايل الغريب قامت به حكومات مت انتخاهبا بطرق دميوقراطية سليمة ، وعمليات السخرة واإلبادة كانت 
هي مسموح هبا دميوقراطياً، هل علينا أن نقبل هبذه القرارات مبا أهنا نابعة من إرادة الشعب أم نرفض هذه حتظى باملوافقة ف

 القرارات الدميوقراطية استناداً إىل مرجعيات أخالقية متجاوزة ؟
 ال يوجد بديل ثالث متاح .

 عي بعد تلك اللحظة .اخلالق يف املنظور الربويب هو خالق عند حلظة اخللق فحسب، مث إىل قانون طبي
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بعد ظهور الداروينية يف بريطانيا على يد عامل مغمور يدعى تشارلز داروين ظهر اإلنسان شيئًا ضمن األشياء، وظهر بال 
أية مرجعية ُعليا، وظهر ضائعًا يف هذا العامل؛ فهو نتاج تطور، وبداية هذا التطور كانت داخل مستنقع، وهذا التطور لن 

بل هو مستمٌر وغرُي متوقف، واإلنسان شأنه شأن األميبا ال يتمتع بأية حرية أو أعباء أخالقية ، يقف عند اإلنسان 
والقانون األخالقي جمرُد تطور؛ ولذا فهو نسيب وقيت ، فال يوجد فارق صراحًة بني جمموعة من الشباب خيطفون فتاة 

و القيمة الوحيدة والصراع هو اآللية والعامل ما هو إال ويتناوبون اغتصاهبا وبني ذئاب خيطفون شاة ليتلذذوا هبا.البقاء ه
حرُب اجلميع ضد اجلميع ، ومهما تطورت الكائنات فلن تنتج فكرًا متجاوزًا وقد بررت الداروينية املشروع اإلمربيايل 

 واملشروع النازي وأراحت جمرمي احلروب من أية أعباء أخالقية .
ن أكثر فأكثر، وبعد أن يكون يف املعامالت الشخصية يصري عالقة خاصة مع تصاعد معدالت العلمنة يتم حصر الدي

 بني العبد وربه، ويزداد احلصار فتصري العالقة قلبية وهذا أضعف اإلميان إن كان يسمى إميانا أصاًل .
اجلميع؛ كل هذه أصبحت العلمانية هي اإلله اجلديد ولعل الوقوف أثناء النشيد الوطين ، وتقديس الدولة، واألُمة فوق 

مصطلحات متجاوزة وتعين انتقال صفة القداسة من الدين للدولة ومن الدولة للقوانني املادية ، فالشعب ما هو إال قوٌة 
بشريٌة مرتاكمٌة توظفها الدولة للصاحل العام ، وبالفعل ظهرت مصطلحات مثل مصلحة الدولة العليا، وقَدر األُمة، وتراب 

 دولة ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها .الوطن ، وهنا أصبحت ال
وقد برر أدولف أخيمان مذاحبه اليت ارتكبها يف الفرتة النازية بأنه مواطن صاحل يتبع تعليمات الدولة العليا..، فداخل الدولة 

ء للوطن سيحل حمل الوالء هلل املطلقة نقلع النباتات املريضة ونقوم بإبادهتا كما متت إبادة ماليني اليهود والغجر ، فالوال
داخل الدولة العلمانية ، وقد حلت الدولة الغربية مشكلة اإلثنيات العرقية عن طريق الدمج أو اإلبادة أو الطرد ، وحلت 
الدولة حمل الدين فهي اليت حتدد اإلطار اإلجتماعي واألخالقي الذي على املواطنني أن يسريوا يف حلقته، وبالتايل تآكلت 

ئم األخالقية والثقافية، وظهرت بداًل عنها ثقافة اجملتمع وأخالقيات اجملتمع وظهرت الُنخب الفاسدة يف الدولة الدعا
العلمانية اليت ال حتقق ثروهتا بفضل استثمارها بقدر ما حتققه بقدر استغالهلا وانتهازيتها والرشاوي والربا واملضاربات 

جنة باألعالم املزخرف واملواكب البهية والتشريفات العالية، وظيفتها ليست التعبري والوسائل القذرة للربح، وهذه الدولة املد
 عن إرادة اجلماهري وإمنا استنزاف طاقتها اجلهادية وتبديد طموحها لالستقالل .

ات الرأمسالية جناح الدولة العلمانية يف الغرب مرتبط أساساً مبدى النهب الذي مارسته أثناء احلقبة االستعمارية فرتاكم الثرو 
 يف األساس . -استعماري-هو تراكم إمربيايل

قررت كلُّ دولٍة علمانية أن تضع نفسها فوق اجلميع كما تقول كثري من األناشيد الوطنية، وتقوم بغزو اآلخر واالستيالء 
ء باعتبار أن إرادة على أرضه واستباحته إذا كان هذا يف صاحل مقدرات الدولة العليا، وجيب على الفرد أن يُذعن يف هدو 
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األُمة هي املرجعية النهائية والوحيدة، ومع الوقت تتغول الدولة وتستأسد وتظهر الدولة التنني واليت ال تريد من اآلن 
فصاعًدا فصل الدين عن الدولة وإمنا فصل طموحات الفرد وكل أحالمه عن الدولة، وتصبح الدولة هي املطلق واللوجس 

 واملرجعية والغاية .
ليات الربا والتجارة غري املشروعة تتطلب ممن يقوم هبا نوعًا من احلياد واملوضوعية الباردة ومن مَث تقوم الدولة بتفكيك عم

 العالقات الرتامحية إىل عالقات نفعية .
وسائل أدركت العلمانية الغربية أن املواجهة العسكرية مع الدول الفقرية لنهب الثروات صارت مكلفة ومرهقة بعد انتشار 

اإلعالم والصحوات اإلسالمية وهزائم فيتنام وأفغانستان، فقررت أن تلجأ إىل التفكيك، وتصدير العلمانية إىل النخب 
املثقفة، وتدويل الشركات عابرة القارات، وتدجني املثقفني من خالل ندوات تُنفق عليها املاليني، وأندية الروتاري والليونز 

فة فيتم الرتكيز على الزيادة السكانية واحلد من تزايد السكان، وعلينا أن نرتك الندية حيث يتم استئناس النخب املثق
 ونعرتف بالواقع ويف النهاية نستسلم للعدو .

مل تظهر مشكلة األقليات يف العامل الثالث إال بعد اقتحام الدول العلمانية هلا وتغذيتها لإلثنيات واجليوب الصغرية يف 
 الدول النامية .

النشاط االقتصادي هو مرجعية ذاته وال ميكن احلكم عليه من منظور خارج عنه متجاوز له، فاجملتمع ككل ينحل إىل 
سوق ومصنع ، واملواطن الصاحل هو الذي يسري حسب خطوط املوضة ويكون منتج ومستهلك بأداتية عالية، بغض النظر 

 تصيب االنسان يف اقتصاديات السوق، حيث اليد اخلفية آلدم عن مشاكل االغرتاب والتسلع والالمعىن والالمعيارية اليت
، ويف الغالب النزاع حُيسم لصاحل السوق ألنه األقرب -والسوق يتنازع املطلقية مع قيم اجملتمع  -مسيث وآليات السوق 

تهازية، فاملؤسسة من حقها إىل الطبيعة املادية والقوانني الطبيعية، وقد قدمت العلمانية الفرصة الذهبية لكل املؤسسات االن
استخدام كل الوسائل لتنفيذ غاياهتا، والدولة يف هذا ال هتدف إىل إشباع حاجة سكاهنا بقدر ما هتدف اىل زيادة ثرواهتا 

 وإنتاجيتها وقوهتا العسكرية واالقتصادية .
يس غاية يف حد ذاته فحياة فإن العمل هو فقط لتحقيق احلاجات األساسية، وهو ل -الدينية-يف اجملتمعات التقليدية

اإلنسان ليست ُمكرسة متامًا للعمل، واهلدف من العملية اإلنتاجية ليس مراكمة رؤوس األموال وإمنا إشباع احلاجة .. ، 
 وبنية اجملتمع التقليدي مستقرة وال يوجد تفكك أُسري إذ ال حاجة لتفتيت االسرة من أجل تراكم املال .

 عالقة هلا بالفرد هو جوهر احلداثة، وحتل الوظيفة االقتصادية حمل العواطف واملشاعر اإلنسانية سيادة جمموعة القيم اليت ال
 واألخالقية واملعنوية .
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مع الوقت ُتصبح العبادات داخل املنظومة العلمانية مصدرًا للهدوء النفسي فحسب، ويصبح االنتماء للمسجد مثل 
 . -رودنسون على حد تعبري -االنتماء لنادي لعب الشطرنج 

الشذوذ اجلنسي يصبح داخل املنظومة العلمانية مياًل جنسياً، والعاهرة تصبح عاملة جنس ، واستخدام العنف يسمى 
 موازين القوى، واإلذعان للعنف يصبح مقدرة على التكيف ، واحلروب الغربية تصبح حروب عاملية .

د اآلن وهنا؛ ولذا فكلمة علمانية تعين يف أحد تعريفاهتا العلماين شخص غري قادر على إرجاء إشباع رغباته، فهو يري
 زمانية .

مشكلة االقتصاد العلماين أنه يدور يف إطار بعيد عن الغائية أو القيمة اخللقية، ويف إطار تصعيد لالستهالك مل يطالب به 
 أحد.

 اوراء.الِقبلة اليت ينظر إليها اجلميع يف الصالة هي مكان فارغ يف احلائط تشري إىل امل
املمثلة وعارضة األزياء كلها يف الغالب وظائف تدور يف إطار جسد املرأة وال تتجاوزه ، فاملرأة تتحرك يف أوساط مشبوهة 
وحياهتا اخلاصة ِملٌك للجميع ، وتلعب أدوراً تتطلب منها استباحة جسدها للجمهور، ومع ذلك تلقى هذه الوظائف يف 

الرتحيب والتبجيل ؛ ألنه جمتمع بال غاية أو قيمة معيارية أو مرجعية أخالقية أو قيمية .. اجملتمع العلماين كلَّ العناية و 
 ُيالَحظ أن الكثري من مصممي األزياء من الشواذ جنسًيا .

عملية علمنة األسرة ظهرت أول ما ظهرت يف حقوق املرأة مث حقوق الطفل، مث تفككت اأُلسرة واختفت حيث حتل 
حمل العالقات الرتامحية، وتنهار اأُلسرة إذ يسعى أبناؤها لرتاكم رأس املال مبجرد البلوغ ، ويتحول العالقات التعاقدية 

 األطفال إىل وحدات اقتصادية منتجة، وتبدأ مؤسسة الزواج يف االختفاء وحتل حملها عالقات أكثر حياداً ونفعية .
ان بينهما ؛ ألن عاملهما أصبح حياديًا متامًا خاليا من إذا اجتمع رجل وامرأة يف الغرب فإهنما ال حُيسان بوجود الشيط

 القداسة أو اخلري أو الشر، كل ما يتطلبه اللقاء شهادة خلو من مرض اإليدز ُمعتمده بتاريخ حديث .
 السائح هو باحٌث شرِه عن اللذة وقد يود مشاهدة اآلثار لكنه ال يطيق التاريخ .

ب النفس وصحة البدن تتحول إىل قمة الصراع الدارويين ويصبح اهلدف حتقيق الرياضة بداًل من أن تكون وسيلة لتهذي
األرقام القياسية اليت تتجاوز قدرة االنسان، ويتم علمنة الالعب اىل أقصى حد فهو يُدرَّب تدريبًا قاسيًا مث يُباع اىل دول 

 خمتلفة مث ُيستخدم يف النهاية كإعالن لبيع السلع .
اليت تُرتكب يف دولة علمانية وُأخرى دينية، فعندما يقوم جيش من العلماء واخلرباء والفنيني بتصنيع هناك فرٌق بني اجلرمية 

سالح كيماوي مث تسليطه على مدينة ما فنحن ال نستطيع ان نُلقي باملسئولية على شخص بعينه حىت الذي يضرب 
قداسة ؛ لذا كان اجلنود األملان ممنوعني من  السالح، فالكل يعمل مبنتهى الكفاءة بدون ضحك أو بكاء بدون حترمي أو



 

 (56) 

 كبسوالت إسكات الملحدين 

اإلساءة لليهود وهم يف طريقهم ألفران الغاز؛ ألن ركل السجني هو تصرف إنساين سليب ومع أنه سليب إال أنه يظل يف 
قع إطار إنساين ، فإذا قام اجلندي بركل سجني اليوم، فرمبا يشعر غدًا بالشفقة على شيخ كبري أو طفل، وبعد غٍد رمبا ي

يف حب إحدي الفتيات وهي يف طريقها للحرق ، وهنا يصبح إنسانًا ُمركباً ذا أبعاٍد جوانية ، وهذا اإلنسان ال يصلح يف 
دولة علمانية حيث سيؤدي حتماً إىل خلٍل ما ، وهذا يفسر لنا كيف كانت أملانيا النازية تعاقب أي جندي أملاين ُيسيء 

 يف أفران الغاز .إىل أحد اليهود وهو يف طريقه للحرق 
ثل غري 

ُ
مفهوم "اإلنسانية مجعاء" هو مفهوم أخالقي ِقيمي متجاوز، وليس هناك ما يُلزم اإلنساين الطبيعي بتلك القيود وامل

 املادية .
هناية التاريخ مرتبطة دائمًا بنهاية اإلنسان حيث تنتهي الظاهرة اإلنسانية كظاهرة ُمركبة وكحيز للخيارات اإلنسانية؛ يرى 
فوكوياما يف كتابه هناية التاريخ أن هناية اإلنسان بنهاية التاريخ وتطبيق الليربالية على العامل أمجع هذا أمٌر غرُي سييٍء، 
فاختفاء اإلنسان ليس كارثة كونية، وال هو كارثة بيولوجية فاإلنسان سيبقى حيًا كاحليوانات منسجمًا مع املادة، ما 

ئع، فيتحول اإلنسان إىل شيء ضمن األشياء ويسيل العامل كله داخل قوانني املادة سيختفي هو اإلنسان مبعناه الشا
 الصامتة عندها فحسب تنتصر الليربالية!

طلقة.
ُ

 احلداثة هي رؤية تتغري كل أسبوع تقريباً لكن تعتمد أساساً على غياب املرجعيات والقيم امل
نوبية، وكل هذه اإلمرباطوريات انتهت دون أن ترتك أثرًا يف ُنن نعرف إمرباطوريات ظهرت يف اهلند والصني وأمريكا اجل

طلق الذي جيب على اجلميع اتباعه، وتتحدد مرتبة الدولة حسب 
ُ

أُوربا، أما احلضارة الغربية احلديثة فهي تعترب نفسها امل
 اقرتاهبا او ابتعادها من أُسس احلضارة الغربية احلديثة وهذا أمر ُمستهجن نظرياً وعملياً .

الغرب يقدم دعمه للعامل العريب فقط ألنه حيتاج أن يتحول العامل إىل شبه مصنع وشبه سوبر ماركت، فالبدوي يف صحراء 
جند والفالح يف صعيد مصر كل هؤالء لن حيتاجوا اهلامبورجر أو اليت شريت أو البنطلون اجلينز، وهم هبذا يقفون يف وجه 

  ال ميكن جتويعهم أو حرماهنم، فهم ثغرة داخل النظام العاملي اجلديد.علمنة العامل بقسوة بسبب تقاليدهم ومن مث
عندما تصل العلمانية إىل اجلميع ختتفي كل املنحنيات وتنبسط كل النتوءات، ويظهر بشر ذوو بُ ْعٍد واحد وختتفي الذاتية 

 واخلصوصية والعمق واحلضارة واإلنسان .
يست مساواة ولكن تسوية، أي رفض كل اخلصوصيات واملركزيات واملطلقات، املساواة اليت يريدها النظام العلماين هي ل

فاجلميع مادة استعمالية حيث يتم تفكيك أسلحة اآلخرين القيمية واحلضارية واألخالقية وينصب العلماين سالحه هو يف 
 املركز .

 ذ املطلوب برباءة وحيادية .املطلوب إنساٌن اقتصادي مادي ال ذاكرة له، وشرٌق عريبٌّ َمرٌِن قادٌر على تنفي
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السياحة ُتسهل اللذة حيث تتوقف العالقات الرتامحية وتظهر العالقات التعاقدية ، فاجملتمع املغلق يعيش يف إطار املقدس 
واحلالل واحلرام، فمن العسري حتقيق اللذة يف جمتمع كهذا يُغلِّب تأنيب الضمري على اللذة الوقتية ؛ لذا دائما تكون اللذة 

 سهل يف جمتمع منفتح مباح .أ
 الدولة املركزية احلديثة ال تطلب دفع الضرائب فحسب ، وإمنا أيضاً الوالء الكامل لكل طقوس الدولة .

 فكرة الروح تفرتض أن كل فرد خمتلٌف عن اآلخر، وأنه ُحرٌّ ومسئول مسئوليًة مباشرة عن أفعاله.
 ه خري ؟ملاذا دائماً نفرتض أن تدمري العامل شرٌّ وتشجري 

صراحًة ال يوجد ماديًا دليٌل واحد على أن التدمرَي شرٌّ أو التشجرَي خرٌي، فاملادة حركة بال غاية يستوي فيها التدمري 
 والتشجري .

 أصبحت العدمية زائرًا دائًما بيننا على حد قول نيتشة .
وهو افتقار ذو تكلفة عالية إنسانياً وقد أدى تراكم السلع يؤدي إىل افتقار دائم لالتزان وفقدان التحكم واختفاء احلدود، 

 الرتكز ُنو اللذة إىل زيادة معدالت اجلرمية وتفكك األسرة والعبثية والعدمية.
القفص احلديدي عند فيرب .. السجن احلديدي عند زمييل .. اإلنسان ذو البعد الواحد عند ماركوز .. كلها مصطلحات 

 امل العلماين ذرة ال معىن هلا .أفرزهتا العلمانية ، فاإلنسان يف الع
دائمًا ما يصحب التقدَم العلميَّ ختلٌف كوينٌّ، فالتلوث وأسلحة الدمار الشامل وثقب األوزون وتلوث البحار وتزايد ثاين 
أكسيد الكربون ختلف كوين ال ينفك عن هذا العامل، والتقدم العلمي يفيد الغرب وحده بينما التخلف الكوين يضرنا 

 مجيعاً.
مثة إحصائية تقول إنه لو مت حساب كل ما ملشروع صناعي وما عليه فستكون مجيع املشاريع الصناعية خاسرة ، فالغرب 

 حقق ما حقق من جناح ألن اآلخرين دفعوا الثمن .
واإلنسان يربط فيرب بني اإلنسان الوثين وبني العلماين فكالمها يفتقر للمرجعية األخالقية والقيمية واملطلقية املتجاوزة، 

يعيش يف عامل يفتقر إىل املركز ويتسم بتعدد العقائد والنسق املعرفية واآلهلة احمللية للحصول على هتدئة مؤقته؛ لذا هو دائم 
َتع .

ُ
 التقدم بقرابني ، دائم القلق، ويف نفس الوقت فإن من خصائص الوثين األنانية واالستغراق يف امل

 قات الكونية املتجاوزة، لُيخضع كل عالقات البشر للتفاوض وللعالقات التعاقدية .احلداثة هي انفصال اإلنسان عن العال
"اإلنسان جمموعٌة من الرغبات املادية اليت ال ُتشبع"، والنمو املتزايد يف السلع مرتبط دائمًا هبذا االفرتاض، وهذه السلع ال 

دوامة العلمانية وينهار يف النهاية لصاحل املادة اليت  ميكن احلصول عليها إال مبزيد من بذل اجلهد، وهكذا يدخل اإلنسان
 ال تنتهي .
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يف النظم االشرتاكية يظهر دائمًا بطل اإلنتاج الذي كفاءته تفوق دائمًا كفاءة أي إنسان َسوي ، فهو إنساٌن وظيفيٌّ 
هلذه الشخصية يف اإلعالم العلماين  عمليٌّ تّوحد متاماً مع وظيفته، مث هو يراكم الثروات ويقمع ذاته متاماً ، ويظل الرتويج

 مع عدم ذكر أي شيء عن التكلفة النفسية واألخالقية لعملية اختزال اإلنسان .
 يف العلمانية اإلنسان جمرد ظاهرة ال سرَّ فيه وال غاية لوجوده.

القية املرتبطة هبذه املفاهيم، املنظومات العلمانية كثريًا ما تستورد مصطلحاٍت ومفاهيَم دينيٍة دون أي التزام باألعباء األخ
 وعندما كان الرجل األبيض يبيد احلضارات بأكملها كان يتحدث عن عبء الرجل األبيض .

 عندما ُسئل هتلر عن سبب كرهه لليهود أجاب: ال ميكن أن يكون هناك شعبان خُمتاران.
 العلمانية ال ميكنها أن تعيش إال على التوسع وإلغاء اآلخر .

وقد حتدثنا يف الفصل السادس باستفاضة عن َكون الصهونية عقيدة  –ية للصهيونية والنازية والفاشية . هيأت العلمان
 .-إحلادية علمانية بامتياز، يف مقال" الصهيونية عقيدة إحلادية وليست توراتية"

أزمة املعىن، وحاول  اكتشفت العلمانية أخريًا إفالس مبدأ اللذة واملنفعة يف جلب السعادة لإلنسان، وبالتايل ظهرت
العلمانيون البحث عن السعادة وراء التضحية باملال أو تبين الفقراء، ولكن هذه أيضًا مل جتلب اللذة املطلوبة، فالعلماين 

 حىت يف تضحيته هو أناين ويف بذله هو منفعي .
--------------- 

نية اجلزئية العلمانية الشاملة، دار الشروق، طبعة *هذا املقال من وحي كتب د.عبد الوهاب املسريي، وخاصًة كتاب العلما
9119 . 
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 الثانية والعشرون: الرد على  شبهة من خلق اهلل ؟ الكبسولة
 يدعي امللحد أن كل شيء له سبب؛ فلماذا ال ينطبق األمر على اخلالق ذاته ؟

 الرد:
كل شيء له سبب، وهذا ال مينع وجود خالق بل يؤكد وجوده، فلماذا يقوم امللحد برتحيل قضية كفره إىل هذا   أواًل:

 السؤال السفسطي؟ وكأن إحلاده ليس حل يف ذاته وإمنا هو موقف وقيت إىل حني إجياد حل هلذا السؤال .
 ﴾ سورة الشورى.٠٠كل شيء له سبب، لكن اهلل ليس كمثله شيء }ليس كمثله شيء { ﴿  ثانًيا:
احلل الديين هلذه املسألة ذكي وبسيط ويستوعبه أي عاقل فاخلالق غيب وال ينطبق عليه ما ينطبق على خملوقاته،  ثالثًا:

 وبالتايل فبديهة أن كل شيء جيب أن يكون له سبب ال تتعارض مع من ليس كمثله شيء.
 فال تنطبق عليه قوانني موجوداته بداًهة. واخلالق خارج حدود الزمان واملكان وموجد الزمان واملكان،

احلل الذي يقول بالتسلسل الالهنائي ممتنع عقاًل، ونسوق هنا مثال اجلندي و الرصاصه " لو كان هناك جندي  رابًعا:
ن يريد إطالق رصاصة و لكن حيتاج ألمر من قائد أعلى منه، والقائد حيتاج ألمر من قائد أعلى منه اخل اىل ما الهناية، فل

تنطلق الرصاصه أبًدا ." واملثال يبني كون التسلسل السبيب إىل ما الهنايه ممتنع، وجيب وجود سبب أول ال سبب له بدأ 
 .-ميتافيزيقي –السلسلة، هذا واجب عقلي ومنطقي، وعليه فهذا السبب بالتأكيد ليس كمثل أي شيء 

وعقالنية واألكثر إحكاًما، فوجود خالق ليس من هذا  الطرح الديين يف هذه القضية هو الطرح األكثر منطقية خامًسا:
 الكون وليس كمثله شيء أزيل موجد للكون وخالق له هو احلل األقرب للعقل.
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 األخالق مبهاة أصحاب األديان :العشرونالثالثة و  الكبسولة
 ُنتج هبا كل يوم على بين حلدان  لنا أناألخالق مبهاة أصحاب األديان واحلجة األوىل واألكرب ألهل اإلميان، واليت حيق 

 :يف البداية األخالق نوعان
وهذه تسمى  –أُعاملك بأدب كي تعاملين بأدب  –أخالق مصلحية منفعية أنانية مادية، وهي تسمى أخالق اجملتمع 

، عرب كل العصور -أنبياء ومصلحني  –أخالق النفاق وهذه ليست األخالق األصيلة اليت يؤسس هلا األخالقيون 
 واألزمان . 

ق األصيلة، وهي األصل واألساس وهي تأيت ضد املصلحة وهناك النوع الثاين من األخالق وهذه تسمى األخال
الشخصية .. أخالق غري مرحبة عملًيا ... ضد املادة .. ضد العقل .. مل يتم الرهنة عليها عملًيا أو عقلًيا إىل يومنا هذا، 

 شخصية . مثل أخالق الزهد والتبتل والتضحية، والعمل األخالقي غري املقرتن بفائدة مادية أو رياء أو منفعة 
هذا النوع الثاين من األخالق ال وجود له يف العامل اإلحلادي، بل إن وجوده أو االعرتاف بوجوده هو أكرب ضربة ميكن 

" اقهر الضعف اء ، اصعد فوق  -توجيهها للفكر اإلحلادي على اإلطالق، يقول ]نيشه[ يف كتابه هكذا تكلم زرادشت :
اإلنس ان من منظور مادي أرضي هو كائن عضوي ذو ثالثة أبعاد، حدود الطبيعة جثثهم .. هكذا تكون ابن الطبيعة "، ف

هي حدوده، يسري عليه ما يسري على الظواهر الطبيعية، فهو شيء بني األشياء ميكن دراسته يف إطار دوافعه 
بامليتافيزيقيا،  االقتصادية واملادية فحسب، وبالتايل فإن أي حديث عن األخالق من النوع الثاين هو ضرب من القول

جرد.
ُ

 وإدخال عناصر غري مادية على النموذج اإلحلادي املادي امل
فاألخالق متثل ثغرة يف النظ ام الطبيعي ، متثل مترًدا على قوانني املادة ..، وعندما دخل اإلنسان األول إىل التاريخ برأس 

مترده على الطبيعة اليت نشأ منها، وصار هو مال أخالقي مبدئي هائل كان يف هذه اللحظة يؤكد على أصالة ظهوره و 
 املركز والطبيعة هي اهلامش، وصار مسوه وترفعه وحريته قيًما دينية جمرده ال ميكن حبال ردها إىل النظام املادي اجملرد .

ية ، أو فاألخالق ثغرة معرفية كربى يف النسق الكوين؛ ولذا ال ميكن إخضاعها لقوانني الطبيعة وحتميات ماركس التارخي
حتميات داروين العضوية، أو حتميات دوركامي اإلجتماعية . هذا االختالف بني األخالق والطبيعة يُعربِّ عن نفسه يف 

ر يف العلوم اإلنسانية. ر يف العلوم الطبيعية واملؤشِّ  االختالف بني املؤشِّ
عرب التاريخ: " على العامل الغريب أن يقول عامل األحياء ]بامجهيلز[ يف حبث متخصص عن السلوك اجلنسي لدى البشر 

 يتعلم كثريًا من أخالق البدائيني ومبادئهم، يف العالقات اجلنسية حىت يتسىن له الرقي األخالقي احلقيقي"
Bagemihl, p. 5. 
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 Bernardواألخالق عقلًيا غري مرحبة بل ضارة بل هي أكرب عبء على صاحبها، وقد تساءل ]ماندفيل[ 
mandeville  : أستاذ علم األخالق اإلجنليزي: ما أمهية األخالق لتقدم اجملتمع والتطور احلضاري ؟ وأجاب ببساطة

 ال شيء بل لعلها تكون ضارة .
ولذا فاألخالق مل تتم الربهنة عليها عقلًيا إىل اآلن ، واألخالق والدين مها أقدم األفكار اإلنسانية ترًا ، وقد ظهرا سويًا 

 ذا يؤكد أصالة الظهور اإلنساين وغائية األخالق اليت حيملها.مع اإلنسان، كل ه
واإلله هو الشرط الوحيد لسمو اإلنسان وحريته وأخالقه ومبادئه وقيمه، فاألخالق األصيلة تستمد قيمتها من عامل آخر؛ 

رد لغو فارغ، ووهم يستحيل عامل ال عالقة له إطالقا بعاملنا املادي اجملرد، وبدون هذا العامل اآلخر تتحول األخالق إىل جم
أصاًل التنبؤ بوجوده لعدم وجوده! فما بالنا وهو موجود بل وحىت أعىت امللحدين يدعي أنه على أخالق، وهو بذلك 

 ودون أن يدري ُيسقط املنظومة اإلحلادية بأكملها .
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اإلله ومعرفة الغاية  صفاتهل العقل كاٍف لتحديد : انهيارالربوبيةالرابعةوالعشرون: الكبسولة
 من الخلق ؟

الذكاء اإلنساين متفاوت وبالتايل تتغري صفات اإلله حسب القدرات العقلية واملنهج االستنباطي، وحتماً هناك 
 َمن جُييز على اإلله ما ال جُييزه غريه .

اختالفاً جذرياً عن اآلن ُنن أمامنا عقوٌل متفاوتة وبالتايل أمامنا نسٌخ عن صفات اإلله ختتلف كل نسخة 
النسخة اأُلخرى ، وأنا أعرتف أنه رمبا تصل نسخة منهم إىل حد الكمال فعلياً لكن حتماً ستوجد ُنسٌخ تصل 

إىل حد الوثنية والصنمية، لكن املشكلة الفعلية هي :أي نسخة سيؤمن هبا اإلنسان؟ وبأي ُحجة سيتم إقناع 
ن نسخ أُخرى ؟ وماذا لو ظهرت يف املستقبل ُنسٌخ أكثر رقياً هل أتباع الربوبية باعتماد هذه النسخة بدياًل ع

 سيتم اعتمادها واعتبار أن املؤمنني بالنسخ السابقة كانوا ال يعرفون اإلله احلقيقي ؟
وكيف يتم إقناع الربوبيني بوجود نسخة حصرية وعقل حصري استطاع أن يعرف صفات اإلله احلقيقية؟ أليس 

عام داخل املذهب الربويب، ألن فكرة العقل احلصري والنسخة احلصرية هي فكرة ال  من املمكن أن حيدث مترد
 ميكن استيعاهبا إال يف إطار وحي ورساالت وبالتايل اهنيار كامل ألصل األصول يف الربوبية ؟

رب مث ما الذي جيعل هذه النسخة أفضل من ُنسخ أخرى ال هنائية يفرتضها العقل الواحد مبرور السنني والتجا
 والنمو الفكري والعقل األدايت ؟

إذن جيب تأجيل طرح النسخة لإلميان الذايت إىل حني قبل املوت بلحظات حبيث ال تبقى فرصة لطرح ُنسخ 
 أعلى رقياً وأكثر هتذباً.

استحالة اعتبار العقل معياراً لتحديد صفات اإلله ، واستحالة اعتبار  -استحالة  -مما سبق يتبني استحالة 
خ العقلية اليت يفرتضها لتحديد صفات اإلله هي نسخ حصرية، ومن هنا يتبني اهنيار الربوبية يف أعظم أصل الُنس

 من ُأصوهلا وهو استخدام العقل يف حتديد صفات اإلله.
 وعليه يستحيل أن تكون الربوبية هي ما يريده اهلل منا أو تكون هي املنهج الذي يرتضيه اهلل لعباده

لقد اهنارت الربوبية يف أصل أصوهلا ، واهنار معها حلٌم جديٌد إلعادة الوثنية بصورة أكثر عقلية وأكثر حكمة 
ومنطقية يف الظاهر لكن يف الباطن ال ختتلف الربوبية يف منهجها االستداليل عن أحط الديانات إغراقا يف الوثنية 

، وعليه تكون الربوبية هي أحد املذاهب الُكفرية ال ختتلف  واملادية؛ ألن العقل الذي يؤله هو العقل الذي يوثن 
كثريا عن اإلحلاد والوثنية والفلسفات املادية، ويعود الربويب مرًة أخرى ليكتشف أنه من أكفر اخللق وأبعدهم عن 

ُكْم بِاأْلَْخَسرِيَن اهلل واحلق يف الوقت الذي كان يظن أنه العبقري الذي أتى مبا مل يأت به األوائل } ُقْل َهْل نُ َنبِّئُ 



 

 (63) 

 كبسوالت إسكات الملحدين 

ًعا . أُولَِئكَ  نْ َيا َوُهْم حَيَْسُبوَن أَن َُّهْم حُيِْسُنوَن ُصن ْ ْم أَْعَمااًل . الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُ ُهْم يف احْلََياِة الدُّ  الَِّذيَن َكَفُروا بِآيَاِت َرهبِِّ
 (911:911ِقَياَمِة َوْزنًا {) الكهف:َولَِقائِِه َفَحِبَطْت َأْعَماهُلُْم َفاَل نُِقيُم هَلُْم يَ ْوَم الْ 

 !سوف أبصق على قبوركم :العشرونالخامسة و  الكبسولة
ملاذا ماتت األشياء اجلميلة يف العامل اإلحلادي ؟ ملاذا قام الفالسفة بافتتاح مبولة وسط باريس لريمزوا بذلك اىل انتحار 

فوقه خلفية بيضاء " رمزًا لنهاية احلضارة وقمة العبثية،  اإلنسان ؟ وظهر الفنان ماليفيتش الذي رسم لوحته " مربع أبيض
وأرسل الفنان الفرنسي مارسيل دوشام إىل مجعية الفنانني املستقلني يف نيويورك نافورة وهي يف احلقيقة مبولة احتجاجاً على 

 عبثية احلياة.
 ومُسي فن اإلحلاد ب"فن املبولة".

ن يف ظله بالعبثي ة والتفكك فم ات الفن وم اتت القي مة، وم اتت روح اإلنس ان، فاإلحلاد املادي قتل الروح وَشَعر اإلنس ا
 وإذا مل يكن هناك روح لإلنسان فلن يكون للفن روح ؟

وظهر الفنان جاكسون بولوك الذي صوَّر عبثية اإلحلاد يف لوحاته الشهرية حيث كان يصب األلوان على اللوحات مث 
يف  9119إذا بأسعارها تقفز اىل أرقام جمنونة وبيعت إحدى هذه اللوحات يف عام يتمشى عليها بأحذية مثقوبة ، و 

 111مليون فرنك، ويف معرض لفن احلداثة نظمه مركز جورج بومبيدو يف باريس اجتذب املعرض  41صاله كريسيت ب
لى جمموعة من رقاب ألف زائر مما حقق أرقاًما قياسية تفوق أي معرض راٍق يف العامل، مع أن ما نشهده ال يزيد ع

 الزجاجات أو سجاجيد عليها أكوام من احلبال وكريات من الصوف.
وقام أحد فناين ما بعد احلداثة برسم لوحة ُزجاجية بتكليف من متحف الفن احلديث يف نيويورك ، وأثناء نقل اللوحة 

ا." وهذه قمة التفكيك سقطت وظهرت فيها شروخ؛ فطمأهنم الفنان قائاًل: " العمل املكسور أفضل منه سليمً 
 والالمعيارية .

بعض رواد املتحف احلديث الذين تعودوا على تقبل التجريد وفن ما بعد احلداثة، توقفوا أمام سجادة كانت تأخذ شكل 
خمروط ، وأخذوا يبدون إعجاهبم الشديد هبذا العمل الفين الرائع، إىل أن حضر أحد عمال النظافة يف املتحف ومحل 

 فرشها على األرض مع بقية السجاجيد األخرى، فقد كانت سجادة عادية ُمكومة بالصدفة . السجادة مث
 ملاذا متوت األشياء اجلميلة يف اإلحلاد؟ ملاذا يصاب كل شيء باحلياد؟

 لقد نُزعت القداسة عن اإلنسان ومت تفكيكه وأصبح خالياً من املرجعية واملركز .
اليت تُعرب عن ضي اع اإلنس ان وموت القيمة واهني ار الروح ال ميكن استيعاهبا إال من إن هذه املوجة من األعمال الفني ة 

 خالل املنظور اإلحلادي املادي، وهل يصلح أن نقارن أعمال شكسبري ب"سوف أبصق على قبوركم" لبوريس فيان ؟
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ة والتشاؤم والعدمية مثرة حتمية للرؤية إن اإلحلاد يعلنها صرحية: أنه لن يصلح لتحليل ظاهرة الوجود اإلنساين، وأن العبثي
 اإلحلادية للعامل من حولنا!

 ال يوجد في تاريخ أُمة اإلسالم ملحد واحد السادسة والعشرون: الكبسولة
ال يوجد يف تاريخ أُمة اإلسالم ملحد واحد، ومع ذلك يأيت امللحد ويزعم أن هناك عدد كبري من امللحدين يف تاريخ 

 اإلسالم ..!!
العريب يتيم فعلي ًا ..وال جيد له سابقاً يقول بشناعاته اإلحلادية عرب تاريخ أُمة اإلسالم .. ونظرا لشعوره هذا بالُيتم،  امللحد

 اضطر أن ينسب اإلحل اد زورًا وهبتانًا إىل الكثريين من جهابذة األُمة وعلمائها الفضالء عرب العصور ..!!
شرها املالحدة بكثافة يف اإلنرتنت، ينسبون فيها اإلحل اد إىل بعض أبن اء وقد وقعت حتت يدي مقاالت ومقاطع فيديو ين

عاصر هو 
ُ

أُمة اإلسالم .. وُنن يف هذا املقال نُفنِّد كذب امللحد وندافع عن جهابذة األُمة ..ُونثبت أن اإلحلاد العريب امل
 إحلاد الُيتم والكذب على األئمة واألعالم ..!!

 ال يعرف الفرق بني اإلحلاد االصطالحي واإلحلاد يف اللغة .. ومشكلة امللحد العريب أنه
 فيظن أن كل شخص أُطلق عليه لفظة ملحد أنه ُمنكر للصانع ..!!

 فاإلحلاد يف اللغة يشمل كل من مييل عن شرع اهلل .. 
 أما اإلحلاد االصطالحي الذي يعين إنكار الصانع فهذا ال يُعرف يف تاريخ أُمة اإلسالم .. 

 وجد يف تاريخ أُمة اإلسالم عرب التاريخ وعرب اجلغرافيا ُملحد واحد ..!!وال ي
 ال يوجد يف تاريخ أُمة اإلسالم عرب التاريخ وعرب اجلغرافيا ُملحد واحد ..!!

يف  .. من كتاب ) العقيدة اإلسالمية 991منهاج األدلة ص -يقول ابن رشد " إن العرب كلها تعرتف بوجود الباري سبحانه وتعاىل ."
  -( 41مواجهة التيارات اإلحلادية .. د.فرج اهلل عبد الباري ُأستاذ العقيدة واألديان ..دار اآلفاق العربية ..ص

) نفس . 911-4امللل والِنحل  -.إنكار البعث .. وبعثة الرسول .ويقول الشهرستاين " وشبهات العرب مقصورة على شبهتني .

 -( 41املصدر السابق ص 
الشهرستاين أيضًا " أما تعطيل الصانع العامل القادر احلكيم فلست أراها مقالة ألحد .. وال أعرف عليها صاحب ويقول 

 -) 41.. ) نفس املصدر السابق ص  991هناية اإلقدام ص -مقالة." 
 - بقاملصدر السا -ولذا " مل يرد التكليف مبعرفة وجود الصانع وإمنا ورد مبعرفة التوحيد ونفي الشريك ." 
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بل وقد ذهب اآللوسي وابن كثري يف تفسريمها إىل أن الدهرية كانوا يؤمنون باهلل لكنهم ينكرون البعث وهذا يف تفسريهم 
قول اهلل تعاىل }وقالوا ما هي إال حياتنا الدنيا منوت وُنيا وما يهلكنا إال الدهر وما هلم بذلك من علم إن هم إال 

 ﴾ .94يظنون{ ﴿اجلاثية
 يلي الشخصيات اليت ُوصفت جهال وزورا وكذبا باإلحلاد .. وسنذكر فيما

وليس معىن ذلك أن هذه شخصيات ُمنزهة عن اخلطأ بل بعضها له أخطاء شنيعة يف العقيدة لكن هذا أمر ال عالقة له 
 من قريب أو بعيد . -الذي هو إنكار الصانع  -باإلحلاد 
 الفارابي 

ب ب" املعلم  911ُولد سنة  الثاين " نسبة للمعلم األول أرسطو .. وهو شارح مؤلفات أرسطو املنطقية ... هجرية ولُقِّ
وصاحب كتاب "اآلثار العلوية" واملنافح عن عقيدة التوحيد .. والذي قضى عمره زاهدا متقشفا ليتفرغ لتأصيل فلسفة 

" معرفة احلقائق القصوى كلها التوحيد، وواجب الوجود وحني مات صلَّى عليه سيف الدولة ابن محدان .. يقول الفارايب 
مصدرها اهلل والفيلسوف يتلقى احلقائق بواسطة العقل الفعال فتكون طبيعتها عقليه وليس حسية، أما الرسول فتأتيه 

 -الفارايب املعلم الثاين -املعارف ُمنَّزلة من عند اهلل بتوسط امللك جربيل ." 
هو اإلميان باهلل الواحد األحد لكل أبناء املدينة .. فكيف يُقال عن هذا ويضع الفارايب شرطًا جوهريًا يف مدينته الفاضلة و 

 أنه ملحد ؟..!!
 ابن سينا 

ب ب " الشيخ الرئيس " وعاش متفائاًل يف مجيع مراحل حياته  151ُولد سنة  هجرية، وكان والده شيعياً إمساعيلياً .. ولُقِّ
املمكنة، وكان له تأثر شديد باإلمساعيلية يف كتاباته ولذا يعتربه شيخ وكان يعتقد أن العامل الذي نعيش فيه أحسن العوامل 

 من الطائفة اإلمساعيلية ال أكثر . -ابن تيمية-اإلسالم 
وكان ابن سينا يقول باملعاد الروحاين ال اجلسماين، فقد كان متأثرًا كثريًا بالفلسفة الباطنية عند اإلمساعيلية لكن هذا شيء 

 فر الصانع شيء آخر متاما .واإلحلاد الذي هو ك
ق مبا لديه من مال للفقراء، وأعتق غلمانه  بل إنه ملا اعتَّل وتكاثرت عليه األمراض يف هناية حياته اغتسل وتاب وتصدَّ

 -915وفيات األعيان .. البن خلكان اجمللد الثاين صفحة  -طلًبا للمغفرة، وبدأ خيتم القرآن كل ثالثة أيام .
 ابن طفيل 

هجرية يف قرطبة، وهو من قبيلة ُمضر العربية، وهو الفيزيائي الطبيب العامل الفيلسوف، قاضي األندلس ..  411ُولد سنة 
صاحب رواية "حي بن يقظان " الشهرية، اليت تروي قصة طفل نشأ يف جزيرة نائية حبضرة احليوانات فاهتدى بفطرته إىل 
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قصة فلسفية يف غاية الرُقِّي الفكري ُتصنَّف يف باب اإلهلي ات وإثبات  اهلل وظل يتعبد له ...وقصة "حي بن يقظان "
 -  http://shamela.ws/index.php/book/9734-الروح بالفطرة .. 

 هل هذا يُقال عنه أنه ملحد ؟
 ابن رشد 

وف وفقيه وقاضي وفيزيائي وطبيب .. إمام أهل األندلس املالكي، شيخ فالسفة اإلسالم هجرية .. فيلس 191ُولد سنة 
.. قاضي أشبيلية .. صاحب كتاب " فصل املقال فيما بني احِلكمة والشريعة من االتصال" وهو الكتاب الذي يشرح 

الّرضيعة هلا، ومها املصطحبتان اجلمع بني العقل والنقل .. يقول ابن رشد "إّن احلكمة هي صاحبة الّشريعة، واألخت 
بالطّبع، املتحابّتان باجلوهر والغريزة. " .. ويَعترب ابن رشد أن الفلسفة هي " النظر يف املوجودات واعتبارها من جهة 

داللتها على الصانع، أعين من جهة ما هي مصنوعات، فإن املوجودات إمنا تدل على الصانع مبعرفة صنعتها وأنه كلما  
  -99ابن رشد .. فصل املقال ص -رفة بصنعتها أمت كانت املعرفة بالصانع أمت .".كانت املع

 مث يأيت ملحد معاصر وُيصنف ابن رشد يف قائمة امللحدين عنده ..واهلل املستعان .!!
 ابن الراوندي

 انتقل بني الديانات ..من أكثر الشخصيات ُغموضا يف تاريخ أُمة اإلسالم .. ال نعرف هل مات يف األربعني أم الثمانني 
كان يهوديًا وأسلم ليستعز بالدولة اإلسالمية العباسية، مث أصبح معتزليًا ألهنم األقرب للخليفة، مث هامجهم، مث التحق 

دينار، مث أصبح ُسنيًا وألف كتابًا يف التوحيد انتصاراً للُسنة، مث  11بالشيعة الباطنية، وألف كتابا يف تأييد الشيعة مقابل 
درهم، مث حاول الرد على اليهود فأسكته اليهود  411يهودياً مرة ُأخرى وألَّف كتاب البصرية لنصرة اليهودية مقابل  صار

يوسف زيدان ُأستاذ الفلسفة ومدير مركز  -درهم ُأخرى .. وِمثل هذا عبء على اليهود واليهودية ال أكثر..!!  911مقابل 
 -)تاب "وهم اإلحلاد" د.عمرو شريفاملخطوطات مبكتبة االسكندرية ) املصدر ك

 عبد اهلل ابن المقفع
هجرية .. فارسي زرادشيت اعتنق اإلسالم .. واتصل بعم أيب العباس السفاح و أيب جعفر املنصور اخلليفة  949ُولد سنة 

يقول وائل حافظ  العباسي، وكانت عالقاته السياسية سببا مباشرا يف قتله وتلويث مسعته من ِقبل ُحساده بعد موته .. ولذا
ّّ صاحيب لربيء مما  يف تصديره لكتاب األدب الصغري " ابن املقفع ُكُتُبُه بني أيدينا تكاد تنطق قائلة : ))وامي اهلل ! إنَّ
ُنسب إليه(( !.وليت شعري كيف ساغ لفالن وفالن وفالن ممن ترمجوا للرجل أن جيزموا بذلك، وكلهم قد َصِفَرت َيُدُه من 

ي إال هتمة تناقلوها بدون بيان. وِقْدًما اهتموا أبا العالء املعري بذلك حىت قيض اهلل له ِمن جهابذة الربهان؟ إْن ه
 املتأخرين َمن أثبت بالدليل الساطع والربهان القاطع براءته. "

http://shamela.ws/index.php/book/9734
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من تاريخ اإلحلاد  -"ولذا يقول د. عبد الرمحن بدوي" ابن املقفع َنسبت إليه املعتزلة الكثري من األقوال وهذا يرجع إىل احلسد.
 – يف اإلسالم .. د.عبد الرمحن بدوي

 ابن زكريا الرازي
هجرية .. عامل وطبيب فارسي ومن أشهر األطباء يف التاريخ .. وقد ابتكر خيوط اجلراحة وصنع املراهم  911ُولد سنة 

 .. 
تاب "إن للعبد خالقًا ".. فكيف مل ينكر وجود اهلل وكان يعترب العقل هبة اهلل ليتفكر به اإلنسان .. وهو صاحب ك

 ُيصنف يف زمرة امللحدين .؟
ب إليه يف النبوات فيقول د. عبد الرمحن بدوي " ابن زكريا الرازي كل ما لدينا عنه يرجع إىل ما يُورده اخلصوم  أما ما ُنسِّ

  -911ص من تاريخ اإلحلاد يف اإلسالم .. د.عبد الرمحن بدوي .. -فضال عن ندرة هذه اآلثار أصال ."
ة واحدة يقول الذهيب " أبو بكر ، حممد بن زكريا  ولذا يُثين عليه اإلمام الذهيب يف ِسري أعالم الُنبالء ومل ينقل فيه مذمَّ
الرازي الطبيب ، صاحب التصانيف ، من أذكياء أهل زمانه ، وكان كثري األسفار ، وافر احلُرمة ، صاحب مروءة وإيثار 

واسع املعرفة ، مكبا على االشتغال ، مليح التأليف .. وله كتاب : احلاوي ثالثون جملدا يف الطب ورأفة باملرضى ، وكان 
 -سري أعالم النبالء : الطبقة السابعة عشر : حممد بن زكريا -، وكتاب : إن للعبد خالقا .. " .!! 

 جابر ابن حيان 
من استخدم الكيمياء عمليا يف التاريخ .. وُتسمى هجرية .. عامل مسلم عريب .. كيميائي ويُعد أول  919ُولد سنة 

 بإمسه فيقال " علم جابر " ويُقصد به الكيمياء، وله يف الكيمياء ما ألرسطو يف املنطق.
 ويوصف طبقا لفرانسيس بيكون أنه " أول من َعلَّم ِعلم الكيمياء ".. 

  alkaliا زالت تعرف به يف الغرب والشرق وهو أول من اكتشف األمحاض والقلويات وأطلق عليها هذا االسم الذي م
 واستخدم املنهج التجرييب يف أحباثه .. وكان من أصحاب جعفر الصادق .. وكان صوفيا دراسا للقرآن الكرمي .. !!

 وال أدري ما عالقة الرجل باإلحلاد ..!!
 الجاحظ

كان فقريًا فصار يبيع السمك واخلبز يف هجرية .. من كبار أئمة األدب العريب يف العصر العباسي .. و  911ُولد سنة 
 النهار، ويكرتي دكاكني الورّاقني يف الليل، فكان يقرأ منها ما يستطيع قراءته... !!

تتلمذ على يد إبراهيم بن سيار النظَّام املعتزيل .. وله مقاالت يف أصول الدين ..وأشهر مؤلفاته " احليوان " و" البيان 
 علم والعلماء واألئمة ومالزما هلم طيلة عمره ... والتبيني " وكان حُمبَّا لل
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 -ومن مؤلفاته يف العقيدة " احُلجة يف ثبت النبوة ، و " الرد على اليهود "، و "الرد على اجلهمية "

a.com/t28149.html-http://forum.alqum- 
 ف يوصف الرجل باإلحلاد ...؟ !!وما أدري كي

 أبو العالء المعري 
هجرية .. شاعر وأديب عريب من العصر العباسي .. قال ابن فضل العمري: "أخذ عنه خلق ال يعلمهم  111ُولد سنة 

إال اهلل،كلهم قضاة وخطباء وأهل تبحر واستفادوا منه، ومل يَذكره أحد منهم بطعن، ومل يُنسب حديثه إىل ضعف أو 
 ن". وه

 آمن املعري باهلل إميانًا فطريًا وعقلًيا جيعله ال يرتاب يف وجود اخلالق:
 أثبت يل خالًقا حكيًما ... ولست من معشر نُ َفاة

 بل إن ِصلته بربه قوية وأعز عنده من الدر والياقوت:
 وشاهٌد خالقي أن الصالة له ... أجل عندَي من دري وياقويت

، وأطلق على نفسه رهني احملبسني، وكان يصوم النهار ويسرد الصيام سرًدا ال يفطر إال انقطع عن الدنيا وفارق لذائذها
    العيدين، ويقيم الليل وال يأكل اللحوم والبيض واأللبان واليتزوج، وكان يكتفي مبا خيرج من األرض من بقل وفاكهة .

-http://shamela.ws/index.php/author/84 - 
اهُتم بالزندقة بسبب رسالته يف الغفران لكنها رسالة مزح كان ميازح فيها صديقه ابن القارح، وتظهر فيها مقدرة املعري 

 النقد ..!!اللغوية كما تبدو فيها مقدرته على السخرية و 
حدث أمحد شاكر والقفطي وابن 

ُ
ولكنه َوجد من يدافع عنه نافًيا هذه التهمة. ومن هؤالء أبو فهر حممود شاكر وامل

الندمي، ومَسَّى األخري كتابه:" كتاب اإلنصاف والتحري يف دفع الظلم والتجري عن أيب العالء املعري "وقال يف مقدمته 
اده وشانئيه: "  ومنهم من محل كالمه على غري املعىن الذي قصده، فجعلوا حماسنه عيوبًا وحسناته ذنوبًا متحدثًا عن ُحسَّ

 وعقله محًقا وزهده ِفسًقا، ورشقوه بأليم الِسهام ".
وِمن أحسن الشهادات يف حقه شهادة اإلمام الذهيب حني قال يف سري أعالم الُنبالء "ويف اجلملة فكان من أهل الفضل 

ب وأيام العرب. وله يف التوحيد وإثبات النبوة وما حيض على الزهد وإحياء طرق الفتوة الوافر واألدب الباه ر واملعرفة بالَنسَّ
 واملروءة، ِشعر كثري واملشكل منه فله   على زعمه   تفسري".

 
 

http://forum.alqum-a.com/t28149.html
http://shamela.ws/index.php/author/84
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 الِكندي
رات .. ويلقب ب هجرية .. عامل مسلم عريب .. برع يف الفيزياء والطب والرتمجة وهو رائد حتليل الشف 911ُولد سنة 

"فيلسوف العرب" نظرا لرباعته يف التوفيق بني الفلسفة والعلوم اإلسالمية .. وفلسفته كانت يف إثبات توحيد اهلل ويف الروح 
ويرى أن النبوة تفضل الفلسفة يف أربعة أوجه :" يف مشوليتها وأهنا من اهلل مباشرة وسهولة تلقيها من اهلل وسرعة تلقينها 

 ني بعكس الفلسفة األكثر تعقيدا. ".. للناس العادي
 فكيف يقال عن هذا أنه ُملحد ؟

 أبو حيان التوحيدي 
هجرية .. فيلسوف متصوف .. قال عنه تاج الدين السبكي يف طبقات الشافعية الكربى "شيخ الصوفية  191ُولد سنة 

صابرًا متدينًا إىل أن قال: وكان صحيح وصاحب كتاب البصائر وغريه من املصنفات يف علم التصوف... .وكان فقريًا 
 العقيدة قال الذهيب: كذا قال، بل كان عدواً هلل خبيثا, وهذه مبالغة عظيمة من الذهيب ." انتهى.

قال ياقوت احلموي يف معجم األدباء "أبو حيان التوحيدي... صويف السمت واهليئة..فرد الدنيا الذي ال نظري له ذكاء 
كثري التحصيل للعلوم يف كل فن حفظه، واسع الدراية والرواية، وكان مع ذلك حمدودًا حمارفًا وفطنة، وفصاحة ومكنة،  

 -.ياقوت احلموي، معجم األدباء، اجلزء اخلامس عشر، حرف العني -يشتكي صرف زمانه، ويبكي يف تصانيفه على حرمانه..." 
 .صدفوية نشأة الكون والسببية السابعة والعشرون: لكبسولةا

أصل العلم احلديث يقوم على العالقة بني السبب واملؤثر، فرصد الذرات يتم عرب إثبات أثرها ودالئل وجودها، ورصد 
القوانني يتم عرب االستدالل بأثرها، ورصد اجلاذبية هو رصد ألثرها وليس رصد للجاذبية ذاهتا فنحن إىل اليوم مل نرصد 

قيًنا بوجود اجلاذبية، بل كل علوم املايكرو تقوم على رصد األثر، فال ومع ذلك ُنسلم ي gravitonجسيم جاذبية واحد 
 يوجد شيء يف العلم امليكروي يسمى مثاًل مشاهدة اإللكرتون، وإمنا رصد أثره! 

 وهنا شاهدان؛ 
اإلحلادية  الشاهد األول: أن السببية أصل العلم وأقوى من الربهان والقانون، فالذي ينكر السببية جملرد خمالفتها لعقيدته

إذ ثبت أن اجلنني يؤمن بالسببية وهو ما زال -فهو معاند لبديهة عقلية مستقرة يف عقول مجيع البشر منذ اللحظة اجلنينية
يف بطن أمه ولو ضغط الطبيب على رحم اأًلم أثناء الفحص يعطي اجلنني رد فعل حسب مكان الضغط وحسب التأثري 

 .-فهو يؤمن بوجود سبب وُمسبب
 الثاين: أن االستدالل باألثر هو استدالل علمي منطقي يقبله العقل ويقوم مبنزلة الربهان على وجود املؤثر.الشاهد 



 

 (70) 

 كبسوالت إسكات الملحدين 

من الالزمان والالمكان إىل املكان والزمان مع أن قانون  fine-tunedواآلن لدينا كون خملوق مبعايرة دقيقة للغاية 
لعدم، لكن ُنن أمام طاقة هائلة أسُتحدثت من العدم يف حلظة العلم يقول حبفظ الطاقة وأن الطاقة ال ُتستحدث من ا

، أال يدل ذلك -فكل طاقة الكون وكل مادة الكون ظهرت يف جزء أقل من مليار مليار مليار جزء من الثانية -واحدة
 على حُمدث وخالق وصانع، أليست هذه بديهة ال جيد العقل هلا رًدا؟

حتماالت؛ ألن الصدفة هلا شرطان ال ينفكان عنها، ومها: الزمان والوجود، أما القول بالصدفة فهو جهل بأصول اإل
فالصدفة تشرتط زمان تقوم فيه بإحداث أثرها، وتشرتط وجود مادي مكاين تقوم عليه لُينتج مفعوهلا، فكيف نقول بدور 

دون ظهور الصدفة نفسها؟  الصدفة يف إجياد الكون، مع أن كوننا جاء من الالزمان والالمكان؟ كيف يظهر أثر الصدفة 
 كيف تُعطي الصدفة أثرًا قبل وجودها ووجود الزمان ووجود املكان اللذان مها شرطا الصدفة األساسيان؟

 أيًضا للصدفة أركان ال تنفك عنها؛ مثل:
آالف فالكون ُوجد ب fine-tunedأواًل: العشوائية؛ لكن كوننا خملوق مبعايرة دقيقة للغاية فيما يعرف باحلد احلرج 

 الثوابت الفيزيائية اليت لو اختل واحد منها مبقدار ضئيل للغاية ملا ظهر للوجود معىن. 
ثانًيا: الالمعىن؛ بينما املعىن هو األصل يف كل حركة وفعل على األقل بالنسبة لإلنسان الذي يستوعب ذاته، إذ لو مل 

 ية وانثناء أربطة وشد أوتار ال أكثر !يكن للوجود معىن فال معىن لإلغتصاب وسيبدو جمرد حركات ديناميك
بكهنوته اإلحلادي منطلًقا من وجود –يبشر -ثالثًا: الالقيمة؛ بينما كلنا يبتغي القيمة وتوجهه القيمة حىت امللحد يكرز

 قيمة لتكريزه وهدف مرجو منها.
غتصبة يف املثال السابق رابًعا: الالغاية؛ بينما لكل فعل غاية ولو مل يكن لوجودنا غاية، ملا كان السعي إلن

ُ
قاذ الفتاة امل

 معىن!
خامًسا: الالمعيارية؛ فمعيارية األخالق مثاًل مهما صنعها اإلنسان أو اجملتمع لن خترج خارج اإلطار املادي املنفعي 

اذهم املصلحي، بينما األخالق ال مادية، ولو رأى جمموعة من الشباب الفتاة يف املثال السابق تُغتصب، وعلموا أن إنق
لتلك الفتاة قد يؤدي إىل مقتلهم، وقاموا بإنقاذها، فهؤالء يف ُعرف اإلنسانية أبطال جيب أن يُكرموا، بينما ماديًا ال معىن 
لتصرفهم بل هو تصرف ضد املادة وضد املصلحة الشخصية وهو تصرف غري مقبول، وهذا يؤكد المادية األخالق، 

ادي، وقيمة الفعل اإلنساين وغائية تصرفه ومعىن وجوده؛ وأنه يستمد معناه وانفصال معىن اإلنسان عن هذا العامل امل
وقيمته من عامل آخر، وبالتايل هذا مثال على األقل يوضح مفارقة اإلنسان مبفاهيمه وقيمه ومبادئه وأخالقياته للعامل 

اٍل من الغائية أن خيلق إنسان حُتركه إذ كيف يستطيع كون خ -املادي اجملرد، فيؤكد وجود املعىن والقيمة واهلدف والغاية، 
 ، بل إنه ال يشذ عن اإلميان بغائية التصرف اإلنساين إال امللحد. -الغائية واهلدف؟
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إذن ما سبق دالئل مباشرة تدل على وجود اخلالق القادر احلكيم الصانع املدبر خالق هذا الوجود، وتدل على معىن وجود 
 عاله، وسفاهة القول بالصدفة.اإلنسان وغائية وجوده، وقيمة كل أف

 كارثية القول بالصدفة، والقول بأزلية العالم  الثامنة والعشرون: لكبسولةا
 القول بصدفوية الظهور املفاجيء لوجودنا كما حّررنا يف كبسولة سابقة، يعد كارثة من وجهني:

الصدفة جائت تالية للزمن، ألن الزمن شرط الصدفة تفتقر إىل الزمن، والذي يفتقر إىل شيء يأيت بعده، وبالتايل  -9
 وجودها، وكوننا ظهر من الالزمن، أي من الالصدفة.

الصدفة بدورها تفتقر إىل املادة اليت ستطبق نفسها عليها، فاملادة سابقة على الصدفة ألن شرط وجود الشيء سابق  -9
ال بعد ظهور مادة الكون، والكون كله ظهر عليه، فكيف يُفسر ظهور مادة الكون بالصدفة مع أن الصدفة لن تظهر إ

 من الالمكان أصاًل.
ر بالصدفة وهذا باطل ألن املادة شرط لوجود الصدفة، كما أن زهر النرد شرط لعامل  إذن فظهور املادة إما أن يُفسَّ

دة شرط لوجود شرط الصدفة يف لعبة النرد، والصدفة تفتقر إىل عامل الزمن وحقيقة الزمن ال خترج عن جنس املادة، فاملا
 وجود الصدفة وبالتايل فالصدفة ال تفسر وجود املادة.

ثالث رسائل يف اإلحلاد  -من وحي كتاب  -فمطلق وجود املادة هو أصل لتصور الزمن الذي هو أصل لتصور وجود الصدفة. 
 -94األوىلوالعلم واإلميان، د. عبد اهلل بن سعيد الشهري، مركز مناء للبحوث والدراسات، الطبعة 

لكن هنا قد يدعي امللحد أن املادة مادة ال تفتقر إىل تفسري، وسنظل ندعم أزليتها وتسلسلها الالهنائي؛ لكن هذه كارثة 
 من ثالثة أوجه وليس وجهني:

 إننا قلنا يف حق اخلالق نفس هذا الكالم من أنه ال يفتقر إىل تفسري، فأنكرمتوه وأبيتم، إذن كان هذا حمض حتكم ال -9
 ﴾ سورة النجم.٤١أكثر }وأن إىل ربك املنتهى{ ﴿

قبولكم ملبدأ عدم التفسري يف وجود الكون ورضوخكم له، هو قبول ملبدأ خيالف أصلكم العظيم الذي يقضي بأنه ما  -9
 . TOEمن شيء إال ميكن تفسريه، وأن القوة التفسريية تبلغ ذروهتا وتكمل إحاطتها يف نظرية كل شيء 

على العلم الطبيعي ألنه يقضي على أي أمل يف  anathemaاألزلية والتسلسل الالهنائي فهذا لعنة أما قولكم ب -1
 -املصدر السابق  -تفسري العامل، وهذا يعين أنكم بدوغمائيتكم اإلحلادية تقضون على كل علم وفكر . 

 Ludwigفالذي يقضي باألزلية يقضي بال غائية العلم الطبيعي وعبثية سعيه، ولذا يقول لودفيغ فتغنشتاين 
Wittgenstein  ،معىن العامل البد أن يقع خارج العامل، يف داخل العامل كل شيء على ما هو عليه، ويقع كما يقع "

، فعندما تكون هناك قيمة -غري ُمفسرة تفسري كاملألهنا  –يف داخله ال يوجد قيمة، وإن وجدت فستكون بال قيمة 
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                     البد أن تقع خارج نطاق احلوادث ووجود األشياء يف ذواهتا، فالبد يف النهاية أن يقع خارج العامل." 
- Wittganstein, L., Tractatus Logico-Philosophicus, p.183.- 

 هرها من كل شيء.فما بالنا ومظاهر التصميم أظهر يف ظوا
ويف واقع األمر فلعبة أزلية الكون قد انتهت متاًما، فبداية الكون يف الزمان واملكان صارت اآلن حقيقة علمية، يكاد جُيمع 

 عليها اجملتمع العلمي كله، ومل يعد يُنادي بأزلية الكون إال امللحد.
ل كل الرصد العلمي يتجه ُنو اإلقرار ببداية الكون من ومل يعد لفرضية أزلية الكون أي سند علمي أو جترييب أو رصدي، ب

 الالزمان والالمكان، وهذا أمر بطبيعته يقِلق أي ملحد بسبب لوازمه الالهوتية.
وال أكاد أعرف اآلن َمن يدعم أزلية الكون إال امللحدين، وهنا يتجلى الصراع بني العلم والكهنوت اإلحلادي، الصراع بني 

لدوغما اإلحلادية، ولألسف الشديد لن يتقبل امللحد ببساطة أن يتنازل عن أي أصل من أصول املعطيات العلمية وا
إحلاده مهما ارتفعت وثوقية العلم ووثوقية األدلة اليت حيملها، ألن القضية دين إحلادي كهنويت وثين دوغمائي يتشربه قلب 

 ويدعو إليه.له امللحد  -يُبشر -امللحد ويصري مع الوقت إميانًا وديًنا يكرز
وال أكاد ُأحاور ُملحًدا إال وأجد عنده رصيًدا من النزوع ُنو القول بأزلية الوجود، مع أن هذا أمر مل يثبت علمًيا بأي 

 شكل من األشكال وال صورة من الصور، لكنه الدين اإلحلادي اجلديد. 
ن يتمىن نظرية الكون الثابت األزيل، ، أنه كاSteven Weinbergولذا اعرتف الفيزيائي امللحد ]ستيفن وايننربج[ 

  -991عامل داخل العامل .. نيل توروك.. ص  -.ألهنا أكثر جاذبية، وأبعد عمَّ ا نادت به األديان
لكن أُمنيات ستيفن وايننربج اصطدمت أول ما اصطدمت حبائط العلم نفسه، ومل يعد هلا مكان داخل العلم املادي، 

ستقر لكوهنا  DENNIS SCAIMAيس شياما[ يقول الفيزيائي الربيطاين ]دين
ُ

"مل أُدافع عن نظرية الكون امل
                     صحيحة، بل لرغبيت يف كوهنا صحيحة، ولكن بعد أن تراكمت األدلة تبني لنا أن اللعبة قد انتهت ."

- Introduction..The Unity of the Universe. N.Y., Doubleday ..Dennis William 
Sciama...introduction - 

فيلسوف اإلحلاد يف القرن العشرين قائاًل  Antony Flewفاللعبة قد انتهت فعاًل، وبذلك يعرتف] أنتوين فلو[ 
"يقولون إن االعرتاف يفيد اإلنسان من الناحية النفسية، وأنا سأُديل باعرتايف .. إن منوذج بداية الكون شيء حمرج جداً 

 Henry Margentau, Roy -بالنسبة للملحدين ، ذلك ألن العلم أثبت فكرة طاملا دافعت عنها الكتب الدينية ."
A. Vargesse. Cosmos, Bios, Theos. La Salle IL: Open Court Publishing, 1992, 241- 

وبعد كل هذا سيظل الكهنوت اإلحلادي هو املسيطر، والدوغما اإلحلادية هي الصوت األعلى رغم العلم ورغم الرصد، 
 إن األمر عندهم دين.
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 التطور هو العلم الزائفعشرون دليالً على كون  أقوى:العشرونالتاسعة و  لكبسولةا
Pseudoscience                               

 : Pseudoscienceتعريف العلم الزائف  
م على أنه علم، ولكنه ال يلتزم أي طريقة علمي ة صحيحة، ويفتقر إىل التجريب،  العلم الزائف هو ادع اء أو ممارس ة يُقدَّ

 وال مُيكن اختباره بشكل موثوق يف غي اب ت ام لعملية الرص د. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Pseudoscience 

 ؟.. السؤال األول يف الداروينية بال إجابة !!: كيف بدأت احلي اة على األرض الدليل األول
اليوم نصل إىل القرن احلادي والعشرين، وُنن حىت اآلن مل ُن ل املشكلة األصلي ة بعد .. كيف بدأت احلي اة على األرض 

 ؟
Today as we leave the 20th century, we still face the BIGGEST PROBLEM 

that we had when we entered the 20th century : how did life originate on 
earth  

source:Jeffrey Bada, Earth, February 1998, p.40 
 : ما هي احلي اة ؟.. السؤال األهم واألخطر يف الداروينية بال إجابة !! الدليل الثاني

 الدارويني ة رمسي ًا ال تعرف ما هي احلي اة حىت اآلن .. 
 فاحلي اة شيء خيتلف متاما عن اختالط جمموعة من القواعد النيرتوجينية لتكوين سلسلة أمحاض أمينية .. 

 احلياة شيء والنظام اجليين داخل نواة اخللية شيء آخر متاماً..
 شيء آخر متاما ..!! C G T Aاحلياة شيء ونظام التشفري الرباعي داخل نواة اخللية 

أص ل األصول يف الداروينية مل يثبت علمي اً باملقاييس  Natural Selectionب الطبيعي : االنتخ االدليل الثالث
 العلمية إىل اآلن ..!!

الدارويين الشهري عامل احلفريات الربيطاين ]كولني باترسون[ يعرتف قائاًل " ال أحد يف أي وقت مضى أنتج أحد األنواع 
 ومعظم مناقشات الداروينية اجلديدة حول هذه القضية ."بواسطة االنتخاب الطبيعي، أو حىت اقرتب منها، 

No one has ever produced a species by the mechanisms of natural selection. 
No one has ever Got near it, and must of the current arguments in neo-

darwinism is about this question. 
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Source: BBC Cladistics march 4, 1982 
... حيث إنه مل Pseudoscienceخارج دائرة العلم  Natural Selectionإىل اآلن يظل االنتخ اب الطبيعي 

 يثبت جتريبي اً!!
خترب ..!! Mutation: رمسيا ُنن مل ُنشاِهد أية طفرة  الدليل الرابع

ُ
 مفيدة حىت اآلن يف الطبيعة أو يف امل

طور وتُثبت له أن آلي ات االنتخاب الطبيعي قاصرة عن إنت اج كل هذا العدد اهلائل من عندما حتاِور أحد أتب اع نظرية الت
ستقلة  9قرابة  -الكائن ات احلية 

ُ
فورًا سيعرتف لك باألمر، وسُيحيلك  -مليون نوع .. ولكل نوع خصائصه املتكاملة وامل

 لتفسري هذه املعضلة ..!! Mutationsإىل آلية الطفرات 
لطفرات هو التشوه يف الكائنات احلية ال أكثر ... ألن الطفرة تُتِلف احلمض النووي وتُتِلف املعلومة وما نعرفه عن ا

 وحُتدث التشوه .
خترب .

ُ
 ومل ُتشاَهد رمسي ًا حىت اآلن أية طفرة مفيدة سواءاً يف الطبيعة أو يف امل

 ..!!Pseudoscienceإذن تظل أيض اً آلية الطفرات خارج دائرة العلم 
نواة اخللية  -: الطفرات واالنتخاب الطبيعي شيء، وإضافة معلومات جديدة داخل جينوم الكائن احلي  ليل الخامسالد

 شيء آخر متاماً متاماً متاماً ..!! -
 الطفرة بداهًة ال ُتضيف معلومة وراثية جديدة .

 هل هناك معلومات جديدة ُولدت مع الطفرة أو مع االنتخاب الطبيعي ؟
 ينبغي أن جُييب عنه التطوريون ... وما زلنا ننتظر اإلج ابة ..!!هذا ما 

: كيف تزيد املعلومة اجلينية داخل جينوم الكائن احلي؟ .. أهم سؤال على اإلطالق يف الداورينية  الدليل السادس
 اجلديدة بال إجابة ؟ 

ينية اجلديدة، اليت مل تكن موجودة إلنتاج الُبىن جيب أن يُثِبت لنا الداروينيون وجود آلية قادرة على إنتاج املعلومات اجل
 األكثر تعقيدا .

 هل ميلك أحد الداروينيني دليال واحداً على عملية تطورية تزيد من املعلومة اجلينية يف اجلينوم ؟
أي مل يكن هناك  -حسب أدبي ات التطور  -ألنه عندما كانت هناك خلية واحدة، واليت من مَث أجنبت كل هذا التنوع،

 معلومات جينية للبشرة والشعر والقلب والدماغ ..إخل 
 لذلك حسب رأيهم جيب توليد املعلومات .

 والسؤال هو: كيف يتم توليد املعلومات اجلينية ؟
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.. إذن يظل السؤال األهم على -جني إضايف  -الطفرة واالنتخاب الطبيعي ال عالقة هلما بتوليد معلومة جديدة 
 ة اجلديدة: كيف تزيد املعلومة اجلينية داخل جينوم الكائن احلي ؟ بال إجابة ..!!اإلطالق يف الدارويني

 : التشفري داخل جينوم الكائن احلي هو عملية واعية ال عالقة هلا بالصدفة..!! الدليل السابع
مجيع الطلبات اليت حيتاجها الكائن احلي، مثل طول الشعر ووظائف اهلضم ولون اجللد وتصنيع الطاقة، وكل شيء حيتاجه 

  C G T Aيف الكائن احلي بنظام التشفري الرباعي  DNAالكائن احلي يوجد ُمشفرا يف نواة اخللية داخل شريط ال 
 Cعلى وجه األرض وأكثرها تعقيًدا ...أيًضا نظام التشفري الرباعي نظام التشفري الرباعي هذا موجود يف أدق الكائنات 

G T A  ويظل نظاًما حكريًا لكل الكائنات بال استثناء  –السيانو باكرتيا  –ظهر مع أول الكائنات على وجه االرض
عداد للمستقبل نظام يف غاية الذكاء واإل -فريوسات، بكرتيا، ثدييات، نباتات، زواحف، أمساك، حشرات، بريونات  –

 والضبط بعناية ..!!!!!!
 هذا التشفري يؤكد أنه ال جمال للصدفة أو العشوائية يف األمر ..!!

رة -:كيف تتحول املعلومات  الدليل الثامن شفَّ
ُ

إىل وجود حقيقي يف الكائن احلي  -األكواد اجلينية امل
morphogenesis ؟ 

كالكلمات املطبوعة على ورق .. كالشفرات املضغوطة على   C G T Aاملعلومات اليت يُتيحه ا نظام التشفري الرباعي 
حتمل أدق تفاصيل الكائن احلي، لكنها جمرد ِشفرات ال أكثر كيف تنتقل هذه الشفرات إىل تشكيل  CDإسطوانة 

 ؟ morphogenesisالكائن على هيئته احلقيقية 
 كيف تتحول املعلومات إىل وجود حقيقي يف الكائن احلي ؟

تحول كلمات خنطَّها على أوراق َنِصف فيها هيئة إنسان ، مهما بلغت تفاصيلها ودقتها ، إىل إنسان حقيقي كيف ت
 )من حلم ودم( !؟

 ويبقى التساؤل األهم َمن الذي وضع الِشفرة قَبل فك التشفري ؟
 ..!! Minimum gene set concept: الداروينية ماتت بسبب نظرية احلد األدىن من اجلينات  الدليل التاسع

كتب داروين يقول " إذا أثبتنا وجود أي عضو ُمرَّكب حبيث إنه ال ينشأ من تعديالت طفيفة متعاقبة فإن نظرييت ستنهار 
 متاًما ..!!

If it could be demonstrated that any complex existed, which couldn`t 
possibly have been formed by numerous, successive, slight modifications, 

my theory will absolutely break down. 
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Source: the origin of species p.189 
 -وهي أدق كائن حي موجود على وجه األرض على اإلطالق  – Mycoplasmaوقد وجد العلماء أن امليكوبالزما 

 محض أميين . 91111إىل  9111جني، واجلينة الواحدة حتتوي على بروتينات ُمركبة قد تصل من  411لديه 
 إذا كان التطور صحيحاً فنحن حباجة إىل أن نبدأ من صفر جينة، إذا أردنا املرور من اهليدروجني إىل اإلنسان .

رة ُأخرى : إذا كان التطور صحيحاً فنحن حباجة إىل أن نبدأ من صفر جينة، إذا أردنا املرور من اهليدروجني إىل أُكرر م
 اإلنسان .

نشرت جملة الطبيعة الشهرية  9111يناير  1جينة، ويف عدد  911لكن من الناحية النظرية ال مُيكن أن تنزل إىل أقل من 
Nature جني " 115ز أنه " ال ميكن أن نتجاوز حاج 

د بالطاقة، وهكذا كل وظيفة  1فإنتاج الطاقة وحده يتطلب  جينات كحد أدىن، وإذا نقص جني واحد فاخللية لن تُزوَّ
 أساسية هلا حٌد أدىن من اجلينات ..!!

واليت تقضي فعلياً على الداروينية  Minimum gene set conceptولذا ظهرت نظرية احلد األدىن من اجلينات 
!!.. 

حتتاج إىل ملء الكون مليارات املرات من الكائنات املشوهة من  C G T A: متتالية التشفري الرباعي  دليل العاشرال
 أجل إنتاج كائن حي واحد سليم ..!!

حتمل كل املعلومات اخلاصة بالكائن  DNAاملعلومات الرقمية على نظام التشفري الرباعي يف شريط احلمض النووي 
وكليوتيدة واحدة أو تبدل واحدة مكان أخرى يعين خلل وعطب وتشوه يف وظيفة حيوية من احلي وأي عطب يف ني

 Gآالف نيوكليوتيدة، ويف واحدة منها إذا ُوجدت  1وظائف اجلسم.. فمثالً اجلني املسئول عن سرطان الثدي يوجد به 
تخصصة معناه فقط فحص % ... وفحص جني السرطان يف معامل األحباث امل11حيدث السرطان بنسبة  Tبدال من 

 يف هذا املكان . Gهذه القاعدة النيرتوجينية 
يف هذا املكان  Gهي اليت اكتشفت هذا احلرف  MYRIAD GENETICSوشركة مريياد ألحباث اجلينات 

 دوالر وتربح من ذلك أموااًل طائلة . 9411مقابل  BRCA1ولذا فهي متلك براءة اخرتاع وتقوم حصريا بتحليل 
حلالة النادرة اليت يتبدل فيها حرف مكان حرف تظل هذه مشكلة كامنة ال يُظهرها إال منط حياة غري سوي ويف هذه ا

أو ترك الرضاعة الطبيعية أو عدم اإلجن اب .. فهذه القاعدة  -حبوب منع احلمل -مثل تعاطي اهلرمونات األُنثوية بكثافة 
 ط على الزناد هو منط حياتك أنت.النيرتوجينية كأهنا حتشو مسدس عدوك دوًما لكن من يضغ
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،.. وطلبنا morphogenesisوإذا جتاهلنا معضلة احلياة، ومعضلة القواعد النيرتوجينية اليت تتجمع معاً، ومعضلة ال
فنحن ُنتاج إىل  MYCOPLASMAاحلد األدىن من اجلينات إلنتاج أدىن كائن حي على اإلطالق امليكوبالززما 

، من أجل  C G T Aرات من الكائنات املشوهة امليتة، غري الصحيحة يف ترتيب قواعد الملء الكون كله مليارات امل
حيث إن عدد القواعد النيرتوجينية يف MYCOPLASMAإنتاج كائن حي واحد سليم من امليكوبالزما 

 91فاالحتمال هو  امليكوبالزما هو نصف مليون قاعدة نيرتوجينية تقريباً، ولرتتيب نصف مليون قاعدة نيرتوجينة بالصدفة
 ... !! 11ُأس  91يف حني أن عدد ذرات الكون ُكله  911.111ُأس 

 أُسطورة علمية ..!! -اإلنسان القرد  -: أنصاف البشر  الدليل الحادي عشر
ة مشكلة الداروينية األصيلة أهنا تُفَرض على الناس من خالل رسوم ُمتخيلة ُمزيفة تظهر بانتظام يف أكرب الدوريات العلمي

مع أن هذا أمر خارج إطار العلم رمسيا حىت اآلن  -اإلنسان القرد  -.. وال تكاد ختلو جملة علمية من أنصاف البشر 
!!... 

 ويصل التضليل إىل حد وصف حياة اجتماعية كاملة ألنصاف البشر مع عائالهتم مع رسم ذكي للبيئة احمليطة .
 البشر ..وال يكاد خيلو فيلم وثائقي يف التطور من أنصاف 

كتشفة أن تُعطي أكثر من انطباع لدى ورش العمل الداروينية، فاملتحجرة زينجينرتابوس 
ُ

بل وميكن للجمجمة الواحدة امل
 أجنبت ثالث عمليات إعادة بناء خمتلفة ..!!

واملدهش يف األمر أن الداروينية تتجاوز اجُلمجمة إىل رسم الكائن احلي كامالً بأنسجته الطرية، وصنع جُمسمات ومهية يف 
 ورشات تتكلف األموال الباهظة مع أن هذا خيضع للعلم الزائف . 

كن للِحريف املاهر أن ]إيرنست هوتن[ جبامعة هارفارد يؤكد أن "إعادة التجسيم هذه ال قيمة علمية هلا وأي مججمة مي
 يستخدمها يف تشكيل مشبانزي أو فيلسوف ماهر بنفس املعطيات .. هذه األمور موجودة فقط لتضليل اجلمهور ."

You can with equal facility model on a neanderthaloid skull the features of a 
chimpanzee or the leneaments of a philosopher these alleged restorations of 

ancient types of man have very little if any scientific value and are likely only 
to mislead the public. 

Source: up from the ape p.332 
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 هو أحد أنواع الِقردة املنقرضة ال أكثر..!! -لوسي  -: القرد األفريقي اجلنويب الدليل الثاني عشر
 australopithecus afarensisدور البطولة يف النظرية الداروينية من نصيب قرد منقرض يُدعى ]اوسرتالوبتيكس[ 

...، ورمسًيا ال يوجد فارق بني عظامه املكتشفة 9194ويعين القرد فجأة .. ظهرت حفرياته على يد] رميوند دارت[
ا .. إىل أن جاء أشهر علماء التشريح عاملًيا ] اللورد سايل وعظام الشمبانزي .. لكن الداروينية ادعت أنه ميشي منتصبً 

ا هذا اإلدعاء .. وتبني أن القرد األفريقي اجلنويب  هو أحد  –لوسي  –زيكريمان[ والربوفيسور ]تشارلز أوكسنارد[ " وفندَّ
 أنواع القردة املنقرضة ال أكثر .

 يسرح الدراونة مبخيالهتم كما يشاؤون .. !!نوع من القردة بعضه ا منقرض .. . من خالهلا  1111ويوجد 
 adieuكتبت باملانشيت العريض   9111عدد مايو  science et vieولذا يف اجمللة الفرنسية الشهرية العلم واحلياة 

lucy "أي "الوداع يا لوسي 
 : اإلنسان املنتصب والعامل والعاقل القدمي .. كلها سخافات داروينية ..!! الدليل الثالث عشر

يتحدث الداروينيون باستمرار عن اإلنسان املنتصب ]هومو اريكتس[ واالنسان العامل ]هوموارغاسرت[ واالنسان العاقل 
القدمي ]هوموسابني نياندرتال[ ..، وكل هؤالء بشر عاديون من أجناس خمتلفة ال أكثر ...، فحفرياهتم مطابقة للهيكل 

ا زالت توجد اليوم بني األعراق البشرية املختلفة ..، وهذا كالم عامل اإلنساين واالختالفات الطفيفة هي اختالفات م
احلفريات ]ريتشارد ليكي[ "االنسان املنتصب ]هومواريكتس[ واإلنسان املعاصر نوع واحد، وهذه االختالفات أقل من 

 االختالفات اليت نراها اليوم بني أجناس منفصلة جغرافيا من اإلنسان احلديث ."
These differences are probably no more pronounced than we see today 

between the separate geographical races of modern humans  
The making of mankind, london, sphere books, 1981, p.62 

أيديولوجي ..لذا هي  : نظرية التطور حمرومة من كل صفات الفرضية العلمية وليست أكثر من اجتاه الدليل الرابع عشر
 مليئة بالغش واخلداع !!

اعرتف ]أرنست هيجل[ رمسيا بتزييف صور األجنة اليت دلس هبا على داروين واليت ظلت أحد أيقونات الداروينية زمًنا 
ًّ يف مقالته املنشور  عنونة ب تزوير صور األجنة . وإىل يومنا هذا ما زال امللحد العر 9111ديسمرب  94طوياًل

ُ
يب ، وامل

 يستخدمها مبنتهى الغباء على الرغم من مرور أكثر من قرن على اعرتاف صاحبها بالتزوير الرمسي يف العلم ..!
عام أنه  41الذي ُكتبت فيه قرابة مخسمائة رسالة دكتوراه اكتشف بعد قرابة  Piltdown manإنسان ]بلتداون[ 

 حفرية مت تزييفها على يد دارويين ماكر..!!
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س واحد اكتشفوه غرب نرباسكا قرر الداروينيون أن هذا الضرس اليتيم حيمل صفاٍت مشرتكًة بني كل من أيض اً من ِضر 
تخيل هلذه احللقة املفقودة بل رمسوا عائلته وزوجته وأبناءه ... وسريًعا مت إعطاؤه 

ُ
اإلنسان والقرد ورسم الفنانون الشكل امل

 . Hesperopithecus haroldcookiامساً علمياً هو 
وبعد مخس سنوات من هذا األمر اكتشفوا أن هذا الضرس خيّص نوع منقرض من اخلنازير األمريكية الربية يسمى 

prosthennops. 
 وهذا يؤكد أن هناك أمرا آخر ال عالقة له بالعلم ..

قيد وحسب واليوم أثبت العلم أن التغيري يف أقل جزيء يف جسم الكائن احلي .. يوجب تغيريات يف غاية الدقة والتع
 ختطيط حُمكم ال يسمح بأي خطأ كان ..لكن لن تعرتف الداروينية بكل هذه الشروط . !!

عاصر ..؟ الدليل الخامس عشر
ُ

 : َمن هو األب املباشر لإلنسان امل
عاصر غري معلوم حىت اآلن مع أنه أقوى الكائنات تُرا، وأقدرها على التكيف، وال

ُ
 كيف يكون األب املباشر لإلنسان امل

يوجد يف التاريخ احليواين أعظم منه إال اإلنسان املعاصر ... َمن هو األب املباشر لإلنسان املعاصر .. كيف نكون وصلنا 
ووصلنا للسيانو باكرتيا وللهجيز بوزون ومل نصل بعد  -خندق ماريانا  -للقمر ووصلنا ألعمق نقطة يف مجيع احمليطات 

 لألب املباشر لإلنسان املعاصر ..!!
عاصر املفرتض أنه ي أيت على قم ة اململكة احليوانية فهو سيده ا، وأقواها، وأكثرها تواجًدا وثباتًا، األ

ُ
ب املباشر لإلنسان امل

وأقدرها على التكيف، وال يفصل بيننا وبينه شيء .. أين هو هذا الكائن؟، إنن ا نواجه نظرية ليست مليئة بالثقوب بل 
 . Pseudoscienceلعلم الزائف هي غري منسوجة أصاًل .. إهنا ا

 : َمن هو األب املباشر ألي كائن حي على وجه األرض ؟ الدليل السادس عشر
املنهجية العلمية البد أن تكون قابلة للمالحظة وقابلة للتكرار هذا شرط يف العلم التجرييب بدون هذا الشرط تتحول 

 النظرية إىل فرضية شوهاء ..
التكرار هذه أمور مل نرصده ا يف تاريخ الداروينية كله .. فلم حيدث أن وجدنا األب املباشر  وقابلية املالحظة أو قابلية

 . -مليون نوع9 -ألي كائن حي موجود على وجه األرض 
دائماً الداروينيون يتحدثون عن أسالف، وجدود اجلدود، وتغريات يستحيل مالحظتها خمتربيًا، ومل يتم رصدها حفريًا إىل 

ع ذلك فاألسالف وجدود اجلدود ما زالوا موجودين حولنا! فلماذا ال نعترب هذا تنوًعا يف الطبيعة، وليس تطوراً اليوم .. وم
 داروينياً ..!!
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يقولون لنا القطط والكالب من أصل واحد ... أين هو هذا األصل ؟ .. الكالب والذئاب من أصل واحد .... أين هو 
 هذا األصل ؟

 ملاذا دائًما األصل خجول للغاية يف كل مكان، ومل يظهر يوًما ما ؟ 
كتشفة كائًنا مستقالً أم حلقة مفقودة أم دلياًل 

ُ
مشكلة الداروينية أهنا ال متلك اآللية اليت تُقرر هبا ميت تكون األحفورة امل

 ة قبل احلصان ..!!أحفوريًا؟ ..، اخليال هو أصل النظرية ..، نظرية الداروينية دائما تضع العرب
 : استحالة نشأة بروتني واحد بالصدفة ..!! الدليل السابع عشر

الربوتني هو ُمركب وظيفي بيولوجي وحدة بنائه األساسية هي األمحاض األمينية ، وهو يتكون من سلسلة طويلة جداً من 
مينية أمين وأيسر كأهنما مرآه ، وعلى محض أميين، واألمحاض األ 91هذه األمحاض األمينية، ويوجد يف سيتوبالزم اخللية 

الرغم من التماثل التام وكالمها يدخل يف تفاعل كيميائي إال أن اختيار الربوتني يكون أيسر فقط ؛ ألنه االختيار الوحيد 
الذي يسمح بالشكل الثالثي األبعاد للربوتني يف مرحلة الطي .. ، ويوجد يف أبسط بكرتيا على األرض ألفا نوع من 

 ربوتينات على األقل ..ال
واملطلوب لتخليق بروتني أن ُنصل على الكود اخلاص به من نواة اخللية حبيث يتوافق هذا الكود مع الرتتيب اخلاص 

حبمض أميين من األمحاض اليت ُتكوِّن الربوتني .. ،ويف كل مرة جيب أن يتوافق الكود مع احلمض األميين املماثل وهكذا 
محض أميين، إذن االحتمالية لتخليق بروتني  9111ل بروتني الكوالجني سلسلته تتكون من .. ،وعندنا بروتني مث

ألنه االختيار  -، واألمر لن يتوقف عند ذلك فالبد أن تكون السلسلة عسراء 195أس  91الكوالجني بالصدفة تصبح 
 195أس  91هنا يصبح االحتمال و  -الوحيد الذي يسمح بالشكل الثالثي األبعاد للربوتني بعد ذلك يف مرحلة الطي 

فإهنا  11أس  91، وهذا هو اجلنون الرياضي ..،فاحتمالية الشيء إذا زادت على 9114أس 91ليصبح  9مضروبا يف 
ذرة ...، ومضى على االنفج ار الكبري  11ُأس  91تساوي الصفر رياضًيا ...، ومجيع الذرات يف الكون هي 

هي اجلنون بعينه ، وهذه هي احتمالية تكوين بروتني واحد مع أن  9114ُأس  91ثانية ...، وهذا يعين أن  95ُأس91
تخصصة ...!!

ُ
 أبسط الكائنات احلية على اإلطالق به آالف الربوتينات امل

كل هذه األمور جتعل من الُصدفة جمرد لغو فارغ ، ولذا يقول ]ويليام ستوكس[ العامل الدارويين " لو أحضرنا مليارات 
كوكب األرض وامتألت كل هذه الكواكب عن آخرها باألمحاض األمينية، وانتظرنا عليها مليارات السنني الكواكب مثل  

 فلن ُنصل على بروتني واحد " 
The Origin Of Species Revisited .. W.R.Bird P.305 
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 : طي َّات الربوتني ال يوجد مربر مادي هلا وهي أصل احلي اة...الدليل الثامن عشر
تشكل الربوتني يقوم مبجموعة من احلركات البلهوانية ويدخل يف طيَّ ات و التواءات واُنناءات كثرية للغاية بعد أن ي

Protein Folding  حىت حُيقق الوظيفة املطلوبة منه...، وال يوجد يف النهاية إال شكل حمدد بالضبط وإال فقد
يف النهاية للطيَّة الصحيحة كل هذا يف جزء من مليون جزء  الربوتني وظيفته ..، ويقوم الربوتني مباليني الطيات للوصول

من الثانية ..، وبعد أن يأخذ شكل الطية املناسبة يقوم بوظيفته احملددة ...، فعلى سبيل املثال الزوايا والشقوق يف طيات 
اويات اليت حتللها إىل أي إنزمي هضم   وهو أحد الربوتينات   ميكنها أن حتتجز جزيئات النشا مث تقرتب بعد ذلك الكيم

سكر ..، وباملثل تكمن البكرتيا والفريوسات بقوة يف ثنايا وطّيات األجسام املضادة اليت متسكها بإحكام ..، ولو تأخر 
الربوتني جلزء من ألف جزء من الثانية أثناء الطي فإن سلسلته الطويلة ستلتصق على نفسها ويتوقف عن العمل ..، 

 تظهر بعد الطي ال هناية هلا، ولو خرج الربوتني بشكل واحد خمالف للشكل املطلوب سيتوقف واحتمالية األشكال اليت
عن العمل ..،هذه رقصة بيولوجية مذهلة للعقل تتم داخل كل خلية حية جمهرية يف كل حلظة ، وهذه الطي َّات ال معىن 

 مادي هلا ، ومع ذلك هي أصل احلي اة وبدوهنا يفقد الربوتني وظيفته .
ضحكة ..!! لدليل التاسع عشرا

ُ
 : ُخراف ات الداروينية امل

تفرتض الداروينية أن البقرة جيب أن تتحول إىل حوت حيث التصقت أرجلها اخللفية يوم اً ما وارتفع أنفها إىل أعلى 
فإهنا حباجة وعامت حتت املاء ...، طبقا لربلنسكي عامل الرياضيات الشهري فإنه عندما تقرر البقرة أن تتحول إىل حوت 

ألف تغري يف اجلين ات وال بد أن تكون هذا التغريات متزامنه، والبد أيًضا من  11ألف تغري جسدي هبا، يتبعها  11إىل 
وجود ماليني الكائنات املشوهة الوسيطة يف كل تغري، والنتيجة اليت نعرفها مجيًعا أنه ال وجود هلذه الكائنات الوسيطة ويف 

ه هلذا التغري ..!!النهاية يبقى السؤال   َمن هو املوجِّ
أيضاً تفرتض الداروينية أن بعض صغ ار الزواحف بدأت تلعق عرق األُم لتلطيف جسمها وفجأة حتول هذا العرق إىل لنب 
..، وهذا مستحيل ألنه ببساطة لنب األم به تعقيد غري قابل لالختزال فاللنب موجود منذ البدء بعناي ة وتركيز معني حسب 

 جلنني، وضبط ُمعني دقيق لألجسام املناعية، وكمية الربوتني ..!!ُعمر ا
أيضاً تفرتض الداروينية أن بعض الديناصورات حاولت أن تقفز من األشجار العالية، ومع الوقت ومع تكرار القفز حتولت 

 . dino-bird theoryأرجلها األمامية إىل أجنحة وطارت يف السماء وصارت عصافري مجيلة ...فيما يُعرف بنظرية 
 هذا الكالم علين ا تصديقه، والتسليم بصحته، باسم الداروينية ..!!

: اهني ار الداروينية يعين اهني ار منظومة اإلحل اد ككل .. ولذا فهي احلل األوحد واألخري .. وهذا ال يعين  الدليل العشرون
 إطالقاً أهنا احلل الصحيح !! 



 

 (82) 

 كبسوالت إسكات الملحدين 

 شرا أو تطورت من بعضه ا البعض ال يوجد بديل ثالث ..!!إم ا أن املخلوقات ُخلقت خلًقا مبا
 إذا سقط التطور سقط اإلحل اد

 إذا سقط التطور انتهت اللعبة
 إم ا تطور وإم ا خلق مباشر ..!!

بعض الداروينيني يعرتفون أهنم يتمسكون بالداروينية ألهنا احلل األوحد مادي اً ....، لكن هذا ال يعين إطالق ًا صحة 
 وال يضيف هلا دلياًل ..!!  النظرية

أُستاذ القانون جبامعة كاليفورنيا إن: "العلماء يتمسكون بالداروينية  Phillip E. Johnsonيقول ]فيليب جونسون[ 
على الرغم من هشاشة الفكرة خوفًا على وجاهتهم ومستقبلهم الوظيفي، ولن ينالوا دعًما لبحوثهم وسيصبحون ُعرضة 

يولوجية كربى فالعلماء عندما يقولون الداروينية غري صحيحة إذن ما هو الصحيح يف تفسري للطرد، أيضا مشكلة أيد
 نشأة احلياة ؟ ... هم يتمسكون بنظرية خاطئة، إذا كان البديل عدم وجود نظرية أُخرى وهذا بالضبط احلاصل اآلن ."

قام بالتشكيك يف الداروينية .. إنه اإلره اب باسم ورمسي اً يتم طرد أي عامل بيولوجي غريب .. أو يقل الدعم ألحباثه إذا 
شككني يف الداروينية .. والفيلم 

ُ
العلم .. ومت عمل فيلم املطرودون الوثائقي الذي يروي مع اناة عشرات العلماء من امل

 ُمرتجم كامالً على هذا الرابط ..!!
http://www.youtube.com/watch?v=9vOVUG7uEao 

لينشر فيه العلماء املشككون يف  www.dissentfromdarwin.orgس موقع مت تأسي 9119ويف عام 
الداروينية آراءهم ، ورمسًيا وصل عددهم حالي ا لآلالف، منهم ]وليام دميبسكي[ احلاصل على تسع شهادات جامعية، و 

 ..!!]جوناثان ويلز[ العامل البيولوجي الشهري، و ]ديفيد بريلنسكي[ عامل الرياضيات، وغريهم الكثري
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 .من أدلة نبوته صلى اهلل عليه وسلم الثالثون : لكبسولةا
حادث "طُعمة" ؛ وطُعمة كان رجل مسلم مسكني، سرق درع من جاره وخبأها عند يهودي، فوجد الناس الدرع  -9

مكيدة يهودية عند اليهودي، فتحركت العصبية وقال اليهود أن املسلم "طعمة" هو سارق الدرع ، وقال املسلمون إهنا 
لإلسالم، فنزل الوحي بكشف طعمة وتربئة اليهودي، فاستسلم طعمة واعرتف }ومن يكسب خطيئة أو إمثا مث يرم به 

﴾ ولوال فضل اهلل عليك ورمحته هلمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إال ٠٠١بريئا فقد احتمل هبتانا وإمثا مبينا ﴿
عليك الكتاب واحلكمة وعلمك ما مل تكن تعلم وكان فضل اهلل عليك عظيما أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل اهلل 

 ﴾{ سورة النساء، فالذي كسب اخلطيئة هو طعمة، والربيء هو اليهودي.٠٠٠﴿
حادث حاطب ابن أيب بلتعة؛ الذي أرسل إىل قريش قبل فتح مكة خُيربهم بأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم ، حىت  -9

هله مبكة، وأرسل الرسالة مع امرأة، فأخرب اهلل نبيه، فأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم علًيا والزبري يؤمنه املشركون على أ
واملقداد أن ينطلقوا حىت يأتوا مكان يدعى"روضة خاخ" فإذا به امرأة معها كتاب وليأخذوه منها، فحدث ما أخرب به 

ل اهلل هذا احلادث يف كتابه }يا  أيها الذين آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون صلى اهلل عليه وسلم. وسجَّ
إليهم باملودة وقد كفروا مبا جاءكم من احلق خيرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا باهلل ربكم إن كنتم خرجتم جهادا يف سبيلي 

﴾ ٠اء السبيل{ ﴿وابتغاء مرضايت تسرون إليهم باملودة وأنا أعلم مبا أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سو 
 سورة املمتحنة

إسالم أهل اليمن بسبب معجزة واحدة: وذلك أن كسرى مزَّق رسالة النيب صلى اهلل عليه وسلم، وأمر باذان حاكمه  -1
على اليمن أن خيرب النيب صلى اهلل عليه وسلم هبذا الرد وهو متزيق الرسالة، فبعث باذان رسوالن إىل النيب صلى اهلل عليه 

اه بالرد، فرأى النيب صلى اهلل عليه وسلم الرسوالن قد أطاال شوارهبما وحلقا حليتهما فقال هلما َمن أمركما وسلم خيرب 
 وكانا يسميان احلاكم الفارسى "كسرى"ربًا.–بذلك؟ قاال ربنا 

 : إن ريب قتل ربه الليلة." -باذان-فقال هلما النيب صلى اهلل عليه وسلم: " أخربا الذي أرسلكما
نتقم اهلل لرسوله من كسرى وقتله يف تلك الليلة، فعاد الرجالن إىل باذان خيربانه باألمر فعجب جًدا وانتظر اخلرب من فقد ا

فعاًل، فأسلم أهل اليمن -صلى اهلل عليه وسلم –بالد الفرس، فجاء اخلرب مبقتل كسرى يف تلك الليلة اليت حددها النيب 
يمن يتعلمون اإلسالم وأرسل فيهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم معاذ بن وأسلم باذان وجنده، وجاء وفد من أهل ال

جبل، وأمر النيب صلى اهلل عليه وسلم ببناء جامع يف بستان باذان وحدد قبلته بالضبط، وسبحان اهلل نكتشف اليوم 
لو مرت هي القبلة املثالية للجامع، باألقمار الصناعية أن القبلة اليت حددها النيب صلى اهلل عليه وسلم من بُعد قرابة ألف كي
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فتصري معجزة جديدة كربى نشهدها اليوم ويشهدها أهل اليمن إىل قيام الساعة، وهذا الفيديو يشرح معجزة القبلة 
 http://www.youtube.com/watch?v=H99ycqm9q_Iبتفصيلها: 

وأهنا ستعمر بعبادة اهلل فقال: " إن اهلل زوى  أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن التمكني قادم لإلسالم يف األرض ، -4
يل األرض فرأيت مشارقها ومغارهبا، وإن أميت سيبلغ ملكها ما زوي يل منها، وأعطيت الكنزين: األمحر واألبيض." ومل 

 ميض جيٌل من الناس حىت كان اإلسالم جناحاه بني أفغانستان شرقًا واألندلس غربًا.
م بتقارب الزمان واملكان، وبالفعل ظهرت الوسائل السريعة لإلتصال والنقل واليت جعلت إخباره صلى اهلل عليه وسل -1

أجزاء األرض متقاربة، كما أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم "ال تقوم الساعة حىت يتقارب الزمان وتزى األرض زيًا." أى 
 ُتطوى ويضم بعضها إىل بعض.

ود يف حاجة إىل اجِلمال بعد ظهور وسائل جديدة فقال صلى اهلل عليه وسلم إخباره صلى اهلل عليه وسلم بأننا لن نع -1
 يف أحاديث آخر الزمان: " ولُترتكن القالص فال ُيسعى إليها."

 القالص: اجِلمال.
املعيار اجلوهري يف التسليم بصحة الرسالة هو صدق النيب، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف رائعته ثبوت  -5

: " ليست املعجزة هي الشرط األوحد للنبوة، فُمدعي النبوة إما أن يكون أصدق الصادقني أو أكذب 151وات ص النب
الكاذبني وال يُلبس هذا هبذا إال على أجهل اجلاهلني، وقد أسلم السابقون األولون أمثال أيب بكر الصديق وخدجية 

رون قبل انشقاق القمر واإلخبار بالغيب والتحدي بشَّ
ُ

خرب بال آية البتة،  وامل
ُ

بالقرآن، ....و كثري من الناس يعلم صدق امل
وموسى ابن عمران ملا جاء إىل مصر وقال هلم إن اهلل أرسلين علموا صدقه قبل أن يُظهر هلم اآليات، وكذلك النيب ملا 

جاشي، وأبو بكر ذكر حاله خلدجية وذهبت به إىل ورقة ابن نوفل قال هذا هو الناموس الذي أيت موسى، وكذلك الن
علموا صدقه علًما ضروريًا ملا أخربهم مبا جاء به وما يعرفون من صدقه وأمانته مع غري ذلك من القرائن يوجب علًما 
ضروريًا بأنه صادق، وخرب الواحد اجملهول من آحاد الناس قد تقرتن به قرائن يُعرف هبا صدقه بالضرورة، فكيف مبن ُعرف 

هذا األمر الذي ال يقوله إال َمن هو أصدق الناس أو أكذهبم، وهم يعلمون أنه من الصنف  بصدقه وأمانته وأخرب مبثل
 األول دون الثاين ."

موافقة صفة النيب اخلامت وامسه ونعته ملا جيده أهل الكتاب موصوفًا يف ُكتبهم، }الذين يتبعون الرسول النيب األمي  -1
 ﴾ سورة األعراف.٠٠٧ل{ ﴿الذي جيدونه مكتوبا عندهم يف التوراة واإلجني

بالعربية .. الذي يرتمجه النصارى يف الرتمجة  -صلى اهلل عليه وسلم–وبسفر نشيد اإلنشاد يف التوراة إىل اليوم إسم حممد 
 The KJV Old Testament Hebrew Lexiconالعربية إىل مشتهى األمم، حممد نطًقا وكتابًة يف ترمجة 
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Original Word شمال: من اليمني إىل الdmxm  "وبالنطق الالتيين تتطابق مع "حممدTransliterated 
Word Machmad Phonetic Spelling…. makh-mawd ' 

ر به املسيح والذي معناه باليونانية أفعل تفضيل من احلمد أي أمحد،  ويف اإلجنيل إىل اليوم الباركليتوس القادم الذي بشَّ
يُروج أحبار النصارى، ألن الباركليتوس لن يأيت حىت يذهب املسيح ، والروح والباراكليتوس ليس هو الروح القدس كما 

 القدس نزل على املسيح علي هيئة محامة قبل هذا احلوار الذي تنبأ فيه بقدوم أمحد بسنوات.
ول أن أسرع أزواجه حلوقًا به أطوهلن يًدا، فكانت زينب رضي اهلل عنها لط –صلى اهلل عليه وسلم  -أخرب النيب  -1

 يدها بالصدقة . رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهما.
، مث يرى هؤالء العرب أن –اللغة  –كيف يضع صلى اهلل عليه وسلم كتابًا يتحدى به العرب يف صنف ما يتقنونه   -91

..فكانوا جتميع اجليوش وحتزيب األحزاب وتأليب القبائل حملاربة رسول اهلل أهون وأيسر من معارضة القرآن وقبول التحدي 
يؤلبون القبائل من ناحية ويقولون ال تسمعوا هلذا القرآن من ناحيٍة أخرى، فهذا بالغ جهدهم ملعارضة الدين اجلديد .. مث 
إهنم كانوا خيتبئون فرادى يستمعون القرآن من فرط اجنذاهبم لسحره حىت إذا تقابلوا قرب الفجر أمجعوا أال يعودوا ملثلها 

 وهكذا .
 أن يتنبأ بأن احلفاة العراة رعاة الغنم يف اخلليج سيتطالون يف البنيان ؟ -لى اهلل عليه وسلمص–كيف له   -99

برج خليفة يف اإلمارات األطول يف العامل، وتبين السعودية يف جدة برًجا أطول منه ؟! بل وُتصنف مدن اخلليج اآلن يف 
 املعايري العاملية أهنا ظواهر خرسانية عمالقة!

ل املعروف عندما سأل النيبَّ صلى اهلل عليه وسلم عن الساعة وقال: أخربين عن أمارهتا. فقال صلى اهلل ففي حديث جربي
 عليه وسلم: أن تلد األمة ربتها، وأن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف البنيان. رواه مسلم.

من أمته سريكبون البحر غزاًة يف سبيل اهلل، وستكون هي أخرب صلى اهلل عليه وسلم أم حرام بنت ملحان أن أُناًسا  -99
 أول الشهداء يف غزاة البحر وقد كان. واحلديث يف البخاري ومسلم يف أعلى درجات الصحة.

﴾ سورة ٨٠أخرب اهلل رسوله أنه سريده إىل معاد أي مكة، }إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إىل معاد { ﴿ -91
 هاجراً بدينه إىل املدينة وقد مت .القصص، بعد أن خرج منها م

وأخربه أنه سيدخل املسجد احلرام وصحابته حملقني رؤوسهم ومقصرين وقد مت }لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهلل  -94
 ﴾ سورة الفتح.١٧آمنني حملقني رءوسكم ومقصرين { ﴿

مت } فجعل من دون ذلك فتحا قريبا{ وأخربه أنه بعد دخول املسجد احلرام سيكون فتح آخر وهو فتح خيرب وقد  -91
 ﴾ سورة الفتح.١٧﴿
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أخرب اهلل تعاىل أنه سوف يغين قريًشا وقد مت }فال يقربوا املسجد احلرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف  -91
 ﴾ سورة التوبة.١٨يغنيكم اهلل من فضله { ﴿

املوت، فخافوا ألهنم يعلمون أن من متىن املوت يف تلك حتدى القرآن اليهود أن يتمنوا املوت بأن يقولوا ُنن نتمىن  -95
الساعة فهو حتًما سيموت، مع أن التحدى لو أجابوا له وظلوا أحياء، لسقطت الدعوة قال ابن عباس لو متىن اليهود 

ه أبدا ﴾ ولن يتمنو ١٤املوت ملاتوا .. فما متنوه على حرصهم الشديد على تكذيبه. }قل فتمنوا املوت إن كنتم صادقني ﴿
 ﴾ { سورة البقرة١٠مبا قدمت أيديهم واهلل عليم بالظاملني ﴿

﴾ سورة ١٨أخرب القرآن أن الوليد ابن املغريه سيموت على الكفر وسيصلى سقر، وقد كان }سأصليه سقر{ ﴿ -91
 املدثر .

ي اهلل عنهم أمجعني، كيف يتنبأ النيب صلى اهلل عليه وسلم وخيرب بشهادة عمَر وعثماَن وعلي وطلحة والزبري، رض  -91
 وأن موهتم سيكون شهادة، وأهنم لن ميوتوا على فُ ُرِشهم أو سواه مما ميوت به الناس. 

على حراء، هو وأبو بكٍر وعمُر وعثماُن وعلُي وطلحُة والزبرُي، فتحركت  -صلى اهلل عليه وسلم-وقد صعد رسول اهلل 
 فما عليك إال نيٌب أو صديٌق أو شهيد."الصخرة، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: "اهدأ، 

 .9495رواه مسلم ح 
 فشهد صلى اهلل عليه وسلم لنفسه بالنبوة، وأليب بكر بالصديقية، ولعثماَن وعلَي وطلحَة بالشهادة وقد كان. 

 املؤمنني يف وذات يوم مِرض علي رضي اهلل عنه مرضاً شديداً ، فزاره أبو سنان الدؤيل، فقال له: لقد ختوفنا عليك يا أمري
 شكواك هذه.

فقال له علي: لكين واهلل ما ختوفُت على نفسي منه، ألين مسعُت رسوَل اهلل صلى اهلل عليه وسلم الصادَق املصدوَق 
فيسيل دمها حىت ختتضب حليُتك، ويكوَن  -وأشار إىل ُصدَغيه  -يقول: ))إنك سُتضرب ضربًة ها هنا، وضربًة ها هنا 

 ان عاقر الناقة أشقى مثود((.صاحبها أشقاها، كما ك
 (. قال اهليثمي: إسناده حسن.951(، والطرباين يف الكبري ح )1/999رواه احلاكم )

ًّ بابنيت((، تقول أم املؤمنني  -صلى اهلل عليه وسلم-وتقبل فاطمة بنت النيب  -91 متشي ، فيقول هلا أبوها: ))مرحبًا
 رَّ إليهاً حديثاً، فبكت، مث أسرَّ إليها حديثاً فضحكْت.عائشة: مث أجلسها عن ميينه أو عن مشاله ، مث أس

فقلت هلا: ما رأيُت كاليوم فرحًا أقرب من حزن، فسألُتها عما قال؟ فقالت: ما كنت ألُفشي ِسرَّ رسول اهلل صلى اهلل 
 عليه وسلم 
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عارضين القرآن كَل سنة مرة ، وإنه فلما قُِبض النيبُّ صلى اهلل عليه وسلم سألُتها، فقالت: أسرَّ إيل: ))إن جربيل كان ي
عارضين العام مرتني، وال أراه إال حضر أجلي، وإنك أوُل أهِل بييت حلاقًا يب، فبكيُت، فقال صلى اهلل عليه وسلم: أما 

 ترَضنَي أن تكوين سيدَة نساء أهل اجلنة أو نساِء املؤمنني((، فضحكُت لذلك.
 (.9411(، ومسلم ح )1194خاري ح )وهذا احلديث يف أعلى درجات الصحة رواه الب

وأيضاً، من دالئل نبوته وأعالم صدقه صلى اهلل عليه وسلم ؛ إخبارُه أم املؤمنني ميمونَة أهنا ال متوت يف مكة، فقد  -99
مرضت ميمونة يف مكة، واشتد عليها املرض، فقالت ملن عنَدها: أخرجوين من مكة، فإين ال أموُت هبا، إن رسول اهلل 

  عليه وسلم أخربين أين ال أموت مبكة.صلى اهلل
فحملوها حىت أتوا هبا َسِرف، إىل الشجرة اليت بىن هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتتها يف موضع الَفيئة .فماتت 
هناك ودفنت، وقربها معروف اليوم يف ضاحية النوارية مبكة، فكانت وفاهُتا خارجاً عن مكة، كما أخرب الذي ال ينطق عن 

 اهلوى.
ومن هؤالء الذين حتدث النيب صلى اهلل عليه وسلم عن وفاهتم، ِسبطُه احلسني بن علي رحيانة أهل اجلنة، فقد قال  -99

النيب صلى اهلل عليه وسلم إلحدى أزواجه: "لقد دخل علّي البيت مَلك مل يدخل عليَّ قبًلها فقال يل: إن ابنك هذا 
 األرض اليت يقتل هبا. قال: فأخرج تربة محراء".حسني مقتول، وإن شئت أريُتك من تربة 

 119السلسلة الصحيحة 
ومن دالئل نبوته صلى اهلل عليه وسلم إخبارُه عن موت النجاشي يف أرض احلبشة يف يوم وفاته، وهذا خرب حتمله  -91

سلم النجاشي يف اليوم : "نعى رسول اهلل صلى اهلل عليه و  -رضي اهلل عنه-الركبان يومذاك يف شهر ، يقول أبو هريرة 
 الذي مات فيه، خرج إىل املصلى، فصف هبم، وكرب أربعاًً."

 .9914رواه البخاري ح 
ويف اليوم السابق ليوم بدر، تفقد رسول اهلل أرض املعركة املرتقبة، وجعل يشري إىل مواضع مقتل املشركني فيها،  -94

 ويقول: "هذا مصرع فالن".
 هاهنا هاهنا. فما ماَط أحدهم عن موضع يد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.قال أنس: ويضع يده على األرض 

 .9551رواه مسلم ح 
ومثله يف الداللة على النبوة إخباره صلى اهلل عليه وسلم عن سوء خامتة رجل قاتل مع املسلمني فأحسن البالء  -91

 عليه وسلم فقال لرجل ممن يدعي اإلسالم: " واجلالد، يقول أبو هريرة رضي اهلل عنه : شهدنا مع رسول اهلل صلى اهلل
 هذا من أهل النار"



 

 (88) 

 كبسوالت إسكات الملحدين 

يقول أبو هريرة: فلما حضر القتال قاتل الرجل قتااًل شديداً، فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول اهلل، الذي قلَت له: إنه من 
 وسلم: "إىل النار".أهل النار؛ فإنه قد قاتل اليوم قتاالً شديداً، وقد مات! فقال النيب صلى اهلل عليه 

 قال أبو هريرة: فكاد بعض الناس أن يرتاب. فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه مل ميت، ولكن به جراحاً شديداً.
فلما كان من الليل مل يصرب على اجلراح، فقتل نفسه، فُأخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم بذلك، فقال: ))اهلل أكرب، أشهد 

 أمر بالاًل فنادى بالناس: "إنه ال يدخُل اجلنة إال نفٌس مسلمة، وإن اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجِل أين عبُد اهلل ورسولُه(( مث
 الفاجر".

 .1119رواه البخاري ح 
ثبت يف البخاري ومسلم عن أنس رضي اهلل عنه أن املاء نبع من بني أصابعه الشريفة حىت توضأ منه زهاء ثالمثائة  -91

 ى درجات الصحة، شهده مجٌع غفري من الصحابة.رجل .. وهذا حديث يف أعل
بيده الشريفة فربئت على الفور وكانت  -صلى اهلل عليه وسلم -رّد عني قتادة بعد تدليها على وجنته؛ فردها  -95

صلى اهلل عليه -أحسن من قبل.. والصحايب الذي ُكِسَرت ساقه فربئت مبسح النيب صلى اهلل عليه وسلم عليها .. وبصقه
 يف عني علي رضي اهلل عنه فربئت يف احلال واألحاديث كلها يف الصحيحني . -وسلم

: "إن األرض ال تقبله -صلى اهلل عليه وسلم-حديث الرجل الذي ارتد على عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال  -91
 فمات الرجل فكلما دفنه الناس لِفظته األرض ومل تقبله ".

حىت كان يأكل منه اجليش، وتبقى منه بقية واألحاديث  -صلى اهلل عليه وسلم - يديهتكثري القليل من الطعام بني -91
 يف ذلك يف الصحيحني وغريمها، و أشهرها حديث جابر بن عبد اهلل يف غزوة اخلندق .

غيبات فأكثر من أن حُيصى، منه إخباره عن عري قريش ضمن حتدي أهل مكة -11
ُ

 أما إخباره صلى اهلل عليه وسلم بامل
 له إلثبات معجزة اإلسراء واملعراج، ومنه إخباره بقتل أُمية بن خلف.. وكلها أحاديث يف أعلى درجات الصحة .

أما إجابة الدعاء يف احلال فاألحاديث يف الباب كثرية ومنها الرجل الذي رفض األكل بيده اليمىن حمتًجا أنه ال  -19
فما رفعه إىل فيه واحلديث رواه مسلم . وحديث نزول املطر يف  " ال استطعت" ،-صلى اهلل عليه وسلم-يستطيع، فقال

 تبوك وغريه .
قال البخاري رمحه اهلل: حدثنا أبو اليمان أخربنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن األعرج عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن  -19

صر فال قيصر بعده، والذي نفسي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: إذا هلك كسرى فال كسرى بعده، وإذا هلك قي
بيده لتنفقن كنوزمها يف سبيل اهلل ، فأي دليل أعظم من هذا الدليل على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم حيدث بالوحي 
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الذي ال يعلمه إال اهلل، فإنه مل يكن يتصور أحد أن دولة األكاسرة اليت استمرت ُنو ألف عام يكون سقوطها وزواهلا 
 ، وأن األكاسرة ال يستطيعون، وإىل قيام الساعة أن يعيدوا ملكهم مرًة ثانية.بأيدي املسلمني

: "بينا النيب صلى اهلل عليه وسلم خيطب جاء احلسن فقال النيب صلى اهلل  1119واحلديث اآلخر يف البخاري  -11
 عليه وسلم: ابين هذا سيد ولعل اهلل أن يصلح به بني فئتني من املسلمني."

، فكيف لرجل أن -هجرية 41-الذي أصلح اهلل فيه بني املسلمني على يد احلسن بن علي عام اجلماعة  ومُسي العام
 يرهن دعوته كلها مبصري طفل صغري؟ مث تتحقق النبوءة على ُنٍو عجيب، إال أن يكون ذلك وحٌي يوحى!

ضربه الصبيان يف الطائف حىت عن دعوته؟ ، ف -صلى اهلل عليه وسلم -ملاذا مع الرتهيب ال يتوقف رسول اهلل  -14
أُدمي رأسه ورجله الشريفة، ودخل مكة يف جوار مطعم بن عدي مث رد جواره ، ورُمي أمعاء اجلزور عليه ، وعاىن وأتباعه 
اجلوع واحلصار ملدة ثالث سنوات يف شعاب مكة حىت أنه كان يربط احلجرين على بطنه من شدة اجلوع، حىت قال صلى 

: " لقد ُأخفت يف اهلل وما خياف أحد ، ولقد أوذيت يف اهلل وما يؤذى أحد ،  -يب وأمي ونفسيبأ-اهلل عليه وسلم 
ولقد أتت علي ثالثون من بني ليلة ويوم ، وما يل ولَبالل طعام يأكله ذو كبد ، إال شيء يواريه إبط بالل. " رواه 

 الرتمذي.
ال، ال مقابل أن يتنازل عن دعوته، بل مقابل أن يرتكهم كل هذا جيري يف الوقت الذي يعرض عليه الكفار الرياسة وامل

 وآهلتهم وأال ُيسفه عقيدهتم! لكن دعوته كانت وحٌي يوحى ليست ِمن ِقبل نفسه حىت يرتكها ألفضل العروض املتاحة!
ل لك هذه كانت حلقة من آالف احللقات من أدلة نبوته صلى اهلل عليه وسلم، وإذا أكثرت النظر يف هذا الباب حيص -

 -العلم الضروري بكونه صلى اهلل عليه وسلم على أعلى درجات النبوة.
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 !من آيات اهلل في خلقه :الثالثون الحادية و لكبسولةا
تُرى ما هي العالقة اليت تسمح للحيوان أن يكون مسئول مباشر عن تلقيح النبات ؟ وكيف نشأت هذه العالقة ؟  -9

 وما هو الثمن الذي يدفعه للحفاظ على مورثاته اليت ينقلها إىل األجيال التالية؟وكيف استفاد منها النبات ؟ 
، -حبوب اللقاح-لقد اتبعت النباتات منذ البدء اسرتاتيجيات مثالية لتوجيه احليوانات اليت حتمل غبار طلعها -9

حيق جباهزيتها للتخصيب .. ويعرف فاإلشارات اللونية للنبات تدل احليوانات على الثمرات الناضجة كما ترتبط كمية الر 
النبات الكائن احليواين األصلح للتلقيح فُيفرز روائح عطرية جتذب هذا النوع من الكائنات .. والنباتات اليت يتواجد فيها 
غبار الطلع يف املركز فإهنا جتذب احلشرات بلوهنا وتربط استعماهلم لرحيقها بدخوهلم يف مركز الزهرة حىت تستخدمهم يف 

 قل غبار الطلع اخلاص هبا .ن
، لكن الزهرة أيًضا كائن غري عاقل –التلقيح  –حتصل احلشرة على الرحيق وال تعلم بالدور اهلام الذي تقوم به  -1

فكيف هلا عمل هذه املقايضة، وكيف هلا معرفة ما تطلبه احلشرة بالضبط وتزيني نفسها بألوان جذابة لتجذب احلشرة 
 رية ؟ إليها إذا كانت غري عط

ال إجابة صدفوية وال عشوائية يف األمر، إهنا قدرة اخلالق العظيم الذي بث يف األرض من كل دابة وأودع فيها طريقة  
كسب رزقها وقوام حياهتا وحفظ نسلها، فسبحان اخلالق الباريء املصور سبحان اهلل العظيم }هو اهلل اخلالق البارئ 

 ﴾ سورة احلشر.١٤ السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم{ ﴿املصور له األمساء احلسىن يسبح له ما يف
بعض الزهور مثل زهرة األوركيدا تتخذ صورة تطابق متامًا أُنثى النحل فيأيت ذكر النحل حماواًل اإلقرتاب من أُنثاه وال  -4

قوم بالتلقيح املثايل دون يعرف أهنا زهرة، فتلتصق حبات ُغبار الطلع يف رأسه ويقوم بالعملية نفسها يف أوركيدا أخرى في
 أن يدري .. وال ميكن حبال احلديث عن عامل التدرج أو الداروينية يف األمر .

 -فريميون اُنثى النحل  –بل إن األكثر إثارة لكل عاقل أن زهرة األوركيدا تُفرز نفس الرائحة اخلاصة بأُنثى النحل  -1
يًئا وال يُدبر من أمره شيًئا، ورغم هذا التحدي املبهر يف زهرة وليس شكلها فقط، كل هذا وهي كائن ال يعي من أمره ش

األوركيدا فإهنا تعيش يف توازن بيئي مثايل مع غريها من الكائنات، فال تطغى عليهم وال يطغون عليها، فسبحان فاطر 
 اخللق مودع عجيب الصنع يف كل شيء .

للرحيق اجلاذب للذكور .. هذه األمور تناقض منطق التطور ذاته، بعض الزهور تأخذ شكل أُنثى الدبور متاًما كبديل  -1
 القائم على التدرج، فهذه الزهور إما تظهر فجأًة ومعها الدبابري وهلا نفس شكل أُنثى الدبور أو ال تظهر .

هور تدرك مع مالحظة أن خواص الفكر واإلدراك واختاذ قرار هي خواص يف قمة العقالنية، ولكن لو افرتضنا أن هذه الز 
والشكل واحلجم اخلاص  –زمن التلقيح  –وتعقل فلن تُغري من أمر شكلها وال رائحتها شيَئا، فما بالنا حبساب الزمن 
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باحلشرة اليت سُتقلد شكلها، وإنتاج غبار طلع بالكمية الكافية وحساب خاصية التصاقه جبسد احلشرة، وضغط كل 
مسيك مع خفة الوزن يف نفس الوقت .. كل هذه احلسابات هي آيات  املورثات يف حبة غبار الطلع وحتصينها جبدار

بدع }إن يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار والفلك اليت جتري يف 
ُ

للعاقل خيشع بسببها للخالق العظيم امل
ن كل دابة وتصريف الرياح البحر مبا ينفع الناس وما أنزل اهلل من السماء من ماء فأحيا به األرض بعد موهتا وبث فيها م

 ﴾ سورة البقرة.٠٨٤والسحاب املسخر بني السماء واألرض آليات لقوم يعقلون{ ﴿
 لقد ظهرت هذه الكائنات منسجمة يف عالقات تبادلية مع بعضها البعض منذ البدء، أو لن تظهر. -5
كائنات، ويف حال   1اج ألكثر من كيف نشأ الكائن املتطفل الذي حيتاج إىل أكثر من عائل ؟ بعض املتطفالت حتت  -1

% من الكائنات احلية تعيش 91فكيف مت التنسيق ؟ بل إن  -كالبلهارسيا–فُقد كائن واحد هتلك هذه املتطفالت 
 متطفلة، وباقي الكائنات تعيش يف عالقات حتمية بني بعضها البعض!

ر اخلالق هذه املنظومة املتكاملة من ماليني الكائنات احلي  -1 ر كيف قدَّ ر أقواهتا وضبط العالقات بينها، وقدَّ ة، وكيف قدَّ
 رزقها وعالقاهتا بغريها وأعدها لُتفيد وتستفيد يف منظومة تبهر العقول وتأخذ باأللباب.

 صمامات معدتك لئال يرجع الطعام إىل فمك فتتأذى. -91
ورية له، لكنه األليق مبخلوق من مع أن هذا أمر ال قيمة تط -صمامات اإلخراج لئال تتأذى ثيابك يف كل حلظة. -99

 .-خملوقات اهلل
 هرمونات تُفرز حسب الطلب واحلاجة، مبعايرة دقيقة للغاية وحسابات حساسة ألبعد حد. -99
إنزميات باآلالف يف قمة التخصصية من فك الشفرات داخل أنوية اخلاليا إىل هضم الطعام إىل ختليق الربوتني يف  -91

 ى الكفاءة والضبط.سيتوبالزم اخللية مبنته
 تُرزق وأنت يف بطن أُمك مبا يقوتك ويُنمي أنسجتك بال نقص وال زيادة وأنت ال حول لك وال قوة. -94
 عظام مججمتك ال تلتحم حىت تنزل من بطن أُمك آمناً بسهولٍة وُيسر، وال يكتمل منوها حىت يكتمل منو خمك. -91
سدك بأكمله حلياٍة جديدة ال حول لك فيها وال قوة، فتنطلق جلطة يف حلظة نزولك من بطن أُمك يُعاد هتيئة ج -91

لُتغلق ما بني األُذينني، وجلطة لُتغلق احلبل السرى، وتتفتح رئتيك، وهُتيأ معدتك الستقبال الغذاء، وتتحرك غريزة البحث 
اجتك، فال تطغى عن الطعام بني شفتيك فتلتقم ثدي أمك متصه لرتتوي بلنٍب خرج للتو بضبط خاص حسب عمرك وح

املواد الدهنية على املواد النشوية وال السكريات على املعادن والفيتامينات، بل ينزل الغذاء ترياقًا من كل داء وبناءًا 
 لعضالت وأنسجة جسدك إىل أن تقوى وتعتمد على نفسك.
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ة اليت يضخها ثديها يف أول وأُمك نفسها ال حول هلا وال قوة، فهي ال تعرف شيًئا عن مقادير املضادات احليوي -95
أربعة أيام واليت تطهر جماري جسدك كله، وال تعرف شيًئا عن اللنب اإلنتقايل الذي يظهر بعد األربعة أيام األوىل من 
الرضاعة ويستمر لعشرة أيام ويتم فيه إعداد معدتك لتقبل الدهون والكازيني، وال تعرف شيًئا عن خريطة ضبط هرمونات 

للنب بل وإنزاله عرب احللمة جملرد بكائك حىت وأنت بعيد عنها بأميال، فتعلم أنك جائع وهترول عائدًة جسدها لتخليق ا
حتملها اللهفة وحيدوها الشوق لتحتضنك، ويتقطع قلبها إذا أصابك مكروه وتفديك بعينها راضًية قانعة، فقد سخرها اهلل 

 ه على قلبها.لك حىت تقوى ويشتد عودك ، وما أمجله من تسخري وما وأحال
 عدم خلو لنب أُمك من أية مادة غذائية لشهور كاملة هو معجزة تفوق كل ما أجنزته البشرية من علٍم وفكر. -91

هل تعلم أن زميلك امللحد يؤمن أن مصدر هذا اللنب هو غدد عرقية تطورت إىل غدد لبنية ومضطر هلذا اإلميان وإال  -
 . -لكفر بإحلاده؟

وىل اليت تتفتق فيها أوعية دمك تنطلق جزيئات أوكسيد النيرتوجني لتضبط ضغط شعرياتك الدموية منذ اللحظة األ -91
وشرايينك وأوردتك فال تنفجر وال تلتصق، مع أن جزئيات أوكسيد النيرتوجني جزيئات صماء بال عقل، وتتبدد هذه 

مبا متوت وال تعرف عنها شيًئا ومع ذلك هي اجلزيئات كل عشر ثواٍن لينطلق غريها وهكذا طيلة عمرك وأنت ال تبايل، ور 
تقوم مبهمتها على أحسن وجه، وعندما اكتشف العلماء هذه اجلزيئة ووظيفتها العجيبة العظيمة قاموا بإطالق إمسها على 

 فصار ُيسمى عام جزيئة أوكسيد النيرتوجني. 9119عام 
ئة وإال لكفر بإحلاده، مع أن صدفوية عملها ال هل تعلم أن زميلك امللحد مضطر للتسليم بصدفوية عمل هذه اجلزي-

 .-يربر خط سريها داخل أوعيتك الدموية كل حلظة لضبط ضغط دمك، يف حني أهنا ال متلك بوصلة وال وعي
ختيل احلد احلرج هلرمون مثل هرمون األلدوستريون، والذي يتطلب لكل عشرة ماليني نسمة جرام واحد فقط من  -91

جرامات من هرمون  1ساب مليوين عجيب هلذا احلد، ختيل الشعب املصري كله يعيش على هذا اهلرمون، ختيل ح
األلدوستريون متأل طرف ملعقة شاي، أيًضا هرمون األدرينالني بنفس املعدل تقريًبا، إنه حد حرج ال يستوعبه العقل، لكنه 

 ضروري لُتكمل حياتك متزنًا بصحة وعافية.
ل هرمون خيرج بضبط وكمية تسمى باحلد احلرج، يتسابق العلماء ليقتفوا مقاييس هذه يف كل وظيفة مما سبق ويف ك -99

 الوظائف العجيبة وينالوا اجلوائز جملرد الرصد.
هل تعلم أن زميلك امللحد ينبهر بعقول هؤالء العلماء، وينسى خالق هذه العقول، وينسى خالق هذه اهلرومونات  -

 .-حبدودها احلرجة
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التطور مُيكن أن يُفرز وظائف حياتية متت ُمعايرهتا بدقة متناهية مثل التواصل العصيب بني الُشجريات هل تتخيل أن  -99
العصبية، والرسل الكيميائية اليت تنقل الرسائل بني العصب والعضلة فتجعلك تتحرك ومتشي وتكتب وهتز رأسك وتثين 

جزاء من الثانية منذ حلظة وصول اإلشارة إىل حتليلها ظهرك وحُترك لسانك وتبلع طعامك، وتتفادي اخلطر؛ كل هذا يف أ
إىل إعطاء القرار السليم إىل تنفيذه، وأي تباطؤ يعين وقوف الطعام يف بلعومك وبالتايل اإلختناق واملوت، أو االنتظار 

وكل نشاط حىت تأكل النار أجزاء من اجلسد قبل اختاذ القرار! لقد خلقك اهلل مبعايرة دقيقة لكل وظيفة وكل حركة 
 ﴾ سورة النمل.٨٨}صنع اهلل الذي أتقن كل شيء{ ﴿

هل تعلم أن زميلك امللحد يعرتف أن كل علماء العامل اآلن ال يستطيعون بكل ما امتلكوا من جامعات عمالقة  -
، يف حني يضطر امللحد يف نفس  1.11ومكائن جبارة أن يرفعوا درجة الوعي ألي شيء يصنعونه فوق حاجر الصفر 

 .-ظة للتسليم بأن العشوائية العقيمة يف بيئة األرض األوىل أنتجت الوعي واحلياة واإلنساناللح
هل تفكرت يومًا ماذا لو اختل هرمون واحد من عشرات اهلرمونات اليت جتري داخل دمك مبقدار جزء من املليون -91

 تيدة يف كل خلية من خالياك؟من امللليليرت، ماذا لو اختلت نيوكليوتيدة من أصل ثالثة مليارات نيوكليو 
كما نفعل ُنن اآلن مع األسالك –ختيل كل حماور أعصابك واليت تنقل اإلشارات الكهربية ُمغطاه بطبقة عازلة  -94

 منذ البدء، لئال تشرد اإلشارة الكهربية أو تضيع أو تسبب لك إزعاًجا.-الكهربية 
جة ملنظومة هائلة من التواصالت العصبية الكهربية، مث ختيل لكي تؤدي حركة واحدة بسيطة بإصبعك فإنك حبا -91

اإلفراز الكيميائي يف هناية كل وصلة والذي ينقل اإلشارة كيميائًيا لشجريات العصب التايل، مث تتحول اإلشارة إىل إشارة  
تصل اإلشارة إىل  كهربية على طول احملور العصيب اليت بدورها تعود إشارة كيميائية حلظة تبدل احملاور، وهكذا إىل أن

العضلة اليت تريد قبضها أو بسطها فتخرج بنفس القدر والقوة واإلجتاه املناسبني، مث يعاد ضبط إيقاع العضالت لو كان 
 األمر ُمركب، كل هذا يف أجزاء من األلف من الثانية.

مها ملليمرت وربع ، وحج-مليون مستقبل ضوئي  911-مليون ُعصية وخمروط  911شبكية العني البشرية هبا  -91
مليون لون، ويف العني مادة مضادة للتجمد ولذا ال تتجمد وإال أُلصيب بالعمى أهل املناطق  1امللليمرت، للتمييز بني 

 املتجمدة.
أما القرنية اليت ُتشكل أنقى وأدق عدسة يف العامل باإلشرتاك مع عدسة العني فإهنا ال حتمل أية أوعية دموية  -95

  تؤثر على الرؤية، وإمنا تتغذى من دموع العني، وحتصل على األوكسجني من اهلواء مباشرًة.لتغذيتها حىت ال
كرات الدم احلمراء تأخذ شكل كروي حىت تسرع حركتها يف جمرى الدم، وتقوم بتفريغ نفسها من كل العضيات   -91

تتفرغ فقط حلمل األوكسجني وبذلك تتسع ل -وهذا يعين أن احلياة ال عالقة هلا بالنواة -وتفريغ نفسها حىت من النواة 
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مليون جزيئة هيموجلوبني، لو قلَّ عدد الكرات احلمراء إىل النصف فقط ميوت الكائن احلي، ولو  911الكرية الواحدة ل 
 اختذت أي شكل خبالف الشكل الكروي فإن اإلنسان يعاين من األنيميا احلادة مدى احلياة.

 عني مث تقوم فجأًة مبهمة انتحارية وتقرر أن متوت لُتشكل الشعر واألظافر.خاليا الكرياتني تتخذ شكل مُ  -91
ما املربر لتتجمع ماليني اخلاليا لتكوين صمام خمرج اجلهاز اهلضمي؟ مع أنه ليس قضية حياتية، ولو كان األمر  -11

ولكنة لن ميوت. مث إن  عفويًا فصمام كهذا ال معىن له، فكل ما سيحصل هو أن الكائن لن يتحكم يف خروج الفضالت
هذا الصمام يتمتع مبيزة من أعجب ما يكون إذ ينقل للمخ إحساس خيتلف حبسب املادة املوجودة خلفه، فيعرف 

 اإلنسان ما حيتبس بداخله هل هو ريح أم براز، فيقرر التصرف األنسب بطريقة تليق بكائن ُخلق يف أحسن تقومي.
شم مثل الكلب فإنه كان سيعيش أسوأ وأتعس حلظات حياته مبجرد وجود رذاذ لو تصورنا مثاًل أن لإلنسان حاسة  -19

من البول على صنبور عربة إطفاء على بعد مئات الياردات عنه، فكل شيء موجود بَقدر }إنا كل شيء خلقناه بقدر{ 
 ﴾ سورة القمر.٤١﴿

 عام. 111ختيل لو كانت الشمس من الفحم ، فإن عمرها لن يتجاوز  -19
مليار جنيه يومًيا، أي أن كل  111ر العلماء مثن كمية الطاقة اليت تصل لألرض يومًيا من الشمس ب وقدَّ  -11

الثروات اليت مجعتها البشرية عرب تارخيها كله ال تكفي نعمة طاقة الشمس يف شهٍر واحٍد فقط، فتبارك الذي أنعم علينا 
 ﴾ سورة الفرقان.٨٠سراجا وقمرا منريا{ ﴿ هبذا السراج }تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل فيها

درجة وهي اليت تكفل الفصول االربعة ) الصيف، واخلريف، والشتاء،  91األرض تسري حول الشمس بزاوية ميل  -14
والربيع.( ومتنع بذلك حتول وسط األرض إىل صحراء حترتق يف صيف دائم ودفن مشاهلا وجنوهبا حتت ركام من الثلج. }إن 

 ﴾ سورة آل عمران.٠١٣ماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألويل األلباب{ ﴿يف خلق الس
وتعاقب الليل والنهار بنظام ثابت متقارب مناسب لبنية اإلنسان هو آية عجيبة فلو كان النهار عشرة أيام كبعض  -11

 الليل. الكواكب الحرتق كل شيء على االرض فرتة النهار، ولتجمد كل شيء على األرض فرتة
الكون جاء بنظام دقيق ممكن االستيعاب وبفضل هذا النظام الذي قام على ميزان دقيق يستطيع اإلنسان البحث  -11

والتدبر واالستفادة هبذه الظواهر يف احِلل والرتحال }وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا هبا يف ظلمات الرب والبحر قد 
 األنعام. ﴾ سورة١٧فصلنا اآليات لقوم يعلمون{ ﴿

 بل إن الفلكيني عرفوا كواكب قبل رصدها املباشر، بفضل ميزان اخللق الدقيق.
 ختيل لو مل يتم تذليل املخلوقات لنا كاحلصان واحلمار واجلمال! -15



 

 (95) 

 كبسوالت إسكات الملحدين 

لو مل ُتذلل لنا ملا قامت حضارة وال انتقلت ثقافة وال توسع عمران، فاملخلوقات الضخمة كاجلمال واخليل تستسلم لنا 
 قاد لتذليل اهلل هلا.وتن

 حاول أن ُتذلل قطة أو فأر أو حشرة!
 إن تذليل الكائنات نعمة من اهلل.

 ﴾ سورة النحل٧}حتمل أثقالكم إىل بلد مل تكونوا بالغيه إال بشق األنفس إن ربكم لرءوف رحيم{ ﴿
من دونه بل الظاملون يف ضالل هذه كانت حملة سريعة آلية من آيات خلق اهلل }هذا خلق اهلل فأروين ماذا خلق الذين  -

 .-﴾ سورة لقمان ٠٠مبني{ ﴿
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  كوريا الشمالية الدولة الوحيدة الُملحدة رسمًيا في العالم :الثانية و الثالثون لكبسولةا
North Korea is officially an atheist state 

 Stateُتصنف على أهنا دول إحلادية  -مثل كمبوديا  -كان االحتاد السوفييت وكوبا وبعض الدويالت يف آسيا 
atheism  وبعد سقوط االحتاد السوفييت واهنيار الشيوعية رمسًيا يف العامل كله أعلنت روسيا وكوبا وباقي الدويالت أهنا ،

 State atheismإال كوري ا الشمالية اليت تُعلن أهنا دولة اإلحل اد . ، ومل يبق يف العامل secular stateدول علمانية 
http://en.wikipedia.org/wiki/Atheist_state 

* ملحوظة هامة... سيحاول الكاهن امللحد العريب سريًعا أن يؤدجل املسألة سياسًيا ويعترب أن كوريا الشمالية ُتطبق اإلحلاد 
ة تعترب الشيوعية أحد أفرع التطبيق السياسي ال أكثر وأن الشيوعية أقرب لإلحلاد من من منظور شيوعي .. كوريا الشمالي

وإال فإن   -الشيوعية هي "تطبيق للداروينية يف العلوم االجتماعية".  Plekhanovيقول ]بليخانوف[  -الرأمسالية 
ناعية الرأمسالية .. وتقوم بتجربة النظام كوريا ُتطبق كل األنظمة اإلقتصادية والسياسية .. وتوجد هبا منطقة كايسونج الص

 .. فال ميكن أدجلة املسألة سياسًيا . 9119الرأمسايل منذ عام 
 اآلن كوريا الشمالية هي دولة اإلحلاد الوحيدة على وجه األرض وإليكم شيء من أخبارها:

 مللحدة كوريا الشمالية:الدولة الوحيدة اليت تعمل بالنظام الطبقي رمسًيا يف العامل هي الدولة الوحيدة ا
، وهو نظام فرز طائفي طبقي  Songbunيتم فرز الكوريني الشماليني إىل ثالث جمموعات يف نظام يُعرف بالسوجننب 

عادين 11٪ طبقة املرتددين 91طبقة املوالني  -شديد احلدة 
ُ

وهذا الفرز هو الذي حيدد فرص العمل  -٪ 91٪وطبقة امل
 مية الغذاء اليت يتم تلقيها ونوع املسئولية اليت تُلقى على عاتق الشخص .الساُنة لألجيال الصاعدة وك

http://en.wikipedia.org/wiki/Songbun 
ووفًقا للهيومن رايتس ووتش فإن األنشطة الدينية مل تعد موجودة يف كوريا الشمالية، كما أن احلكومة ترعى اجلماعات 

 ... ولذا فاألقليات الدينية هبا هي األكثر اضطهادا يف العامل ... الدينية فقط لتحاول خلق وهم احلرية الدينية
ال يوجد يف كوريا الشمالية سوى أربع كنائس، وال يوجد هبا كاهن رمسي واحد..... الذي يدير القداسات هم أعضاء من 

 جلنة احلزب .
http://www.hrw.org/legacy/english/docs/2004/07/08/nkorea9040.htm 

يُعترب االحتفاظ بأي كتاب ُمقدس جرمية وفق القانون الكوري الشمايل ويَنص القانون على أن أي سخص حيتفظ ورمسًيا 
بأي نسخة من كتاب مقدس يتم إعدامه يف ميدان عام ويشهد هذا اإلعدام اآلالف من الكوريني حيث جيري اإلعدام 

 غالًبا يف مالعب كرة القدم .
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 /http://arabic.rt.com/news/633358املصدر : 
 إعدام أي شخص ميتلك كتاب ُمقدس فورًا يف دولة اإلحل اد كوريا الشمالية 

ذت قرابة  حكًما باإلعدام علًنا يف شهر  11أفادت صحيفة "جونغ إنغ البو" الكورية اجلنوبية بأن كوريا الشمالية نفَّ
 مدن. 5وحده، وذلك يف  9191نوفمرب

أشخاص يف ملعب كرة قدم، على مرأى  1علين يف مدينة ]وانسان[ نُفذ حبق كما تؤكد الصحيفة أن حكم اإلعدام ال
 آالف مواطن من بينهم أطفال. 91ومسمع 

ويضيف املصدر ذاته بأن األحكام باإلعدام صدرت حبق العشرات بسبب االحتفاظ بالكتاب املقدس، وهي جرائم وفق 
 القانون الكوري الشمايل.

 /http://arabic.rt.com/news/633358املصدر : 
 إعدام أي شخص حياول أن يُغري فلسفته املادية إىل فلسفة مادية أُخرى يف دولة اإلحل اد كوريا الشمالية :

مت إعدام العشرات  9191يتم اإلعدام فورًا ملن يستمع إىل ثقافة كوريا اجلنوبية أو ثقافة الغرب، حيث إنه يف شهر نوفمرب 
 ري اجلنويب وهو نشاط حمظور متاًما يف كوريا الشمالية . الهتامهم مبشاهدة التلفزيون الكو 

 فاإلعدام كان بسبب مشاهدة برامج تلفزيونية كورية جنوبية أُدخلت سرًا مسجلة على أقراص فيديو او ذاكرة يو اس يب .
 واعترب مسؤول ان "النظام يبدو كأنه خيشى إمكانية تبدل عقلية الناس وحياول إخافتهم".

 ولة اإلحلاد الوحيدة يف العاملهذه هي صورة د
 عبادة الفرد:

كان نتيجة إحلاد الدولة توجه اجلماهري اليت تفتقر إىل القيمة العليا وتبحث عن املغزى الروحي وتعاين وخز الفطرة إىل 
مؤسس الدولة  -، حيث تتم بطريقة غري رمسية عبادة ]كيم إل سونج[  cult of personalityإعالن عبادة الفرد 

وقد بث التليفزيون الرمسي الكوري الشمايل سجود اجلماهري لتمثال من الربونز لكيم ايل سونغ، وبثت مشاهد -ورية الك
وما زالت عبادة الفرد ُمسيطرة على الوعي  -الرئيس الثاين لكوريا الشمالية  -مماثلة يف أعقاب وفاة كيم جونغ إيل 

الرئيس الكوري الشمايل هي واحدة من العطالت العامة األكثر أمهية يف اجلمعي للكوريني الشماليني .. أيًضا عيد ميالد 
 البالد.

http://en.wikipedia.org/wiki/North_Korea%27s_cult_of_personality 
 عام من اإلحل اد  11لكن ما هي حُمصلة 
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الرمسي لكوريا الشمالية ميكن بعد ستني عاًما من انقسام الكوريتني الشمالية واجلنوبية وبعد ستني عاًما من اإلحلاد 
 مالحظة التايل :

 مليار دوالر ...  944.1مليار دوالر، بينما ميزانية جارهتا كوريا اجلنوبية  1.4ميزانية كوريا الشمالية 
 مليار دوالر ..  114مليار دوالر، بينما صادرات جارهتا كوريا اجلنوبية  9.9صادرات كوريا الشمالية 

 http://www.youtube.com/watch?v=BBlWZz99p9sاملصدر: 
 خزي وعار هو حُمصلة اإلحل اد املادي الدوغمائي .

 ُأصيبت كوريا الشمالية مبجاعة راح ضحيتها قرابة مليون نسمة . 9111ويف عام 
 من قوة الثانية 111على  9ختيل دولتني بنفس القوة تنفصالن وبعد نصف قرن فقط ونتيجة إلحلاد إحدامها تصري قوهتا 

... وميوت مليون بسبب اجملاعات هبا مع أهنا دولة ذات تسليح عمالق .. ما الذي يفعله اإلحلاد باألدمغة ؟ كيف 
يتحول اإلحلاد إىل هذا البؤس والشقاء والكراهية لكل شيء واحلقد على كل شيء واخلوف من كل شيء وهذا هو عنوان  

 أن تدمر دولة مثل كوريا هذا التدمري الرهيب؟.؟؟كوريا الشمالية اآلن ..كيف ملنظومة فكرية كاإلحلاد 
 ُتصنف كوريا الشمالية حالي ًاعلى أهنا طليعة الفشل يف كل شيء 

ألف معتقل سنويًا  911أسوأ دولة يف سجالت حقوق اإلنسان، أكثر دول العامل اعتقااًل لألفراد بالنسبة لعدد السكان 
 يعانون أسوأ ظروف ميكن ختيلها على اإلطالق. 

 www.amnesty.org/en/region/north-korea/report-2011املصدر : 
 % من سكان الشعب الكوري الشمايل يف ستة معتقالت عمالقة فقط ألهنم ليسوا ُملحدين .9حيث يوضع 

-www.amnesty.org/en/library/asset/ASA24/001/2011/en/2671e54fاملصدر : 
1cd1-46c1-96f1-6a463efa6f65/asa240012011en.pdf 

 آالف ُمعتقل كل عام  91ميوت 
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2012/04/04/2012040401146.ht

ml 
 وأكثر دول العامل كبًتا للحريات  أكثر دول العامل تطبيًقا لعقوبة اإلعدام اجلماعي

 هذا هو اإلحلاد وهذه هي دولته .
تاريخ كوريا الشمالية يف اإلحلاد هو تاريخ البؤس والشقاء والتعاسة إهنم يُعدمون فورًا أي صاحب دين، يعدمون فورًا مبجرد 

ها مليون نسمة مع أن هبا تسليح تغيري الثقافة، أسخف وأغىب دولة يف العامل، يف جماعة واحدة منذ عقد واحد ميوت في
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عمالق، إهنا دولة السالح والقتل والقمع واإلبادة والتاريخ األسود واجملاعة واحلقد على كل شيء واخلوف من كل أحد 
 وكراهية كل أحد، هذا هو اإلحلاد وهذه هي دولته الوحيدة يا من تُبشرون باإلحلاد يف بالدنا .

قدون على اجلميع .. أكرب تسليح يف العامل كان من نصيب أكثر دول العامل إحلاًدا يكرهون اجلميع وخيشون اجلميع وحي
 ... ألهنم كارهون للجميع وخيافون من اجلميع .

 انظر للفرق بني تسليح كوريا الشمالية واجلنوبية :
 جندي. 9111111يوجد يف اجليش الكوري الشمايل مليون ونصف املليون جندي 

 جندي. 15111ألف جندي  15اجلنويب  بينما يف اجليش الكوري
 مع أن عدد سكان كوريا اجلنوبية ضعف كوريا الشمالية .

 أكرب عدد من اجلنود يف العامل مقارنة بعدد السكان يوجد يف الدولة الوحيدة امللحدة يف العامل .
 هذا هو اإلحلاد 

 هذه هي دولته.
 الدولة اجملنونة كوريا الشمالية
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 الهوس الجنسي عند العرب؛ ُأسطورة يُروِّج لها اإلعالم ويطير بها الملحد الثالثة و الثالثون: لكبسولةا
 ! الخبيث

 ويستدل اإلعالم ب:
 أكرب نسبة حترش يف العامل توجد يف مصر. -9
 يف جوجل. sexالدول اإلسالمية أكثر الدول حبثاً عن كلمة  -9
 اإلسالمي، مصدر رئيس هلذا الُسعار اجلنسي.الكبت املوجود يف العامل  -1

 الرد : 
رة ودعاية محقاء، يروج هلا مالحدة خبثاء، وإعالم عميل، ومسلمون ُسذج.  اهلوس اجلنسي عند العرب، ُأسطورة قذِّ

 الذي أصبح -وامليل اجلنسي يف أصله غريزة طبيعية خلقها اهلل وجعلها دافعًا للحفاظ على النسل، لكن منط حياتنا 
صار يفرتض يف حياة كل شاب عريب بضع سنني يقضيها يف اللهو احلرام قبل أن يظفر بنكاٍح صحيح،  -ُمقلدًا للغرب

ومع هذا كان رادع الدين يف بالدنا العربية ميثل حائط صد جوهري ضد الزنا واالغتصاب والشذوذ، فلوال الدين كما يقول 
 فولتري لسرق اخلادم وخانت الزوجة.

 االغتصاب :
الدول اإلسالمية، وأقل دول العامل ارتكابًا لفاحشة الزنا  -بفضل اهلل-ولذا فأقل دول العامل هوسًا باجلنس احلرام، هي 

على اإلطالق هي الدول اإلسالمية، وأقل دول العامل ارتكابًا لفاحشة الشذوذ اجلنسي على اإلطالق هي الدول 
 بلدان اإلسالمية حصرياً.. اإلسالمية، ولذا فأقل معدالت اغتصاب توجد يف ال

 وهذه قائمة بالدول اليت توجد هبا أعلى معدالت اغتصاب يف العامل بالرتتيب 
 فرنسا 

 أملانيا
 روسيا 

 السويد 
 األرجنتني

 بلجيكا
 الفلبني
 أسبانيا
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 شيلي 
 ليسوتو 

http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes 
 دول العامل ارتكاباً لالغتصاب على اإلطالق وتأيت يف ذيل القائمة ..أما الدول اإلسالمية فهي أقل 

 وتكاد ختلو الدول التالية من جرمية االغتصاب متاماً.. 
 باكستان

 السعودية 
 اليمن 

http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes 
 التقانة، وليس بالدول اإلسالمية.إذن اهلوس اجلنسي قرين حصري بالدول الغربية العلمانية عالية 

اهلوس اجلنسي قرين حصري بالدول الغربية العلمانية عالية التقانة، وليس بالدول  -بفضل اهلل-نُكرر مرًة أخرى 
 اإلسالمية.

 مرض اإليدز :
صيب مليون نسمة يف العامل، والذي يُ  11الذي يعاين منه  -الرجم اإلهلي  -AIDSومن دالئل ذلك أن مرض اإليدز 

سنوياً مليونني ونصف من البشر، يوجد بأقل معدالته على اإلطالق يف الدول اإلسالمية، وتكاد الدول اإلسالمية تكون 
 خالية بأكملها من املرض باستثناء بعض املهاجرين للدول األوربية وأمريكا.

 والبوسنة واهلرسك وتركيا وأندونيسيا اخلليج العريب -و يعاِدل تواجد اإليدز الِصفر تقريبًا يف أغلب الدول اإلسالمية 
 . -ومصر وليبيا والعراق وأفغانستان وتركمانستان، إخل..

 الشذوذ اجلنسي:
مُخس اجملتمع الغريب من الشواذ  -%من الغربيني شواذ جنسيًا 91فإن  Homosexualityأما عن الشذوذ اجلنسي 

- . 
http://en.wikipedia.org/wiki/Homosexuality 

% من الغربيني يتقبلون فكرة الشذوذ 11دولة، حول قبول فكرة الشذوذ اجلنسي تبني أن  11مسح إحصائي مشل ويف 
 % .9اجلنسي... يف حني أن النسبة يف الدول اإلسالمية ال تتجاوز 
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http://www.pewglobal.org/2013/06/04/the-global-divide-on-
homosexuality/ 

نية عالية التقانة احلدود يف اهلوس اجلنسي، وصارت تطاِلب رمسياً بإتاحة الشذوذ اجلنسي بني بل لقد جتاوَزت الدول العلما
اليت تُنادي بإلغاء حاجز السن بني الشواذ  NAMBLAالرجال واألطفال، وظهرت مجاعات كربى مثل النامبال 

اجتماعات تُعقد شهريًا بصفة منتظمة جنسًيا ... وبالفعل املنظمة ناجحة تنظريياً، وللمنظمة اجتماع سنوي بنيويورك و 
 بالواليات املختلفة .

The North American Man/Boy Love Association NAMBLA 
ومن عجائب ما يُذكر أنه يف حرب اخلليج الثانية كانت التعليمات املباشرة للجنود األمريكان، إذا رأيت سعوديني ُيشبِّك 

 أحدمها يف يد اآلخر فهذا طبيعي عندهم.
https://www.youtube.com/watch?v=M_CX-JjGFO8 

 ويف سويسرا يسري اإلجتاه رمسياً اآلن، ُنو تفعيل قوانني تُبيح زنا احملارم.
 هل ما زال امللحد ُمقتنعاً بُأسطورة اهلوس اجلنسي عند العرب؟

 لكن ماذا عن أكرب نسبة حترش يف العامل توجد يف مصر ؟
ين العرب والعلمانيني العرب، ألن التحرش مل يُعرَّف عامليًا حىت اآلن، ففي مصر هذه أحد أكاذيب وتلفيقات امللحد

تعمدة فأصحاهبا 
ُ

النظرة واإلبتسامة من دالالت التحرش وُيصنَّف أصحاهبما يف قوائم املتحرشني جنسياً، أما املصافحة امل
يوصف الفجور بأنه لباقة يف التعاطي مع اجلنس ُمطلوبون للعدالة، وبداهًة السقف يف الدول األجنبية مرتفع جداً، ورمبا 

 اآلخر، فكيف توضع هكذا إحصاءات دون حتديد دالالت واضحة ؟ 
وإذا نظرنا للتحرش اجلنسي يف العامل فإن السويد كالعادة تأيت يف املرتبة األوىل بنصيب األسد، ويف أُسرتاليا وحدها تبلغ 

 بليون دوالر . 99تكلفة التحرش اجلنسي
http://www.thelocal.se/20090427/19102 

 يف جوجل. sexأما خبصوص أن الدول اإلسالمية أكثر الدول حبثاً عن كلمة 
 99مليون امرأة أجنبية، ُتِدر حوايل  1مليون موقع، يعمل هبا حوايل  4.9يبلغ عدد املواقع اإلباحية على شبكة األنرتنت 

قائمة أكثر البلدان امتالكًا لصفحات جنسية، تليها أملانيا، مث اململكة مليار دوالر أمريكي، تأتى الواليات املتحدة يف 
املتحدة، مث اسرتاليا واليابان وهولندا مث روسيا وبولندا وأسبانيا، وهذه املواقع رحبية يف املقام األول وبالتايل هي ُموجهة رأساً 

 ُنو املستهلك األوريب واألمريكي. 



 

 (103) 

 كبسوالت إسكات الملحدين 

 مليون موقع = الصفر أو أقل قلياًل. 4.9املواقع العربية اإلباحية أمام ولسنا حباجة إىل إثبات أن نسبة 
ولن ندفن رؤوسنا يف الرمال ونقول إنن ا ال نتعاطى مع هذه املواقع األجنبية، فنحن بشر وأصحاب غرائز وذنوب، خاصًة 
وأن الفئة العمرية اليت تتعامل مع اإلنرتنت يف البلدان العربية هي الفئة الشبابية، لكن فرق جوهري بني َمن يرى أن تصفح 

 ويرتبح من خالهلا، وبني َمن يعتربها خصلة دنية يستغفر اهلل بعدها وينوي أال يعود.  املواقع حق جتب الدعاية والرتويج له
يف جوجل، جتاهلت املواقع العربية  sexوعندما حبثت أنا يف مسألة أن الدول اإلسالمية أكثر الدول حبثًا عن كلمة 

اضي يف ثالث بلدان عربية وهي مصر الصفراء، واجتهت رأسًا إىل جوجل، أحبث داخله عن أهم نقاط البحث للعام امل
 والسعودية واإلمارات، وكانت النتيجة: 

 مصر
 borsayed indicantsأحداث بورسعيد  -9
 higher elections commisionاللجنة العليا لإلنتخابات  -9
 ١٣٠١تنسيق اجلامعات  -1
 .tahrir sqrميدان التحرير  -4
 noor partyحزب النور  -1
 Bormaبورما  -1
 justice and freedom partyاحلرية والعدالة  -5
 Mubarak trialحماكمة مبارك  -1
 Presidential electionsإنتخابات الرئاسة  -1

 .development projectمشروع النهضة  -91
 السعودية 

 students resultsنتائج الطالب  -9
 insuranceالتأمينات  -9
 Arab idolعرب ايدول  -1
 Ramadan episodes 2012 ١٣٠١مسلسالت رمضان  -4
 Mohammad Mursiحممد مرسي  -1
 Riyadh Explosionإنفجار الرياض  -1
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 Bormaبورما  -5
 free Syrian armyاجليش السوري احلر  -1
 Shura counselجملس الشوري  -1

 Sandi stormاعصار ساندي  -91
 اإلمارات

9- Gangnam Style 
9- iPad  
1- Olympics 2012 
4- Samsung Galaxy S3  
1- The Avengers 
1- Skyfall 
5- Hurricane Sandy 
 Ramadan episodes 2012 ١٣٠١مسلسالت رمضان  -1
1- KONY 2012 

 Syrian Revolutionالثورة السورية  -91
arabcrunch.com/2012/12/top-google-search-trends-in-egypt-uae-and-

saudi-arabia-in-2012.html 
 أما عن الكبت املوجود بالعامل اإلسالمي، وأنه مصدر رئيس هلذا السعار اجلنسي .

فأكثر الدول إباحيًة فقد تبني يف ثنايا هذا املقال مدى سخافة تلك اأُلسطورة اليت تربط بني الكبت والُسعار اجلنسي، 
هي أكثرها ُسعارًا يف اجلنس على اإلطالق، وأقلها إباحية هي أقلها ُسعاراً، وقد أثبتت دراسات الطب النفسي السلوكي 

 أن ضبط الغرائز يؤدي إىل هتذيبها، يف مقابل أن إفالهتا جيعلها تتحول إىل فيضان كاسح.
لون شيوع الفاحشة يف بالدنا وال أدري كيف انقلبت اآلية عند امللحد والعلماين  وصاروا يُ ّروجون للعكس، رمبا هم يؤمِّ

 اإلسالمية، فيكذبون من أجل ذلك وخيرتعون أسطورة الربط بني الُسعار والكبت .
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% من الربيطانيني يقيمون عالقة 49دقائق، و 1فِطبقًا لطب النفس السلوكي فإن الرجل األوريب يُفكر قي اجلنس كل 
% من األمريكيني يقيمون عالقات غري شرعية )أي مع غري أزواجهم ( 11يف نفس الوقت، بينما  مع أكثر من شخص

! 
 http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/177333.stmاملصدر :

 ويف أمريكا وحدها يقتل اإلجهاض أكثر من مليون طفل سنوياً.
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm 

حاولت فرنسا منذ فرتة قريبة تقنني أوضاع بيوت الدعارة هبا، خرجت ثورة كربى، وأَغلقت العاهرات الشوارع،  وعندما
رع أن ينزل على رغبة العاهرات، ويف إسرائيل أكرب  sex is workو  sex=workورفعن الفتات  ُشِّ

واضطر امل
املظاهرات يف اخلمسني عاًما األخرية هي حصرية للشواذ جنسيًا ولطلباهتم اليت ال تنتهي، وأكرب نسبة من التظاهرات يف 

ثلي، أما ُمظاهرات الُعراة فال أوربا وأمريكا متعلقة مباشرًة برغبات جنسية وطلبات زيادة وجبات إباحية، أو تسهيل زواج مِ 
 تكاد ختلو منها مدينة أوربية، ومؤخراً مسحت السويد رمسياً حبق اإلستمناء يف األماكن العامة.

 اخلامتة 
وهكذا يتبني لنا فداحة خطأ تلك اأُلسطورة اليت تربط بني اهلوس اجلنسي والعرب، أو بني اهلوس واملتدينني، إهنا أُسطورة 

غفلني.ذائعة الصّيت، و 
ُ

 اسعة االنتشار، مقبولة لدى قطاع عريض جداً من الُسذَّج واحلمقى وامل
إن القاعدة الفطرية البدهية اليت خنرج هبا من هذا املقال، ومن اإلحصاءات الرمسية اليت أوردناها، ومن املسح السلوكي 

 جه وبطنه، أكثر مما يُقاد من عقله وضمريه".ألخالقيات اجملتمعات تتلخص يف أن "املرء إذا هوى ديُنُه فإنه يُقاد من فَ رْ 
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 !الوعي يدمغ اإللحاد :الرابعة و الثالثون لكبسولةا
أدق الكائنات احلية على اإلطالق يقودها الغرض واهلدف والغاية، وتتمتع بالوعي و حتليل املعلومات مث إعطاء رد فعل 
بِناًءا على تلك املعلومات، مثاًل األميبا وحيدة اخللية لو جاء جبوارها ِغذاء متحرك فإهنا تلف أذرعها حوله حبذر حىت ال 

 فإهنا تلتصق به دون احرتاس.  –ُحبيبة نشا  –ال يتحرك  يهرب، يف حني لو كان الغذاء ثابًتا
 واألميبا كائن وحيد اخللية بال مخ وال عني وال أعصاب وال حواس.

و البويضة بعد ختصيبها تُعربِّ عن استقالهلا البيولوجي ويكون هلا وعي وإحساس حبقيقة أنه ميكنها التفاعل مع بيئتها، 
يفوق يف عددها جنوم جمرة درب التبانة، و لديها القدرة على تلقي املعلومة ومعاجلتها  وتبدأ يف اإلنقسام الذايت خلاليا
 والتفاعل باستقالل مع املعلومة.

ال ميكن أن يبلغ الكمبيوتر مهما اشتد تعقيده أبسط درجات الوعي يف كائن وحيد اخللية كاألميبا، ومع ذلك عملية 
ويف حدود زمان ومكان، أما اخللية األولية كاألميبا اليت تفوق يف كل عضية  تصنيع الكمبيوتر عملية واعية وذكية للغاية

من عضياهتا أعلى الكمبيوترات تعقيًدا بل رمبا ال جمال للمقارنة، ألن نسبة وعي أذكي الكمبيوترات على اإلطالق 
ان، والذكاء ، ومع ذلك املطلوب أن ُنصدق أن العشوائية أنشأت األميبا واإلنس I.Q.=ZEROتساوي صفر، 

اإلنساين مل يستطع أن يُنشيء أبسط صور الوعي، إهنا أضيق حدود السذاجة إن استطعت ابتالعها ابتلعت بعد ذلك 
 أي شيء.

 إنه السؤال املفصلي واجلوهري، بني الدين املنطقي واإلحلاد العبثي .
ى اإلحساس باملعلومة ومعاجلتها، وإخراج رد اإلحلاد ال يطرح أجوبة بل يزيد املشكلة تعقيًدا، فال مربر مادي للقدرة عل

ذاتية التنظيم والتنسيق، ذاتية  –فعل ذكي، كما عند أي كائن حي، وال مربر مادي للتكامل على كل املستويات 
، ال مربر مادي لإلدراك والوعي والقيمة واهلدف والغاية، بل ال مربر مادي للحياة نفسها بوصفها كينونة -اإلنضباط 

ال ميكن لوصالت عصبية أن تُفرز القيمة واهلدف واجلمال والغاية واحِلس األخالقي واإلمتنان للوجود واحلياة، مستقلة، 
 والشعور بالسمو والكيان، والقيمة واحلرية، إن هناك وعي أعمق يؤثر على سلوك هذه األسالك العصبية.

ك شخص حتبه أنه حيبك ساعتها سُيفرز جسدك ليست هناك آلية مادية لتشرح املعىن والوعي يف حياتنا، إذا قال ل
اإلندورفني والدوبامني، يف حني لو قررت اإلنفصال عنه وقال لك أنه حيبك ساعتها سيفرز جسدك الكورتيزول 

 واألدرينالني، املعين والوعي هو الذي يقرر السلوك املادي وليس العكس .
شبكية عينك وتصنع صورة ثالثية األبعاد للواقع من ليست هناك آلية مادية لتشرح كيف تصطدم فوتونات الضوء ب

 حولك داخل خاليا خُمك املظلمة؟ إهنا عملية ال يوجد للعلم إجابة عنها .. إهنا الوعي.. إهنا احلياة نفسها.
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 املادية لن جتيب عن معىن وجودنا، فالوعي ال يفهمه إال الوعي، هلذا ُنتاج إىل الدين، باملنطق العلمي والعقلي نفسه
 الذي احتجنا به إىل املادية.

احلائز على نوبل يف وظائف املخ أن الوظائف العقلية ال عالقة هلا من  Roger Sperryوقد أثبت د. روجر سبريي 
 قريب أو بعيد باملخ املادي وهي فقط قد تستعمله كآلة .

ىل القول بطبيعة غري مادية احلاصل على نوبل يف الطب" أجدين مضطرًا إ John C. Ecclesيقول السري جون إكلز 
 لذايت وعقلي، طبيعة تتفق مع ما يسمونه الروح." 

، كتاب يشي عنوانه بأبعاد القضية  Karl Popperوقد وضع جون إكلز مع فيلسوف العلوم األشهر كارل بوبر 
 ". The Self and its Brainوعنوان الكتاب" الذات واملخ التابع هلا 

احلاصل على الدكتوراة يف حبوث املخ ، أن هناك جوهر غري مادي يتحد  Robert L.Kuhnويعرتف روبرت كون 
 باملخ ليفرز العقل، وال مفر من اعتباره الروح اليت يتحدث عنها املتدينون .

يف كتاب التصميم  co-authorالفيزيائي الشهري واملشارك  Leonard Mlodinowويعرتف ليونارد ملدينوف 
 أن الوعي والعقل غري ماديني . 9191العظيم مع ستيفن هاوكنج 

https://www.youtube.com/watch?v=WGvzheu1JQA 
والعقل هو مناط التكليف ويوِجب على صاحبه النظر واالستدالل والقيام مبا ُكلف به، وميثل العقل ميزة فريدة وضعها اهلل 

ت حُماكمة وال ُوضع دستور وال عز وجل يف اإلنسان؛ به يعرف مث يعمل، ومن هنا كانت مسئولياته، ولوال  العقل ما صحَّ
 ُعرف حق من باطل، وِمن هنا ُنن لسنا خُمريين يف رفض التكليف اإلهلي، طاملا متتعنا بالعقل.
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 .دولة السويد؛ أيقونة الملحدين العرب، من أجل نظرة أكثر عمًقا الخامسة و الثالثون: لكبسولةا
بتسوانا وناميبيا وجامبيا وموريشيوس والسنغال كلها دول أفريقية تُدار بأنظمة ليربالية علمانية رأمسالية دميوقراطية متاًما منذ 
عشرات السنني، لكن مبا أهنا من أفقر وأحقر دول العامل، لذا لن يذكرها امللحد العريب، بل سيتعامل مع هذه الدول 

 وكأهنا غري موجودة. 
يا األفريقية، تعمل بالدستور األمريكي مباشرًة، وعملتها الدوالر، وهبا جملس شيوخ وجملس نواب منذ أكثر من دولة ليرب 

يرقصون الشارلستون ويأكلون لبان تشكلس  -نصف قرن من الزمان، وهي علمانية ليربالية عتيقة، وأهلها ليرباليون جًدا 
 ة كأفقر دول العامل على اإلطالق.ومع ذلك دولة ليربيا ُمصنف -ويرتدون أحذية نايكي

 امللحد العريب أيضاً، سيتجاهل هذه الدولة.
م لك إال بعض النماذج الغربية اليت يرى أن صورهتا مشرقة دائماً، وطبًعا البد أن تكون مشرقة دائًما  امللحد العريب لن يُقدِّ

 قد الدويل.عام من صندوق الن 11عام من االستعمار، و 111ألن ثرواهتا جاءت نتيجة 
ويف الغالب يكون تركيز امللحد العريب املعاصر على دولة السويد، ولذا ُنن يف هذا املقال ننظر إىل هذه الدولة بشيء من 

 احليادية .. وال ندعي كل احليادية.!!
 يقول امللحد : دولة السويد من أكثر دميوقراطيات العامل جناحاً .

ملكية دستورية، حيكمها امللك كارل السادس عشر غوستاف، واحلكم وراثي يف هذا صحيح لكن السويد إىل اليوم دولة 
 السويد.

وهذا يعين أن مقياس القيادة واحُلكم والسيادة يف السويد يكون للدم، وال عالقة للملكية يف السويد برجاحة العقل أو 
 والده كان ملكاً، ال أكثر . االختيار، أو ما تفرزه الصناديق، بل امللك يُنصب على العرش مدى احلياة ألن

  9194يقول امللحد: دولة السويد من الناحية العسكرية دولة حمايدة متاماً، وآخر حرب دخلتها كانت عام 
، وكانت حيادية يف احلروب 9194السويد بالفعل مل تدخل حرب منذ آخر محلة عسكرية شنتها على النرويج عام 

 العاملية.
يف واقع األمر أنانية مفرطة، وإيثار للذات، ألن األوىل أن تتدخل السويد لتمويل احلرب على وهذه ظاهريًا ميزة، لكنها 

 هتلر، وإيقاف جرائمه.
لكن املفاجأة العجيبة، اليت ال يعرفها امللحد العريب أن السويد مسحت للنظام النازي باستخدام سككها احلديدية لنقل 

ب من منامجها اليت تقع يف مشال البالد، بل إن ِعماد الصناعة العسكرية النازية اجلنود والعتاد، وأمدت هتلر باحلديد والصل
 اعتمد بشكل أساسي وجوهري على حديد السويد. 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_iron_mining_during_World_War_II 
Koblik, pp. 303–313. 

 هي من أقل دول العامل جرمية.يقول امللحد: دولة السويد يكفي أهنا دولة مستقرة، و 
 وهذا خطأ رهيب، ألن معدالت اجلرمية يف السويد مرتفعة للغاية.

 ومعدالت االغتصاب يف دولة السويد هي األعلى عاملياً، حيث تأيت يف املرتبة الرابعة بعد فرنسا وأملانيا وروسيا.
http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes 

 كانت دولة اإلغتصاب الرمسية يف أوربا.  9111يف عام والسويد 
According to a 2009 European Union study, Sweden has one of the highest 

rates of reported rape in Europe 
http://www.thelocal.se/20090427/19102 

 9111تكاب مليون ونصف جرمية يف العام مليون نسمة، مت ار  1أما خبصوص اجلرمية فدولة السويد اليت يوجد هبا 
 وحده، مما جيعلها من أكثر دول العامل جرمية، ومعدالت اجلرمية يف السويد ترتفع باضطراد يف السنوات اخلمس األحرية.

 http://en.wikipedia.org/wiki/Crime_in_Swedenللمزيد : 
 يقول امللحد : السويد دولة الرفاهة االجتماعية .

 ُنسلِّم به ... لكنها تأيت يف التصنيف العاملي بعد قطر والكويت .وهذا 
% من دخل الفرد، فإن الدخل 11بل وحبساب قيمة الضرائب الرهيبة اليت تفرضها على مواطنيها واليت تبلغ قرابة 

 احلقيقي للفرد يصبح أقل كثرياً مما يبدو عليه ظاهرياً.
من دخله بعد الضرائب، وال تزال الضرائب يف السويد قرب ضعفها يف ٪  41وحيصل العامل العادي يف السويد على 

 الواليات املتحدة.
 والعجيب أن دولة السويد ُتصنف على أهنا واحدة من الدول األعلى يف معدالت االنتحار على مستوى العامل .

أصحاب أعلى معدالت انتحار يف  وطبقًا ملقال النيويورك تاميز " فإن السويد والدمنارك دول الرفاهة االجتماعية، مها
 العامل"

well.blogs.nytimes.com/2011/04/22/happiest-places-post-highest-suicide-
rates/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_in_Sweden 
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 يقول امللحد: السويد تقريباً دولة ملحدة.
% من الشعب السويدي مسيحيون، إىل جانب 15فإن  9199وهذا أيًضا خط أ شديد، حيث إنه طبقًا إلحصائية 

% يؤمنون بوجود خالق، ونسبة ترك املسيحية بالفعل يف ارتفاع ليس يف السويد وحدها، وإمنا يف 91% مسلمون، 1
االحتاد األوريب كله، ألن الصورة اليت تقدمها املسيحية لإلله جتعل النسبة يف ارتفاع باضطراد، وهذا ال عالقة له باإلحلاد 

 لذي يتشوق إليه امللحد العريب، والذي يعين إنكار الصانع.ا
https://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?di=978164 

 يكفي أن السويد ما زالت ملكية، والصليب هو رمز َعلمها الرمسي.
 يقول امللحد : اترك كل هذا جانباً، يكفي أن السويد تستقبل الالجئني وتفتح ذراعيها للجميع.

جردة، وأي دولة يف العامل ال تفعل هذا األمر من أجل سواد عيون أو 
ُ

اًل : هذا يدور يف إطار املصلحة والنفعية امل
ألف  911املهاجرين، وإمنا من أجل الرحبية، ومن أجل تصدير صورة مشرقة لنظامها وحكومتها، فكندا تطلب قرابة 

 ط للحصول على جنسيتها قرابة نصف مليون يورو .دوالر، وكذلك اسرتاليا، وبعض دول االحتاد األوريب تشرت 
ألف يورو إىل حكومة مالطا كمنحة ال تُرد ، وبلغاريا تعرض جنسيتها  111وللحصول على جنسية مالطا، يلزم دفع 

 911ماليني يورو يف العقارات، وأرخص اجلنسيات سان كيتس ب 91ألف يورو، والنمسا تطلب استثمار  111مببلغ 
 ألف يورو. 911نسية الدومينيكان ب ألف يورو، وج

http://www.cnbc.com/id/101198433 
ل مبالغ من املهاجرين أكثر من تلك اليت تصرفها عليهم، ومبا يعادل اآلف  ثانياً: السويد تقع يف خانة الدول اليت حُتَصِّ

 OECDالكرونات سنويا، وفقاً ملنظمة التعاون والتنمية. 
دولة يكلفون بلداهنم املضيفة مبالغ إضافية،  95جري مخس دول أوربية فقط من أصل ال  وأوضحت دراسة حديثة أن مها

تأيت أملانيا اليت حتتضن شرحية واسعة من املهاجرين يف املقدمة، لكن حىت تلك الزيادة يف التكلفة حُتسب بسبب معاشات 
حلرب العاملية الثانية، إذ أوضحت الدراسة، أنه يف حال التقاعد العالية اليت تصرفها أملانيا للقادمني من أوربا الشرقية بعد ا

جرى استثناء تلك املعاشات الضخمة من املبالغ اليت تصرف على املهاجرين، فإن النتيجة ستكون زيادة مالية كبرية يف 
 ميزانية املانيا.

http://alkompis.se/news/swedish/6435/ 
صري املعادي لألجانب ومنذ سنوات عدة إىل إجراء حتقيق حكومي يف ويف السويد يدعو حزب سفاريا دميوكراتنا العن

 اهتامات تتعلق باملبالغ املالية اليت تتكلفها سياسة اهلجرة يف السويد.
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 كوة العلم التجريبي الضيقة :السادسة و الثالثون لكبسولةا
التصور املغلوط للعقل، يسعى إلقناعنا بأن النطاق إن االستبداد املعريف للعلم الطبيعي التجرييب ولغالة املوضوعية وضحايا 

املعريف للوجود املنطقي العلمي التجرييب هو أساس كل ما ُنتاجه من حق، وأن كل معرفة تزعم االتصال بغري ذلك النطاق 
ر أو تتخطاه مهما دعت احلاجة إليها وأقبل الوعي عليها، هي أساس كل وهم، وجيب أن نقتلها يف مهدها أو أن ندي

 ظهورنا هلا إن مل نقدر على قتلها.
 -لكن عندما ُنت العلم كوته الضيقة اخلاصة به اعرتف بالعجز عن معاجلة األسئلة الناشئة عن صلة الوعي مبطلق الوجود

ة ،ومل يكتِف العلم بعجزه بل إن كهنته وصموا تلك األسئل-أسئلة النشأة والغاية واملعىن والقيمة واألخالق وكل أسئلة ملاذا
بالفارغة واليت ال معىن هلا، بل مت وصمها بالغري مشروعة، وهذه بعينها مغالطة اإلستدالل بعدم العلم على العلم بالعدم، 
فإن حقيقة قوهلم ميكن تصويرها هكذا: ملا عجزنا عن معرفة اجلواب جاز لنا أن نصف السؤال بغري املشروع والفارغ. 

هذه اإلجابة تنطوي على مصادرة ألهم ما مييز ويشغل الوجود اإلنساين بالكلية،  لكن مع أدىن تأمل وتنّزل يتبني لنا أن
-وتنطوي على خطأ بنّي؛ فخربة عامل العيش أوسع من خربة عامل العلم ومشتملة عليها، ومن البديهي أن إثبات األخص

ا الذي ميلك الدين ميلك العلم بل إن العكس هو الصحيح، ولذ -أسئلة النشأة -ال يلزم منه نفي الكل -العلم التجرييب
واآلخرة مًعا، بينما الذي يرضى بظاهر من احلياة الدنيا ال جييب عن شيء ولن يصل إىل شيء، }يعلمون ظاهرا من 

 ﴾ سورة الروم.٧احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون{ ﴿
هو حمض حتكم  -العلم التجرييب -اصفمحاولة تربير السكوت عن األسئلة املطلقة الكربى حبجة البحث يف الوجود اخل

 ورغبة يف اليقني.
" حماولة ضغط كل علوم عاملنا يف قالب الفيزياء احلسية،  -يف مجع حافل من العلماء-وكما قال فريدريك شوماخر

سيتحول إىل لعنة يصعب اهلروب منها، واألمر أشبه مبحاولة حصر دراسة عمل فين عظيم يف دراسة املواد اليت يتكون 
 نها."م

Schumacher, E., A Guide for the Perplexed, p.117 
 Mind andبعنوان  Thomas Nagel( كتاب لفيلسوف الوعي الشهري توماس ناجل 9199صدر مؤخًرا يف )

Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature is 
Almost Certainly False 

األوساط العلمية واإلحلادية، وميثل ردة صرحية للفيلسوف عن كفاية املذهب الطبيعي؛ وفكرة والكتاب أثار ضجة يف 
 الكتاب كما يظهر من العنوان: التدليل على قصور التصور املادي عن الطبيعة.
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" فالعلم الطبيعي ليس شيء موضوعي يف اخلارج نفزع إليه ونتوكل عليه مىت شئنا، إن عبارة " العلم سيجيب عن ذلك
تلك العبارة اليت يكررها امللحد يف اليوم الواحد أكثر من مرة، أضحت عبارة مستهلكة بال معىن، تعطي للعلم الهوت 
مستقل، وتثبت تصرفًا مستقاًل للعلم فهو يُعز من يشاء ويذل من يشاء ويعطي ومينع، وهذا تدليس من العيار الثقيل 

ذايت إجيايب، فإدراك حقائق األشياء يف اخلارج قاصر بقصور العقل البشري، فليس العلم مرجع تام احلياد، وال مينح سلطان 
 وإىل اليوم ُنن ال نعرف ما هي املادة فضاًل عن أي شيٍء آخر.

 advice to a youngيف كتابه نصيحة للعامِل الصغري  Sir Peter Medawerيقول سري بيرت مداور 
scientist كثر من ادعاؤه أن العلم ميكن أن جييب عن كل األسئلة يوًما ما."" ال شيء يُفقد الثقة يف العامِل أ 

 العلم ذايت وليس موضوعي
ال خترج حالة العلم عن كوهنا حمصلة حلالة من أحوال العقل، والعقل يتلبس بأحوال وتعتوره عوامل وثيقة الصلة بكيان 

العاطفية، اجتاهاته الفكرية، إىل غري ذلك، وبالتايل يلزم من اإلنسان كله: حاجاته اجلسدية، مطالبه الوجدانية، إمالءاته 
ذلك أن العلم الطبيعي يعرتيه ما يعرتي العقل من صروف وأحوال، فإذا أضفنا إىل ذلك الشاهد الكانطي الذي ذكرناه 

جتاهات قبل قليل لزم من ذلك أن العلم الطبيعي عرض من أعراض العقل غري معصوم؛ وهو حمصلة اجتهاد يتأثر باال
 العاطفية واملصاحل الشخصية، واألهواء الذاتية، للعلماء واملؤسسات على حٍد سواء.

وقد أحسن التطوري الكبري ستيفن جاي جولد حني قال" مل تصل السذاجة بنا إىل حد اإلميان خبرافة أن علماء العلم 
متساوية على كافة االحتماالت، أو يصلون  الطبيعي مناذج مثالية للموضوعية الغري متحيزة، أو أهنم منفتحون بدرجات

 إىل النتائج على قدر الدليل، ُنن ندرك يقيًنا أن التحيزات تعلب دورًا قويًا يف عملية االكتشاف."
Gould, S. J. (2000) Wonderful Life, p.244 

 ختيل انتماء عامل إىل مجاعة ملحدة، وكيف سيؤثر ذلك على نتائج أحباثه!
" مثل الناس اآلخرين؛ العلماء مدفوعون يف أحباثهم بأغراضهم  Norbert Eliasماع نوربرت إلياس يقول عامل االجت

 الشخصية، متأثرون إىل حد كبري حباجات اجلماعة اليت ينتسبون إليها."
Elias, N., Problems of Involvement and Detachment, p.288 

تصب يف اجتاه  -إن كانت موجودة–ة والذي جنزم أن مواقفه العلمية وال ختفى علينا تصرفات ريتشارد داوكينز الصبياني
الرتويج ملشروعه اإلحلادي، وكذلك األصىب منه لورانس كراوز مشاس الكنيسة اإلحلادية، حبضوره الدائم وتكريزه املستمر يف 

 املناسبات الرمسية وغري الرمسية.
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 Thomasنتائج أحباثه، مورخ العلوم الشهري توماس كون  وقد بسط القول يف تأثري اإلنتماء الفكري للعامِل على
Kuhn  يف كتابه" بنية الثورات العلمية" وقام بالتأسيس لفرضية عبادة الشمسsun worship  عند علماء الطبيعة

ملسبقة؛ املعاصرين، وقد أشار إىل أن العلماء املاديني ال ينفكون عن اختيارات متليها عليهم ميوهلم الذاتية وقناعاهتم ا
نسوق هذا الكالم لنؤكد خرافة "وضوح وثبات واطراد مناهج العلم الطبيعي نتيجة استقالليتها" وهذا ال حيتم علينا إلغاء 
الثقة بالعلم الطبيعي فهذا ال يقوله عاقل، وإمنا خفض سقف توقعاتنا بشأن مصداقية النظريات اليت ينتجها، وصحة 

 أصول الفرضيات اليت يتكيء عليها.
بعد سلسلة مقابالت أجراها مع العلماء ينتهي إىل حقيقة أن  David Hullلذا ينتهي فيلسوف العلوم ديفيد هل و 

 :" العلم الطبيعي ومنطقه النهائي ميكن تفسريمها يف ضوء ما يقع من حتيز وِغرية وال عقالنية."
Hull, D., Science as a Process, p.32 

طي منتظم باطراد وإمنا قفزات مفاجئة تقف وراءها عوامل نفسية واجتماعية كثرية ورغبة فالعلم الطبيعي ال يسري باجتاه خ
يف إخراس األقران على حساب احلياد العلمي، وكما يقول ديفيد هل يف موضع آخر من كتابه " مرة بعد أخرى يقول يل 

 111السابق؛ صاملصدر ي إبن العاهرة نتائج أحباثي(( ."أحد العلماء عن عامل آخر )) سوف أُر 
ولذا يصل دومينيك فينك الباحث يف علم اجتماع العلوم إىل نتيجة أن: " البحث العلمي ليس أكثر من مقاييس 

 شخصية منحازة." 
 .14علم اجتماع العلوم؛ ترمجة: ماجدة أباظة، ص

العامِل؛ وهي دوافع ذات  فهناك دوافع الشعورية تأخذ بناصية البحث العلمي بالكلية ُنو االُنياز جلماعة ينتمي إليها
 أصول مشرتكة بني املؤمن وامللحد.

يف كتاهبا التطور كديانة  Mary Midgleyوهذا ما أوضحته فيلسوفة االجتاهات النفسية للعلم ماري ميجلي 
Evolution as Religion  

تبادل أيونات الصوديوم -يةوهنا نعود فُنقرر أن العاطفة ال تنفك عن العقل، وأن العقل ليس مكايفء للعمليات األيون
عن املوضوعي  subjectiveاليت حتدث يف الدماغ، كل هذا حيرر استحالة انفصال الذايت  -والبوتاسيوم

objective. 
 الذاتية واملوضوعية ال تنفصالن!

ا ومرتبة من علينا أن نعلم أن املوضوعية ليست نقيض الذاتية وإال ما اجتمعتا يف النفس طرفة عني، وإمنا صورة من صوره
 مراتبها مثل أن اليقني درجة من درجات الظن.
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فال يوجد خندق فارغ بني العامل الذايت واملوضوعي، بل مها متداخالن إىل أبعد حد يف النفس البشرية سواء نفس عامل أو 
نصل إليها  عامي، بل إن الذاتية أصل املوضوعية وليس العكس، فنحن نقرتب من احلقيقة وميكن أن نصل إليها، وحني

 تكون مرتبة من احلقيقة تتالئم مع تركيب عقولنا، وكما قال كانط" إن احلقيقة تابعة لرتكيب عقولنا."
 .491تاريخ الفلسفة، يوسف مكرم، ص

فاتصالنا باحلقيقة يكون على الوجه الذي تأذن به بنية العقل، وهو وطيد الصلة مبا ذكره ابن تيمية من استحالة مطابقة 
الذهنية للحقيقة اخلارجية من كل وجه، وهذا ال يثبت نسبية كلية للحقيقة وإمنا نسبية لطبيعة إدراك النوع احلقيقة 

 اإلنساين من جهة، وطبيعة األشياء يف حقيقتها من جهٍة أخرى.
؛ فنحن قد إذن إدراك العقل للعلم املوضوعي بطريقة كلية احلياد هو خرافة َمن يتبناها جيهل طبيعة العقل وطبيعة العلم

قررنا أن العقل ال يعمل كربنامج حاسويب صرف وإمنا هو تداخل تام بني الفكر والعاطفة حبيث ال ينفصالن، مث إن العلم 
الطبيعي ال يستقل بوجود خاص، وهو ليس أكثر من عرض من أعراض العقل، والعقل عرض من أعراض النفس، وبالتايل 

مث إن عامل احلياة سابق على عامل العلم كما فصّلنا، مث عرجنا على االنفصام  يعرتيه من التدرج ما يستعصي على احلصر،
املتوهم بني الذايت واملوضوعي فرأينا أهنما أحوال لإلدراك على خمبار ُمدرج ويف قمة املوضوعية يكون استيعابنا للحقائق 

 بالقدر الذي يأذن به العقل.
عه إىل الصراع بني الذايت واملوضوعي فالرومانسيون حياولون محاية الذاتية من وأصل الصراع بني التنويريني والرومانسيني مرج

 جفاف املوضوعية، والتنويريني يتعاملون مع املوضوعية على أهنا شيء مطلق متجاوز ترانسندنتايل.
العلم  لكن حدود العلم الطبيعي املوضوعي غري واضحة ومناهجه غري منضبطة، فمن املستحيل واحلال هكذا أن نِصم

 الطبيعي باملوضوعي فضالً عن أن نصمه باملطلقية املتجاوزة.
فتخوم العلم الزائف متداخلة بشدة مع ختوم العلم الطبيعي، فنحن إىل اليوم نكاد جنزم أن نظرية التطور علم زائف بال 

 دليل جترييب واحد يدعمها ومع ذلك يعتربها غرينا علم حقيقي ميكن النقاش حوله.
" لكي ُُنسب يف عداد العقالء علينا أن ُنسقط من  Larry Laudanفيلسوف العلوم الكبري الري لودان ولذا يقول 

 ؛ إهنا تعبريات جوفاء تقدم لنا خدمة عاطفية فقط."-غري علمي–و  -علم زائف–معامجنا مصطلحات من مثل 
The Demise of the Demarcation Problem in Physics, p.125 

فمن اخلانق التحكم يف جنس العلم وحماكمة جنس املعرفة بناًءا على فرضيات ومقدمات ظنية، مثل فرضية القابلية 
فالغلو يف تبين افرتاضات حلدود العلم  Lakatosوهذا نفس ما نادى به الكتوس  falsificationللتخطئة عن بوبر 
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وهذا األمر يتفق عليه اآلن كثريين من فالسفة العلوم أمثال بول  الطبيعي رمبا حيرم االنسان من طرق أكثر وثوقية للمعرفة،
 فريابند ونيكوالس ماكسويل وغريهم.

 فمنهج العلم الطبيعي نفسه غري منضبط مما جيعل سؤال التمييز بني العلم احلقيقي والعلم الزائف ليس مطلب منطقي.
السفة العلم الطبيعي وليس علماء العلم الطبيعي، من املهم هنا أن نوضح أن الذي يضع مناهج العلم الطبيعي هو ف

 فالذي يضع اأُلطر اآلن فالسفة العلم وليس العلم ذاته.
وهذا يؤكد على حقيقة هامة وهي أن املنهج املعتَمد للعلم غري ذايت؛ أي غري قادر على تربير نفسه أو وضع أُطره بذاته 

ره الذاتية وهذه نقطة ضعف قاتلة يف املنهج العلمي املعاصر ، لوضع أُط-فالسفة العلم –بل يعتمد على شيء متعدي 
 فهو يزعم املطلقية ويربر هلا من خالل شيء متعدي غري مطلق وهو فالسفة العلم.

فكما فعل كارل بوبر من وضع معيار القابلية للتخطئة، وكما صنعت الوضعية املنطقية من وضع فكرة فحص 
فاألول  falsificationوالتخطئة  verificationالفرق بني التحقق  ؛ وهنا ننبه علىPeer Reviewاملقوالت

ألصق باملمارسة املنطقية الوضعية، ولكن لو طبقنا هذا القيد على نظرية التطور مبا حتمله من استحالة التحقق 
verification  حقيقيتها وهنا فهو ما جيعلنا نؤكد طبًقا للمنهج العلمي ذاته على زائفيتها، ومع ذلك يصر غرينا على

 نؤكد على اختفاء التمييز بني احلقيقي والزائف.
واملدهش حًقا أن املنهج التجرييب ال يعرتف بأية فرضية تستعصي أو متتنع على الدليل، لكنه هو ذاته قائم على فرضيات 

 من هذا القبيل، فال يقوم املنهج التجرييب إال على:
 مستقلة عنا ُتسمى حقائق.افرتاض أن هناك يف اخلارج توجد أشياء  -9
 أن هذه احلقائق تستحق اهتمامنا. -9
 أن هناك شيء مييز فهمنا لتلك احلقائق. -1

يقول الفيزيائي روبرت اللفني" علماء الفيزياء يقومون على فرضية مسبقة أن العامل دقيق ومنظم، وأن أي فشل للعلم يف 
 جراء القياسات الكافية."تعزيز هذه الرؤية هو قلة إدراك بسبب عدم الدقة يف إ

 .11كون متميز؛ ترمجة : عزت عامر، ص
ُيسلم مبعقولية الكون قبل البدء مبمارسة العلم كحقيقة خارجة مستقلة  Paul Davisوعامل الفيزياء الشهري بول دافيز 

 وتتيح نفسها للفهم بنفس املقدار.
ات السابقة، وكأن هذه الفرضيات يف حكم القبلية ال ميكن تصور قيام علم جترييب من دون إميان مسبق هبذه الفرضي

 اليت ال يقوم علم جترييب بدوهنا. A-perioriالبديهية 
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مث قل يل: هل علوم مثل "علم النفس، اللسانيات، االجتماع." هل تدخل يف نطاق العلم الطبيعي أو العلم الزائف ؟ إن 
. وحينها يصبح ختلف التناسب التمييز احلاد مستحيل وغري منضبط ويف مثالنا هذا ينهار 

incommensurability  بني ما هو علمي وما هو غري علمي حقيقة، ويصبح من الصعب متحيص إحدى
 النظريتني يف ضوء نظرية ُأخرى.

بل إن العلم الطبيعي بأشخاصه وأدواته ومناهجه وغاياته ومؤسساته صار ميارس استبداًدا فظيًعا خاصًة عندما يدعي 
 Against Methodطة التمييز بني ما هو مشروع وممنوع يف حق املعرفة، ولذا افتتح فريابند كتابه احتكاره لسل

 paradigmبدعوى أن األصل يف العلم الطبيعي أنه فوضوي وغري منضبط بأصل، فال وجود للنظرة العلمية كنموذج 
 اخل بشدة مع ختوم العلم الزائف والالعلم.متماسك كامل يف ذاته، منضبط تفسرييًا ووظيفًيا، بل ختومه كما فصلنا تتد

 ضرورة فصل العلم عن الدولة
إن الفكرة اليت ُناول أن نسوقها هنا هي أن جتارب اإلنسان وخرباته أثرى وأغىن وأكرب من العلم الطبيعي، وملا كان العلم 

لطبيعة اإلنسانية القاصرة وتداخل الطبيعي ليس جوهر بائن وال َملَكة منفصلة، وال ميكن عزله عن التحيزات البشرية وا
العاطفة بالفكر، ملا كان كل هذا! أصبح من العسري مبكان احلديث عن العلم الطبيعي كشيء مستقل يف اخلارج له 
مطلقية احلكم على األشياء، أو أن املعرفة احلقة هي اليت يتوفر عليها اإلنسان بواسطة العلم الطبيعي فقط، فالتصور 

 َب تلك املصادرة، والتصور املغلوط للعقل هو الوحيد املنتفع بتصور مطلقية العلم.الصحيح للعقل يأ
ويرى نيتشه مثاًل أن السعي العلمي يف قمة جربوته وحياديته هو سعي ُنو مزيد من القوة ال مزيد من احلق، وأن البحث 

عن مزيد من القوة والعلو يف األرض،  عن احلق هو جمرد وهم خيدع به اجملتمع العلمي نفسه، فالواقع أن اجلميع يبحث
﴾ ٨٠ورمبا يف هذا قال تعاىل }تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة للمتقني{ ﴿

 سورة القصص
عرفة يف فإعجاب كل ذي رأٍي برأيه وحصر املؤسسات العلمية احلصول على املعرفة إال من طريقها، هذا ما أسس لبؤس امل

الغرب كما يطلق عليه فالسفة العلوم، ورمبا فالسفة املنطق الوضعي اليوم هم أحفاد املناطقة الذين انتقدهم شيخ االسالم 
بن تيمية رمحه اهلل حني قال أن هؤالء" اّدعوا أن طرق العلم على عقالء بين آدم مسدودة إال من الطريقني الذين ذكرومها، 

وصل إىل العلوم اليت يناهلا بنو آدم بعقوهلم، مبعىن أن ما يوصل البد أن يكون على الطريق الذي .. وادعوا أن ما ذكروه ي
 ذكروه ال على غريه."

 954-1جمموع الفتاوى 
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فإن معىن حتكم املؤسسة العلمية التجريبية يؤدي إىل انتفاء القيمة عن العلوم التارخيية واالجتماعية والنفسية والشخصية، 
كمة وال للبصرية وال للحدس وال للخربة الذاتية؛ إنه استبداد مريع مل نسمع عنه إال إبان حكم الكنيسة على وال معىن للح

 العلم واعتبار أن ما متلكه هو العلم وغريه اهلرطقة.
فيلسوف وإن كانت يف واقع األمر حقيقة الصراع القدمي بني العلم الزائف والدين الزائف ال بني العلم والدين كما يقول 

 العلوم كن والرب
Wilber, K., Of Shadows and Symbols, p.20 

 إال أن فكرة حصر العلم داخل املؤسسة العلمية هو استبداد ال معىن له .
والتصور الصحيح للعلم والعقل هو التصور الذي يستوعب كل معرفة تالمس احتياجاتنا، وال يتعارض مع خرباتنا الثابتة، 

 لتعارض" هو أقل املطلوب، وإال فغاية املطلوب هو التكامل، ال جمرد عدم التعارض .ومراعاة قيد"عدم ا
يقول فريابند" العلم ليس تقليًدا موحًدا، وال هو أفضل التقاليد املوجودة، إال بالنسبة ألولئك الذين اعتادوا حضوره، 

ي عن الدولة مثلما تُفصل الكنيسة عن وجربوا منافعه ومساوئه. يف أي نظام دميوقراطي ، ينبغي فصل العلم الطبيع
الدولة... إن الفكرة اليت تقول أن املعرفة يف العلم الطبيعي هي بطريقة أو بأخرى معرفة مميزة على ُنو خاص، وأهنا 

 متحررة من اختالف وجهات النظر، هي فكرة وامهة ال سبيل لتحقيقها."
Feyerrabend, P. (2010) Against Method, p.249, 253. 

 إن قابلية العلم ألن يتحول إىل أُسطورة أو أيديولوجية أمر جتاوز القابلية اآلن وصار حقيقة واقعة.
العلم يؤدجَل ويؤدِلج ألنه يرتبط بأشخاص، وليس مرتبطًا مبُثل أفالطونية، والعلم أسري املرحلة واللحظة اليت هتيمن على 

خفاق والظن واملغالطات والتخمينات واألساطري واخلرافات ما يداين سياقه التارخيي، وبالتايل أوضاعه املعرفية عرضة لإل
 القدر الذي نقموا جنسه على أنواع امللل والديانات.

ربك حًقا أنه لو حتولت األصول العلمية إىل أساطري فإن وعي الكثريين لن يستوعب ذلك وستتعرض األفكار 
ُ

لكن امل
 اجلديدة حملاربات من ِقبل اجملتمع العلمي. 

مثاًل ظل منوذج بطليموس قرونًا طويلة سائًدا، وكلما اتسعت االكتشافات يتم تكييف التفاصيل حىت تنضبط مع النموذج 
، وميكن يف أي حلظة أن تعود النظرية للثبوتية فليس مبقدورنا أن نتيقن -األرض مركز الكون -املعياري املهيمن لبطليموس

 القتها بالنظام برمته وهو متعذر.من هذا أو خالفه إال برصد الظاهرة يف ع
 piltdownوكذبة البلتداون  phlogistonاملهم أن للعلم دجاجلته كما للوثنيات كهنتها؛ فبني وهم الفلوجستون 

 tiktaalikوشطحة تيكتاليك  Ernest Haeckelوتزييف أرنست هيكل  panspermiaوأُحجية البانسربميا 
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قع العلم معرتفًا بوجود كهنة مكرة يف كنيسته ومشامسة أغبياء يروجون ويكرزون وخترصات لورانس كرواس، بني كل هذا يب
 للسخافة بال وعي.

يقول كارل بوبر علمًيا" أبًدا لن نتيقن متاًما من أننا مل نقع يف اخلطأ، وهذا يعين أننا لن نتأكد متاًما أننا مل خُنطيء حىت لو 
 اختذنا أقصى قدر من احلذر."

 .91-94عن عامل أفضل، ترمجة: د. أمحد املستجري، ص كارل بوبر، حبثًا
يقول الفيلسوف نورمان كامبل" العلم درس فكري خالص. غايته تلبية حاجة العقل ال حاجة البدن، إنه ال يروق لشيء  

 كما يروق للفضول النزيه لإلنسان."
Norman C. What is Science, p.1 

عن العلم وهو احلق الذي ال مرية فيه، والعلم هو جمرد خربة جمتزأة من  فهنا كامبل يستبعد مسائل كاألخالق والقيمة
 اخلربة اإلنسانية، ال جيوز أن خيرج على هذا السياق وال أن يتضخم.

يقول نورمان كامبل" يستحق رجال العلم الطبيعي القدر األكرب من اللوم إزاء التخليط الذي نعرتض عليه. لقد اعتادوا 
ستنتاجاهتم على جمتمع العوام واملرتددين، إىل درجة أهنم ُمعرَّضون لتخطي حدود ميداهنم اخلاص، إىل حٍد بعيد فرض ا

إهنم ينسون أحيانًا أهنم مل يعودوا خرباء فور مغادرهتم ملخترباهتم، وأهنم فيما يتعلق باألسئلة األجنبية على العلم ال 
 ريهم."يستحقون أن حيظوا باهتمام يفوق ذلك القدر الذي يستحقه غ

Norman C. What is Science, p.163 
على التصور املألوف للعلم، والدرس الذي  post-structuralistإن التداعيات اليت خلفها املنهج ما بعد البنائي 

أعطاه لدعاة موضوعية العلم التجرييب لن يُنسى؛ فقد أكد املنهج ما بعد البنائي أن العلم ميتنع عليه مسة التفرد اليت 
عيها يف حتصيل املعرفة، فالعلم يقوم على فرضيات منهجية ووظيفية ودالئلية ونطاقية حبيث جتعل هذه الفرضيات من يد

عطى ال حيق له االستبداد 
ُ

باملعطى املعريف، أو ممارسة أي صورة من صور القوة، فيصدق عليه  tyrannyالعلم شبحي امل
 اليت يؤلفها اإلنسان عرب األزمان.كسائر املوريات   arbitrary narrativeأنه مروية 

Lakoff, G. & Johnson, M.(1999) Philosoohy in the Flesh, p.467 
اليت حققها العلم يف نطاق وجودي حمدود  Parochialويتكيء كل ُمنظري العلم الطبيعي على النجاحات احمللية 

limited ontological sphere لم جمرد دوغما وامهة، من أجل ذلك ، مما جيعل من اعتقادهم مبوضوعية الع
فيلسوف البيولوجيا الفرنسي إىل ضرورة إدخال مفردة" أيديولوجيا  Georges Canguilhemنادى جورج كونغليم 

 العلم" إىل معامجنا.
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Lakoff, G. & Johnson, M.(1999) Philosoohy in the Flesh, p.44 
 اخلامتة

قل املعرفة، وهو ليس موضوعي وإمنا ذايت خيضع للرؤية البشرية وحتلله القدرة فالعلم ال يُغطي إال جانب ضيق جًدا من ح
البشرية، فعلى العلم أن يُنشيء ممارسته اخلاصة وطريقة تواصله اخلاصة وجمتمعه اخلاص ومجاعته اخلاصة، ال أن حيتكر 

طه والغري معرفية! لذا فمطلب األلفية مجيع األوضاع املعرفية، مث يدعي املوضوعية، وبل ويِصم غريه باحلدسية الغري منضب
 الثالثة هو عزل العلم عن الدولة.

فاخلربة العلمية قاصرة بقصور اإلنسان وعاجزة عن استكناه ذاهتا قبل غريها، وغايتها الرصد وليس اخرتاق املرصود أو 
رف ال مربر له، فِمن أين هو تص universalist- absolutistاحللول فيه لتبينه، لذا فمحاولة إصدار أحكام مشولية 

 لإلنسان الربهان الضروري على أن خربته هي األساس يف فهم األشياء؟
لذا يعرب القرآن الكرمي على هذا الشعور الومهي بقدرة اخلربة البشرية على إعطاء أحكام مطلقة يعرب عنه بلفظ السلطان 

authority ﴿ } سورة غافر، فهذا التخويل املقرتن بذلك ٠٠}الذين جيادلون يف آيات اهلل بغري سلطان أتاهم ﴾
السلطان مُينح من سلطان يتجاوزنا، وليس شيًئا منتلكه، }أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم مبا كانوا به يشركون{ 

-قية﴾ سورة الروم، فمجموع قيم هذا العامل ال جتد معناها إال خارج هذا العامل ال داخله، ألهنا يف ذواهتا أشياء اتفا٠٠﴿
 ، واالتفاقي ال يربر ذاته بذاته.-غري مقصودة

--------------- 
هذا املقال اهلام والرائع من وحي كتاب ثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإلميان، لدكتورنا احلبيب عبد اهلل بن سعيد 

 بكثري من التصرف. 9194، مركز مناء للبحوث والدراسات، الطبعة األوىل-حفظه اهلل-الشهري
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 رحلة المسيري مع الملحدينالسابعة و الثالثون:  لكبسولةا
، ظل قرابة ربع قرن مرافقًا للملحدين سواًء يف مصر -رمحه اهلل -رمبا ال يعرف الكثريون أن الدكتور عبد الوهاب املسريي

وشخصياهتم الشاذة ، فأوضح من أو يف أمريكا ، وظل بعدها ربَع قرن كامل إىل أن تويف، وهو حيارب أفكارهم املريضة 
خالل كتبه التشريح النفسي والفلسفي لشخصية امللحد ، وذكر الكثري من األحداث اليت جعلته يعلن احلرب عليهم ، 

سنة من عمره ملوسوعته العمالقة " اليهود واليهودية والصهيونية"، واليت خصص أول جملد منها للرد  41ويكرس آخر 
 على امللحدين .

أن امللحد شخٌص انتهازيٌّ يفقد األخالق والقيم مع الوقت بسرعة  -رمحه اهلل -لدكتور عبد الوهاب املسرييويرى ا
 شديدة.

: " وكنت قد بدأت أالحظ أن السلوك الشخصي للرفاق ) املالحدة ( كان  941يقول يف كتابه رحليت الفكرية ص 
سانية، وأن كمية النرجسية عند بعضهم كانت ضخمة للغاية، متناقضًا مع أي نوع من أنواع املثاليات الدينية أو اإلن

واحلريات اخلُلقية اليت كانوا يسمحون هبا ألنفسهم كانت بالفعل كاملة ، أي يف واقع األمر كانوا شخصيات نيتشوية 
من  داروينية ال عالقة هلا بأية منظومة أخالقية، خاصة أن ماركسية بعضهم كانت تنبع من حقد طبقي أعمى، وليس

إميان بضرورة إقامة العدل يف األرض ، بل كثريًا ما كنت أشعر أن بعضهم كان ماركسيًا حبكم وضعه الطبقي وحسب، 
وأنه لو سنحت الفرصة أمامه للفرار من طبقته واالنضمام للطبقات املستغلة الظاملة لفعل دون تردد ولطلق ماركسيته 

 أن أُعد من أصدقاء احلزب ال من أعضائه.طالقاً بائًنا، لكل هذا قدمت استقاليت وطلبت 
بعد خروجي من احلزب اعُتِقلت إحدى طالبايت بتهمة الشيوعية، وكانت متزوجة من أحد الرفاق وبدأ زوجها يغازل أعز 

، فنهرته وطلبت منه أن ينتظر على األقل حلني االفراج عن زوجته -وكانت هي األخرى إحدى طالبايت  -صديقاهتا 
نضال ، فلم يستمع إىل النصيحة ولكن حني خرجت زوجته من السجن طلقها وتزوج من صديقتها بطريقة رفيقته يف ال

داروينية ال عالقة هلا باحرتام االنسان ، وحينما جاءتين طالبيت تشكو مما حدث ) وكانت دائما تسخر مين لنزعيت 
ة الالحقة فهي تتطلب زوجة جديدة، فانفجرت االخالقية ( قلت هلا ساخرا لقد خدمِت املرحلة السابقة ، أما املرحل

باكية ومل أكن أقصد أن أجرح شعورها ، وإمنا كنت أحاول أن أُبني هلا أن املنطق الدارويين النيتشوي يؤدي إىل مثل هذه 
 املواقف غري اإلنسانية، وأن املنطق الذي تبنته يف املاضي ال يتعارض مع ما حدث هلا.

أحد الرفاق السابقني الفلسطينيني ما حدث له مع جمموعة من الرتوتسكيني حضروا إىل  ومن أطرف القصص اليت رواها
معسكر تدريب الفدائيني ، وبادروا صديقي بالسؤال عن إطاره النظري ومنطلقاته الفلسفية ونقط ارتكازه العقلية، فاحتار 

ضاف أنه ميكنهم أن يشاركوا بأنفسهم يف صديقي ولكنه أخربهم بأهنم يف هذا املعسكر يؤمنون بالكفاح املسلح ، مث أ
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عملية عسكرية يف اليوم التايل، مث أعد صديقي املاكر عدة سيارات هلم وتقدم املوكب ُنو منطقة جبلية، مث بدأ الرصاص 
ينهال عليهم بتدبري سابق وبطبيعة احلال مل يصبهم سوء ، ولكن كما أخربين صديقي فقد تصرف الرتوتسكيون مثل أي 

 اختبئوا حتت السيارات ولكن ما فاجأه هو أن كل واحٍد منهم بدأ يتلو أدعية دينية ويطلب العون من اهلل .بشر أي 
أنه كان يرأس جمموعة املنتدي  959وحيدثنا الدكتور املسريي عن رحلته إىل أمريكا يقول يف نفس املصدر السابق ص

، يقول -األمريكي الشهري صاحب كتاب الغرب والعامل وكافني رايلي املؤلف  -االشرتاكي وكان وكيله كافني رايلي 
املسريي أنه بعد أن ترك أمريكا وترك احلزب مث عاد إليه ا يف السبعينات وبدأ يسأل عن أعضاء احلزب فاكتشف اآليت : " 

ان طور أحد أعضاء احلزب كان يتناول حبوبًا مهدئة بشكل غري عادي، وحاول أن يقتل زوجته مث انتحر، ريتشارد فريدم
جهازًا يسمى علب األورجون الصطياد األشعة الكونية املعنية بالطاقة اجلنسية مث عاش وحيدًا وانقطع عن الناس متاماً، 
جون سواتسكي بدأ يف هتريب املخدرات بني أمريكا واملكسيك فقبض عليه وأودع السجن، أما ساره ستاينربج زوجة 

حبت شابًا من النوع الصادي مازوخي مل يبادهلا احلب فظلت تطارده ويف طبيب أسنان حمارب يف فيتنام فقد طلقته وأ
اإلرهابية اليسارية، أما داين فقد هتود متاًما وانغمس يف العبادة ، وكان  weathermenالنهاية انضمت إىل مجاعة 

 متطرف." يعلق صورة املسيح يف دورة املياه ، أما فريدريك ميللر فقط انقلب رأساً على عقب وصار مييين
يرى املسريي أن جتربته مع امللحدين قد أعاقت تطوره الثقايف بعض الوقت، فهو كان ينظر للعامل واإلنسان والتاريخ نظرة 

 اختزالية مبتسرة، لكنه حبمد اهلل خرج من التجربة ساملاً ساخطاً على اإلحل اد وامللحدين.
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 معضلة الشر :الثالثون الثامنة و لكبسولةا
 يقول امللحد " لو افرتضتم أن هناك تصميم يف الطبيعة، فهناك أيًضا شر وبالء وإشكاالت ." 

 الرد:
 للتصميم أو بلغة السلف: الصنعة أو أثر الصانع، ثالثة أركان:

وأحد اعرتافات امللحد الشهري كارل ساغان أن مظاهر النظام يف الكون ال  organizationالركن األول: التنظيم 
 ختفى.

 ، فكلما زاد التعقيد كان دليالً على التصميم، وهذا يُقر امللحد بوجوده أيًضا. complexityالركن الثاين: التعقيد 
 وهو ركن النزاع بني امللحد واملؤمن. purposeالركن الثالث: الغاية 

 هربًا من إلزامات داللة الغاية. functionودليل الغاية يشري إليه املاديون بالوظيفية 
ه األركان هي أحكام ُمنتزعة من العامل املادي، أحكام معرفية. والشيء املادي يظل عدمي املعىن حىت يتحول إىل معرفة، هذ

واملعرفة مفتقرة إىل كائن عاقل، إذن وعينا يتصل بطبيعة معرفتنا عن املوضوع املادي الذي سنعرفه قبل أن نعرفه، فهناك 
نسان من حيث هو كائن مدرك؛ هذا العامل شيء إضايف مستقل وجوهري يف إدراكنا عامل اخلربة الواعية القائمة بذات اإل

 للغاية وليس جوهريًا على اإلطالق بل وبال معىن لو كنا أبناء املادة.
والعامل املادي يشتمل على متشابه وحُمكم، فكما أن يف الكتاب املسطور " متشابه قرآين تنزيلي" فإن يف الوجود املادي 

متشابه تكويين عيين، فاألول يف اآليات املتلوة والثاين يف اآليات املشاهدة، والفرق بني امللحد واملؤمن أن الثاين يرد املنظور 
شاهدة، واألول يرد احملكم إىل املتشابه، وهنا يتجلى الُبعد النفسي يف أعمق 

ُ
املتشابه إىل احملكم يف اآليات املتلوة وامل

 وأغمض مستوياته.
شاهدة، لكن أثرها حبسب إدراك املالحظ والقرآن ال ي

ُ
نفي وجود متشاهبات بل يُثبتها، إهنا موجودة يف اآليات املتلوة وامل

وحظه من استخدام عقله والرجوع لبديهياته والتسليم لوجدانه وفطرته، فالذين يف قلوهبم زيغ بغري سلطاٍن أتاهم يتبعون 
قاومون حلظوظ ذواهتم فينجذبون للمحكم، ويطمئنون إليه ويقولون يف املتشابه املتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أما امل

 ﴾ سورة آل عمران.٧}كل من عند ربنا { ﴿
:" إن كان للصورة العلمية  William Dreesفالعامَل سيظل مفتوًحا لتأويل غري إمياين وتأويل إمياين، يقول وليام دريز 

ة ستتيح نفسها لقراءة دينية، ولكن أيًضا لقراءة إحلادية، إن الكون ذو داللة أن تتغري يف املستقبل فإن كل نسخة جديد
 دينية مزدوجة."

Dress, W., Beyond the Big Bang Quantum Cosmologies and God, p.26. 
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حكم إىل املتشابه، فإذا قّدمت للملحد أدلة قاطعة على التصميم الدقي
ُ

ق حلظة وفلسفة اإلحلاد ككل تقوم على إحالة امل
اخللق األوىل واملعايرة الدقيقة للكون والشروط األولية، فإن امللحد حييلك إىل املتشابه وخيربك عن انفجارات يف قلب 

 اجملرات.
وأصل استشكاالت امللحد ُمركبة من افرتاضات وخياالت، فهو حُييل يف العادة إىل ما مل ُُنط بعلمه فصار إحلاده قائًما 

 فية. على ثغرات وفجوات معر 
يقول ابن الوزير اليماين: " فسبب الشك والكفر: هو النظر يف املتشاهبات، اليت مل حيط البشر هبا علًما، وال عرفوا 

 (.9/994تأويلها." العواصم )
لكن فلسفة املؤمن تقوم على إحالة املتشابه إىل احملكم والتسليم بشواهد اإلحكام والنظام، وشخصيات هذه الفئة هم 

 الساحقة من البشر عرب كل العصور وهو منهج البشر يف اجلملة.الغالبية 
يقول ابن القيم رمحه اهلل: " وعسى أن يكون يف َذنب الدابة حكم آخر تقصر عنه أفهام اخللق، ويزدريه السامع إذا ُعرض 

 عليه، فإنه ال يعرف موقعه إال يف وقت احلاجة." 
 111-9مفتاح دار السعادة 

" ما حكمة هذا النبات املبثوث يف الصحاري والقفار واجلبال اليت ال أنيس هبا وال ساكن، وتظن  ويقول يف موضع آخر :
 أنه فضلة ال حاجة إليه وال فائدة من خلقه."

وملا انتهى رمحه اهلل إىل ذلك التمس رد املتشابه إىل احملكم فقال: " وهذا مقدار عقلك وهناية علمك، فكم لباريه وخالقه 
وآية من طعم أوحش وطري ودواب مساكنها حيث ال تراها حتت األرض وفوقها، فذلك مبنزلة مائدة  فيه من ِحكمة

نصبها اهلل هلذه الطيور والدواب تتناول منها كفايتها ويبقى الباقي كما يبقى الرزق الواسع الفاضل عن الضيف لسعة رب 
 141-9الطعام وغناه التام وكثرة إنعامه." املصدر السابق 

ابن اجلوزي رمحه اهلل منطقية رد املتشابه إىل احملكم فيقول" ولو قيل للعقل: قد ثبت عندك حكمة اخلالق مبا بىن، ويقرر 
أفيجوز أن يقدح يف حكمته أنه نقض؟ لقال : ال؛ ألين عرفت بالربهان أنه حكيم، وأنا أعجز عن إدراك علل حكمته، 

 فأسلم على رغمي ، مقرًا بعجزي."
 .51صيد اخلاطر، 

ويقول أيًضا: " فأما من يقول : مل فعل كذا؟ وما معىن كذا؟ فإنه يطلب اإلطالع على سر امللك، وما جيد إىل ذلك 
سبياًل، لوجهني: أحدمها: أن اهلل تعاىل سرت كثرياً من ِحكمه عن اخللق. والثاين: أن ليس يف قوى البشر إدراك ِحكم اهلل 

رتاض املخرج إىل الكفر }من كان يظن أن لن ينصره اهلل يف الدنيا واآلخرة تعاىل كلها فال يبقى مع املعرتض سوى االع
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﴾ سورة احلج، واملعىن: َمن رضي بأفعايل، ٠٠فليمدد بسبب إىل السماء مث ليقطع فلينظر هل يذهنب كيده ما يغيظ{ ﴿
 وإال، فليخنق نفسه، فما أفعل إال ما أريد."

 111 -111املصدر السابق، ص 
كتابه التأمالت: " ليس لدي أدىن سبب جيعلين أتذمر من أن اهلل مل مينحين قدرة أعظم على الفهم، أو يقول ديكارت يف  

أنه مل يهبين نورًا طبيعًيا أكثر مما وهب، فمن الطبيعي أن تظل هناك أشياء غري مفهومة بالنسبة لفهم حمدود، ومن 
علي أن أشكر له أنه مل جيعلين مديًنا له بقدر كرمه  الطبيعي أن يظل الفهم املخلوق حمدوًدا، عوًضا عن هذا، يتوجب

 علّي، بداًل من أن أظن به أنه أخفق يف إعطائي، أو أنه أخذ مين تلك األشياء اليت مل يعطين إياها يف األصل."
Descartes, R., Meditations and Other Metaohysical Writings, p.49. 

اليت يُكثر امللحد احلديث حوهلا فإنين أقول أن: الشر  -معضلة الشر-هذه النقطة وإضافًة إىل ما سبق وتكلمًة للفائدة يف
 واملتشابه مها أكرب دليل على وجود اهلل !

 فاخلري والشر موجودان وشاء اهلل وجودمه ا .... امتحانًا واختبارًا
َنةً  رِّ َواخلَْرْيِ ِفت ْ ُلوُكم بِالشَّ َنا تُ ْرَجُعوَن{ ]األنبياء :  }ُكلُّ نَ ْفٍس َذائَِقُة اْلَمْوِت َونَ ب ْ  [11َوإِلَي ْ

ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَماًل َوُهَو اْلَعزِيُز اْلَغُفوُر[ ]امللك :   [9}الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواحْلََياَة لَِيب ْ
 إذن اخلري والشر موجودان ألننا يف دار امتحان ... 

 اهلل ؟  لكن ملاذا نقول أن الشر أكرب دليل على وجود
ألن الشر أصاًل غري ُمستوعب وغري ُمدرك، إذ لو كان اإلنسان ابن الطبيعة أو ابن املادة، وجتري عليه قوانني الطبيعة 

طبقا  -احلتمية، فلن يدرك وجود الشر، ولن يستوعب ماهية الشر وال معىن كلمة شر، فهل ُتدرك أكثر احليوانات تطورًا 
 معضلة الشر ؟ -للداروينية 

 تيعاب الشر يعين أننا لسنا أبناء هذا العامل وأننا نبحث عن عامل كلي اخلري ويف هذا احُلجة األوىل واألقوى للدين ..فاس
فاإلنسان لو كان ابن الطبيعة وتسري عليه قوانني الطبيعة فلن يوجد يف الطبيعة شر وال خري وال قداسة وال جناسة، 

نا حامض وقاعدي ... نضيفهم يف املعمل .... تكون النتيجة ملح وماء ... فالطبيعة حتمية حتكمها قوانني صارمة، عند
 لو تكررت هذه التجربة مليار مليار مرة لن تتغري ... قوانني حتمية ..

اآلن احمللد يقول ال ال ال ....... ميكن ان تكون النتيجة عسل أبيض وليس ملح وماء ... مث فجأة يكتشف العسل أنه 
 لح وماء فيعرف خطأه الشديد ويندم ..!!املفرتض أن يصري م

 هذا هو السيناريو الذي يدعمه امللحد عند طرح فكر الشر واملفرتض أن ُنصدقه واملطلوب أن ُنسايره .!!



 

 (125) 

 كبسوالت إسكات الملحدين 

مشكلة الربويب وامللحد أهنما يعرتفان بوجود الشر، ووجود املتشابه، ويعرتفان أن وجوده ُمعضلة، وال ميلك حتليل معضلة 
 ار الديين فهو الوحيد الذي يُقدم التفسري ...الشر إال اإلط

يقول املفكر األيرلندي كليف لويس " وقد كانت ُحجيت ضد اهلل أن العامل بدا يف منتهى القسوة والظلم .. ولكن كيف 
 حصلت على مفهوم الظلم والعدل هذا ؟

اخلط املستقيم .. فبماذا ُكنت أُقارن هذا إن املرء ال يصف خطًا بأنه غري مستقيم إال إذا كانت لديه فكرة ما عن ماهية 
 العامل ملا دعوته غري عادل ؟

وإذا كان العرض كله سيًئا وتافًها من األلف إىل الياء إذا جاز التعبري، فلماذا وجدت أنا نفسي يف ردة فعل عنيفة هكذا 
 جُتاهه، مع أين من املفرتض أن أكون جزًءا من العرض ؟

 دما يسقط يف املاء، ألنه ليس حيوانًا مائًيا، أما السمكة فما كانت لتشعر بالبلل.إن اإلنسان يشعر بالبلل عن
وكان من شأين طبًعا أن أختلى عن مفهومي للعدل مبجمله بقويل إنه ليس شيًئا سوى فكرة خاصة من بنات أفكاري، 

العامل غري عادل فعاًل وليس  ولكن لو فعلت ذلك الهنارت أيًضا حجيت ضد اهلل، ألن رُكن تلك احلجة كان القول بأن
 فقط أنه مل يصدف أن يُرضي ميويل . 

وهكذا ففي حماوليت إثبات عدم وجود اهلل، تبني يل يف ذلك الفعل ذاته حقيقة وجوده، ألن اإلنسان بإنكاره وجود العدل 
 ذج جًدا.يف فعٍل ما يُرغم على التسليم بوجود مفهوم العدالة، وبناًءا على ذلك يتبني أن اإلحلاد سا

 ولو كان الكون كله عدمي املعىن ملا كان قد تبني لنا إطالقًا أنه عدمي املعىن .
فالوضع شبيه متاًما هبذا : لو مل يكن يف العامل نور، ومل تكن يف العامل خملوقات هلا أعني ملا ُكنا نعرف قطًعا أن الظُلمة 

 مسيطرة ولكانت الظُلمة كلمة عدمية املعىن .." 
هو أكرب دليل على أننا لسن ا أبناء هذا العامل... وأن املقدمة الدينية هي الوحيدة اليت متلك التفسري واملعىن إذن الشر 

 والقيمة..!!
---------------- 

 اجلزء األول من الرد من وحي كتاب ثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإلميان، د. عبد اهلل بن سعيد الشهري
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 خرافة الهيومانية بديالً عن الدين :الثالثون التاسعة و لكبسولةا
 بديالً عن الدين ؟ –اإلنسانية  – Humanismهل ميكن أن حتل اهليومانية 

 هل ميكن أن حييا اجلنس البشري بال دين ؟
 هل ميكن التأسيس للقيمة واملعرفة والغاية واألخالق يف غياب اإلله ؟

تأثري الدين، واستطاع الدين أن يوفر مجيع أوجه احلياة األخالقية والقانونية لقد عاش اجلنس البشري آالف السنني حتت 
والعقائدية وحىت اللغة، ومن مَث فمن حقنا أن نتساءل عما إذا كان من املمكن إنتاج جيل ملحد إحلاًدا كاماًل ؟ لكي 

راما للوجود اإلنساين، وإلغاء كل ما تنجح هذه احملاولة البد من التنشئة يف عزلة تامة عن كل دين وعن كل فن وعن كل د
ميكن أن َيستحضر النشء أمامه من رؤيا لعامل آخر، وبالتايل إلغاء مجيع األعمال الفنية اليت ُتصور صراع اإلنسان يف 
العامل وتطلعه لعامل أفضل، ألن كل هذه األمور ستؤدي إىل شعور اإلنسان باإلغرتاب يف هذا العامل، وهو شعور 

 روحاين حبت .ميتافيزيقي 
يف الواقع هذا أمر صعب يف الوقت الراهن ألن امللحدين يعيشون يف ظالل الدين، وميكننا أن نزعم أن كل أخالق امللحد 
هي جمرد تأثر بالدين ومبادئه األخالقية األساسية، بطريقة صامتة غري حمسوسة ولكنها ثابتة، فقد ترَب امللحد يف ظالل 

إن جوهر اإلنسان يف أخالقياته وليس يف  -نقده للدين يتأثر بأخالق من ينتقدهم،  الدين عشرات السنني وهو يف
 . -طبيعته املادية هذه حقيقة ثابتة

 إن أخالق امللحد هي عطية الدين هكذا علينا أن نزعم إىل أن ينشأ جمتمع إحلادي كامل.
جمرد صورة مبسطة للقيمة واألخالق من منظور  -معرفًيا –لكن بعيًدا عن زعمنا، سنحاول أن نتصور تصوًرا إبستمولوجًيا 

 مادي إحلادي جُمرد بناًءا على رؤية امللحدين أنفسهم .
أبو  –أن األخالق خدعة ميتافيزيقية، وقرَّر فريدريك إجنلز -مؤسس الدولة البلشفية امللحدة –أثبت فالدمييري لينني 

لكية اخلاصة"؛ أن النظام اأُلسري نظام برجوازي، وأن شيوع النساء يف كتابه "أصل العائلة والدولة وامل –النظرية املاركسية 
 وإلغاء منظومة الزواج هو احلل األقرب لروح اإلحلاد املادي.

لكن ملاذا ال نكون أكثر تفاؤاًل وأكثر تنزاًل، ونفرتض أنه مت التأسيس للمجتمع اإلحلادي الكامل بناًءا على أخالق 
 ادى هبا الدين، أخالق أصلية واضحة وراسخة يف الذهن البشري!مثالية!، أخالق كاملة كاليت ن

لكن يف هذه اللحظة على دعاة اإلحلاد أن يطلبوا من الناس مزيًدا من املثالية والتضحية، رمبا أكثر مما طلب أي نيب من 
ُثل العليا اليت هي جوهر  قومه بإسم الدين، فليس مَثة إغراءات ماورائية، وليس مثة تطلع أُخروي يربر التضحية واإللتزام

ُ
بامل

القضية األخالقية! وكما يقول املفكر اإلجنليزي جون لوك " إذا كان ُكل أمل اإلنسان قاصرًا على هذا العامل، وإذا كنا 
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نستمتع باحلي اة هنا يف هذه الدني ا فحسب، فليس غريًبا وال جمافًيا للمنطق أن نبحث عن السعادة ولو على حساب 
 بن اء." اآلباء واأل

إهنا معضلة وأي معضلة؛لكن سنتنزل مرًة ُأخرى ونتصور أنه مت التاسيس للمجتمع اإلحلادي الكامل، ونتصور أن هؤالء 
امللحدين قرروا التضحية وتبين منوذج أخالقي، إمعانًا يف حتدي جمتمع املؤمنني، وقرروا أن يرتكوا الشر والظلم، وقرروا أن 

هنا ستظهر املعضلة اليت بال حل، فداخل العامل اإلحلادي ال يوجد معىن مادي للشر أو الظلم،  يلتزموا باألخالق املثالية،
فالشر أو الظلم هو وضع الشيء يف غري حمله، وحمل األحداث يف عامل اإلحلاد املادي، هو نفس احملل الذي حتدده 

كل حدث يف الكون املادي قد ُوضع يف حمله املادي، القوانني الفيزيائية، و مبا أنه ال توجد ذرة ختالف تلك القوانني، إذن  
 ولذلك املفرتض أال يوجد يف اجملتمع اإلحلادي وال يف الكون املادي ظلم أو شر.

فاإلنسان ُمسَتوعب متاما يف الطبيعة، قوانني الطبيعة هي قوانينه، تسري عليه احلتمية املادية الفيزيائية مبنتهى األداتية 
االستقالل برؤية متجاوزة أو مغايرة ملا تفرضه املادة، وإال العتربنا أن لإلنسان أصل آخر ومقدمة ُأخرى املعرفية، فال ميكن 

 واهنار اإلحلاد.
أيًضا العقل مادة ُمتلقية طبيعية ال تتجاوز هذا اإلطار، واحلالة النفسية احلاكمة يف النموذج اإلحلادي هي حالًة نفسيًة 

ال ميكُنها أن خُتَطِّئ حالًة ماديًة أخرى,فحىت تناطُح الذراِت هو تصرٌف ال خطأ فيه ما دام للمادة وليس للروح، وبالتايل 
 موافًقا للقوانني الفيزيائيِة الصحيحة.

وطبًقا هلذه الرؤية اإلحلادية املادية احلتمية فإنه يف املرحلة التالية سيتنازل اإلنسان عن مركزيته، فاإلنسان من منظور مادي 
هو املركز بل املركز هو الطبيعة املادية وقوانينها وحتمياهتا، وبالتايل سيحل حمل مركزية اإلنسان مركزية الطبيعة  إحلادي ليس

ى اإلنسان على حد  طلق األول، وهذا يعين اهنيار املشروع اهليوماين ) مشروع اإلميان باإلنسان ( وبذا ُيصفَّ
ُ

باعتبارها امل
حلساب الطبيعة، وسيتم استيعابه متاًما ويسقط يف هيمنة املادية احلتمية، ويصبح أي  تعبري الدكتور عبد الوهاب املسريي

حديث عن اإلنسان أو قيمه أو مركزيته هو حديث ملوث ميتافيزيقًيا، ويتحول اإلنسان إىل حيوان مادي جمرد ويعود 
 للصراع الدارويين الذي دخل به التاريخ

حلديث عن اهليومانية لغو فارغ، وتتحول الشعارات إىل سخافة ال معىن هلا، فما ويف هذا اإلطار املادي التجريدي يصبح ا
 معىن محاية املعاقني أو املرضى الوراثيني أو تقدمي يد العون هلم ؟ 

إن حماولة من هذا القبيل تأيت ضد اإلنتخاب الطبيعي والبقاء لألصلح، وإذا كانت الرؤية الداروينية هي الرؤية الصحيحة 
تمياهتا هي األصل الثابت فلن يستوعب اإلنسان أصاًل فكرة محاية املعاق أو تقدمي يد العون للضعفاء، بل إن وكانت ح

 هو احلل الدارويين األمثل واألوحد. -منعهم من اإلجناب –تعقيم املعاقني 
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عامل حيكمه البقاء لألصلح؟ بل  أيًضا يف اإلطار املادي احلتمي اإلحلادي كيف تتم املناداة مبفهوم اإلنسانية اهليومانية، يف
إن أية حماولة ملعاندة هذا اإلطار املادي هي حماولة فاشلة؛ ألهنا تأيت ضد التطور وضد قوانني احلتمية املادية اليت تسري 

 على الوجود.
 .Martin, James J -" إن الثروات حُتَدد تبعًا لقانون البقاء لألقوى ."  James J. Hillيقول الدارويين جيمس ِهْل 

Hill pp 414-15- 
" من اخلطأ الشديد جمرد حماولة منع الفقر أو اإلفالس أو مساعدة الضعفاء أو حمدودي اإلنتاج ..  Tilleويقول تايل 

 naturalجمرد مساعدة هؤالء خطأ جوهري يف النظرية الدروينية، ألنه يتعارض أساسًا مع اإلنتخاب الطبيعي 
selection  ". وهو جوهر الداروينية- Williams, Raymond. 2000. Social Darwinism. In Herbert 

Spencer's Critical Assessment. John Offer.- 
فإن " فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدخل الدولة يف احلماية الصحية  Herbert Spencerوطبقا هلربرت سبنسر 

يات اإلنتخاب الطبيعي، وكذلك مساندة الضعفاء أو حماولة محاية املرضى ملواطنيها وتلقيحهم تعارض أبسط بديه
 -Social Status, p.414-415 -واحلرص على بقائهم."!!

هذه هي الصورة اليت يتيحها اإلحلاد املادي، إهنا املعادلة املستحيلة .. يستحيل أن يتم التأسيس لألخالق داخل املنظومة 
املادي اهليوماين ما يُفرح اإلنسان أو يسليه، أو يؤسس لقيَّمه أو يؤسس ملبادئه أو يؤسس  املادية، ال يوجد داخل العامل

 ألخالقياته، يستحيل أن يوجد داخل املنظومة املادية ما جيعل اإلنسان إنسانًا .
ال ميكن إخضاعها فاألخالق والقيمة متثالن ثغرة يف النظام الطبيعي، فاألخالق ثغرة معرفية كربى يف النسق الكوين، ولذا 

لقوانني الطبيعة وحتميات ماركس التارخيية، أو حتميات داروين العضوية أو حتميات دوركامي اإلجتماعية، هذا االختالف 
ر يف العلوم اإلنسانية. ر يف العلوم الطبيعية واملؤشِّ  بني األخالق والطبيعة يُعربِّ عن نفسه يف االختالف بني املؤشِّ

لطبيعة أو مبعىن أدق ال عالقة هلا بالطبيعة، فاألخالق ثغرة يف الزمان فهي نتاج خلق واهلل خلقها  فاألخالق تسري عكس ا
 كاملة ألن اهلل ال ينتج وال يشيد وإمنا خيلق، وهذا يؤكد أصالة ظهور اإلنسان .

 Bernardفاألخالق عقليا غري مرحبة بل ضارة بل هي أكرب عبء على صاحبها وقد تساءل ماندفيل 
mandeville  : أستاذ علم األخالق اإلجنليزي ما أمهية األخالق لتقدم اجملتمع والتطور احلضاري ؟ وأجاب ببساطة

 ال شيء بل لعلها تكون ضارة .
ولذا فاألخالق مل تتم الربهنة عليها عقلًيا إىل اآلن، واألخالق والدين مها أقدم األفكار اإلنسانية تُ رًا وقد ظهرا سويًا مع 

 هذا يؤكد أصالة الظهور اإلنساين وغائية األخالق اليت حيملها، إهنا اللحظة اليت صنعت عصرًا جديًدا. اإلنسان كل
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إن اإلنسان يتحرك يف احلياة وهو يعلم يقيًنا أنه ليس ُمفصل على طراز داروين، ولذا يرفض باستمرار إحلاح العلم املتزايد 
ة املعاقني والضعفاء خرٌي للجنس البشري، أو أن اإلنسان حيوان على أن اجلنس األبيض أفضل من األسود، أو أن إباد

مادي، وهذا يؤكد أن اإلنسان ال يستطيع أن يرفض التكليف اإلهلي بداخله، وأن اإلحلاد ال يصلح لتحليل ظاهرة الوجود 
 اإلنساين!

مباديء غري مادية وغري علمية، وتأيت النزعة اهليومانية اإلنسانية اجلديدة كتوكيد عجيب على هذا األمر، فهي تستقي 
تؤسس هبا ملفاهيم مستقلة عن الوجود املادي، وتؤكد هبا أن اإلحلاد يرفض أن يكون إحلاًدا، وأن امللحد يف قمة إحلاده 

 يرتفع عن املادية احلتمية، ولذا لنا أن نتساءل: إذا كان اهلل غري موجود كما تزعمون، فلماذا التمحك يف ظالله؟ 
 ة التأسيس لفلسفة هيومانية ملوثة ميتافيزيقًيا؟ملاذا حماول

 إذا كان اإلنسان ابن املادة ومن املادة وإىل املادة، فلماذا احلديث عن مسوه أو قيمته أو مركزيته ؟
إن اهليومانية هي توكيد متزايد على أن اإلحلاد ال يصلح لتحليل ظاهرة الوجود اإلنساين، وأن اإلحلاد شيء واإلنسان 

 اجلسد شيء آخر متاًما.الروح و 
لقد حاول كهنة املادية اإلحلادية الغربية بعيًدا عن هذه الرؤى امليتافيزيقية، حتليل ظاهرة الوجود اإلنساين، فوجدوا أن 
اإلنسان ال يعدوا كائن طفيلي ال يوجد ما مُييزه، ولذا فقد ظهرت دعوات تعميمية تُنادي بإلغاء التفرقة بني البشر 

حلشرات، بل والنبات، وحماكمة كل من يتعرض للفريوسات أو دودة األرض، ألنه بيولوجًيا ال فرق بني واحليوانات وا
 اإلنسان ودودة األرض فكالمها على نفس الدرجة من التطور النوعي.

 christopher" ال يوجد مستند لرؤية البشر ككائن أرقي من غريه."  christopher manesيقول كريستوفر مانيز 
manes , the green rage There is no basis for seeing humans as more advanced or developed than any 
other species  

 
-http://planetsave.com/2008/10/18/switzerland-places-ban -ويف سويسرا ظهرت قوانني عدم إذالل النباتات. 

on-the-humiliation-of-plants - 
" حياة رضيع ليست أغلى داروينًيا من حياة  princeton universityويقول بيرت سنجر اأُلستاذ جبامعة برينستون 

-http://www.lifesitenews.com/news/princeton-professor-singer-and-i-repeat-i -شبمانزي أو خنزير." 
would-kill-disabled-infants - 

" جيب تقليل عدد البشر قدر اإلمكان، جيب إيقاف الزواج وقتل الُرضع" وقد  james leeو يقول الدارويين األمريكي 
قُتل جيمس 9191اختذ هذا الدارويين وسائل حقيقية لقتل البشر باعتبارهم طاعون، وحيوان طفيلي فاسد، ويف سبتمرب 
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 أن الشرطة مل متهله وأردته قتياًل، يل حني اجته إىل موقع قناة ديسكفوري وأخذ ثالث رهائن وكان معه بعض القنابل، إال
-http://abcnews.go.com/US/gunman-enters-discovery-channel -قبل أن يُنفذ خمططه الدارويين.

headquarters-employees-evacuated/story?id=11535128- 
فلسفية عميقة إذ البد أواًل أن نفهم يقول فرانسيس فوكوياما يف كتابه األشهر هن اية التاريخ: "حقوق االنسان هلا مشكلة 

اإلنسان قبل أن نبحث يف حقوقه، نفهم طبيعة اإلنسان، فالعلوم الطبيعية احلديثة تشري إىل أنه ليس مثة فارق بني االنسان 
والطبيعة، وعندما نوسع يف املساواة اليت تنكر وجود أي اختالفات بني البشر فيمكن أن يشمل ذلك إنكار وجود 

هامة بني االنسان والقردة العليا، وتنشأ عن ذلك أسئلة ال حصر هلا، إذ كيف يكون قتل البشر غري مشروع،  اختالفات
يف حني قتل هذه احليوانات ليس كذلك، وسنصل حتًما يف مرحلة ما إىل السؤال التايل: وملاذا ال تتمتع الطفيليات املعوية 

 والفريوسات حبقوق مساوية حلقوق اإلنسان ؟
اهتمام الناس هبذه املساواة يوضح أهنم ال يزالون يؤمنون مبفهوم ما عن تفوق قدر االنسان، وحىت محاة الطبيعة  إن عدم

ومحاة احليوانات، هم فقط يدافعون عن احليوانات ألهنم حيبون بقائها معنا، وجمرد إفنائها ال سبيل لتعويضه مع ضياع 
حليوانات هم لإلفادة منها وليس من أجلها وهذا عكس حقوق احليوان، فوائد رمبا ُتكتشف منها مستقباًل، فحىت محاة ا

إن مفهوم التوسع يف املساواة أدى إىل حريتنا الراهنة، إننا لو كنا نؤمن حًقا أن االنسان جمرد كائن يف سلسلة حيوانية 
 احلقوق، وسيتعرض ساعتها خيضع لقوانني الطبيعة ليست له قيم متجاوزة، هنا كان البد أن تتساوى الكائنات مجيًعا يف

املفهوم املساوايت للبشر للهجوم من أعلى ومن أسفل، وال يسمح لنا هذا املأزق الفكري الذي أوقعتنا فيه النسبية احلديثة 
فإما طبقية متفحشة أو مساواتية  –بأن نرد على هذا اهلجوم أو ذاك، وبالتايل ال يسمح لنا بالدفاع عن احلقوق املساواتية 

مركز األهرام للرتمجة  9111املصدر : فرانسيس فوكوياما .. هن اية التاريخ وخامت البشر ..ترمجة : حسني أمحد أمني .. الطبعة األوىل  -." -لة مستحي
 -.  - -والكالم له باحلرف إال ما بني  911والنشرص 

اة مستحيلة داخل اجملتمع املادي، إنه حتليل مدهش وحقيقي للمأزق اهليوماين، فإن فرانسيس فوكوياما يرى أن املساو 
حيث يتحول اإلنسان داخل هذا النموذج إىل كائن قانع بسعادته غري قادر على اإلحساس باخلجل عاجز عن اإلرتقاء 

 -95املصدر السابق ص  -فوق مستوى احتياجاته وبالتايل فإن اإلنسان مل يعد إنسانًا. 
، كائن عاطل عن -والكالم لفرانسيس فوكوياما -ج جدير باإلحتقارأليس اإلنسان الكامل يف هذه الصيغة هو كائن ف

وهنا تضيع ملحمة الوجود االنساين و دراما احلياة االنسانية .. لقد مات االنسان يف النموذج  -اإلجتهاد والطموح 
 -.- -إال ما بني  91املصدر السابق ص -املادي. 

لة بالكلب، يقول فوكوياما أنه : داخل ذلك العامل سيصبح الناس بل إن فرانسيس فوكوياما يصف امللحد يف هذه املرح
حيوانات من جديد كما كانوا قبل املعركة الدامية اليت بدأ هبا التاريخ، إن الكلب يقنع بالنوم يف ضوء الشمس طوال اليوم 
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حاله، أو أن مستقبله  شرط أن يُطعموه وذلك ألنه راٍض مبا هو عليه ولن يقلقه أن غريه من الكالب حاهلا أفضل من 
 - 959املصدر السابق ص -.ككلب قد مُجد أو أن كالبًا يف بقعة نائية من العامل تصادف املذلة واهلوان 

من كتابه أن حياة جمتمع مادي إحلادي هيوماين كامل هي حياة بال فنون وال أدب وال  954و يتنبأ فوكوياما يف صفحة 
للخدمة العامة وستكون احِلرف مبتذلة وغري متطورة، ويف مرحلة ما سيكون هذا دراما وال كفاءة، وقليلون سيتصدرون 

اجملتمع عاجزًا عن الدفاع عن نفسه يف وجه احلضارات اأُلخرى حيث احلضارات األخرى أصحاهبا على استعداد هلجر 
 الراحة واألمن وخياطرون حبياهتم من أجل القيمة .

لسفتها يف إطار العلم بعيًدا عن الدين، فماذا لو أثبت العلم أن الِعرق األبيض وإذا كانت اهليومانية تسعى للتأسيس لف
أفضل بيولوجًيا من األسود؟ وأهنم يف مرتبة أعلى يف سلم التطور، هل سيتم الفصل العنصري بني البيض والسود داخل 

ب الطبيعي وإقرار املساواة بني البيض اجملتمع اإلحلادي اهليوماين؟ أم ستتم معاندة العلم والبيولوجيا ومعاندة اإلنتخا
 والسود، وساعتها ستكون أكرب خيانة للتطور وأكرب ضربة للماديني؟ 

باملناسبة : هناك آالف األحباث اليت أثبتت تفوق اجلنس األبيض على اجلنس األسود ماديًا وبيولوجًيا، منها قدميًا أحباث 
الذي كان  louis agassizوأحباث لويس أجاسي  Samuel Mortonعامِل اإلنس اني ات الشهري صموئيل مورتن 

يقول بأن البيض ليسوا سفاحني حني أبادوا اهلنود احلمر، ولكنهم يتبعون قضية حتمية يف تشكل األعراق، فهذه هي 
أكثر الكتب مبيًعا يف السبعين ات، وهو الكتاب الذي  bell curveحتمية العلم، وحديثا ظهر كتاب قوس اجلرس 

عن أنه ال فائدة من تعليم السود أو حتصينهم من األمراض، ألهنم أضعف عقاًل وأفقر ذهن ًا من البيض والبد من  يتحدث
 إنفاق امل ال يف أُم ور أكثر فائدة .

ماذا لو أثبت العلم تفوق الرجل على املرأة ماديًا؟ وأن الرجل يف مرتبة أعلى بيولوجًيا من املرأة، هل ستتم املساواة بني 
نسني داخل اجملتمع اإلحلادي، أم سيكون هذا مطلب غري علمي غري عقالين عبثي ميتافيزيقي يقف يف وجه التطور اجل

 وحتميات الطبيعة ؟
باملناسبة: املرأة طبًقا ألدبيات التطور هلا تصنيف يف السلسلة احليوانية مستقل متاًما عن تصنيف الرجل، فاملرأة تندرج حتت 

فدراسة حجم اجلمجمة يف القرن  Homo frontalisبينما الرجل حتت تصنيف  Homo parietalisتصنيف 
 brucca% وكتب كارل بروكا  91 -99التاسع عشر أثبتت وجود فرق جوهري يف حجم املخ لصاحل الرجل مبقدار 

 يقول أن مخ املرأة أضعف بكثري من مخ الرجل.
 -.ال، واملرأة تأيت يف املرحلة السفلى من مراحل تطور اإلنسان فحجم املخ اخلاص باملرأة يكاد يطابق ذلك اخلاص بالغوري

Gould, The Mismeasure of Man, p.105-  
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 -. -فاملرأة يف البيت أفضل من الكلب -ويرى داروين أن املرأة ال تصلح إال ملهام املنزل، وإضفاء البهجة على البيت،
Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin 1809-1882, New York pp. 232-233- 

هذه هي الرؤية اإلحلادية اهليومانية لإلنسان بصورهتا احلقيقية، فاإلحلاد حرَّر أتباعه من أية أعباء أخالقية، وإذا مل يتم تبين 
استقاء عناصر غري مادية هذه الرؤية يف املنظومة اهليومانية فهذا يعين اهنيار األساس الذي بُنيت عليه اهليومانية، وبالتايل 

 من خارج املنظومة اهليومانية، سيكون اعرتافًا بعدم صالحيتها كمنظومة فكرية مستقلة لتفسري املغزى الوجودي !
إن األمر الذي ال جيب أن نغفله هنا؛ هو أن احلروب العاملية كانت دائماً نتاج اجملتمعات األرستوقراطية امللحدة، واإلحلاد 

إلمربيالية الغربية بإطار نظري إلبادة املاليني بإسم العرقية املادية، والبيولوجية الداروينية، ولن تتجاوز هو الذي زّود ا
اهليومانية هذه الرؤية مهما تظاهرت خبالف ذلك، وعلى اهليومانية أن تتبىن مبنتهى اهلدوء اليد اخلفية عن آدم مسيث، 

واجلنس عند فرويد، وإرادة القوة عند نيتشه، وقانون البقاء عند داروين،  واملنفعة عن بنتام، ووسائل اإلنتاج عند ماركس،
العلمانية اجلزئية  -والطفرة احليوية عند برجسون، والروح املطلقة عند هيجل، وإال فاهليومانية سُتعترب مترد على املادية احلتمية. 

 -941لد األول صاجمل 9119العلمانية الشاملة د. عبد الوهاب املسريي دار الشروق طبعة 
هذا هو اإلحلاد اهليوماين عند التطبيق، وهذا هو أصل معركته وشعارها ودثارها، ويف هذا السبيل قامت حربان عامليتان 

مليون نسمة، وكانت حروب من الدموية حبيث أرجعت كاًل من املنتصر واملهزوم ثلث قرن إىل  991أُبيد فيهما قرابة 
إحلادي، وقام الفالسفة بوضع  -% من سكان العامل كانتا نزاع إحلادي1ن اللتان أبادتا حوايل الوراء، فاحلربان العامليتا

 مبولة يف وسط باريس بداًل من متثال اجلندي اجملهول كنايًة عن هناية احلضارة.
 أن John Quincy Adamsجون كوينسي آدمز  -رئيس الواليات املتحدة السابق  -وقد اعترب الليربايل الشهري 

 Robert Remini, John -حرب البيض ضد اهلنود احلمر هو قانون الطبيعة، وهلذا القانون تطبيقاته الواسعة جدًا ."
Quincy Adams (2002)- 

ما كان ليحدث  -تفريغ األمركتني من اهلنود احلمر -فاستئصال طبقة كاملة من الناس، وتفريغ قارتني كاملتني من البشر
لوال الرؤية املادية للوجود اإلنساين، وقد اعترب الليرباليون األوائل أن إبادة اهلنود احلمر نوع من الدفاع الشرعي، ونتيجًة 

الف نسمة خالل سنوات قليلة ولذا يقول سيمون بوليفار  911مليون اىل  91من لذلك: تقّلص عدد اهلنود احلمر 
Simón Bolívar  ."حمرر أمريكا الالتينية: "يبدو ان الواليات املتحدة تسعى لتعذيب وتقييد القارة باسم احلرية- 

 -1ناعوم تشومسكي االيديولوجية واالقتصاد ص
على يد امللحد لينني وامللحد ستالني، إال  The Gulag Archipelagoوليست إبادة املاليني يف أرخبيل الكوالج 

 pol% من سكان كمبوديا إال مبربر إحلادي على يد بول بوت 99من خالل مربّر إحلادي شيوعي، وليست إبادة 
pot  ليست الثورة ، وليست إقامة احلرب العاملية الثانية كلها إال مبربر قومي مادي ِعرقي أملاين على يد أدولف هتلر، و
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، فاحلرب يف اإلحلاد غاية  Mao zedongمليون نسمة إال مبربر إحلاد ماوي  99الثقافية يف الصني اليت راح ضحيتها 
يف ذاهتا، واملكاسب املادية وتفريغ القارات من البشر، وتطهري األعراق ليست كلها إال إفرازات داروينية مادية، ورؤى 

 التصور املستقبلي للهيومانية حال التطبيق!ِعرقية طبيعية، وهذه الرؤى هي 
" لقد جنحت الداروينية أو تأويالهتا الطبيعية، يف قلب ميزان األخالق  Richard Weikartيقول ريتشارد فيكارت 

رأسًا على عقب، ووفرت األساس العلمي هلتلر وأتباعه، إلقناع أنفسهم ومن تعاون معهم، بأن أبشع اجلرائم العاملية،  
 -Richard Weikart .. from Darwin to Hitler.. p.215 -كانت باحلقيقة فضيلة أخالقية مشكورة." 

لكن اإلنسان له روح خاصة مستقلة عن مجيع املخلوقات؛ فهو ليس ُمفّصاًل على طراز داروين، ومل يوجد من أجل 
الصراع، إمنا ُوجد لعبادة اهلل من إقامة احلق أي ا كان َمن اتبع احلق سواء كان أبيض أو أسود ، أما العقل اإلحلادي املادي 

 بص رامة بالغة ليس فيها موطٌن للمشاعر اإلنسانّية، والِقَيم الروحّية.اهليوماين فقد قام بتفكيك الب شر 
إن البحث عن السعادة على األرض من منظور إحلادي هو شكل من أشكال الغرور اإلنساين، وهو يعين القول مبركزية 

لطبيعية أو عن الغائية ااإلنسان، وأن له مكانًا خاًصا يف الكون وبداهة ال ميكن القول بوجود غائية إنسانية مستقلة 
  .املادية

وال يأيت اإلميان مبركزية اإلنسان وقيمته ومسوه إال باإلميان مبُطلق أعلى يتجاوز املادة، فاملساواة بني البشر هي مسألة دينية 
الضعفاء املطالبة حبتة، فإذا مل يكن اهلل موجوًدا، فالناس جبالء وبال أمل غري متساوين، وتأسيًسا على الدين فقط يستطيع 

 باملساواة.
عطى النهائي، هو النقطة اليت يتطلع 

ُ
ولذا يقول الدكتور املسريي رمحه اهلل أن اإلله هو الرتكيب الالهنائي املفارق حلدود امل

إليها االنسان وحيقق التجاوز من خالهلا، ومن مًث بغيابه يتحول العامل إىل مادة طبيعية صماء، خاضعة لقوانني احلركة 
والصريورة اليت ميكن حصرها وإحاطتها والتحكم فيها، وينضوي اإلنسان حتت نفس النمط، إذ بغياب اإلله يتحول 
اإلنسان إىل كم مادي ميكن أدجلته وقولبته يف إطار جمموعة من املعادالت الرياضية امليته، ويف هذه اللحظة متوت الروح 

ه ومركزيته ومسوه هو إمي ان يتج اوز حركة املادة وديناميكيته ا ... فعندما ويتبعها موت اإلنسان، فاإلمي ان باإلنسان وقيمت
﴾ ٠١يُقرر اإلنسان أن ينسى اإلله يف هذه اللحظة بالذات يكون قد نسي نفسه } نسوا اهلل فأنساهم أنفسهم { ﴿

 سورة احلشر.
 فاإلنسان كائن أقدامه مغروسة يف الوحل وعيونه شاخصة للنجوم .

 قي يسأل أسئلة هنائية عن معىن الكون .كائن ميتافيزي
 أقصى ُمتعة ال تكفي إنسان يعلم أن ُولد ليموت .
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بدون وجود إله تفقد كل الكائنات حدودها وحيزها وتنشأ إشكاليات يف النظام املعريف واألخالقي، وتفقد األشياء 
لشر، وختتفي اإلرادة واملقدرة على التجاوز وتسود حدودها وهويتها وَيصُعب التمييز بينهما، كما خَتتفي التفرقة بني اخلري وا

الواحدية واحلتمية، وقد اختصر رئيس التشيك فاكيالف هافل هذه اإلشكالية الكربى فقال عبارته الرائعة " حينما أعلنت 
يومانية ضحت اإلنسانية أهنا حاكم العامل األعلى، يف هذه اللحظة نفسها، بدأ العامل يفقد بُعده اإلنساين " فالفلسفة اهل

 أول ما ضحت باإلنسان.
ومنذ اللحظة اليت هبط فيها اإلنسان من السماء منذ املقدمة السماوية ال يستطيع اإلنسان أن خيتار أن يكون حيوان 
بريء أو يكون إنسان خُمري، مل يكن بإمكانه أن خيتار بني أن يكون حيوان أو إنسان إمنا اختياره الوحيد أن يكون إنسان 

إنسان }إنا عرضنا األمانة على السماوات واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن منها ومحلها اإلنسان إنه كان  أو ال
 ﴾ سورة األحزاب٧١ظلوما جهوال{ ﴿

 فاإلنسان هو املركز والطبيعة هي اهلامش .
، وأن تستمد قيم معرفية متجاوزة، هذا هو اإلنسان وهذه هي طبيعته احلقيقية، وعلى اهليومانية أن تتقبله يف هذا اإلطار

وأن تتجاهل الرؤية املادية اإلحلادية الداروينية كتحليل لظاهرة وجوده، وهذا يعين أهنا لن تصبح هيومانية وإمنا ديًنا جديًدا 
 ويف هذه اللحظة تفقد أهم مساهتا وخصائصها، وينهار املشروع اهليوماين ككل .
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 دليل مباشر على وجود الخالق خيرة :األربعون واأل لكبسولةا
تعلم أن أي كائن حي قبل ظهوره تتم برجمة مجيع وظائفه، وال معىن للكائن وال وجود له بدون برجمة  هل

 مسبقة، وال معىن للربجمة بدون حتوهلا من إشارات ورموز إىل منظومات وظيفية داخل هذا الكائن احلي!
به كل مواصفاتك وبرجمة كاملة ملنظوماتك الوظيفية "  -كتاب–كتالوج اآلن أيها امللحد! إذا أعطيتك  

طولك ولون عينيك ووظائف أعضائك، ونوع شعرك وكمية الربوتني اليت حتتاجها عضالتك، والقوانني اليت 
حتكم أجهزة جسدك وسرعة النبضة الكهربية يف أعصابك، ومعدالت ضخ الدم يف قلبك، ومعدالت إفراز 

غددك؛ إىل جانب كل ذلك تفصيل دقيق لكل وظائفك احليوية وطريقة تصنيع كرات دمك اهلرمونات يف 
 وأنظمة اهلضم واإلخراج واأليض، وكل ما خيتص بالوظائف البيولوجية جلسدك.

ويوجد يف الكتاب فصل كامل خاص حباالت الطواريء، مثل التعرض لنزيف حاد والذي يستدعي عمل 
شديد للطحال لضخ الدم املتخزن فيه لتعويض الفاقد، ومنظومة معقدة جلطة تغلق خمارج الدم وانكماش 

 من عدة مراحل لعمل إنكماش يف أوعيتك حىت ال حيدث هبوط قاتل لضغط الدم حلظة النزيف.
فصل كامل يتعلق بالتجهيزات الالزمة حلظة التعرض ملخاطر كربى مثل  -الكتالوج-أيًضا يوجد يف الكتاب 

الذي يسمى "كتيبة املشاة  IGGأو  Gوي على طريقة تصنيع اجلسم الدفاعي األوبئة، فالكتاب حيت
صاحب املهام اخلاصة، وكل شيء عن  IGAأو  Aواملدرعات واملدفعية"، وطريقة تصنيع اجلسم الدفاعي 

 التنظيمات الدفاعية اليت لن تظهر مهامها إال حلظات اخلطر.
 الضيق وعقلك يف اهلذيان وجلدك يف التجعد وشعرك يف أيضا الكتالوج حيدد مىت تبدأ شرايينك التاجية يف

 املشيب، ويصف الكتاب بالضبط طريقة حدوث ذلك مبنتهى الدقة.
 الكتاب ضخم وحيوي كل شيء عنك.

 هذا الكتاب هو حمتوى معلومايت، الحظ العبارة.
 الكتاب حمتوى معلومايت خيزن معلوماتك كلها.

 decodeوحني يتم فك الرتميز  codingبنظام "ترميز" أضف إىل ذلك؛ أن هذه املعلومات توجد 
 تظهر املعلومات السابقة.



 

 (136) 

 كبسوالت إسكات الملحدين 

 اآلن هذا الكتاب هل يشك عاقل أو هبيمة أو مجاد يف أن واضعه موجود وعاقل وقادر وعليم وحكيم؟
توجد به  -كتالوج–أما علمت يا زميلنا امللحد! أن مجيع الكائنات على وجه األرض يسبق ظهورها كتاب 

، وهذا شرط أي كائن حي -الكتالوج -مات ظهورها مشفرة ومت ترميزها مسبًقا داخل هذا الكتابمعلو 
 على اإلطالق.

ونظام التشفري يوجد داخل جينوم أي كائن حي على وجه االرض، فال خيلو كائن حي من جينوم ُتشفر 
 داخله معلوماته، وال معىن للكائن بدون نظام تشفري ُمسبق.

ليت جعلت فرانسيس كولينز امللحد مدير مشروع اجلينوم البشري أن يتدبر مث يعرتف وهذه القضية هي ا
 . The Language of Godباخلالق القدير العليم ويضع كتابه لغة اإلله 
طبًقا للداروينية نفسها، توجد معلوماته مشفرة  -السيانوباكرتيا -وأول كائن على وجه االرض على اإلطالق

 به منذ البدء، وال معىن للكائن أصالً بال تشفري مسبق للمعلومات اليت سيحتاجها.داخل اجلينوم اخلاص 
مليار حرف  1 -صفحة لكل جملد  111جملد بواقع  9111اخلاص باإلنسان ميأل  -الكتاب -واجلينوم 

ألف لفة داخل نواة  911من امللليمرت ُملتف على نفسه  9111على  9كلها موجودة يف مساحة   -
 اخللية.

 جيجا.  4اجلينوم الذي يف حجم رأس الدبوس حيمل معلومات تفوق يف سعتها بليون مرة فالشة و 
 . C G T Aومجيع املعلومات داخل هذا الكتاب ُمشفرة بنظام تشفري رباعي 

، اليت سُتستخدم الحًقا، خالق عليم -بليون معلومة مبنتهى الضبط والدقة 1 -واضع املعلومات الرقمية
 املعلومة حباجة إىل ضبط عقلي لتحريرها؟قدير، هل هذه 

فسبحان اخلالق احلكيم العليم القادر املصور }هو اهلل اخلالق البارئ املصور له األمساء احلسىن يسبح له ما 
 ﴾ سورة احلشر.١٤يف السماوات واألرض وهو العزيز احلكيم{ ﴿

﴾ سورة ٠٤شيء جدال{ ﴿هل ما زلت جتادل يف خالقك يا زميلنا امللحد؟ }وكان اإلنسان أكثر 
 الكهف.

 
 



 

 (137) 

 كبسوالت إسكات الملحدين 

 الفهرس
 الصفحة العنوان 

 3 الكبسولة األولى : نشأة الدين
 6 .كيف يُعالج المتشكك نفسه أيها المتشكك أبِشر فالحق له نورالكبسولة الثانية :  
 41 ال مكـان للفـن في اإللحـادالكبسولة الثالثة : 
 44 العبثية في العالم؟هل اإللحـاد مصدر الكبسولة الرابعة : 

 41 .المسكوت عنه في اإللحـاد الكبسولة الخامسة :
 41 اإلحالة إلى الما وراء الكبسولة السادسة :
 47 األكوان المتعددة الكبسولة السابعة :
 11 لماذا الكون بهذه الضخامة، واألرض بهذه الضآلة؟ الكبسولة الثامنة :

 14 الحياة الكبسولة التاسعة :
 13 جدلية التصميم الكبسولة العاشرة :

 16 لماذا اإلسالم وليس دين آخر كبسولة  الحادية عشر :
 17 لماذا اهلل وليس زيوس أو ميثرا أو كرشنا؟ الكبسولة الثانية عشر:

 17 الرسل والرساالت الكبسولة الثالثة عشر :
 31 الظاهرة القرآنية الكبسولة الرابعة عشر :

 31 لو كنّا أبناء الطبيعة فال معنى للثقة بعقولنا الخامسة عشر :الكبسولة 
 36  الكبسولة  السادسة عشر : ما هو الخير الذي يوجد في الليبرالية والعلمانية وال يوجد في اإلسالم؟

 37 ...الكبسولة السابعة عشر: ُمخ الذكر يختلف تماماً عن ُمخ األُنثى، وال وجود مادي أو بيولوجي للُمساواة 
 16 المرأة والرجل من منظور الدين و اإللحادالكبسولة الثامنة عشر :

 17 عشر : وجود الشر أكبر دليل على وجود اهلل التاسعةالكبسولة 
 17 وَلُد بدين وتموُت عندما تترك الدينت ُتوَلُد األمُم رواقية وتموُت أبيقورية العشرون : الكبسولة



 

 (138) 

 كبسوالت إسكات الملحدين 

 14  *في العلمانية -رحمه اهلل -أروع ما كتب الدكتور عبد الوهاب المسيريالحادية والعشرون: الكبسولة

 95 الثانية والعشرون: الرد على  شبهة من خلق اهلل ؟ الكبسولة
 61 األخالق مبهاة أصحاب األديان الثالثة والعشرون: الكبسولة
 61 اإلله ومعرفة الغاية من الخلق ؟ العقل كاٍف لتحديد صفاتهل : انهيارالربوبيةوالعشرون: الرابعة الكبسولة
 63 !سوف أبصق على قبوركم الخامسة والعشرون: الكبسولة

 61 ال يوجد في تاريخ أُمة اإلسالم ملحد واحد السادسةوالعشرون: لكبسولةا
 64 .صدفوية نشأة الكون والسببية السابعة والعشرون: لكبسولةا
 74 كارثية القول بالصدفة، والقول بأزلية العالم  الثامنة والعشرون: لكبسولةا
          Pseudoscience  عشرون دليالً على كون التطور هو العلم الزائف أقوىالتاسعة والعشرون: لكبسولةا

           
73 

 73 .من أدلة نبوته صلى اهلل عليه وسلم الثالثون : لكبسولةا
 41 !من آيات اهلل في خلقه الحادية و الثالثون: لكبسولةا
 59  كوريا الشمالية الدولة الوحيدة الُملحدة رسمًيا في العالم  الثانية و الثالثون: لكبسولةا
 011  الهوس الجنسي عند العرب؛ ُأسطورة يُروِّج لها اإلعالم ويطير بها الملحد الخبيث الثالثة و الثالثون: لكبسولةا
 416 !الوعي يدمغ اإللحاد الرابعة و الثالثون: لكبسولةا
 417 .دولة السويد؛ أيقونة الملحدين العرب، من أجل نظرة أكثر عمًقا الخامسة و الثالثون: لكبسولةا
 444 كوة العلم التجريبي الضيقة  السادسة و الثالثون: لكبسولةا
 411 رحلة المسيري مع الملحدينالسابعة و الثالثون:  لكبسولةا
 411 معضلة الشر الثامنة و الثالثون: لكبسولةا
 416 خرافة الهيومانية بدياًل عن الدين التاسعة و الثالثون: لكبسولةا
 431 دليل مباشر على وجود الخالق األربعون واألخيرة : لكبسولةا



 

 (139) 

 كبسوالت إسكات الملحدين 

 


