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هللا عز وجل ،كجزء ال يتجزأ من التعريف به سبحانه ،وحده السيد املالك لهذا الكون ،املوجود بذاته؛ ال يستتت تد وجتوده متن أحتد وال يتحتتتا ال ت أحتد وال
يفتقر ال أحد ،بل كل ش يء يفتقر الليه في وجوده وبقائه؛ فالعالم بكل من فيه وما فيه وجد بإيجاد هللا تعا له ،ويعت د عليه ً
كليا في قوته وبقائه.
هللا عزوجل ال يحتا ملن ي نحه الوجود أو القوة أو الك ال ،فهو كامل في ذاته ،قائم بنفسه ،ال يفتقر ال غيره ،متصف بصفات العال والتكت تال ستبتحتانته
ً
ً
ً
غنيا بذاته غنى ً
كامالً ،
تاما ،قادرا مقتدرا؛ فك اله وغناه وقدرته من لوازم ذاته سبحانته .الذا كتان متوتلتوو ،أو
وهي غير منفصلة عنه .فال ي كن أن يكون الال
يتوقف وجوده عل وجود غيره ،أو محدود ،أو متغير ،أو متبدل ،أو به نقص أو عدم ك ال بأي شكل من األشكال ،فهذا يفتقتده أحتد ئصتائتص األلتوهتيتة؛
ال ي كن بعدها أن يستحق أن ُيدع ”الله“ النتفاء صفه األلوهية عنه ،حسب مقتض ى تعريف اإلله الحق.
باو بال نهاية ،غير محدود بتزمتان أو متكتان أو قتوانتيتن التهتبتيتعتة ،فتهتو متن ئتلتقتهتم وو ت نت تام عت تلتهتم.
هللا عز وجل ئالد دائم الوجود ،موجود بال بدايةٍ ،
ً
فيستحيل أن يوض الصان ملا صن  ،أو أن يحيط املصنوع بالصان  ،بل هو كائن أبدا ئار حدود متا صتور وئتلتق وأبتدع ،تت ًتامتا كت تا يتقتف التفتنتان ئتار
أبعاد لوحته ،أو صاحب الحرفة ئار أبعاد اإلناء أو الوعاء الذي صنعه.
َْ َ َ ْ َ
س ك ِ ث ِل ِه ش ْي ٌء﴾ (الشورى  )11 :24فليس ك ثل ذاته ذات ،وليس ك ثل
هللا عز وجل ال كفؤ له وال ن ير وال مثيل ،يقول القرآن الكريم بو وح تام﴿ :لي
صفاته صفات ،وليس ك ثل أفعاله أفعال .أي أن هللا سبحانه وتعا ال يشبهه ش يء وال يشبه مولوقاته .وجود الزوجة والولد والشريك والن ير...اللخ
ً ً
ينهبق فقط عل مولوقاته وال يليق الال بها تعا هللا عن ذلك علوا كبيرا .
هللا عز وجل ال يتجسد عل اإلطالو في بشر أو أي كائن كي يراه اإلنسان ،لذ يعجز العجل البشري عن تصوره ،ويحرم التعبير عنه بأي صورة أو شكل .بل
ً
ً
ً
رسوال بعد رسولً ،
تعريفا به عز وجل ،وترغيبا ،وتنبيها ،وإرشادا ،ويهديهم ال طريقه املستقيم بكتاب بعد كتاب.
يرسل ال البشر
هللا عز وجل وحده من يهب الحياة وهو وحده من ينتزعها ،وهو تام القدرة ،ال ي تن عليه ش يء أراده ،وال ُيعجزه ش يء شاءه ،ال معبود بحق غيره ،جال
ً
ً
ً
ً
وعال .كل ما عبد من دونه معبود باطل (سواء كان بشرا أو ملكا أو حجرا أو شجرا أو غير ذلك من املخلوقات أو الج ادات) .فالعبادة بكل أنواعها ال اهرة
والباطنة حق ئالص هلل تعا  ،فليس ألحد أن يعبد الال هللا وحده .الصالة والصوم والزكاة والذبح والنذر والدعاء والتوكل وسائر العبادات ال تكون الال هلل
ً
وحده بال شريك أو وسيط .صرف أو توجيه أي عبادة لغير هللا هو شرك (محبط للع ل ويولد صاحبه في النار الذا مات مصرا عليه).
هللا هو االسم املفرد العلم لإلله الواحد الحق ،وهو اسم جام ملعاني وحقيقة كل األس اء الحسنى والصفات العل  ،تفرد به الخالق سبحانه وئص به
نفسه ،ومن أن يتسمى به أحد غيره .وأصل اشتقاقه في اللغة العربية من" :اإلله" يعني املألوه ،املعبود؛ وحده املستحق أن يؤله ويعبد من ج ي الخلق.
اسم الجاللة (هللا) لف ه فريدة ،ال وجود ملثلها بهذا التركيب وبهذه الكيفية في أي لغة من لغات العالم ،فهو ال ُيج وال ُيذكر ُويئنث ،ويدل عل املعبود
ُ
والخالق في الديانات التوحيدية الثالثة .أع م تعريف ،موتصر وشامل في آن واحد ،هلل عز وجل هو الذي جاء في سورة اإلئالص (﴿ :)2-1 :114ق ْل ُه َو
َ َ َ ُ َّ ُ َ
َّ ُ َ َ ٌ َّ ُ َّ َ
الص َ ُد .ل ْم َي ِل ْد َول ْم ُيول ْدَ .ول ْم َيكن ل ُه ك ُف ًوا أ َح ٌد﴾.
اللته أحد .اللته
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اإللحاد ،مشتق من الكل ة اإلغريقية ( ATHEOSبدون الله) ،مذهب ينكر أو ال يؤمن بوجود الله؛ بعبارة أوضح ليس لهذا الكون ئالق حكيم ،وال مشرع للخلق يأمرهم وينهاهم
ويحل لهم ويحرم عليهم ،وال قاض عادل يحاسب كل مولوو عل أع اله .ف ن وجهة ن ر اإللحاد ال يوجد ش يء وراء أو أبعد من هذا العالم الهبيعي ،املادي ،املحدود ،املغلق.
ً
الكون بكل ما فيه من مولوقات وعجائب نشأ بشكل مادي عشوائي وال يحتا ال ئالق .ليس هناك تعريف أو معنى لكل ة "الله" في اإللحاد ،أوال لرفضه التام لهذه الحقيقة،
ً
وثانيا العتباره أن مه ة تعريف اإلله الحق تق عل عاتق من يؤمن بوجوده.

اإللحاد يحكم عل أي ش يء ئارو للهبيعة أو متسام عنها بأنه ئار قبضة العقل البشري؛ ال ي كن للعقل البشري الوصول الليه أو الدراك كيفيته ،وبالتا ي يتعذر عليه الثباته
بالتجربة العل ية م ا يجعله مستحيل الوجود .اإللحاد يؤمن فقط بالحقائق الصلبة املرئية والعلوم التجريبية.
اإللحاد يصر أن تق ج ي املسائل دائل نهاو تفكير وإدراك واستيعاب العقل البشري ،بصور ي كن رؤيتها وائتبارها وقياسها .أي ش يء يتجاوز حدود التجربة اإلنسانية
املحسوسة أو الطار العالم املادي يصفه اإللحاد بأنه مجرد ئيال زائف.
بوجهة عام ،يرى امللحدون أن فكرة وجود الله نشأت عن الضعف البشري؛ هي مجرد عكاز نفس ي يساعد العاجزين و عاف النفوس عل السير في الحياة ،أو أسهورة قدي ة
وشخصية ئيالية دبرتها بعض العقول البدائية ك سكن للنفس ،أو أداة تحكم في العامة من الناس والسيهرة عليهم ،أو رداع أئالقي ،أو محاولة لشرح ال واهر الهبيعية.
ً
فالحياة الج اال في ن ر امللحدين ال تتهلب وجود الله ،أو أنه ال ي لك أي قوة أو سلهان عليهم وال تأثير له عل حياتهم بأي شكل من األشكال.
ال يستهي اإللحاد ،سواء عن طريق املنهق أو العلم ،أن يثبت بشكل مؤكد ادعاءه الرئيس ي ،وهو عدم وجود الله .م ذلك ،فو يلقي عبء اإلثبات وتقديم الدليل عل أولئك
الذين يؤكدون أن هناك الله .تنقسم املواقف امللحدة ال فئتين عريضتين :الفئة األو تفتقر ال الدليل املقن والبرهان القاط عل وجود الله ،والثانية تجد األدلة غير منهقية أو
مناقضة لوجود الله ،وفي نهاية املهاف تفترض عدم وجود من يستحق أن يوصف ويلقب باإلله.

رسجوهاظج مجإلوال

جاج بهلجشنجو إلنج وج ةلجرسجم إلجإلالة الإلجإلالاتإل
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ً
صحيحا لحقيقة اإلله الحق وكيف يجب أن يكون .يبين القرآن الكريم ،وهو آئر الكتب الس اوية
أس اء هللا عز وجل وصفاته هي األوصاف التي تعهي فه ً ا
املنزلة ،حقيقة الصفات التي يجب أن يكون عليها اإلله الحق ،والتي تنقسم ال صفات الك ال التي تليق باهلل عز وجل (كالعلم والحك ة والرح ة والحلم واملغفرة
والكرم واللهف والعدل) ،وصفات النقص التي تنافي األلوهية وال تليق باهلل عز وجل (كاملوت والجهل والنسيان والعجز وال لم).
يحذر القرآن الكريم من وصف هلل بصفات زائدة لم يصف هللا بها ذاته أو صفات ال تليق به (مثل وصف هللا بصفات البشر كشعوره بالتعب بعد ئلق الس اوات
أو الحاجة ال الولد) ،فأي ذكر أو محاولة لشرح صفات هللا عز وجل ً
بعيدا عن القرآن وصحيح السنة هو مجرد افترا ات ،محض تو ينات ،أو ئرافات  -ليس
ْ َ
ْ َّ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ ُ َّ
ُ َ َ َ
ِ َر ِب ال َع ِامل َين( ﴾.الصافات )184-181 :73
أكثر .يقول القرآن الكريم مؤكدا هذا﴿ :س ْبحان َرِبك َر ِب ال ِعز ِة ع َّ ا ي ِصفون وسال ٌم عل امل ْرس ِلين والح ْ د ِ ِ
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إلال

جإلال ج ت لج

لجإل البمإلظ

يعرض القرآن الكريم في سورة الحشر ،وسورعديدة أخرىً ،
جانبا
من صفات هللا عز وجل لبيان للصورة التي البد أن يكون عليها
اإلله الحق:
ُ َ َّ ُ َّ َ ََٰ َ َّ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َّ
الش َه َاد ِة ُه َو َّ
الر ْح ََٰ ُن
• ﴿هو َّللا ال ِذي ال ِالله ِالال هو ع ِالم الغي ِب و
الر ِح ُ
َّ
يم﴾.
ُ َ َّ ُ َّ َ ََٰ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ُّ ُ َّ َ ْ ُ
السال ُم امل ْؤ ِم ُن
• ﴿هو َّللا ال ِذي ال ِالله ِالال هو امل ِلك القدوس
ْ ُ َ
ْ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ َّ
َّللا َع َّ ا ُيش ِركون﴾.
امل َه ْي ِ ن الع ِزيز الج َّب ُار املتك ِب ُر س ْبحان ِ
ُ َ َّ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ْ َ
َ
ْ
ص ِو ُر ل ُه األ ْس َ ُاء ال ُح ْس َن َٰى ُي َس ِب ُح ل ُه َما
• ﴿هو َّللا الخ ِالق الب ِارئ امل
َّ َ َ َ ْ َ
األ ْرض َو ُه َو ْال َعز ُيز ْال َح ِك ُ
يم﴾.
ِفي الس او ِ
ات و ِ
ِ
َّ َ َ َ ْ َ
َ
َ
ُ
ُ
َ ُ َّ ُ
األ ْ
ض َي ْعل ُم ِس َّرك ْم َو َج ْه َرك ْم َو َي ْعل ُم
ات و ِفي
ر
• ﴿وه َو َّللا ِفي الس او ِ
ِ
َْ
َ
َما تك ِس ُبون( ﴾.األنعام )7 :6
َ َّ َ َ ْ َ
ُ ْ َ َُُْ ُ
الس ْ َ
األ ْرض َأ َّمن َي ْ ِل ُك َّ
• ﴿ق َل من يرزقكم ِمن الس ِاء و ِ
ْ
ْ ْ
ْ َْ
َْ
َو ْاأل ْب َ
ص َار َو َمن ُيو ِر ُ ال َح َّي ِم َن امل ِي ِت َو ُيو ِر ُ امل ِي َت ِم َن ال َح ِي َو َمن
ُ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َ
يد ِبر األمر فسيقولون
َّللا ف ُق ْل أفال ت َّت ُقون( ﴾.يونس)71 :11

إلال

جإلال ج ة جر لجإل البمإلظ

ينفي القرآن الكريم في كثير من آياته أي صفة ال تليق أو تتعارض مع جالل هللا وكمال
ألوهيته وربوبيته ووحدانيته ،وفي ذلك بيان للصورة التي يستحيل أن يكون عليها اإلله
الحق ،من بينها:
•
•

•
•
•

•
•

•

َ َْ ُ ُ
ٌ َ َ
﴿ال تأئذ ُه ِس َنة َوال ن ْو ٌم( ﴾.البقرة )422 :4
ْ َ ْ
َ
﴿و ُه َو ُيه ِع ُم َوال ُيه َع ُم( ﴾.األنعام )12 :6
َّ َّ َ َ َ ْ َ َٰ َ َ ْ َ ْ ٌ ْ َ
األ ْرض َوَال في َّ
﴿الن َّللا ال يوفى علي ِه ش يء ِفي
الس َ ِاء( ﴾.آل ع ران )2 :7
ِ ِ
ِ
َ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ ً
َّ ُ َ
َّللا غا ِفال َع َّ ا َي ْع َ ُل ال ِاملون( ﴾.البراهيم )24 :12
﴿وال تحسبن
َّ ْ َ
َّللا َال َي ْ ل ُم م ْث َق َ َ َ َ ُ َ َ َ ً ُ َ
﴿ال َّن َّ َ
اع ْف َها َو ُي ْؤ ِت ِمن ل ُدن ُه أ ْج ًرا َع ِ ي ً ا﴾.
ال ذ َّر ٍة و ِإن تك حسنة يض ِ
ِ ِ
ِ
(النساء )21 :2
ََ
َ ََ ُ
َ
ً َ ُ َ َ ُ
﴿أف َح ِس ْب ُت ْم أ َّن َ ا ئل ْق َناك ْم َع َبثا َوأ َّنك ْم ِالل ْي َنا ال ت ْر َج ُعون( ﴾.املؤمنون )112 :47
َْ
َّ
َ ً َ
ََ َ
َ
الر ْح ََٰ ن من َت َف ُاو ٍت َف ْارج ْال َب َ
ص َر َه ْل
﴿ال ِذي ئلق َس ْب َ َس َ او ٍ
ات ِطباقا َّما ت َر َٰى ِفي ئل ِق َّ ِ ِ
ِِ
ُ ُ
َ َ َٰ
ور( ﴾.امللك )7 :63
ترى ِمن فه ٍ
َّ َ َ َ ْ َ
﴿و َق ُالوا َّات َو َذ َّ ُ
َ
األ ْرض ُك ٌّل َّل ُه َقان ُتو َنَ .بدي ُ
َّللا َو َل ًدا ُس ْب َح َان ُه َبل َّل ُه َ
و
ات
او
الس
ي
ف
ا
م
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ َ َ َ ْ َ
َ َ
َ َ
َ ُ َ ُ ُ
األ ْ
ض َو ِإذا ق َض َٰى أ ْم ًرا ف ِإ َّن َ ا َي ُقو ُل ل ُه كن ف َيكون( ﴾.البقرة )113-116 :4
ر
الس او ِ
ات و ِ
7

نقهة الجدل الرئيسية لإللحاد د وجود هللا عز وجل ترتكز عل السؤال التا ي :كيف ي كن االعتقاد في
الله ع يم ،متفرد ،متعال ،ال ي كن الدراك كنهه أو فهم ذاته ،الله غير مرئي ،ال محدود ،ئار نهاو علم
البشر مه ا بلغ.
اإلي ان بالغيب ي ثل القاعدة األساس لإلي ان كله؛ ذات هللا عز وجل توتلف ت ًاما عن كل املوجودات
واملخلوقات وال واهر ،فاهلل ئار عالم الهبيعة واملادة .هو من أوجدها من العدم ،وهو السبب في
است رارها ،وهو الذي يسيهر عليها ويضبهها وحده بال شريك أو معين .وهو بعيد كل البعد عن أي
مقارنه ي كن أن يعقدها العقل البشري .ف ستحيل عل العقل البشري املحدود بحدود الزمان واملكان
ً
والقدرة أن يصل ال معرفة ذات هللا تعا في الكنة والحقيقة (وهذا أمر غير مهلوب من البشر أصال)،
ً
ً
ويتعامل معها تعامال مباشرا من ئالل املالح ة ،والرصد ،والتحقيق ،والبحث العلمي.

8

إله الظجإلال
إلوالاإلظ

ج

•

يتقتتوم اإللتحتتاد عتلت التعتتالتتم املتتادي املتتدرك بتتالتحتتواس .التتواقت املتتادي هتتو كتتل شت تتيء عتنتتده .متتا يت تكتتن الدراكتته
بالحواس وشرحه ً
شرحا عل ًيا (بالرسوم البيانية واألرقام) هو وحده حقيتقتي ،وكتل متا ستواه غتيتر حتقتيتقتي .ال
ي كن أن تكون هناك مستويات للواق أعل من الفكر البشري أو أبعاد تتجاوز حدود العالم املادي.

•

ينسب اإللحاد ئلق املخلوقات وتن يم حركة الكون ال الهبيعتة والصتدفتة التعتشتوائتيتة املتحتضتة ،ولتيتس ال ت
الله ئالق ،حكيم ،مقتدر .يرى اإللحاد أن البشر هم ذروة النتا الهبيعة وأكثر مصنوعاتها تعتقتي ًتدا .وبت تا أنته
ال ي كن لش يء أن يتجاوز الهبيعة وقوانينها ،فال يوجد ش يء في الوجود أعل من البشر.

•

يتقتتول اإللتحتتاد أنتته الذا كتتان هللا تتعتتا ت ئتتار حتتدود عتتالتتم التهتبتيتعتتة – أي فتتوو التهتبتيتعتتة – وصتفتتاتتته ستتامتيتتة
وعالية ،تفوو العقل واإلدراك ،فسيبقى ال األبد غير قابل لالكتشاف وال ي كن للبشر التتتحتقتق متن وجتوده.
ً
الذا كان هناك ش يء موجود فعال ،فيجب أن يكون جزء متن التهتبتيتعتة واملتادة ،ولته وجتود مترئتي متدعتوم بتأدلتة
تجريبية قابلة للقياس واملالح ة ،وتكرار التجربة للتأكد من صحة النتائج (التبتيتانتات) .الذا كتان ئتالف ذلتك،
فهو غير موجود.

•

األمر الذي يزيد استحالة فكرة وجود هللا تعا عند امللحدين هو صفاته اإللهية .من وجهتة نت ترهتم أي شت تيء
يتدركتته التبتشتتر لتته حتتدود ،لتكتتن صتفتتات هللا الستترمتتديتتة (بتتال أول وال آئتتر) ،والتتتتي تصتتف ذاتتته األزلتيتتة األبتتديتتة
وقدرته الالنهائية ،ست ل ً
دوما ئار حدود البشر.

•

ً
حدودا ،والتحتدود متن شتأنتهتا أن تتحتد متن قتدرات التكتائتن األستمتى
أو يعتقد امللحدون أن أي صفات ستفرض
واألع م .أو يرون أن الصفات املستودمة للتعريف باهلل الحق متتعتار تة مت نتفتستهتا ،أو غتيتر متتتستقتة فتيت تا
بينها ،أو تولق تناقضات عندما تقترن بصفاته األئرى.

9

املسألة مسألة منطق
ُسئل أعرابي :بم عرفت ربك (كيف عرفت وجود الخالق)؟
فقال :األثر يدل عل املسير ،والبعرة تدل عل البعير ،فس اء
ذات أبرا  ،وأرض ذات فجا  ،وبحار ذات أموا  ،أال تدل
عل الس ي البصير؟

إلجالة ةبج ج ج ة ة ة ج ج ة ة ة ج ج ج ة ة ةإلةإلج جشجرج جرة ةأةإلج ج جاج ج ة ةاة ةلج جإلجالةةة ج جإلجالة ة ة جم جضج ج ج ة ة ج ج ج جهة ة ة ج جج جهة ج ةلج جج ج جوجهةبج ج ج ة جالةلج ج
01

ة ة ج ةمج ج ةمجةج ةإل ةةظج
آية قرآنية واحدة تضع البشر أمام الحجة األقوى على حتمية وجود
خالق لهم:
َ َ َ
ْ َ ُ َ
َ ُ ُ
﴿أ ْم خ ِلقوا ِم ْن غ ْي ِرش ْي ٍء أ ْم ُه ُم الخ ِالقون( ﴾.الطور )52 :25
....ولهذا الكون:
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ
ُ َ
َْ ََُ
ض َبل ال ُيو ِقنون( ﴾.الطور )53 :25
او
م
الس
وا
ق
﴿أم خل
ات واألر
ِ

ً
أي ش يء موجود البد أن يكون له خالق .حقيقة ال يمكن إنكارها ،شيئا ال يأتي
ً
من ال ش يء .ما دام أن شيئا ما موجود ،وما دام الش يء ال يمكن أن يوجد
نفسه بنفسه ،فال بد له من موجد يفسره.
ً
وفق حسابات املنطق ،البشر موجودون والسماوات واألرض موجودة أيضا.
البشر لم يخلقوا أنفسهم ،ولم يخلقوا السماوات واألرض أو قوانين
ً
الطبيعية أو الظواهر الكونية املختلفة .البد لهم جميعا من خالق – خالق
ً
فرد صمد ،غني بذاته ً
غنى مطلقا؛ موجود بدون موجد.
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شجإلج ج ج

ج ج ة ج جوجه ة ج

•

معرفة هللا تبارك وتعا ت لتيتستت متجتال لتلتتتوت تيتنتات الءتختصتيتة أو ابراء التفترديتة .الستبتيتل التوحتيتد
لل عرفة الحقة هلل رب العاملين في اإلسالم هو الوحي الس اوي.
َّ ُ ْ ُ ُ ْ َ
قال اإلمام الجليل أحمد بن حنبل” :مهما تصورت
األ ْب َ
ص ُتار
الهريق الذن ملعرفة هللا هو هللا ذاته .يصف هللا نفتسته فت كتتتابته التعتزيتز بتقتولته﴿ :ال تتد ِركته
َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ ْ َُ
َ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َّ ُ ْ َ
ببالك ،فاهلل بخالف ذلك“
ُ
ِ األمتثتال ِالن َّللا يتعتلتم
توا
ب
تر
ض
ت
ال
﴿ف
)
117
:
6
(األنعام
﴾.
ير
ب
خ
ِ ِ ِ
و َهو يد ِرك األبصار وهو الل ِهيف ال ِ
َ
ْ
َ
َ
ْ
س ك ث ِل ِه ش ْي ٌء َو ُه َو َّ
َوأ ُنت ْم َال َت ْع َل ُ و َن( ﴾.النحل ﴿ )32 :16ل ْي َ
الس ِ ي ُ ال َب ِص ُير( ﴾.الشورى )11: 24
ِ
ً
وفقا للقرآن ،كنة ذات هللا تعا تتجاوز طاقة الدراك واستيعاب الذهن البشري .فليس ب قدور الخيال التبتشتري أن يتتتصتور أو يتتتوهتم هللا عتز وجتل .التتتوتيتل
عبارة عن أفكار تتشكل من أجزاء من الواق  ،وال ي كن للخيال البشري أن يتصور الال من ئالل ما يراه ويوتبره فتي التعتالتم املتادي ،أمتا التختالتق عتز وجتل ،فتال
َ َ ُ َّ ُ َ
ً
﴿ول ْم َيكن ل ُه ك ُف ًوا أ َح ٌد( ﴾.اإلئالص)2 :114
واصفا نفسه:
ش ي من هذا العالم يكافئه ،أو ي اثله ،أو يساويه ،من قريب أو بعيد .يقول هللا عز وجل
َ َ َّ
من البديهي أن يعجز عقل اإلنسان عن معرفة من ليس ك ثله ش يء ،لذا نهى النبي مح د صل هللا عليه وسلم عن التفكر في ذات هللا وقال» :تفك ُروا ِفي
َّ َ َ ُ
َ ْ َّ َ َ َ َ َّ
َّللا ف َت ْهلكوا( «.أئرجه أبو الشيخ األصبهاني عن أبي ذر) .العقل البشري له حدود الدراكية وزمانية ومكانية ال ي كن أن يتوهاها؛ العقل
َّللا وال تفك ُروا ِفي ِ
ئل ِق ِ
السليم يستهي أن يعرف وجود هللا ،ولكنه يعجز عن معرفة ذاته جال وعال ،ألن هللا أعل من أن يحيط به العقل البشري املخلوو املحدود.

•

هذه املعرفة التامة هلل مستحيلة ،وال يبقى أمام اإلنسان الال املعرفة التنتستبتيتة متن ئتالل أست تائته وصتفتاتته ستبتحتانته وتتعتا ت التتتي وصتف بتهتا نتفتسته فتي التقترآن
الكريم ،ومن ئالل عجائب صنعه في الكون .فهذا الكون بج ي ما فيه من مولوقات يعكس جالل وقدرة وع ة الخالق عز وجل – من أصغر وريقة عشتب
عل األرض ا أبعد نج ة في الس اء.

•

•

•

02

2ج

جإلال اللج جإلال ب

يرشد اإلسالم ال ترك البحث عن ماهية (كنه وجوهر) ذات
هللا وحقيقتها وكيفيتها ،فهي من األمور التي يجب عل اإلنسان
عدم الخوض فيها أو االنشغال بها .معرفة هللا في هذه الحياة
ستكون دون الدراك ذاته؛ وال سبيل الليها الال ك ا أراد هو
سبحانه ،بالهريقة التي ائتارها لتتم معرفته بها ومحبته
وعبادته ،وهي :معرفة األس اء والصفات التي وصف هللا جل
وعال بها نفسه في كتابه العزيز ،ومن ئالل التأمل في آثار قدرته
وعجائب صنعه في الكون.
03

هف جرةم ظج

جة

 1جإل ه نجوإلال

جإلال

ج

جة ة ج ج ج
•

ج ج ة ج جوجه ة ج

ً
وفقا لإلسالم ،هللا عز وجل ليس الله بعيد ،صامت ،غير مكترث بالخلق .ت هر هذه الحقيقة بقوة وو وح في ج ي أرجاء القرآن الكريم ،عل ستبتيتل املتثتال ،يتقتول
َ
ْ
ََ َْ
هللا تعا في القرآن الكريم أنه قريب ً
﴿ون ْح ُن أق َر ُب ِالل ْي ِه ِم ْن َح ْب ِل ال َو ِري ِتد( ﴾.و )16 :21
جدا من كل النسان في كل لح ة ،أقرب الليه من حبل الوريد الذي في عنقه:
َ
يعلم ما توفيه نفسه من أسرار وما ي هره من أقوال وأفعال ،ال يوفى عليته متن أمتره شت تيءَ :
﴿وإ َّن َرَّب َتك َل َتي ْتع َتل ُتم َمتا ُتتك ُّتن ُ
ص ُتد ُور ُه ْتم َو َمتا ُي ْتع ِتل ُتنتون( ﴾.التنت تل )32 :43
ِ
ِ
َ
ُ َ
َ َ َ َ
يس كالمه ويرى ج ي أحواله ،ليس بغافل عن فرد من ئلقه – فليه ئن﴿ :ال توافا ِال َّن ِني َم َتعتكت َ تا أ ْست َ ت ُ َوأ َر َٰى( ﴾.طته  )26 :41فتهتو دائت ً تا قتريتب ،يست ت ويترى،
َ َ ََ
َ
عاصيا ،ولو كان ً
مذنبا ،ولو كان ً
﴿و ِإذا َستأل َتك
كافرا ،ما دام قد التجأ الليه ،ووقتف بتبتابته ،واعتتت تد عتلتيته:
داع دعاه ويجيب دعوة املضهر ولو كان
يجيب دعوة أي
ٍ
ُ
ََّّ
الداع ال َذا َد َعان( ﴾.البقرة  )186 :4وقد أوكل تعا بكل نفس من يحف ها ويحرسها من مالئكته لتيتال ونته ً ا ﴿ :الن ُك ُّتل َن ْ
يب َد ْع َو َة َّ
يب أج ُ
ِع َب ِادي َعني َفإ ِني َقر ٌ
تس ملتا
تف
تار
ِ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ٌ
َعل ْي َها َحا ِفظ( ﴾.الهارو )2 :86

•

يصف هللا تبارك وتعا نفسه في القرآن الكريم بالعديد من األس اء الحسنى والصفات العال ليعرف بها نفسه ال ئلقه ،منها الواحد األحد ،الس ي  ،البصير،
الحق ،القدوس ،العليم ،القادر ،املحيط ،القيوم ،الجليل ،القوي ،الزراو ،املنعم ،العزيز ،الجبار ،القهار ،املنتقم ،الرحيم ،اللهيف ،الرؤوف ،الودود،
الحكيم ،الخبير ،العدل ،العفو ،الغفور.

•

يستهي البشر الدراك وفهم أس اء هللا وصفاته الحسنى ،فلديهم القدرة – بشكل ما – عل الشعور بتلك الصفات ،ك ا ي تلكون قدرا منها بدرجات متفاوتة
بينهم ،عل نحو يناسب طاقتهم البشرية وطبيعتهم املحدودة الفانية ،لكن هللا وحده هو من ي تلكها بشكل مهلق وكامل .تش ل هذه الصفات الس  ،والبصر،
ً
تلقائيا .وي كنهم التعرف عل جالل
والرح ة ،والصبر ،والعدل وغيرها من الصفات التي نسجت في كيانهم .فهي مألوفة لديهم ،يسهل عليهم الدراكها وم ارستها
وج ال وك ال أس اء وصفات هللا تعا  ،مستعينين بالقدر املحدود الذي لديهم من تلك الصفات كوحدة تقدير .
يستهي البشر من ئالل معرفة األس اء الحسنى الدراك هللا ووجوده .فكل اسم وصفة هلل تتالمتس وت ًترا ئ ً
تاصتا دائتل نتفتس اإلنستان ،وتتوقتظ وع ًتيتا جتدي ًتدا ،وتتلتبتي

•

احتيا موتلف ،وتنشأ عاطفة متفردة ،وتس ح بعالقة وثيقة ومست رة بين اإلنسان وربه عز وجل.
•

َ َّ ْ َ
األ ْست َ ُتاء ْال ُتح ْتس َتن َٰتى َف ْتاد ُع ُ
توه ِب َتهتا( ﴾.األعتراف :3
ِ
يحث هللا تعا البشر في آية قرآنية كري ة أن يدعوه ويسألوه حتوائتجتهتم بتأست تائته التحتستنتى ،وهتو قتولته تتعتا ت ﴿ :وِ ِ
 )181كالغفور لهلب املغفرة والشافي لهلب الشفاء – م توير االسم الذي يناسب املسألة ومو وع الدعاء.
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•

ال يحتا البشر  -وال ينبغي لهم  -البحث عن معجزات أو ظواهر ئارقة للهبيعة للوصول ال هللا عز وجل .فقط يحتاجون
ال الن ر دائل أنفسهم ،في تكوينهم الهبيعي ،والن ر حولهم ،في أرجاء عاملهم الهبيعي ،الكتشاف هللا سبحانه وتعا .

•

الساعة تدل عل وجود صان ساعات .هذا في الج ادات ،ويصبح الدليل أقوى بالنسبة لل ولوقات الحية ،من أضخم
ً
وتعقيدا .باملثل ً
أيضا ،هذا العالم يدل عل
كواكب املج وعة الش سية ال أدو الكائنات املجهرية ،فتص ي ها أكثر براعة
ً
صانعا صنعه  -هللا جل وعال.

•

•

يقف هذا الكون الفسيح ،في حركته الدائ ة من االمتالء والفراغ من الكائنات الحية ،كداللة هائلة وكافية عل ع ة ئالقه
ويض بين األيدي كتاب ضخم الصفحات ،ال ينضب وال يتوقف عن وصف مؤلفه الوحيد – هللا جل جاللة .القرآن في مئات
ابيات ال يدعو فقط ،بل يستحث فتح األبصار واألس اع والعقول لهذا الكون والتأمل في عجائبه ملعرفة ئالقه.
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ
َّ َ ْ
َّ
الل ْيل َو َّ
الن َه ِار
ف
ال
ض وائ ِت
﴿الن ِفي ئل ِق الس او ِ
ِ
ِ
تقول الحدى آيات القرآن التي تحفز عل الن ر َفي هذا الكون العجيبِ :
ات واألر ِ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َّ
َ
َو ْال ُف ْلك َّالتي َت ْجري في ْال َب ْحر ب َ ا َي َنف ُ َّ
َ
َ
الن َ َ َ َ َ َّ ُ
الس َ ِاء من َّم ٍاء فأ ْح َيا به األ ْر َ
َّللا م َن َّ
ض ب ْعد َم ْو ِت َها َو َبث ِف َيها ِمن ك ِل د َّاب ٍة
ِِ
ِ
اس وما أنزل ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َ َ َّ َ ْ ُ َ َّ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ
َ ْ َ ْ ُ نَ
َ
ََ ْ
ات ِلقو ٍم يع ِقلو ( ﴾.البقرة )162 :4
ض بي ٍ
وتص ِر ِ
الري ِاح والسح ِ
اب املسخ ِر بين الس ِاء واألر ِ
يف ِ

•

االقتناع الفكري هو أهم ما ي يز البشر عن سائر املخلوقات ،لذا يواطب القرآن الكريم العقل باست رار ،وآياته مليئة
باألفعال التي تحث وتحفز كل النسان عل اكتساب املعرفة باستودام عقله وحواسه وقدراته في ع لية مست رة من املالح ة
اليق ة والدقيقة .تتض ن األفعال التي وردت في القرآن الكريم للحث عل التأمل والسعي وراء املعرفة :التفكر ك ا في قوله
َ
َ
َ
﴿أ َف َال ُي ْبص ُر َ
﴿أ َف َال َي َت َد َّب ُر َ
﴿ل َع َّل ُك ْم َت َت َف َّك ُر َ
ون ﴾...
ون ( ﴾...مح د  ،)42 :23والتبصر:
ون ( ﴾...البقرة  ،)466 :4والتدبر:
تعا :
ِ
َ
َ
َّ
َ
َّ
َ َ
(السجدة  ،)43 :74والتذكر﴿ :ل َعل ُه ْم َي َتذ َّك ُر َ
ون( ﴾...البراهيم  ،)42 :12والتفقه﴿ :ل َعل ُه ْم َي ْفق ُهون ( ﴾...األنعام ،)62 :6
َ
َ ََ
َ َ َّ
َ
ُ َ
﴿أ َف َال َين ُ ُر َ
﴿ول َعل ُه ْم َي ْر ِج ُعون ﴾...
ون ( ﴾...الغاشية  ،)13 :88واالعتبار:
والتعقل﴿ :أفال َي ْع ِقلون ( ﴾...يس  ،)68 :76والن ر:
َ
َ
َ
(األعراف  ،)132 :3والتوسم﴿ :ال َّن في ََٰذل َك َب َي ٍ ْ َ َ
﴿لق ْو ٍم ُيو ِق ُنون ( ﴾...الجاثية
ات ِلل ُ تو ِس ِ ين ( ﴾...الحجر  ،)32 :12والتيقنِ :
ِ ِ ِ
َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ نَ
 ،)41 :22والعلم ﴿ ...وِلنب ِينه ِلقو ٍم يعل و ( ﴾.األنعام .)112 :6

•

ة ة ةج جج
إلجالة ة جالةلج

يتجل العجاز وإبداع هللا الخالق عز وجل في أصغر وأدو مولوقاته ت ًاما ك ا في أكبرها وأكثرها ضخامة؛ في تكوين الن لة
الصغيرة ك ا في بنيان الفيل الكبير ،في التركيب املعقد للخاليا الدقيقة ك ا في تشكيل املجرات واملج وعة الش سية ،في
الشقوو الع يقة املتعرجة تحت البحار ك ا في األنهار املتدفقة وق م الجبال الشاهقة ،وفي تغريد الهيور ك ا في دوي الرعد.
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َََ ْ َ ُ
ََُ
َ
َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ
ُ
ْ
ُ
ض وما ئلق َّللا ِمن ش ي ٍء﴾
وت الس او ِ
﴿أولم ين روا ِفي ملك ِ
ات واألر ِ
(األعراف )182 :3
َََ ْ َ ُ
نظ ُر ْوا{ أي :نظراستدالل} :في َم َل ُكوت َّ َ
ات{ من الشمس والقمروالنجوم والسحاب.
}أولم ي
الس َماو ِ
ِ
ِ
َ َْ
ض{ أي :وفي ملكوت األرض ،من البحاروالجبال والدواب والشجر.
}واألر ِ
َ
} َو َما َخ َل َق ه ُ
ّللا ِمن ش ْي ٍء{ أي :وفيما خلق هللا مما يقع عليه اسم الش يء ،من أجناس ال يحصرها العدد ،وال يحيط بها الوصف.
تفسيرالقاسمي (محاسن التأويل)

يذكرالقرآن بأن املخلوقات تتحدث عن خالقها وموجدها.
على الرغم من أن رؤية هللا غيرممكنة في الحياة الدنيا ،إال أن وجوده و آثارصفاته تتجلى في مصنوعاته.
06

َ َْ
َ ٌ ُّ َ َ َ ٌ َ َ َّ ٌ ْ َ ْ َ َ َز ْ ٌ َ َ
ان َو َغ ْي ُر ص ْن َوان ُي ْس َق َٰى ب َ اء َواحد َو ُن َفض ُل َب ْع َ
يل ص ْن َو ٌ
ٌ
ْ
ض َها َع َل َٰ
ِ ٍ ِ ٍ
ِ
اب و رع ون ِو ِ
ِ ٍ
ض ِقه متج ِاورات وجنات ِمن أعن ٍ
﴿و ِفي األر ِ
ْ ُ ُ َّ ََٰ َ َ
َْ َْ ُ َ
َ
َب ْ
ن
ات ِلقو ٍم يع ِقلو ﴾
ع
ض ِفي األك ِل ِالن ِفي ذ ِلك بي ٍ
ٍ
(الرعد )2: 17
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ةت ةةلج جإلجال ة ةبج ج

•

وصف ئلق الس اوات األرض في القرآن الكريم هو في األساس رسائل من هللا تعا وليس سرد لحقائق أو وقائ تاريوية .الن ا هو يهدف ال تحفيز القارئ واملست عل تأمل
َّ َ َ َ ْ َ
ْ َ
َّ َ ْ
َّ
األ ْ
ض َوائ ِتال ِف الل ْي ِل
ر
﴿الن ِفي ئل ِق الس او ِ
ما في الكون ُمن ع َ ة وقوة وسعة ون ام ،ثم التوقف والتفكر في الخالق وراء ذلك كله .مثال عل ذلك قوله عز وجلِ :
ات و ِ
َّ َ
ْ َْ
اب( ﴾.آل ع ران )191: 7
َوالن َه ِار ب َي ٍ
ات ِألو ِ ي األلب ِ

•

يتولل وصف ئلق الس اوات األرض آيات ت جيد هللا تعا وقدرته ،م ذكر جحود اإلنسان وكفرانه لنعم ربه ،ثم حث البشر عل التأمل ،بفضول وشغف ،في ئلق
َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ
ض ك ْيف
أنفسهم وئلق الكون من حولهم .مثال عل ذلك قوله عز وجل﴿ :أفال ين رون ِال ِ
اإل ِب ِل كيف ئ ِلقت .و ِإ الس ِاء كيف ر ِفعت .و ِإ ال ِجب ِال كيف ن ِصبت .و ِإ األر ِ
ُس ِه َح ْت( ﴾.الغاشية )41-13 :88
ً
يصرح القرآن بو وح تام أن الكون كان له بداية ،وأن هللا عز وجل هو مسبب تلك البداية .فاهلل املقتدر الذا أراد أن يولق شيئا – أي يوجده من العدم – فقط يقول له
َ َ
َ َ
َ ُ َ ُ ُ
"كن" فيكون (وال يحتا ال مادة يصنعه بها؛ بل يكفيه أمره) .يقول سبحانه وتعا َ :
﴿ب ِدي ُ َّ
الس َ َاو ِ َ ْ َ ْ
ض َو ِإذا ق َض َٰى أ ْم ًرا ف ِإ َّن َ ا َي ُقو ُل ل ُه كن ف َيكون( ﴾.البقرة )113 :4
ات واألر ِ
َ َ
يشير القرآن الكريم في وصفه لخلق الس اوات واألرض بأن الكون كله بدأ ككتلة ابتدائية واحدة ،ثم حدث الفتق (الشق) لتلك الكتلة ك ا يس يه القرآن الكريم﴿ :أ َول ْم َي َر
ْ
َّ َ َ َ ُ َ َّ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ ََ ْ َ
َْ ُ َ
ض كان َتا َرت ًقا ف َف َت ْق َن ُاه َ ا َو َج َعل َنا ِم َن امل ِاء ك َّل ش ْي ٍء َح ٍي أفال ُيؤ ِم ُنون( ﴾.األنبياء  )71: 41أو ك ا يس يه العلم ”االنفجار الع يم (“)Big Bang
ات واألر
ال ِذين كفروا أن الس او ِ
– وملخص تلك الن رية أن مادة الكون كلها كانت متج عة في نقهة واحدة كثيفة انفجرت ال الخار .

•

•

•

•

َ َ ْ َ
ُ
﴿كان َتا َرت ًقا ف َف َت ْق َن ُاه َ ا﴾ الرتق في اللغة :الضم وااللتحام ،وهو د الفتق :الفصل بين شيئين متصلين .وهاتين الكل تين تستودمان م النسيج ،فعندما ي زو النسيج
َْ
﴿رت ًقا﴾ أي الش يء امللتحم امللتصق؛ يعني أن الس اوات واألرض
ويباعد بين ئيوطه يقال (فتق الثوب) ،والرتق هو العكس ،أي ج و م هذا النسيج .ف عنى قوله تعا
َ
كانتا ً
شيئا ً
واحدا ملتصقتين ،أو ملتح تين ،وال فضاء بينه ا﴿ ،ف َف َت ْق َن ُاه َ ا﴾ ،ففصل هللا بينه ا.
االنفجار ال ينتج الال الفوض ى والدمار ،وال ي كن أن ينتج كون من م تسير حركته وفق قوانين محك ة .من وجهة ن ر القرآن في بداية الخلق ،كل ما في الكون ،ب ا في ذلك
الس اوات واألرض ،كان ً
شيئا ً
واحدا متصال بعضه ببعض ،متالصق بال فاصل ،ثم ت ت ع لية الفصل والتفكك ك ا عبر عنها القرآن بدقة مستودما لف ة "الفتق" ،والتي
تح ل دالالت الدقة والعناية واإلرادة التي يجب أن تتوافر عند شق وحل الغرز .فالفتق هنا يدل عل ع لية محك ة ومن ة ،وليس مجرد حدث عشوائي ،وهذا ما يتوافق
م الكون املص م بذكاء واملعد بعناية الذي تال ذلك .فالخياط حين ا يقوم بفتق قهعة الق اش ينفذ ذلك بكل عناية ،بين ا االنفجار يشتت املادة ويبعثرها دون ن ام.
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•

•

ُ َّ ْ َ َ َٰ َ
يذكر القرآن الكريم أن الكون في أحد مراحل بداية ئلقه كان كتلة غازية تفككت بأمر هللا وتكون منها الس اوات واألرض﴿ :ثم استوى ِال
َ َ ََ َ
َّ َ َ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ
ض ائ ِت َيا ط ْو ًعا أ ْو ك ْر ًها قال َتا أت ْي َنا طا ِئ ِع َين( ﴾.فصلت  )11 :21من الواضح أن الدئان املذكور في ابية
الس ِاء و ِهي دئان فقال لها وِلْلر ِ
يتوافق م الفر ية السدي ية أو فر ية السديم ( )Nebular hypothesisالتي طرحها العلم الحديث ،والتي تقول أن الش س واألرض
وبقية الن ام الش س ي قد تكون من سديم أو سحاب دوار من غاز وغبار.
في آية أئرى يوبر القرآن الكريم أن الكون ُبني بإحكام وقوة ،وأنه ليس ً
ثابتا ولكنه دائم الحركة وفي حالة توس مست ر ،فيقول تعا :
َ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ
وس ُعون( ﴾.الذاريات  )23 :21وما دام الكون يت دد منذ نشأته وحتى ابن ،فهذا يعني أن الكون بأسره ،في
﴿والس َ اء بنيناها ِبأي ٍد و ِإنا مل ِ
لح ة ما في املاض ي ،بدأ هذا الت دد من نقهة مفردة صغيرة ( – )singularity or single pointأي كان في بدايته مض وما؛ أو رتقا وفق
التعبير القرآني .ب عنى آئر ،عند لح ة تكوين وإنشاء معينة وقعت في املاض ي ،كان لهذا الكون نقهة بداية من العدم (نقهة بداية من
الصفر) ،م ا يستلزم وجود مبدئ ومكون ومنش ئ له.

•

في عام  ، 1949الحظ عالم الفلك األميركي الدوين هابل أثناء مراقبته حركة املجرات بالتليسكوب أنها تتباعد باست رار عن بعضها البعض
وعن األرض ،بسرعات متزايدة م الوقت ،ومتناسبة ًّ
طرديا م املسافة بينها وبين األرض .مالح ة الدوين هابل أدت ال أهم اكتشاف فلكي
في القرن العشرين :الكون في حالة توس وت دد مست ر .ك ا شكلت مالح اته عن التوس الكوني األساس لن رية االنفجار الع يم من
نقهة مفردة ،والتي بدورها تستلزم نشأة الكون من ال ش يء( .ب ا أن أجزاء هذا الكون تتباعد باست رار فال بد أنها كانت في نقهة زمنية ما
ً
ً
ً
باملاض ي كتلة واحدة متج عة؛ فعند الرجوع ا الوراء زمنيا وعكس ع لية التوس الكوني فإن الجسي ات تتقارب في ا بينها شيئا فشيئا
وتنك ش حتى تعود ال نقهة الصفر).

•

القرآن كتاب هداية ودالالت ومنهج حياة ،وليس كتاب علوم .تأتي هذه الهداية بهرو موتلفة منها معرفة أسرار الكون واإلنسان ،وهي
معرفة ال حدود لها ،ففي كل زمان يكشف هللا تعا للبشر عن حقائق عل ية مدهشة (في ذات اإلنسان وتركيب جس ه وأجهزته وفي
أقهار الس اوات واألرض من الش س والق ر والنجوم والليل والنهار والرياح واألمهار والصواعق والنبات والحيوان والجبال واألشجار
َُ
ً
﴿سن ِر ِيه ْم َآيا ِت َنا ِفي
وغيرها) .وسيست ر ظهور هذه ابيات عل مر الليا ي واأليام لهداية البشرية حتى تنتهي الدنيا ،مصداقا لقوله تعا :
ْاب َفاو َوفي َأ ُنفسه ْم َح َّت َٰى َي َت َب َّي َن َل ُه ْم َأ َّن ُه ْال َح ُّق َأ َو َل ْم َي ْكف ب َرب َك َأ َّن ُه َع َل َٰ ُكل َش ْيء َشه ٌ
يد( ﴾.فصلت )27: 21
ِ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ْ َْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ
ُ ْ ُ
ض فان ُروا ك ْيف َب َدأ الخل َق ث َّم
يهلق القرآن دعوة »السير في األرض« ملعرفة كيفية بدء الخلق ،وذلك في قوله تعا ﴿ :قل ِسيروا ِفي األر ِ
َّ ُ ُ ُ َّ ْ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ ُ َ َ
َّللا َعل ك ِل ش ْي ٍء ق ِد ٌير( ﴾.العنكبوت  )41 :49ففي هذه ابية الشارة واضحة ال أن أسرار بدء الخلق موتزنة
نش ئ النشأة اب ِئرة ِالن
َّللا ي ِ
في األرض– في الصخور واملتحجرات والنيازك وأع او البحار .فهناك دالئل وإشارات عل بدء الخلق ال تأتي املعرفة بها الال بالسير في
األرض والبحث والتنقيب فيها.

•

09

إلجالةاةتةإلةةةظج ج جكة ة ج ج ج

ج جإلجالة ةةة ةبج ج

مفتوحاً ،
ً
ً
يرى اإلسالم هذا الكون ً
مليئا بالحقائق والعجائب؛ هذا الكتاب مثله مثل القرآن (كتتتاب هللا املستطتور)،
شاسعا،
كتابا
مطلوب من اإلنسان استكشافه والتعمق في أسراره ملعرفة هللا وإدراك عظمته وكمال قدرته .هناك فتي التقترآن التكتثتيتر متن ا يتات
تتحدث عن الكون ،واألجرام ،والجتبتال ،والتبتحتار ،والتكتائتنتات ،وختلتق اإلنستان كشتهتادة عتلتى قتدرة التختالتق التعتظتيتم ،وعتلتمته غتيتر
املحدود ،وحكمته املطلقة .هي ً
أيضا دليل على املصدراإللهي للقرآن؛ فبعض نصوصه تشير إلتى حتقتائتق عتلتمتيتة متفتهترة اكت تشتفتت
ً
ً
مؤخرا ،ولم تكن البشرية تعرف عنها ش يء منذ أربعة عشرقرنا وقت نزول القرآن.
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َّ َ َ
َ َّ َ َّ ْ َ َ َ َ ْ َ ً
تاصت َتيت ٍتة
تاصتتيت ِتة نت ِ
﴿كتتال لت ِلتتن لتتم يتستتتت ِته لتتستتستتفتتعتتا ِبتتالتتنت ِ
َ َ َ َ
اطئ ٍة( ﴾.العلق )53-52 :63
ك ِاذب ٍة خ ِ

تبين ابية  12من سورة املؤمنون مراحل التهور

وصف القرآن الكريم منهقة الناصية أو مقدم
الرأس ،دون بقية األعضاء ،بأنها كاذبة ئاطئة،
ولم يصف الءخص ذاته ،ثم حذره بالكف عن

منذ أكثر من ألف وأربع ئة عام مضت،

هذا السلوك .اثبتت الدراسات الحديثة أن

تصف ابيات القرآنية  3-6من سورة النبأ
ََ ْ َ ْ َ َْ
األ ْر َ
ض ِم َه ًادا
الجبال بأنها أوتاد﴿ :ألم نجع ِل
َ ْ َ َ َ َ
ال أ ْوت ًادا( ﴾.النبأ  )3-6 :38وتحدد
وال ِجب
ابية  12من سورة النحل دور الجبال
َ
َْ
ََْ َ
األ ْ
ٰ
ض َر َو ِاس َي أن
ي
ف
ى
ق
ك ثبتات لْلرض﴿ :وأل
ر
ِ
ِ
َ َ ُ
ت ِميد ِبك ْم( ﴾.النحل )12 :16

القشرة األمامية الجبهية ()Pre-Frontal Cortex
والتي تق مباشرة ئلف الجبهة ،في الجزء
األمامي من املخ ،ترتبط بالسلوك والقدرة عل
الخداع والكذب.
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الجنيني قبل العلم الحديث بأكثر من ألف
ُ َََْ
وأربع ئة عام ،حيث يقول هللا تعا ﴿ :ث َّم خلقنا
ُّ ْ َ َ َ َ َ ً َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ً َ َ َ ْ َ
ضغة فخلقنا
النطفة علقة فخلقنا العلقة م

ُ
َ ً َ َ َ َْ ْ َ َ َ
ُْ ْ َ َ
ام ل ْح ًما ث َّم
ضغة ِعظاما فكسونا ال ِعظ
امل
َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ
َ َ َْ
ًَْ
ّللا أ ْح َس ُن
أنشأن ُاه خلقا آخر فتبارك
ْ َ
َ
الخ ِال ِقين( ﴾.املؤمنون )12 :47

تأمالت
»سبب الكون البد أنه كان غير مادي .الذا كان السبب ً
ً
ا/طبيعيا ،فسيوض
مادي
لنفس قوانين اال حالل التي تحكم الكون .لذلك ،السبب وراء بداية الكون
ً
البد أنه كان ئارقا للهبيعة ،أي غير مادي أو روحي .سبب يق ئار املكان
واملادة والزمان .سبب بهذه الكيفية لن يوض لقوانين اال حالل والفناء،
وبالتا ي لن يكون له بداية .معنى ذلك أن هذا السبب البد من كونه روحي،
أبدي «.عالم الخليقة د .دون باتن ()Dr. Don Batten
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•

•

من وجهة ن ر امللحدين ،الكون وكل ما يحتويه من كائنات هو نتا صدفة محضة ،شكلتها بعض ع ليات الهبيعة الهائشة وغير املوجهة ،بدون أي ئهة أو غاية أو
معنى؛ والكون في النهاية ،ال يشير ال يد ئالق حكيم مبدع.
ً
وفقا لل حدين ،تقدم قوانين الفيزياء ،وليس الرادة هللا عز وجل ،التفسير الحقيقي لكيفية ظهور الحياة عل األرض ،ويرون أن االنفجار الع يم كان النتيجة الحت ية
لهذه القوانين ،دون الحاجة ال أي مسببات أئرى .ولكن يجب االنتباه! هذا االعت اد عل القوانين الفيزيائية في تفسير ظهور الحياة ينسب لها القدرة عل اإلبداع
والخلق في حين أن القوانين الهبيعية ليس لها القدرة عل الحداث أي فعل .فهي ،مثلها مثل سائر القوانين ،مجرد شروحات وصفية (ألن اط وأن ة طبيعية في الكون)
وليست قوى البداعية.
• جزء جوهري من تعريف القوانين العل ية أنها ثوابت ال ي كن ئرقها (يعني :ليس لها استثناءات) ،وإال
سقهت عنها صفة القانون .م ذلك ،من وجهة ن ر اإللحاد ،الكون عند نشأته ئرو أحد القوانين
ً
تلقائيا من ال ش يء.
الهبيعية األساسية ” :ال يمكن لش يء أن يأتي من ال ش يء“ وظهرت الحياة
• ثم ئرو الكون قانون آئر راسخ للهبيعة ،وهو ن رية النشوء األحيائي ( )Biogenesisالتي تقول بأن
”الكائنات الحية ال تسشأ إال من كائنات حية أخرى ،وال تتكاثر إال من ذات نوعها “.وهذا يستبعد ت ًاما
ن رية التولد الذاتي أو التوليق التلقائي ( )Abiogenesis or Spontaneous Generationالتي تقترح أن
الحياة م كن أن تنبثق من املادة امليتة (مثل املركبات العضوية البسيهة).

الكون نشأ من ال ش يء ،بواسطة ال

• اإللحاد يقوم عل فر ية عدم وجود ئالق ،لذا يعتقد امللحدون أن مزيج من املواد الكي يائية غير
ً
تلقائيا ،عل مدى مليارات السنين ،ال ئاليا حية.
الحية تهورت بذاتها

ش يء ،وألجل ال ش يء
23

 .1يؤكد أنصار ن رية التهور ( )Evolutionistsأن الحياة نشأت عندما أفرغت صواعق البرو ،ومصادر أئرى للهاقة (مثل الش س والبراكين) ،شحناتها في حساء
ً
بدائي من املركبات الكي يائية ( ،)Primordial Soupم ا أدى مصادفة ال تسخين الحساء البدائي وتحول بعض الجزيئات العضوية البسيهة فيه ال جزيئات
ً
تعقيدا ،وفي النهاية ال ئاليا بدائية .وم مرور الوقت شكلت تلك الخاليا نفسها ال كائنات حية ،والكائنات الحية ال كائنات معقدة ،واعية،
بيولوجية أكبر وأكثر
ومدركة ،وقادرة عل الحركة ،واإلحساس ،والتفكير ،والس  ،والبصر ،والتواصل .ثم من ئالل باليين التفاعالت الكي ائية العشوائية بين هذه املركبات عل
مدى مليارات السنين ،تشعبت ال ج ي أشكال الحياة املوجودة األن ،ب ا في ذلك البشر.
ً
 .4لكي تتكون أبسط الخاليا الحية ،يجب أوال أن تتواجد املركبات العضوية التي ستكون تلك الخلية وتقوم بالع ليات الحيوية الالزمة لحياة الكائن الحي (مثل
التغذية ،التنفس ،التكاثر...اللخ)  .ج ي الكائنات الحية تحتا  ،بشكل أساس ي ،أحد وعشرين عنصرا من العناصر الهبيعية ،بنسب متفاوتة ،لبناء أجسامها.
عنصرا من العناصر املبعثرة في الهبيعية يجب أن تجت م بعضها وتتفاعل كي ً
ً
يائيا ،في
وعليه فإن التهور الكي يائي التلقائي لكائن أحادي الخلية يعني أن 41
الوقت واملكان املناسبينً ،
ووفقا لتسلسل محدد ودقيق لتشكيل ك يات محددة من ( )1الكربوهيدرات )4( ،والدهون )7( ،والبروتينات )2( ،واألح اض النووية
(الح ض النووي  DNAوالح ض النووي الريبي  – )RNAوهذه هي الجزيئات الحيوية األساسية املكونة ألي كائن حي.

 .7تحتوي جزيئات الح ض النووي ( )DNAعل ج ي املعلومات الالزمة لبناء وإدارة كائن حي أحادي الخلية أو متعدد الخاليا .يح ل الهيكل الحلزوني املزدو
للح ض النووي مج وعة هائلة من التعلي ات الجينية (الصفات الوراثية) لتكوين وتشغيل ج ي الكائنات الحية .يحتوي الح ض النووي الخاص ببناء أبسط
ئلية حية عل حوا ي  21110111زو من القواعد الوراثية (املعلومات املشفرة) ،كفيلة بأن ت ْل أكثر من  2110111صفحة لو تم كتابتها! بين ا يحتوي الجينوم
البشري عل  711101110111زو من القواعد الوراثية .يجدر اإلشارة ال أن الح ض النووي مضغوط أكثر ب ليون مرة من وسائل التوزين الرق ية املستودمة
اليوم .فاملللي تر املكعب الواحد من الح ض النووي ي كنه توزين الكسابايت واحد ،أي تريليون جيجابايت من البيانات.
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ً
 .2لشرح كيفية بدء الحياة ،يجب أوال معرفة مصدر املعلومات الالزمة لبناء الخلية األو  .يؤكد العل اء أن املعتلتومتات كتيتانتات غتيتر متاديتة ،واملتادة غتيتر قتادرة
عل صن املعلومات .املعلومات املخزنة في الح ض النووي يجب أن تنشأ عن مصدر ذكي من ئالل ع لية من ة وواعية من التتتفتكتيتر اإلبتداعتي ،ال متجتال
ً
ً
فيها للصدفة ،أو األحداث العشوائية ،أو التدر [ن ام الح ض النووي  DNAفائق الدقتة والتتتعتقتيتد والتتترتتيتب البتد أن يتنتشتا متتتكتامتال وفتي لتحت تة واحتدة،
بدون تدر أو تهور بهيء م الزمن] .
 .2في زمن دارون ( )Darwinلم تكن الجينات (املورثات – شفرات الحياة التي تح تل الصتفتات التوراثتيتة فتي التكتائتنتات التحتيتة) قتد اكتتتشتفتت بتعتد ،وحتتتى األن ال
توجد ن رية تفسر نشأة الحياة األو وأصل الشفرة الوراثية األو – فالح ض التنتووي ( DNAأو املتعتلتومتات التوراثتيتة املشتفترة) يتحتتتا ال ت التبتروتتيتن حتتتى
يتكون ،والبروتين (حجر البناء األساس ي لكل الكائنات الحية) يحتا بدوره ال تعلي ات التصني الخاصة به املتوجتودة دائتل ُجتزيء التحت تض التنتووي حتتتى
ً
تلقائيا عن طريق تفاعالت كي يائية عشوائية حدثت بالصدفة .فكيف بدأ كل ش يء؟
يتكون ،وكاله ا ال ي كن أن ينشأ

يوجد ما يقرب من  8.3مليون نوع موتلف
من الكائنات عل سهح األرض ،انقرض منها
أكثر من  2مليارات نوع منذ فجر الحياة.
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”إن منظرريش ذيل الطاووس كلما حدقت فيه يصيبني بالغثيان“ –
تشارلز داروين
”ال زالت العين حتى اليوم تصيبني بالقشعريرة“ – تشارلز داروين
26
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ك تيتتف ي تمتكتتن لتتال ش تتي ء أ ن ي تختلتتق
كتتل ش تتي ء  ،وك تيتتف ن تشتتأ ت ا ل تح تيتتا ة

1

4

متتن متتوا د غتيتتر ح تيتتة ؟

2

كتيتتف يتمتكتتن لتقتتوى عتمتيتتا ء أ ن تتختلتتق
ً
بتصتترا ؟ أ و قتتوى صتمتتا ء أ ن تتختلتتق ستمت ًتعتتا ؟ أ و
قتتوى طتتا تشتتة أ ن تتختلتتق إ بتتد ا ًعتتا وحتكتمتتة ؟ أ و

متتا هتتو ا ألصتتل ا لتتذ ي جتتا ء ت م تنتته

3

قتتو ا نتيتتن ا ل تط تب تيتعتتة ؟ وملتتا ذ ا يتطتيتتع كتتل
ش تتي ء فتتي ا لتكتتون تتلتتك ا لتقتتو ا نتيتتن ؟

قتتوى جتتا متتد ة أ ن تتختلتتق أ حتستتا س ومتشتتا عتتر ؟

5

6

ك تيتتف ي تمتكتتن لتع تمتل تيتتا ت

ك تيتتف ي تمتكتتن ألفتعتتا ل ”تتفتضتيتتل ا لتغتيتتر

ع تشتتو ا ئ تيتتة طتتا تشتتة أ ن

عت ت تلت ت تتى ا لت ت تتذ ا ت “ وعت ت تتد م ا ألنت ت تتا نت ت تيت ت تتة مت ت تثت ت تتل :

تتس تتتتت شتفتترا ت وم تعتلتتومتتا ت

ا إلي ت ت تث ت ت تتا ر  ،وا ل ت ت تت ت ت تع ت ت تتا ط ت ت تتف  ،وا ل ت ت تت ت ت تكت ت تتا ف ت ت تتل ،

وملتتا ذ ا ا لتكتتون متتتنتتا غتتم ومتتتنتاتستتق ومتتتتوا زن

ول تغتتا ت ؟

وا ل تت تت تح تي تتة أ ن ت تت تف تتق م تتع ش تع تتا ر ”ا ل تب تق تتا ء

ومتهتيتتأ يتشتكتتل متثتتا لتتي لتقتيتتا م ا ل تح تيتتا ة ؟

ل تلتصت ت “ ا لتتتطتتور ي ؟
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ك تيتتف ي تمتكتتن لتعتتا لتتم ع تشتتو ا تتي نتشتتأ
بتتا لتصتتد فتتة أ ن يتظتهتتر تتصتمتيت ًتمتتا وتتترتتيت ًتبتتا ؟

إلجال ة ةة ة ةإل ةةلج جإلجال ة ة جم ة ج ج ج ج ةة ة جنج جإلجال ة ةت ةإل ةةظج جإلجال ة ةإل ةةظج
•

كانت الخلية في عهد داروين ومعاصريه ال تزيد عن كونها بقعة سوداء تحت املجهر الضوئي البسيط ()simple light microscope
 ،وهو أول مجهر استودم في دراسة الخلية ،ويتكون من عدسة زجاجية واحدة محدبة الوجهين ،وقوة التكبير فيه ال تزيد عن 42
مرة.

•

لذلك ،بسبب دراسة يعوقها االفتقار ال األدوات الالزمة واملتهورة لرؤية التفاصيل الصغيرة والهامة في بنية الخلية التي وفرها املجهر اإللكتروني الحديث ( modern
 ،)electronic microscopeوالذي يصل قدرته في التكبير ال مليوني مرة ،ئلص داروين ال االستنتا بأن الخلية مادة هالمية بسيهة – مجرد كرة من البروتوبالزم .ولم
يتويل داروين قط التعقيد املذهل واملعلومات املتشابكة املوجودة في أبسط ئلية حية.
• أظهرت االكتشافات العل ية الالحقة أن الخلية لم تكن بالون م لوء بالسوائل ك ا اعتقد داروين ،ولكن بنية معقدة غير قابلة
لالئتزال* ( )irreducible complexityتتكون من آالت بيولوجية صغيرة عالية التقنية .قال عالم األحياء األملاني لودفيغ فون
بيرتاالنفي (" :)Ludwig Von Bertalanffyأن الفهم املفصل للتن يم الفيزيائي الكي يائي في أبسط الخاليا يفوو قدرتنا بكثير".
ً
• اعترف بيل جيتس ( ،)Bill Gatesمؤسس شركة مايكروسوفت ( ،)Microsoftب حدودية لغة الك بيوتر مقارنة بقدرة الخلية
ً
ً
عل توزين البيانات الحية واستودامها ،قائال” :الن الح ض النووي البشري يشبه برنامج الك بيوتر ،ولكنه أكثر تهورا بكثير من
أي برنامج صنعناه“.
ً
• عبر عالم األحياء الجزيئية مايكل دنتون ( )Michael Dentonعن دهشته من مدى تعقيد الخلية الحية قائال” :أثبتت
البيولوجيا الجزيئية أنه حتى أبسط الن م الحية عل األرض اليوم ،أال وهي الخاليا البكتيرية ،هي أجسام معقدة للغاية .عل الرغم من أن أصغر الخاليا البكتيرية
ً
صغيرة جدا بشكل ال يصدو ،وتزن أقل من  14-11جر ًاما ،الال أن كل واحدة منها هي في الواق مصن ُمصغر حقيقي يحوي آالف القه املص ة ببراعة من ابالت
ً
الجزيئية املعقدة ،املؤلفة ً
تعقيدا بكثير من أي آلة صنعها اإلنسان ،وبالتتأكيد المثيل لها في العالم غير الحي “.
كليا من مئة ألف مليون ذرة ،وهي أكثر



" تعقيد غير قابل لالئتزال " هو أي ن ام متكامل مكون من عدة أجزاء مركبة تع ل بتفاعل وتناغم تام م بعضها البعض لتقوم بوظيفة محددة ،وعند الزالة أي جزء من أجزائه يتوقف ً
فعليتا عتن التعت تل .بتالتتتا تي ال يت تكتن لتلتختلتيتة أن تتتتهتور تتدريتج ًتيتا بتل
يجب ان تولق مباشرة عل صورتها الحالية.
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الكينيسين

َ ُّ َ َّ َ ْ َ ٰ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ُ ُ
َ
َ
َّ
ٰ
﴿ربنا ال ِذي أعطى كل ش ي ٍء خلقه ثم هدى﴾.

النظام
البريدي
الخاص
بالخلية

(طه )22 :52
ُ
"ث َّم َه َد َٰى" كل مولوو ال ما ئلقه له.

ي يز القترآن التكتريتم بتيتن ئتلتق الشت تيء ومتنتحته اإلحستاس
باالتجاه .هذا اإلحساس باالتجاه بعد غامتض متوجتود فتي
كل ش يء يتحرك حولنا ،يتوجتهته نتحتو هتدف متعتيتن ،ودور
ئاص به وحده ،حدده له الخالق عز وجل.

البروتين املتحرك "كينيسين" ( )Kinesinينقل ح ولة ئلوية عل طول سكك من األنيبيبات الدقيقة ( – )Microtubulesيع ل بالضبط مثل
ساعي البريد ،يسلم الهرود دائل الخلية
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إلاللالإل ج لو لج ج

أإل

•

يتكون جسم اإلنسان من حوا ي  111تريليون ئلية مقس ة ال أكثر متن  411نتوع متوتتتلتف متن التختاليتا
املتوصصة مثل ئاليا الجلد ،والعضالت ،والع ام ،والدم ،والقلب ،واملخ وغيرها من الخاليا.

•

· يبدأ كل النسان كولية أحادية ،فريدة من نوعها في كل ش يء (فكل النسان فريد من نوعه وال يتكرر)،
تعرف عل ًيا باسم الزايجوت ( )zygoteأو البويضة املخصبة ،ثم تنقسم تلك الخلية الجنينية األو
ً
ً
النسانا كامال.
وتواصل االنقسام ال أن تصبح تريليونات من الخاليا املتوصصة تشكل في النهاية

•

تنقسم وتضاعف الخلية الجنينية األو عدة مرات تصبح بعتدهتا كتتتلتة متن التختاليتا غتيتر املتتت تايتزة (غتيتر
املتوصصتة) .ومت نت تو التجتنتيتن ،تصتبتح متتت تايتزة ،أي أنتهتا تصتبتح ئتاليتا ذات أنتواع متتتوتصتصتة لتتتكتويتن
أعضاء الجسم املختلفة واملسؤولة عن وظائف شديدة التنوع والتوصص .السؤال التذي يتهترح نتفتسته:
كيف ي كن للخاليا الجنينية أن تبدأ مت اثلة وغير مت ايزة ،ثتم يتقترر بتعتضتهتا أن يصتبتح ئتاليتا دمتاغتيتة،
والبعض ابئر ئاليا كبدية ،أو ئاليا جلدية ،أو ئاليا عصبية؟

•

•

تحتوي ج ي الخاليا املوجودة في جسم اإلنسان عل نفس املادة الوراثية ( )DNAت ًاما مثل الخليتة األم
(الخلية األصلية التي انقس ت) .السؤال هنا :كيف ي كن لعدد من الخاليا الجديدة املنقست تة ،كتل متنتهتا
يتحتتتتوي عتلت  DNAمتتتهتتابتتق ،أن يتتت تتايتتز ال ت أنتتواع متوتتتلتفتتة متتن التختتاليتتا املتتتوتصتصتتة ،لتتتتؤلتتف بتتالتتتتا تتي
األنسجة واألجهزة واألعضاء املختلفة؟
تحتوي كل ئلية عل نفس عدد الجينات (حوا ي  420111جين) .تتقتوم ئتلتيتة التجتلتد بتتتشتغتيتل التجتيتنتات
التي تجعلها ئلية جلدية ،بين ا تترك ئلية الع ام هذه الجينات معهلة .كيف تقوم الخاليا بتشغيتل أو
اليقاف تشغيل الجينات؟ واألهم متن ذلتك ،كتيتف "تت تيتز" التجتيتنتات التتتي يتجتب تشتغتيتلتهتا والتجتيتنتات التتتي
يجب تعهيلها؟ وكيف تحدد الخاليا نوع وك ية ومكان وزمان البروتينات املهلوب تصنيعها؟

هذا الفيض املذهل من الحقائق العلمية عن الخلية يقودنا ال محالة إلى طرح ال ساؤل التالي:
من الذي صمم الخلية؟ ومن الذي علمها ما يجب عليها بالضبط القيام به في كل خطوة؟
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﴿وفِي أَنف ِ
كم أَفَََل تُب ِ
ون﴾
ر
ص
س
ُ
ُ ْ
ْ ُ َ
َ
سورة الذاريات 15 :15

»ذرات متوبهة ال تعقل تتأمترت فتيت تا بتيتنتهتا إليتجتاد لتيتس فتقتط
الحياة ،وليس فقط العقل ،ولكن الفهم ...هذا الكون ال يت تكتن
أن ي تكتتون ت تف تص تيت ًتال تتتافت ًتهتتا ،وال نتتاتت ًتجتتا ثتتانت ً
تويتتا ل تب تعتتض ال تقتتوات
الهائشة التي تتحرك بدون هدف .لقد ُق ِصد لنا حتقتا أن نتكتون
هنا – «.التعتالتم التفتيتزيتائتي بتول ديتفتيتز ( )Paul Daviesفتي كتتتابته
عقل اإلله The Mind of God
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و جإلالةتإل

•

يدور العلم ،في األساس ،حول استكشاف وفهم العالم الهبتيتعتي متن حتولتنتا
عن طريق املالح ة وإجراء التجارب .يوجد في هذا الكون حقائق متتتنتوعتة ال
ً
حصر لها ،تتقت فتي متتتنتاول التحتواس التخت تس املتعتروفتة أو بتعتيتدا عتنتهتا .ومتن
ئالل اكتساب العلم واملعترفتة واستتت تراريتة التتتعتلتم يستتتهتيت التبتشتر تتنت تيتة
مداركهم ،ومهاراتهم ،وقدراتهم ،واالستتتفتادة متن تتلتك املتعتارف والتختبترات فتي
االرتقاء ب عيشتهم وتيسير حياتهم.

•

العلم ليس مج وعتة حتقتائتق ثتابتتتة ،لتكتنته دفتق متتتواصتل ومتتتجتدد ومتتتغتيتر
بتتاستتت ترار .التعتلتتم متجتتال متفتتتتوح دائت ً تتا لتنت تتريتتات وتتفتستيترات واكتتتشتتافتتات
جتديتتدة ،تتتتبتتدل متتن وقتتت بئتتر ،أو يتتتتم تصتحتيتحتهتتا ،أو دحضتهتتا بتنت تتريتتات
أئتترى أكتثتتر متتوثتتوقتيتتة وحتتداثتتة ودقتتة تتحتتل متحتتل التقتتديت تتة ،أو تتعتتدلتهتتا ،أو
تك لها .الحقيقة في العلم ليست نهائية ً
أبدا.
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•

فقط ألن العلم بإمكانه أن يفسر العديد متن املستائتل غتيتر املتعتروفتة هتذا ال
ي تع تنتتي أنتته ي ت تكتتن أن ي تف تستتر كتتل ش ت تتيء .ه تنتتاك املستتائتتل امل تت تع تل تقتتة ب تال تق تيتتم،
واألئالو ،والحقوو ،والواجبات ،واملعاني ،والغتايتات كتلتهتا تتقت ئتار نتهتاو
العلم.

•

الصواب والخهأ ال يأتي من الفزياء ،أو الكي ياء ،أو البيولوجيا ،أو
ُ
الريا يات .العلم ال يعل نا أن نعامل جيراننا ك ا نحب أن نعامل ،أو
يرشدنا ال كساء ُ
العراة وإطعام الجائعين ،أو ملاذا من الخهأ أن نقتل ،أو
ُ
نسرو ،أو ن لم ،أو ند ي بشهادة زور ،أو نجرح مشاعر ابئرين؟ العلم
صامت عن كل هذه املوا ي .

”

أنا مندهش للغاية من أن الصورة التي يقدمها التعتلتم عتن

ال تعتتالتتم التتواق تعتتي متتن حتتو تتي نتتاقصتتة بشتتدة .النتته (أي ال تع تلتتم
الهبيعي) يعهينا الكثير متن املتعتلتومتات التحتقتيتقتة ،ويضت كتل
ئبراتنا وفق ترتيب متستق بشتكتل رائت  ،ولتكتنته صتامتت صت تت
ً
مروع الزاء كل ما هو قريب فعال ال قتلتوبتنتا ،والتذي يتهت تنتا ح ًتقتا.
النه (أي العلم الهبيعي) ال يتنتهتق بتكتلت تة عتن األحت تر واألزرو،
ً
املتتر والتحتلتتو ،األلتتم والتلتتذة ،النتته ال يتعتترف شتيتئتتا عتتن التجت تيتتل
والقبيح ،عن الحسن والسيئ ،عن هللا والخلود“.

الفيزيائي الن ساوي الرفتيتن شترودنتجتر ()Erwin Schrödinger
الحائز عل جائزة نوبل وأحد مؤسس ي ميكانيكا الكم
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إلالل سجوإلالةتإلج-ج ن ظج أ ر جواليسج
.1

.4

.7

.2

ل

الصراع بين العلم والدين أمر غير متصور في اإلسالم .فالدين مصدره هللا عز وجل وكذلك الكون بكل أجزائه وقوانينه وظواهره
وتعقيداته .لذلك ال ي كن أن يكون هناك تناقض بين الدين الحق والعلم الدقيق ،ألن مصدره ا واحد ،وهو هللا سبحانه
وتعا  ،وكاله ا عنصران مك الن لبعضه ا البعض في مه ة واحدة :شرح الحقيقة؛ الدين من ئالل الوحي اإللهي ،والعلم من
ئالل البحث العلمي وج الدالئل واملعلومات.
ْ ْ
تتجل هوية اإلسالم كدين علم ومعرفة وإع ال للعقل من ئالل أول كل ة قرآنية انزلها هللا تبارك وتعا لهداية البشر﴿ :اق َرأ﴾
(العلق  )1 :96األمر الجازم الحازم بالقراءة والحث عل تعل ها وتعلي ها ،حيث الزيادة في قوة اإلي ان م تن ية الفهم واملدارك
ُ
نك ْم َو َّالذ َ
َّللا َّالذ َ
ين ُأ ُوتوا ْالع ْل َم َد َر َجات َو َّ ُ
هو ما يرف اإلنسان ويعلي شأنه .يقول القرآن عل وجه التحديدَ ﴿ :ي ْر َف َّ ُ
َّللا
ين َآم ُنوا ِم
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ
ِب َ ا ت ْع َ لون ئ ِب ٌير( ﴾.املجادلة )11 :28
ْ
ُ
ليس في القرآن كله أمر بالدعاء بهلب االزدياد من ش يء الال من العلمَ ﴿ :وقل َّر ِب ِز ْد ِني ِعل ً ا( ﴾.طه  )112 :41وهناك الكثير من
ابيات املبثوثة في ج ي أنحاء كتاب هللا العزيز تحث البشر مر ًارا وتكر ًارا عل الن ر في الخلق والتدبر في شؤون الكون .فالعلم،
ً
وفقا لجوهر اإلسالم ورسالته ،ليس مسألة تءجي فحسب ،بل هو واجب عل كل فرد مسلم ك ا أئبر النبي مح د صل هللا
ََ ُ ْ ْ َ َ ٌ َ ُ
يضة َعل ك ِل ُم ْس ِل ٍم( ".رواه ابن ماجه)
عليه وسلم" :طلب ال ِعل ِم ف ِر
العلم والدين ينت يان ال عاملين موتلفين ت ًاما ،يك ال بعضه ا وال يتصادما لعدم وجود تدائل بين املساحات التي يشغلها كل
منه ا .وكاله ا له نفس األه ية في مجال العلم واملعرفة .البشر ُمكونون من جسد وروح؛ فهم كائنات جسدية وروحية ً
معا .العلم
يتعامل م الجانب املادي من عاملهم (الحقائق ،واألرقام ،والبيانات ،واملعادالت) ،بين ا يتعامل الدين م الجانب الروحي
(املعتقدات ،واألئالو ،واملبادئ ،والقيم املعنوية ،واملثل العليا ،واملعاني السامية).
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 .6في هذا اإلطار ،ي ثل كل اكتشاف علمي جديد ئهوة ال األمام في املعارف
اإلنسانية ،وئهوة أئرى ال األمام في الجالل وتقدير قدرة الخالق املدهشة .فكل ا
تعرف البشر عل أسرار الكون وتكوين الجسد البشري ،كل ا ازداد شعورهم
باملهابة والرهبة من ع ة هللا جل وعال.

 .2كل من العلم والدين يعل ان البشر حقائق كثيرة عن أنفسهم وعن عاملهم الذي
ً
وغالبا ما يكون ذلك بهرو متكاملة ومتدائلة في ا بينه ا .العلم
يعيشون فيه،
يضيف ال اإلي ان ،واإلي ان يضيف ال العلم ،ك ا يج بينه ا مصالح متبادلة
ومساه ات هامة يقدمها كل منه ا لآلئر.

العلم نفسه ال يتعارض مع فرضية وجود هللا ،بل يمنحنا نافذة على عالم ديناميكي (حركي) وخالق ،يزيد تقديرنا لإلله بطرق لم يكن من
املمكن تخيلها في العصوراملاضية .كينيث ميلر( – )Kenneth Millerعالم األحياء الخلوي واألحياء الجزيئية األمريكي
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رةبج ة ج جإلجالةةةتة ة جنج ج ة ة ج ج جإلجالةلج ةسج

•

عل مر التاريخ وحتى منتصف القرن التاس عشر ،كان ُين ر ال العلم والدين عل أنه ا زمالء ع ل في رحلة
البحث اإلنساني عن الفهم واملعرفة ،حيث كان العلم ب ثابة وسيلة تقود ال الي ان أع ق وتقدير أع م
للخالق عز وجل.

•

يقوم العلم عل االعتقاد بأن الكون عقالني ،ومن م ،ومفهوم ،ومنهقي في ج ي مستويته منذ نشأته  -فهو
يع ل ً
ً
صحيحا عن طريق املالح ة واالكتشاف .يرج
وفقا لقوانين موحدة ،ي كن التوصل ال فه ها فه ً ا
ُ
ً
تحديدا ال أنه ُ
ص م ون م عل هذه الهيئة بواسهة ئالق عليم حكيم .فوفق حسابات
السبب في هذا
املنهق ،الذا كانت الحقيقة في نهاية املهاف فو وية وغير مفهومة ،فإن الكون بالتا ي سيكون غير مفهوم،
ً
م ا يجعل العلم مستحيال.

•

مع م عل اء تلك الفترة كانوا يعتقدون بوجود ئالق مدبر وراء هذا الخلق ،منهم جاليليو (،)Galileo
ً
وتقريبا ج ي ابباء
كوبرنيكوس ( ،)Copernicusنيوتن ( ،)Newtonكيبلر ( ،)Keplerباستور (،)Pasteur
ً
املؤسسين للعلوم كانوا رجاال مؤمنين ،نسبوا اهت امهم بالعلوم ال الي انهم باهلل سبحانه.

•

الع ق والتعقيد اللذين تم به ا الصياغة الدقيقة للكون ،من أكبر ال أصغر التفاصيل ،وجه هؤالء العل اء
ليس فقط ال اإلي ان بوجود هللا ،بل ال صفات هذا اإلله .ك ا عبر عن هذا السير السحاو نيوتن ،مكتشف
قانون الجاذبية العام ( )Newton's Universal Law of Gravitationبقوله" :الن هذا الن ام الج يل
للش س ،والكواكب ،واملذنبات ي كن له أن يصدر فقط عن ئهة وسيادة كائن ذكي وقوي".
ألن هللا كامل في ذاته وصفاته ،فيجب أن يتسم ئلقه بالك ال ً
أيضا ،ويع ل وفق قواعد موحدة ومتسقة .لذا
ً
اليقين في وجود قوانين ريا ية تحكم هذا العالم ،بدال من الفوض ى ،بعث في هؤالء العل اء الحافز القوي ال
اكتشاف تلك القوانين.

•
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إلجالة ةبجلج جرة ة ج ج ةظج ج ة جالة ة ج
•

•

•

ج

حدث في الغرب صدع جذري في العالقة بين العلم والدين بعد نشر تشارلز داروين ( ،)Charles Darwinمؤسس ن رية التهور ،لكتابه
"في أصل األنواع عن طريق االنتقاء الهبيعي" (  )On the Origin of Species by Means of Natural Selectionعام  ،1829زعم فيه
بأن ج ي أشكال الحياة هي نتا قوى طبيعية غير موجهة عل اإلطالو – فقط عامل الزمن  +عامل الصدفة  +ع لية أطلق عليها
داروين " االنتواب الهبيعي والهفرات العشوائية" (.)Natural Selection and Random Mutations
ً
وفقا لتشارلز داروين ،يفسر االنتقاء الهبيعي وجود تص يم بال مص م ،ون ام دون عقل من م ومدبر ،حتى أصبح االنتقاء الهبيعي
ً
بديال عن اإلله؛ استهاعت من ئالله قوى طبيعية عشوائية غير موجهة النتا كل هذا التنوع والتعقيد في أشكال الحياة بالصدفة
الكاملة .وعل هذا األساس وبناء عل هذه الن رية ،تم استبعاد فكرة وجود مص م ذكي لع ارة وهندسة الكون لكونها أمر غير روري
أو مستحيل .
أحدثت ن رية التهور لداروين ً
تأثيرا ع ًيقا ،وغيرت بشكل جذري ليس فقط العلم ،بل ن رة الكثير من الشعوب الغربية ال أنفسهم،
وعاملهم الذي يعيشون فيه ودورهم فيه.

•

•

في العقود التي أعقبت نشر كتاب تشارلز داروين (أصل األنواع) ،تم القصاء هللا ً
تقريبا من املقاالت والكتب املدرسية العل ية ،وأصبح
ً
ً
مقصورا عل املادة
مقصورا عل البحث عن تفسيرات طبيعية لج ي ال واهر الكونية .وبهذا النهج ،أصبح الواق
نهاو العلوم
وحدها ،وحلت الهبيعة محل اإلله ،ك ا حلت قوانين الهبيعة محل الرادة اإلله ،وحلت آليات التهور محل ع لية الخلق واإلبداع
باعتبار فر ية التهور التفسير األكثر قبوال لْلصل البشري .وهذا بالتا ي نفى أي منزلة ئاصة لإلنسان بين سائر املخلوقات ،أو
تكاليف اللهية من أوامر ونواهي وحالل وحرام ائت ن االنسان عل االلتزام بها (يترتب عل الوفاء بها الثواب ،وعل اإلئالل بها العقاب).
اليوم يرفض العديد من العل اء الغربيين االعتراف باهلل كوالق ،وينسبون اإلبداع الرائ واملعقد الذي يسود الكون ال القوانين
الفيزيائية فقط ،مثل قانون الجاذبية األر ية .فقد صرح ستيفن هوكينج ( ،)Stephen Hawkingأحد العل اء البارزين في مجال
الفيزياء الن رية وعلم الكون ،أنه "طاملا يوجد قانون مثل الجاذبية ،فالكون ي كنه وسي ل ً
قادرا عل ئلق نفسه من العدم .الخلق
ً
التلقائي هو السبب وراء وجود ش يء ما بدال من عدم وجود أي ش يء ،ووجود الكون ووجودنا نحن ".وأ اف يقول" :ليست هناك رورة
لوجود ئالق إلطالو الشرارة وئلق الكون".
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إلام

لج

جإلال مة جوإلالةتإل

"لدينا هذا الكوكب (األرض) الواق عل بعد املسافة الصحيحة
من الش س ،بحيث يتلقى ما يكفي من الضوء والحرارة ،ولكن
ليس ً
كثيرا؛ بحيث تكون مواس ه طويلة ب ا يكفي ،لكن ليست
طويلة ً
جدا .لدينا ً
أيضا كوكب يدور بالسرعة املناسبة ،بحيث
ي تد طول النهار والليل لفترات كافية ،ولكن ليست طويلة ً
جدا.
هذا التسلسل لل روف املواتية غير عادي .ي كن لل رء أن
يعزوه ال مجرد املصادفة ،أو ال تفسير أكثر معقولية ،وهو
التص يم – ".هربرت مكاي ( ،)Herbert McKayعالم األرقام

َ َّ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ه َّ َ َٰ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ
﴿والشمس تج ِري ِملستق ٍرلها ذ ِلك تق ِديرالع ِز ِيزالع ِل ِيم﴾
(يس )78 :76
38

إلج ةفةج ج جإلجالةلجالةإلة ج جحة ة ة ة ج ج ة ةبج ج
إلجاج ةاة ة ج ة ج ج جإلجالةةةتة ةإلةظج جإلجالة ةلج ة ةظج ج ةلج ةإلج ج ة ةلجضج جإلجالة ةةة ج ةظج ج ةبجهةبج ج ججالةلج جرة ة ةإلج جالةاة جإلج جإلجالة ةبج ج
الدليل عل التص يم ي تد بع ق في ج ي أنحاء الكون ،من الفيزياء ال علم الفلك والكونيات ال الح ض النووي والكي ياء
الحيوية وغيرها من املجاالت العل ية ،عل نحو جلي ومؤثر ال الحد الذي جعل الفيلسوف اإلنجليزي أنتوني فلو ( Antony
 ،)Flewوهو املفكر امللحد األكثر ً
تأثيرا في القرن العشرين ،يتول عن اللحاده.
أعلن فلو ،أشد املؤيدين لإللحاد ألكثر من ئ سين ً
عاما ،رورة وجود ئالق لتفسير الكون وأشكال الحياة املعقدة
واملن ة فيه .وقد روى قصة تحوله من اإللحاد ال اإلي ان بوجود ئالق في كتابه "هناك الله :كيف غير أشرس مالحدة
"العالم أفكاره؟ (.)There is a God: How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind
كانت مقولة سقراط الشهيرة ”اتبع الدليل حيث يقودك“ هي الشعار الذي عاش به الفيلسوف البريهاني طوال حياته،
وباتباع الدليل املبني عل التحليل املنهقي ألحدث املستجدات واالكتشافات العل ية ،توصل فلو ال النتيجة التالية:
ُ
ُ
أنا ابن أؤمن بأن الكون قد جاء ال الوجود بواسهة ذكاء ال محدود .أنا أؤمن بأن قوانين الكون املعقدة تعكس ما أس اه
العل اء (عقل اإلله) .أنا ُأؤمن بأن الحياة واست راريتها بالتكاثر ُ
أساسها مصدر اللهي.
ُ
ُ
أسهبت في شرح اإللحاد والدفاع عنه ألكثر من نصف قرن؟ الجواب بائتصار هو
ملاذا أؤمن بذلك ،م األئذ باالعتبار أني
أن هذه هي صورة العالم ك ا أراها (ابن) ،والتي انبثقت من العلم الحديث .العلم سلط الضوء عل ثالثة أبعاد للهبيعة
تشير ال اإلله:
األول هو حقيقة أن الهبيعة توض لقوانين.
الثاني هو ُبعد الحياة؛ نشوء كائنات ذكية التن يم تقودها غايات ،نتجت عن املادة.
الثالث هو وجود الهبيعة في حد ذاته.
هذه الحجج الرئيسية الثالث هي التي أجبرت فلو عل االعتراف بحت ة وجود ئالق ذكي لهذا الكون )1( :أن الهبيعة تسير
وفق قوانين ثابتة مترابهة )4( ،أن الحياة ب ا تحويه من كائنات ذكية ،موجهة بغايات وأغراض معينة ،كلها ئرجت من
العدم ،و( )7أن الكون متوافق بشكل دقيق حتى األجزاء من الثانية ،ومهيأ ومعد بإحكام لقيام لحياة.
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” أظهرت متادة التحت تض التنتووي (،)DNA
م تتن ئ تتالل حت تج تتم الت تتت تعت تقت تي تتد ال تتذي ال
ُيص تتدو ف تتي الت تت ترتت تي تتب امل ته تل تتوب إلن تت تتا
التحتيتتاة ،أن التتذكتاء حتتت ً تتا قتد تتتدئتتل لتكتتي
يجعل تلك العناصر الهائلة التنوع تتعت تل
م بعضها البعض – “.أنتوني فلو

” م كل عام ي ر ،وكل ا اكتشف املزيد
عن الثراء والذكاء املتأصل في الحياة،
كل ا قل احت ال تسبب حساء كي يائي،
بهريقة سحرية ،في النشاء الشفرة
الجينية (الوراثية) – “.أنتوني فلو

" لقد أقنعت أنه ببساطة من املستحيل
أن تكون مادة الحياة األو ( )DNAقد
ئرجت من مادة ميتة (غير حية) ثم
تهورت ال مولوو معقد للغاية
(اإلنسان) – ".أنتوني فلو

ما هي الحياة بالضبط؟
هذا الجزء غيراملادي من
الكائن الحي

•

•
•

•

ً
تحديدا ،ما الذي يجعل ً
ً
حياً ،
شيئا ما ً
واعيا ،ومدركا ويت تلتك ت تيتر؟ ال ت ابن التعتلتم لتم يتتتوصتل
ما هي الحياة؟ ما هو الوعي؟ ما هو الض ير*؟ أو السؤال األكثر
ال اإلجابة عل هذه التساؤالت.
الحياة معجزة ولغز في الوقت ذاته ،وال يستهي العلم م كل النجازاته أن يوترو أبعد من الخصائص وال واهر الواضحة الدالة عل الحياة.
الحياة ليست ً
كيانا ً
ماديا ي كن ملسه أو مالح ته تحت املجهر ،بل هي غير مرئية .كل ما ي كن رؤيته منها هو عالمتها الخارجية ليس أكثر .مجال العتلتوم يتقتتتصتر
عل الحقائق الهبيعية والفيزيائية .العلم قادر فقط عل ت يز وجود الحياة أو غيابها ،وي كنه فقط شرح الع ليات البيولوجية (الحيوية) املتعلقة بتالتحتيتاة ،أو
سرد ئصائصها ،أو وصف ظواهرها وآلياتها ،ولكنه ال يستهي تعريف الحياة أو شرح سبب بقاء ش يء ما عل قيد الحياة ،أو كيفية منح الحياة للكائن الحي.
ً
وفقا للقرآن الكريم ،ئالق الحياة وواهبها وم دها بأسباب البقاء هو هللا عز وجل .أما عن حقيقة طاقة الحياة أو جوهر الحياة – الال وهتي التروح التتتي يتحتيتا بتهتا
الجسد – فهي تق بالكامل ئار نهاو املعرفة اإلنسانية .هذا أمر يستحيل معرفته؛ شاء هللا أن يكون كذلك ،وأعلن أنه سي ل كذلتك ،ستر متن أستراره التتتي
َ
ً
ََ ْ َُ َ
تون َتك َعتن ال ُّتروح ُقتل ال ُّتر ُ
وح ِم ْتن أ ْم ِتر َرِبتي َو َمتا
استأثر سبحانه بعل ه ولم يجعل لإلنسان سبيال ال معرفته ،ك ا هو معلن بكل و توح فتي التقترآن التكتريتم﴿ :ويستأل
ِ ِ
ِ
ُ
ْ ْ َّ َ ً
أو ِت ُيتم ِم َن ال ِعل ِم ِالال ق ِليال( ﴾.اإلسراء )82 :13

 الض ير هو ذلك اإلحساس األئالقي الدائلي بكل ما هو صحيح أو ئاطئ استودعه هللا بدائل كل النسان لي يز الصواب من التختهتأ والتختيتر متن الشتر ،ويتدفتعته نتحتو التقتيتام بتالتتتصترف
الصحيح.
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ً
ابتداء من غير
-5املبدئ :هو الذي أنشأ األشياء وائترعها
أصل أو آلة أو مادة سابقة الوجود – فقط بإرادته اليجاد
الش يء ،فيقول له "كن" فيكون.
-5الخالق :الذي ئلق كل ش يء في هذا الوجود مقدرا ،أي
ً
ً
محك ا مضبوطا ب قاييس متقنة ،عل أحسن ما يتناسب
َ ََ ُ
﴿وئل َق ك َّل
م كل مولوو وما ئلق ألجله .قال هللا تعا ي:
َ ََ َ
ش ْي ٍء فق َّد َر ُه ت ْق ِد ًيرا( ﴾.الفرقان )4 :42
-5البارئ :هو املبدع ،املخترع ،املنش ئ لْلشياء من العدم
ال الوجود عل غير مثال أو ن وذ سابق.
-4املصور :هو الذي صور ج ي املوجودات واملخلوقات،
ً
ً
ً
ورتبها فأعهى لكل نوع منها شكال
وتركيبا ئاصا ،وهيئة
منفردة ت يزه عن غيره وتناسب وظيفته والغرض الذي
ُ
ئلق من أجله.
ُ
-2الفاطر :الخالق املبدع املخترع عل غير مثال سابق ،وال
ن وذ ُيحتذى ،الذي أوجد األشياء من العدم وأبدعها
عل هيئة مترشحة لفعل من األفعال.

ل ضج

ج إلجإلال تلجوإلو لإل

َّ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ْ ً َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ُ ُ
﴿ ِإنما أمره ِإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون﴾ (يس )25 :53
هللا سبحانه هو املتفرد بالخلق الحقيقي وهو اإليجاد من العدم ،فإذا أراد اليجاد
ُ
ش يء فإن ا يقول له" :كن" ،فيكون ويوجد في الحال ،عل وفق ما أراد ،دون
احتيا ال وجود أسباب.

يذكر القرآن الكريم ستة أس اء وصفات أساسية هلل تعا كوالق ،كل منها يعكس
ً
ً
موتلفا ويعهي ن رة أع ق عن طالقة القدرة اإللهية عل الخلق وع لية
جانبا
الخلق املركبة .فهي تؤكد بو وح قاط ال لبس فيه وال غ وض أن كل تفاصيل
ً
ع لية الخلق هي من تدبير وتنفيذ هللا تعا مباشرة ،بشكل ال يترك مجال للصدفة
أو تدئل أو معونه أي أحد أو أي ش يء .هذه األس اء والصفات اإللهية الست هي:

-3البديع :هو الذي أوجد األشياء من ال شت تيء بتغتيتر آلتة وال
متتادة وال زمتتان وال متكتتان ،وهتتو التتذي ئ تلتتق كتتل ئتل تقتته بتتال
ً
ت تاثتل ،بتحتيتث ال يشتبته متوتلتوو متوتلتوقتا آئتر تشتاب ًتهتا ت ًتامتا
وهذا دليل عل طالقة قدرة هللا سبحانه وتعا .
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﴿ َّالذي َأ ْح َس َن ُك َّل َش ْيء َئ َل َقهُ
ٍ
ِ
ََ ََ َْ َ ْ
َ
اإلنس ِان ِمن ِط ٍين﴾.
وبدأ ئلق ِ
السجدة 3 :74
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ج ُجهإل جرسجإلالل

الذبابة في ن ر البشر ،كائن عيف وحقير ،ولكن
من وجهة ن ر الخالق ،هي واحدة من البداعاته

ج كج جوهب جج

جة

هللا تعا يتحدى البشرية مجت عة عل ئلق ذبابة
واحدة ،وهي أ عف مولوقاته ،أو أبعد من ذلك،
استردادهم ش يء سلبه الذباب منهم

الفذة التي تشكل عالمة من عالماته وداللة من
تحديا ً
ً
ئالدا للبشر عل مر العصور،
دالالته تض
ك ا جاء في القرآن الكريم:

﴿ َيا َأ ُّي َها َّ
اس َت ُعوا َل ُه ال َّن َّالذ َ
اس ُ ر َب َم َث ٌل َف ْ
ُ
ين
الن
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ
َت ْد ُعو َن من ُدون ََّّللا لن َي ْول ُقوا ذ َب ًابا َولو ْ
اج َت َ ُعوا
ِ ِ
ِ
ِ
َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ُ ُّ َ ُ َ َّ َ ُ
اب ش ْي ًئا ال َي ْست ِنقذ ُوه ِم ْن ُه
له و ِإن يسلبهم الذب
َ ُ َ َّ
اله ِال ُب َو ْاملَ ْه ُل ُ
وب﴾.
عف
(الحج )37 :44

43

 -5فيراري عالم الحشرات :بالنسبة للعل اء فإن "ذبابة املنازل (

-5رؤية شاملة  532درجة :الذبابة هي أعجوبة في الخلق؛ هذه الحشرة

 )Houseflyهي فيراري عالم الحشرات" لقدرتها عل تغير مسارها في أقل

ترفرف أجنحتها  211مرة في الثانية الواحدة ،لذلك قدرتها عل الهيران

من جزء من املائة من الثانية ،أي أسرع من غ ضة العين بت  21مرة.

ع ي ة .واملثير للدهشة أكثر في هذه الحشرة هي عيونها ،فكل منها يحتوي
عل آالف العدسات بالغة التعقيد .فالذبابة ت تلك عيون مركبة عل جانبي
رأسها ،كل منها مقسم ال ً 2111
جزءا ،لكل جزء عدسة تنقل الصورة من
ً
زاوية موتلفة قليال .فعندما تن ر الذبابة ال زهرة ،ت هر الصورة الكاملة

-4أسرع استجابة بصرية :الذبابة ت تلك أسرع استجابات بصرية

كل من عدساتها البالغ عددها  8111عدسة .وعندما
لها بشكل منفرد في ٍ
تصل هذه الصور (املنفردة) ال الدماغ ،فإنها تتج

في م لكة الحيوان كلها ،وي كنها تتب الحركات أسرع من عين اإلنسان

م بعضها البعض

بو سة أ عاف ،م ا يجعل ربها مه ة شبه مستحيلة.

مثل لعبة تركيب الصور املقهعة .نتيجة لذلك ،ت هر صورة ذات أه ية
كبيرة للذباب – .كاثي والرد ( ،)Kathy Wollardكيف أتى؟ كوكب األرض

 -2أي ش يء يخطفه الذباب يتم تحويله ،يعد لحظات ،إلى
-5حذاء يتحدى الجاذبية :ت لك الذبابة أرجل مزودة بوسائد ناع ة

ش يء آخر :يتغذى الذباب عل السوائل فقط ،لكنه يستهي تحويل

ولزجة عل كل قدم ،تسمى باإلنجليزية  ،Pulvilliمغهاة بكثافة بشعيرات
صغيرة .هذه الوسائد ت كن الذبابة ليس فقط من تعليق نفسها ر ً
أسا عل

األطع ة الصلبة ال مادة سائلة عن طريق البصق أو التقيؤ عليها ،حيث
تع ل األح اض املوجودة في القيء عل الذابة الهعام حتى تت كن الذبابة
من امتصاصه .حتى أمهر العل اء وأكثرهم ئبرة الذا ع لوا ً
معا دائل

عقب ،بل ً
أيضا من املش ي بسهولة عل األسهح امللساء أو املستقي ة في

و

أحدث املختبرات ،ال ي كنهم العادة املادة التي اذابتها الذبابة ال حالتها

مقلوب .كل قدم مزود كذلك بزو من املخالب الكبيرة املضادة

األصلية.

(لاللتصاو) تساعدها عل تحرير قدمها (عند الهيران).
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"الن عقل الذبابة يقوم بحسابات شديدة التعقيد في
وقت قصير ً
جدا ،لتحديد أين يك ن الخهر وبالضبط
كيف تتوذ أسلوب الهيران م الدوران املائل ألفضل
هروب ،أو القيام بحركة موتلفة الذا كان التهديد يأتي
من أحد الجوانب ،أو مباشرة من األمام أو من الخلف".

إلال

ج بإلج ج ث ضج
إلاللم ظ

"كيف ي كن ملثل هذا الدماغ الصغير توليد سلوكيات
عديدة مدهشة؟ ذبابة حجم دماغها في حجم ذرة امللح
ت تلك ذئيرة سلوكية ً
تقريبا في مثل تعقيد حيوان أكبر
منها بكثير مثل الفأر .من من ور هندس ي ،هذا الشكال
ُمثير لالهت ام للغاية – ".مايكل ديكنسون ( Michael
 )Dickinsonأستاذ علم األحياء بجامعة واشنهن

"ئاليا عصبية تزن واحد من األلف من الجرام معبأة في
مساحة حج ها مللي تر مكعب :هذا يلخص ال حد كبير
دماغ الذبابة – هذا عل أي حال ما ي هر لنا عل
السهح .وم ذلك الصغر ،فهو عضو رائ  .ففي أجزاء
من الثانية ،يترجم املعلومات البصرية ال أوامر
توجيهية ،م ا ُي ِكن الذبابة من أداء ألعاب بهلوانية
جوية – ".ألكسندر بورست (،)Alexander Borst
أئصائي علم األعصاب
ً
"هذا الذباب (أي ذباب الفتاكتهتة) عتادة متا يترفترف بتجتنتاحتيته
نتحتتو  411متترة فتتي التثتتانتيتتة التتواحتتدة ،وفتتي كتتل تتربتتة متتن أي
جناح ،ي كنته العتادة تتوجتيته جست ته لتتتولتيتد قتوة بتعتي ًتدا عتن
اإلشارة املنبه للخهر ،ومن ثم يواصل التتتستارع – ".فتلتوريتان
موجيريس ()Florian Muijres

شج ة ج ةظج جإلجالة ة ج ةاةظج ج ة ة ةبج ج ج ةإلج جإلجالةاة ج ة جمإلج ج جإلجالة ة ة ج ةتةظج
أظهرتفا

ثفق ةفا ب

ف ىلفت ثف س ف يففا ن ف يففأقلف نف10111ف نفا ناو فأافأرسيفبخ س ف رةف نفغ يوفا ع ف

ً
"الحشرات متنوعة ً
مذهال في ا يتعلق ب ورفولوجيا (شكل) الهيران وسلوكياته ،والتي بدورها ت ثل ً
ً
حقيقيا للباحثين الذين يريدون فهم كيفية طيران الحشرات.
تحديا
تنوعا
وعل وجه الخصوص ،مناورات الهيران املثيرة لإلعجاب التي يقوم بها الذباب ،مثل الذباب األزرو ( )blowfliesوذباب املنزل ( ،)fruit fliesوالتي أله ت العل اء لسنوات
ُ
عديدة .فقدرة الذبابة عل التسارع ،والقيام بانعهافات يقة ،والتفافات ،وانحدارات م ا يس ح لهذا املخلوو بالهبوط عل السقف باملقلوب ،ال تضاه م أي كائن حي
ً
فضال عن أي طائرة من صن اإلنسان .الج ي يعلم مدى صعوبة قتل الذبابة باليد العارية – فالذبابة ت تلك قدرة رائعة عل اإلقالع السري والتحرك بدقة ً
بعيدا عن
آئر،
أي تهديد يقترب منها – ".كيف تع ل عضالت القيادة في الحشرات ،أندرس هيدنستروم ( ،)Anders Hedenstromعالم األحياء بجامعة لوند
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َ َ ْ َ َ َ َّ َّ َ
ّللا َأ َنز َل منَ
الس َماء َم ًاء َف َس َل َك ُه َي َنابيعَ
َّ
﴿ألم ترأن
ِ
ِ
ِ
َْ
األ ْرض ُث َّم ُي ْخر ُج به َز ْر ًعا ُّم ْخ َتل ًفا َأ ْل َو ُان ُه ُث َّم َيهيتُ
ِفي
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
َ
َََ ُ ُ ْ َ ُ
ُ
َٰ َ ْ
صف ًّرا ث َّم َي ْج َعل ُه ُحط ًاما ِإ َّن ِفي ذ ِل َك ل ِذك َر ٰى
فتراه م
ُ ْ َْ
َ
اب﴾.
ِأل ِولي األلب ِ
( ا لتتزمتتر ) 5 5 : 5 6

ا ملتتوت عتتالمتتة ود ال لتتة متثتلتته متثتتل ا لتحتيتتا ة

ا ألرض وقتتد ُيتعتثتتت فتيتهتتا ا لتحتيتتا ة يتعتتد متتو تهتتا
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ة ةاةظج جإلجوج ج جإلج ج جإلجالة ة ة ةإلةظج ج ج ج ج جإلجالة ة ةإلة ةظج جإلجالة ج جاج ج ة ة ةسج ج
ة ة جمةتةاة ج

َ
ً
ً
أعرابيا كان يسيرعلى جمل له ،فخرالجمل ميتا!
يروى أن
فنزل األعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكرفيه! ويقول :مالك ال
تقوم؟! مالك ال تسبعث؟!
هذه أعضاؤك كاملة! وجوارحك ساملة!
ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعثك؟!
ما الذي صرعك؟! ما الذي عن الحركة منعك؟!
ثم تركه و انصرف متفكرا في شأنه ،متعجبا من أمره.
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إلجالة ةإلة جضج جالةيةسج جالةاة ج ج ججة ج جمة ج ج ج
•

يرى اإللحاد أن الحياة مجرد حادثة (غير مقصودة وغير موهط لها)؛ الكون نشأ من ال ش يء بشكل تلقائي ،دون تدبير ،أو تص تيتم ،أو الرادة واعتيتة ...
وبدأت الحياة بهريقة ما بسبب ائتالط غير مقصود بين بعض املواد الكي يائية.

•

يؤمن اإللحاد بأن الحياة ،في حد ذاتها ،ليس لها غاية عت تمتى أو متعتنتى هتادف أو قتيت تة جتوهتريتة ،وستتتنتتتهتي فتي التنتهتايتة .يتجتب االستتت تتتاع بتهتا فتي بتعتض
أحيان أئرى ،وبعد ذلك ستتالش ى ت ًاما.
األحيان ،وتح لها في
ٍ

•

مبدأ التهور ،الذي أسسه ودع ه اإللحاد ،ين ر ال البشر عل أنهم مجرد كتلة عشوائية من الجزيئات والتفاعالت الكي يائية شكلتها قوى الهبتيتعتة
عل مدى عصور ال حصر لها من التهور التدريجي غير املوجه وغير الذكي للكائنات.

•

يزعم التهور أن البشر ،كباقي الكائنات الحية ،تتهتوروا عتلت كتوكتب األرض بتالصتدفتة متن الترئتيتستيتات املتنتقتر تة ( ،Primatesالتثتديتيتات التعتلتيتا :متثتل
الش بانزي والغوريال) .تقول الن رية أن البشر والقردة العليا ينحدرون من سلف مشترك شبيه بالقردة ،تهور عبر ماليين السنين ال بشر فتي اتتجتاه،
والقرود الحالية في االتجاه ابئر.

•

يؤمن اإللحاد بأن البشر ،مثلهم مثل باقي الكائنات التي أتت بالصدفة دون أن يكون لها صان  ،موجودون بال سبب أو هدف عل اإلطالو سوى البتقتاء
والتكاثر .في كتابه الجين األناني ( ،)The Selfish Geneالكاتب وعتالتم األحتيتاء التتتهتوري ريتتتشتارد دوكتيتنتز (  )Richard Dawkinsأعتلتنتهتا صتراحتة" :أنتك
(أيها اإلنسان) موجود من أجل ال ش يء .أنت هنا لنشر جيناتك األنانية .ليس هناك هدف أعل للحياة".
يعتقد اإللحاد أنه مثل ا يولد اإلنسان بال هدف وبال جدوى ،فإن حياته باملثل ستكون بال هدف وبال جدوى؛ وموته ً
أيضا بال هدف وبال جتدوى  ...كت تا

•

عبر جون لينون (  )John Lennonبكل اته الشعرية" :النه رجل الال مكان .يجلس في أرض الال مكان .يض ئهط الال مكان...ليس ألجل أحد".
•

يعتقد اإللحاد أن البشر ،وج ي الكائنات الحية األئرى ،ي رون ب راحل الهفولة والشباب والنضج والكهولة والشيووئة من دون غتايتة متحتددة أو
هدف مرسوم ،ثم تنتهي حياتهم باملوت وال ش يء بعده .م ذلك ،دون العهاء بعض املتعتنتى لتلتحتيتاة ،هتذه التنت ترة اإللتحتاديتة تتجتعتل التحتيتاة ال تتهتاو وال
تستحق العيش أو العناء .لذا  ،الزاء عالم ال هدف منه وال معنى له ،األمر متروك لكتل النستان أن يتوتتترع املتعتنتى والتهتدف التختاص بته حستب تتفتضتيتالتته
ورغباته .والذي في النهاية سيواجه نفس املصير – أي كان هذا الهدف أو املعنى الذي يضعه اإلنسان في حياته؛ وهو أن يتالشت تى فتي فتراغ كتون ال طتائتل
منه ،ال يتعاطف م اإلنسان وال يكترث به.
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تفقد الحياة كل معناها ووجهتها عند إلغاء هللا عزوجل منها ،فهو سبحانه املصدرالوحيد إلعطاء الحياة سبب ومعنى

طةإلجإلال إل ضج لو ج الل
لج ه جإلالنجرأ
تسج ج

جإلالنجرأ

ىل ج ا جإلالنجرأ ج اليسج ه ج حل
جون لينون  -رجل بال مكان ()Nowhere Man

إن حياة تستهي باملوت ،وال بقاء يعدها ،هي حياة ال تستحق أن نحياها
د .مصطفى محمود
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إلال إل ضج ج مجإلال

ةاسجإل

ر جيامضج جإلالة الإل

•

”اإلنسان هو نتا أسباب لم تكن بصيرة بالغايات التي تحققها؛ أن أصله ون وه وآماله ومواوفه واألشياء التي
يحبها ومعتقداته ليست الال نتا اجت اع عشوائي للذرات – “.الفيلسوف البريهاني برتراند راسل ( Bertrand
)Russell

•

"اإلنسان ما هو الال نتا ع لية طبيعية غير هدفة لم تضعه في الحسبان .فلم يكن موهط له ،هو حالة من
املادة ،وشكل من أشكال الحياة ،ونوع من الحيوانات ،وأحد فصائل الرئيسيات (الثدييات العليا) ،يشبه من
قريب أو من بعيد كل ما هو حي ،وبالهب كل ما هو مادي – ".عالم الحفريات األمريكي جور جايلورد
سي بسون ()George Gaylord Simpson
ً
ً
أحد الال عل نفسه؛ النه
"ال ي كن لإلنسان أن يفعل شيئا ما لم يدرك أوال أنه يجب عليه أن ال يعول عل
ٍ
وحده ،مهجور عل األرض في محيهه الالمتناهي باملسؤوليات ،دون مساعدة ،دون أي هدف آئر غير الذي
يضعه لنفسه ،وبال أي مصير آئر غير الذي يصغه لنفسه عل هذه األرض – ".الفيلسوف الفرنس ي جان
بول سارتر ()Jean-Paul Sartre
"يجب عل اإلنسان أن يستيقظ ً
أئيرا من حل ه األلفي وأن يكتشف عزلته التامة ،وانفراده املتأصل .يجب

•

•

عليه أن يدرك أنه ،مثله مثل الغجر ،يعيش عل حواف عالم غريب :عالم أصم ملوسيقاه ،ال يبا ي بآماله ،ك ا
ال يبا ي ب عاناته وجرائ ه – ".عالم األحياء الجزيئي جاك مونو ()Jacques Monod
•

"اإلنسان سينزل ال الحفرة ،وكل أفكاره ستفنى" ".وجوده في حد ذاته حادث (غير مقصود) ،وقصته عبارة
عن حلقة قصيرة وعابرة في حياة أحد أكثر الكواكب و اعة – ".رجل الدولة والفيلسوف البريهاني آرثر بلفور
()Lord Arthur Balfour

•

"ليس هناك ،في الحقيقة ،تص يم أو غاية أو شر أو ئير ،ال ش يء سوى ال مباالة ع ياء عدي ة الرح ة...نحن
مجرد آالت لنشر املادة الوراثية لت  ... DNAأنه السبب الوحيد لوجود كل كائن حي – ".عالم األحياء التهوري
ريتشارد دوكينز ()Richard Dawkins
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"اإلنسان املعاصر هو ذلك اليتيم الكوني ألنه
قتل هللا ،وبذلك ائتزل نفسه ال مجرد حادث
من حوادث الهبيعة .فعندما يسأل ،ملاذا؟
تضي صرئته في ص ت أع او الفضاء.
وعندما ي وت ،ي وت دون أمل .وهكذا ،حين
قتل اإلنسان املعاصر هللا ،قتل نفسه ً
أيضا" .
– الفيلسوف الالهوتي األمريكي ،وليام لين
كرايج ()William L. Craig

َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ً َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ نَ
﴿أفح ِسبتم أن ا ئلقناكم عبثا وأنكم ِاللينا ال ترجعو ﴾
(املؤمنون )112 :47

إلالغ ظجإلال ر ى جهليجإلالبهب
• في كل النسان رغبة فهرية إليجاد املعنى والهدف األع م للوجود .هذه الرغبة ال ي كن الهرب منها ألنها راسخة في
جذور الهبيعة البشرية .ففي أع او نفوس البشر رغبة ع يقة في أن يكون لحياتهم معنى أكبر من مجرد الوجود املادي .
ً
وفقا للهبيب النفس ي الوجودي الن ساوي
فيكتور فرانكل ( ،)Victor Franklفإن "الرادة
املعنى (  ”)the will to meaningهي الداف
األساس ي لحياة اإلنسان.

•

•

•

• أهداف الحياة عل كثرتها وتنوعها عل امتداد رحلة الع ر هي في النهاية مؤقتة ومتغيرة وفردية؛ توتلف من شخص
ً
بئر وتتغير ً
وأحيانا الثروة،
وفقا ملرحلة الحياة وال روف التي ي ر بها اإلنسان .في بعض األحيان يكون الهدف هو املهنة،
ً
وأحيانا العالقات االجت اعية .لكن ًأيا من هذه األشياء وحدها ال يشكل هدف أصلي ،أو دائم ،أو مرض ي في حد ذاته.
فبدون داف حقيقي للوجود يصبح السعي لتحقيق هذه األهداف ،أو غيرها ،عديم املعنى.

• تفقد األهداف الءخصية أه يتها وتصبح عبثية في كنف عالم عشوائي بدون أصل واضح وغاية ع مى؛ مجرد
حركة بدون وجهة ،وأحداث بدون سبب ،وجهد بدون غاية سامية محددة تلوح في األفق.
ً
العدم الجاثم أمام اإلنسان عند طرفي الحياة  -الوالدة واملوت  -سيؤدي حت ا ال تحويل أي محاوالت يقوم بها أثناء الرحلة بينه ا ال صراع عديم الجدوى إليجاد
معنى وغاية في الفراغ والعدم.
است داد قوة اإلرادة والهاقة الالزمة لالست رار في السعي وتحقيق األهداف ،ومواجهة تقلبات الحياة ومواوفها ،ي كن أن يتحقق فقط في ظل غاية دائ ة

وشاملة ومنهقية تكون هي املوجهة والراعية لكافة أنشهة وأهداف الحياة املختلفة.
ً
ً
يوبر هللا تعا في كتابه العزيز أنه ما ئلق هذا الوجود عبثا وال لعبا من غير فائدة ،وال ثواب وال عقاب ،بل ئلق الكون عل الوجه األك ل ،حسب ن ام وقانون
يسير به في اتجاه معين نحو غاية محددة ،للداللة عل قدرة الخالق؛ ويؤكد في أكثر من مو عل قدسية الحياة وجدية هدفها وجدية دور اإلنسان فيهاَ ﴿ :و َما
َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ً
َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ
اطال
ئلقنا الس او ِ
ات واأل ْرض وما ب ْين ُه َ ا ال ِع ِبين ما ئلقناه َ ا ِالال ِبالح ِق ول ِكن أكث َره ْم ال يعل ُ ون( ﴾.الدئان ﴿ )79-78 :22وما ئلقنا الس اء واألرض وما بينه ا ب ِ
َ
َ َْ َ
الس َ َاو َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ُّ َ ْ
َ َّ
النار( ﴾.ص َ ﴿ )43 :78و َئ َل َق َّ ُ
َّللا َّ
َ َ َ ُّ َّ َ َ َ ُ َ َ ْ ٌ َّ َ َ َ ُ
س ِب َ ا ك َس َب ْت َو ُه ْم ال ُي ل ُ ون﴾.
ِ
ذ ِلك ظن ال ِذين كفروا فويل ِلل ِذين كفروا ِمن ِ
ات واألرض ِبالح ِق وِلتجزى كل نف ٍ
(الجاثية )44 :22
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ََ ْ َ ُ ْ َ ُ َ ُْ
َ
ً
ُ
َ
اإلنسان أن يترك سدى﴾م
﴿أيحسب ِ
(القيامة )76 :32

سدى :أي مه ال ال يكلف وال يجازى

ر تب
•
•

جم

ظج ت تجال لي

الهدف من أي ش يء مص م هو ئدمة غرض ما؛ العجز عن معرفة أو فهم الغرض من الش يء سيؤدي حت ً ا ال الساءة استودامه.
ال ي كن للش يء املخلوو معرفة الغاية من ئلقه ب فردهً ،
بعيدا عن ئالقه .ت ًاما مثل الفواري (صان الفوار) وإناء الفوار الذي صنعه .الفواري ي سك الهين
ويشكله بيده مثل ما يريد ،حسب غرض محدد يودم فكرة معينة في ذهنه ،يجهلها ببساطة كل من اإلناء والحا رون املشاهدون له .أي قدر من فحص وتأمل
الش يء بشكل منفرد ومستقل عن الصان لن يجدي ولن يقدم الجابة كاملة عن سبب صنعه .وباملثل ،ال ي كن للبشر أن يتوقعوا فهم مقاصد هللا في الخلق ب جرد
الن ر عبر املقاريب (التلسكوبات) ،أو املجاهر (امليكروسكوبات) ،أو غيرها من األدوات العل ية.
ً
• ملعرفة الغرض من منتج معين ،يجب عل املستودمين سؤال مصنعيه مباشرة وعل وجه الخصوص .فهم
ً
الجهة األكثر دراية وتأهيال للحديث عن منتجهم .املنتج نفسه ال يستهي الئبارهم .األمر هو ذاته في ا يوص البشر
وئالقهم عز وجل .ال ي كن للبشر معرفة القصد من حياتهم عن طريق سؤال أنفسهم أو ابئرين" :ملاذا نحن هنا؟"
أو "ما معنى الحياة؟" فال سبيل للبشر ال معرفة تلك املسائل الال من ئالقهم وحده.

فقط الفخاري يعلم الغرض من
صنعته

• لض ان تشغيل املنتج بشكل صحيح وآمن توفر كل جهة تصني دليل الرشادي يصف غرض املنتج ووظيفته
وئصائصه ،باإل افة ال معلومات االتصال بالشركة املصنعة في حالة حدوث مشكلة.
• ك ا هو الحال م مصنوعات اإلنسان ،كذلك م مصنوعات هللا عز وجل .عندما ئلق هللا البشرية أعهاها
كتيب الرشادي ،وهو الوحي الس اوي املنزل من عنده تعا  ،والذي ش ل ج ي البشر عل مر العصور واألزمان .لم
يترك هللا ً
قوما الال وارسل لهم رسالة س اوية عبر سلسلة متواصلة من الرسل .تض نت كتبه املنزلة عل رسله الكرام،
ً
وئتاما القرآن الكريم.
عليهم ج يعا الصالة والسالم :صحف البراهيم ،والتوراة ،والزبور ،واإلنجيل،
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املض ي في الحياة دون اعتبار إلرشادات الخالق
 .1يستشعر اإلنسان قي ة التعلي ات عندما يتب الدليل بالكامل وباست رار.

 .4عل غرار التحذيرات وموان االستع ال املذكورة في أدلة املستودم التي تحذر من عواقب عدم قراءة واتباع كافة املعلومات
الواردة بعناية ،يوجه القرآن الكريم تحذير للبشر من ئهورة اله ال قراءة وتهبيق كتاب ئالقهم جال وعال ،فيقول:

َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ ً َ ً َ َ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
ْ
َ
َٰ
﴿ومن أعرض عن ِذك ِري ف ِإن له م ِعيشة نكا ونحشره يوم ال ِقيام ِة أعمى( ﴾.طه )142 :41
 .7يض ن التشغيل ً
وفقا لتص يم وتوهيط الصان أفضل وأصح أداء م كن .كل ش يء ئلقه هللا
سبحانه وتعا مص م للع ل حسب الن ام والهدف الذي حدده هللا له ،من أجل تحقيق غاية
معينة ،من ئالل االستودام السليم واألمثل له م تجنب الساءة االستودام أو االستودام
املح ور؛ البشر ليسوا مستثنين من هذه القاعدة.

تحذير:

 .2يستهي كل النسان أن يصبح الءخص الذي أراد هللا أن يكونه ويعيش الحياة عل أفضل وجه،

يرجى قراءة وفهم دليل المشغل قبل استخدام هذا

ب عناها األك ل واألج ل ،عندما يهبق القواعد واملعايير التي و عها ئالقه له في كتابه العزيز
وشرحت في سنة الرسول الكريم صل هللا عليه وسلم .فالخالق وحده القادر عل أن يقود اإلنسان

يمكن أن تؤدي إساءة االستخدام أو عدم اتباع

ال أنقى وأسمى حاالت الوجود ،ويوجه ال طريق الهداية والرشاد ،ك ا تقول ابية القرآنية الكري ة:
َٰ َ ْ
َّ
َْ
﴿ ِال َّن َهذا ال ُق ْر َآن َي ْه ِدي ِلل ِتي ِه َي أق َو ُم( ﴾.اإلسراء )9 :13

خطيرة.
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الجهاز.

تعليمات التشغيل اآلمن إلى الوفاة أو إصابة

ً
وضوحا وسهولة
كل ش يء في الكون خلقه هللا تعالى بإرادة ،له وظيفة ،ويحقق غاية وهدف ،وهو ما يؤكده القرآن مرا ًرا بأشد العبارات
ً
للفهم ،و أكثرها مباشرة في إيصال املعنى ،بما ال يدع مجاال للبس أو الغموض:
َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ
ُ َّ َ
ض َو َما َب ْي َن ُه َ ا َالعب َين َل ْو َأ َ ْد َنا َأن َّن َّتو َذ َل ْه ًوا َّال َّت َو ْذ َن ُاه من َّل ُد َّ
َ
ْ
اع ِل َين( ﴾.األنبياء )13-16 :41
ف
ا
ن
ك
ن
ال
ا
ن
األ
﴿وما ئلقنا الس اء و
ر
ر
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ ْ َ
ين َك َف ُروا م َن َّ
ين َك َف ُروا َف َو ْي ٌل ل َّلذ َ
ض َو َما َب ْي َن ُه َ ا َباط ًال َذل َك َظ ُّن َّالذ َ
َ
ْ
الن ِار( ﴾.ص )43 :78
األ
﴿وما ئلقنا الس اء و ر
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ َّ َ َ َ ْ َ
الناس بل َقاء َ به ْم َل َكاف ُر َ
ض َو َما َب ْي َن ُه َ ا ال َّال ب ْال َحق َو َأ َجل ُّم َس ًّمى َوإ َّن َكث ًيرا م َن َّ
األ ْر َ
﴿ َأ َو َل ْم َي َت َف َّك ُ
ون ( ﴾.الروم )8 :71
و
ات
او
الس
َّللا
ق
ل
ئ
ا
م
م
ه
س
نف
أ
ي
ف
وا
ر
ر
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ُ
َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ ْ َ َ َ َ ُّ َ ًّ َ َّ َ َ
َ
ين ك َف ُروا َع َّ ا أ ِنذ ُروا ُم ْع ِر ُ ون( ﴾.األحقاف )7 :26
ات واألرض وما بينه ا ِالال ِبالح ِق وأج ٍل مسمى وال ِذ
﴿ما ئلقنا الس او ِ

كل إنسان هو مخلوق مكرم ،خلقه
هللا عزوجل لغاية عظمى

َ ْ َ
ال َرُّب َك ل ْل َم َالئ َكة إ هني جَ
َ
اعلٌ
﴿و ِإذ ق
ِ
ِ ِ ِ ِِ
ْ َْ َ َ ً
ض خ ِليفة﴾.
ِفي األر ِ
(البقرة )52 :5
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•
•

ت ًاما مثل البشر ،تت حور مع م أفعال الحيوانات حول هدف واحد طوال حياتهم ،وهو البقاء عل قيد الحياة.
ت ًاما مثل البشر ،هم يتنفسون ويأكلون وينامون ويتكاثرون ويبنون منازلهم ويح ون صغارهم .تت تارس التحتيتوانتات ً
أيضتا جت تيت وظتائتف التحتيتاة
الضرورية ،في ا عدا وظيفة واحدة ،هي األعل عل اإلطالو :البحث عن هدف ومغزى لحياتهتم؛ فتالتحتيتوانتات ال تتبتحتث عتن غتايتة عت تمتى لتلتحتيتاة
تتحرك نحوها ب ثابرة وتسع ال تحقيقها بإصرار.

•

اإلنسان في أصل تكوينه مولوو يبحث عن معنى وهدف لوجوده في الحياة؛ فهو يعلم ويدرك ت ام اإلدراك أنه عل قيد الحياة ،وأن العالم من
حوله موجود ،ويسع ئالل مسيرة حياته ملعرفة وتحقيق السبب والغاية من وراء هذا الوجود.

•

في اإلسالم ،هللا الخالق سبحانه هو وحده القادر عل بيان الغاية الكبرى من ئلق الحياة وما تحتويه من كائنات .هللا تعا ئلق البشر م يزين
عن باقي الكائنات الحية .فقدرتهم عل التعلم ،والفهم ،والتواصل ،واإلرداة ،والشعور ،واالنفعال ،والتعبير عن العواطف ،والتفكير العقالني،
والوعي بالذات ،والتصرف ب سؤولية ت هر بو وح أنهم ئلقوا لغرض محدد ،وهو العيش في صلة م هللا عز وجل .هذه الصلة املباشرة
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ
نس ِالال ِل َي ْع ُب ُدو ِن( ﴾.الذاريات )26 :21
اإل
والعالقة الهادفة يعرفها القرآن الكريم بالعبادة في قوله تعا ﴿ :وما ئلقت ال ِجن و ِ
َ َ
ئلق هللا تعا كل ما في الكون من أجل اإلنسان ،ك ا قال في كتابه العزيزَ ﴿ :أ َل ْم َت َر ْوا َأ َّن َّ َ
الس َ َاو ِ َ َ
َّللا َس َّخ َر َل ُكم َّما في َّ
ْ َْ
ض َوأ ْس َبغ
ِ
ات وما ِفي األر ِ
ََْ ُ ْ َ َ ُ َ ًَ ََ ً
اط َنة( ﴾.لق ان  )41 :71أما اإلنسان ،فقد ئلقه هللا عز وجل لنفسه واصهفاه من بين سائر املخلوقات لكي يعرفه،
عليكم ِنع ه ظ ِاهرة وب ِ
ويحبه ،ويعبده ويكون ئليفته في األرض ،يبني ويع ر الحياة ويعبد هللا بالع ل وئدمة الناس ،واإلحسان ال املخلوقات ،وإقامة العدل.

•
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ر ابلجإلالةف ضجوإلال ن ظج جإل
دوراإلنسان كعابد
َ
َ
 .5الوجهة :النص القرآنيَّ :
ِ َو ِإ َّنتا ِالل ْي ِه َر ِاجعون﴾ (البقرة  )126 :4يرسم ئريهة الحياة اإلسالمية ويعرض أسلوبها املتكامل لرؤية
﴿النا ِ ِ
ِ
العالم والتجاوب معه ،تست د فيه الحياة ،وكل ذرة فيها ،االتجاه واأله ية والغاية عندما يصبح هللا تعا نقهة البداية في حياة اإلنسان
ونقهة النهاية (الرجوع).
 .5االختيار املصيري :البشر ،مثل سائر املخلوقات ،يجب بالضرورة أن يكونوا في ئدمة ش يء ما (أكبر منهم) ،وكل النسان ئالل رحلة الحياة
ً
ً
عبدا بلهة ائفه من صنعه؟ ال بد من أحد الخيارين ،ال ثالث له ا! باإلعالن القرآني﴿ :ال َّي َ
اك
سيواجه نفس االئتيار :هل سيكون عبدا هلل أم
ز
ِ
َ ْ ُ ُ َّ َ َ
اك ن ْس َت ِع ُين﴾ (الفاتحة  )2 :1يؤكد اإلنسان عبوديته وتوكله عل هللا وحده ،والتحرر واالستقالل من كل ما سواه.
نعبد ِوإي
 .5القوة الوحيدة في الوجود :عندما ينهق اإلنسان شهادة أن "ال الله الال هللا" ،هو يسلم نفسه هلل تعا وينقاد ألمره ليس فقط بصفته
الخالق ،ولكن ً
أيضا بصفته اإلله الواحد ،الحق ،الو ي ،الحفيظ ،املستعان ،امللجأ واملالذ في كل مكروه ،الرزاو املتكفل بأرزاو ج ي
املخلوقات ،املوجد للقوانين التي تحكم الكون ،صاحب السلهان والقدرة والقوة ،من وحده ي لك النف والضر ،والعهاء واملن  ،واإلعزاز
واإلذالل ،واملتفرد باإليجاد واإلعدام ،وباإلحياء واإلماتة ،واإلسعاد واإلشقاء ،واملرض والشفاء .كل ذلك يقتض ي عل الءخص املسلم الفراد
هللا تعا بالعبادة فال يعبد غيره ،وال يسأل غيره ،وال يستعين بغيره ،وال يرجو أو يوش ى أحد سواه .هذا املنهج للحياة تلخصه ابية الكري ة:
ْ
ْ
َ َ َّ ْ
َ ْ َ ُ َ َّ
َّللا ال ِالل َته ِالال ُه َو َعل ْي ِه ت َوكل ُت َو ُه َو َر ُّب ال َع ْر ِش ال َع ِ ِيم ( ﴾.التوبة )149 :9
﴿حس ِبي
 .4عبادة تشمل الحياة كلها :يستوجب اإلسالم الصحيح دئول النفس فيه بالكامل ،بجعل ج ي أنشهة اإلنسان في هذه الحياة تتفق م
أوامر ربه عز وجل الذي انقاد له ،وئض ملشيئته ،والتزم طاعته .اإلسالم ،لكونه طريقة حياة شاملة ترتقي باإلنسان ال درجات الك ال،
يقدم مفهوم متس للعبادة اتساع الحياة نفسها ،فال يقتصر عل العبادات الشعائرية فحسب ،بل يش ل ً
أيضا السلوك واملهام اليومية
ً
العادية .هكذا تصبح الحياة كلها عبادة مادام الداف وراء كل ع ل ونشاط ،مه ا كان صغيرا ،هو النية الخالصة إلر اء هللا عز وجل،
ْ َ
َّ
ً
ُ َّ َ
ص َالتي َو ُن ُسكي َو َم ْح َي َ َ َ
ِ َر ِب ال َع ِاملي َن( ﴾.األنعام )164 :6
اي وم َ ا ِتي ِ ِ
ِ
ويؤدى طبقا لشرعه تعا  .يقول الدعاء القرآني﴿ :ق ْل ِالن ِ
َْ َ َ َ ََْ ْ ُ ْ َ ٌ
ان إ َّال َمن َّات َب َع َك م َن ْال َغاو َ
يشيرهللا عزوجل في قولهَ َّ :
ين﴾ (الحجر )45 :52إلى أن إفراده بالعبادة يحرراإلنسان من العبودية والخضوع والتذلل لكل معبود باطل
ِ
ِ
ِ
﴿إن ِعب ِادي ليس لك علي ِهم سلط ِ ِ
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دوراإلنسان كخليفة في األرض
 .5منزلة خاصةً :
وفقا للقرآن الكريم ،ئلق هللا البشر عل أفضل هئية ،وأك ل صورة ،وأعل القدرات
ْ
َََ َ
﴿ولق ْد ك َّر ْم َنا َب ِني َآد َم َو َح َ ل َن ُاه ْم
العقلية والحسية والحركية واإلبداعية ،وميزهم عل الكثير من مولوقاته :
ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َّ ْ
َ َ
ً
ََ َ
ضل َن ُاه ْم َعل ك ِث ٍير ِم َّ ْن ئل ْق َنا ت ْف ِضيال( ﴾.اإلسراء  )31 :13من حيث
ات وف
ِفي الب ِر والبح ِر ورزقناهم ِمن اله ِيب ِ
العقل والنهق والكتابة.

الهدف من الحياة في اإلسالم هو واحد ثابت
على طول مسارها ،يعم جميع أرجائها

 .5الجميع على قدم املساواة أمام هللا تعالى :ج ي البشر متساوون ،لكل منهم قي ة وكرامة متأصلة
وحقوو ثابته .فال تفا ل بينهم وال فوارو؛ الت ييز الوحيد بينهم ال يكون الال عل أساس التقوى والع ل
َّ َ ْ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ٌ َ
يم ئ ِب ٌير( ﴾.الحجرات )17 :29
َّللا أتقاكم ِالن َّللا ع ِل
﴿الن أكرمكم ِعند ِ
الصالح ،ك ا أئبر هللا تعا ِ :
 .5الخالفة في األرض :كل النسان يح ل شرف ومسؤولية تحقيق دور ئليفة هللا في األرض .هذا الدور املكلف
به كل فرد من بني البشر يعني الحفاظ عل األرض وتن يتها وإع ارها وإقامة الحضارة فيها ،وهذا بدوره
يتهلب تهذيب النفس واالقتداء بصفات هللا تعا (مثل العلم ،والسالم ،والجود ،والرح ة ،والعدل)
والت سك بشرعه عز وجل في كافة جوانب الحياة تجاه كل مولوو.
 .4املسؤولية الفردية :يتح ل كل النسان ،وال أحد غيره ،عواقب أفعالهً ،
ئيرا كانت أم ً
شرا .أكثر م تلكاته
أه ية في رحلة الحياة هي الوقت واملعرفة والقدرة ،وعليه استغالل كل منهم أفضل استغالل وتحقيق أكبر
استفادة م كنة لصالح نفسه وابئرين .ويوم القيامة ،سوف يسأل هللا عز وجل كل النسان كيف أنفق كل
واحدة من تلك امل تلكات.
 .2األمانة :و هللا عز وجل األرض ،والهبيعة ،واملخلوقات في أيد البشر كأمانة هم مسئولون عنها أمامه
وليس ك تلكات ئاصة؛ وعل كل فرد حسن استودام هذه األمانة لصالح البشرية وكافة املخلوقات بشتى
أنواعها الحية وغير الحية .وعندما تنتهي الحياة عل وجه األرض ستكون ن املسؤوليات التي سيحاسب
حسابا ً
ً
دقيقا.
اإلنسان عليها
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اج ججةة ج ةظج جالةتةبج ةتج ج ج جإلجوجهةنجلج ج
في اللح ة التي يولد فيها اإلنسان ،تبدأ ساعة الع ر في الدو التناز ي
ً
وال تتوقف .يقول اإلمام الحسن البصري معرفا اإلنسان” :يا ابن آدم
الن ا أنت أيام ،كل ا ذهب يوم ذهب بعضك".
الوقت هو رأس مال اإلنسان في هذه الحياة القصيرة ،والقرآن
والسنة كاله ا يحثان أشد الحث عل النفاقه في تحقيق هدف صالح
واستث ا ه بحك ة في هذا العالم – ً
فغدا يقف البشر أمام ئالقهم
ر
فردا ً
ليسألهم ً
فردا :كيف أنفقوه؟
جتاء فتتي التحتديتتث التتذي رواه التبتيتهتقتتي أن التنتبتتي متحت تتد صتلت هللا عتلتيتته
َ
َ
ْ
َُ ُ َ
ول قت َتد َمتتا َعت ْتبت ٍتد َيت ْتو َم الت ِتقت َتيت َتامت ِتة َحت َّتتتتى ُي ْستتأ َل َعت ْتن أ ْرَب ِت
وستلتتم قتتال» :ال تتتز
صالَ :ع ْن ُع ْ ره ،في َ ا َأ ْف َن ُتاه؟ َو َش َتبتابته ،فتيت َ تا َأ ْب ُ
َ
تاله؟ َو َع ْتن َم ِتال ِتهِ ،م ْتن
ِِ ِ
ِِ ِ
ِئ ٍ
ْ
َ
َ َْ
َْ َ َ
أ ْي َن اكت َس َب ُهَ ،و ِفي َ ا أنفق ُه؟ َو َع ْن ِعل ِ ِهَ ،ماذا َع ِ َل ِف ِيه؟«
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والإلظجإل

حةاظجإلا إل جوإلال

ن إلظ

اإلرادة الحرة هي الحدى ملكات العقل والروح ،من ئاللها يستهي اإلنسان الت ييز ،وائتيار الصواب من الخهأ والخير من الشر
•

•

•

يوضح الدين اإلسالمي أنه لكي يت كن البشر من ئوض ائتبار الحياة بحرية تامة ،فقد منحهم هللا اإلرادة الحرة كقدرة دائ ة متأصلة في طبيعتهم املكونة من
المكانيات بدنية وعقلية وعاطفية وروحية.
ً
ائتيا ات البشر ئالل الحياة الدنيا ليست قسرية أو محددة ً
سلفا ،لكن م ذلك ال ي لك البشر االئتيار في املسائل الخارجة عن نهاو االئتيار أصال ،مثل
ر
ُ
الوالدين والهوية والجنس والتركيب الوراثي وجوانب أئرى معينة في حياة اإلنسان قدرت له قبل أن يولد .هذا عل عكس االئتيارات األئالقية ،فقد تركت حرة
وغير محددة ً
سلفا ،وتش ل ج ي جوانب الحياة التي يترتب عليها ثواب أو عقاب؛ كلها أمور ليست محكومة بالقدر ويوتارها كل النسان عن الرادة كاملة وحرة
ً
حقا.
مشيئة اإلنسان ليست أكبر من مشيئة هللا تعا وال تتعارض معها ،بل اإلنسان يتصرف ً
وفقا ملشيئة هللا الذي أراد للبشر أن ي ارسوا حرية االئتيار في مسائل
ُ ُ ْ
َ ْ ُ ُّ ُ ْ َ ً َ َف َأ َ
نت ُت ْكر ُه َّ
َ َ ْ َ َ ُّ َ َ َ َ
الن َ
اس َح َّتى َيكونوا ُم ْؤ ِم ِن َين( ﴾.يونس )99 :11
ض كلهم ج ِ يعا أ
العقيدة واألع ال واألئالو ،وهو املراد بقوله تعا ﴿ :ولو شاء ربك بمن من ِفي األر ِ
ِ

•

بالتا ي ،فإن قدر هللا عز وجل وإرادة اإلنسان الحرة أمران حقيقيان ال يستبعد أحده ا ابئر .ه ا قائ ان في الحياة يع الن بشكل متزامن دون أن ينفي وجود
أحده ا ابئر .عل سبيل اإليضاح ،املوت الذي سيأتي في أي لح ة هو مصير كل النسان ،أما فعل الخير أو الشر ،والسير في طريق الحق أو الباطل فهذا من
ص يم االئتيار الحر لكل النسان.

•

البشر يوتاروا ك ا يشاؤون في الحياة الدنيا ،لكن هللا عز وجل هو من يحدد عواقب ونهايات تلك االئتيارات .البشر أحرار في االئتيار ،لكنهم ليسوا أحرارا من
املسؤولية عن عواقب وتبعات ائتياراتهم ونتائج حياتهم .ف حصلة كل ع ل يقومون به تحددها مشيئة هللا سبحانه وتعا .

•

سواء ائتار البشر قبول اإلي ان باهلل تعا أو رفضوا اإلي ان به ،فإنهم ي لوا ،مثلهم مثل سائر الكون ،ئا عين لقانون هللا املهي ن عل الوجود كله .املؤمن
يوض ب حض الرادته ،وعن طيب ئاطر ،في األمور التي لإلنسان فيها ائتيار (مثل اإلي ان والكفر ،والصواب والخهأ ،والحق والباطل) وكذلك في األمور التي ليس
لإلنسان فيها ائتيار (مثل الوالدة واملوت) ،بين ا الكافر يوض مرغ ً ا في األمور الخارجة عن نهاو االئتيار اإلنساني واإلرادة الحرة.

•

قدرة اإلنسان عل م ارسة حرية اإلرادة ليست ألجل غير مسمى أو مهلقة وغير قابلة لل ساءلة .النها مقيدة بحت ية املوت واألمد املحدود لحياة اإلنسان عل
األرض .وسيتب ذلك العودة الحت ية لكل النسان ال هللا سبحانه وتعا واملسائلة أمامه عن االئتيارات التي اتوذها ب حض الرادته أثناء حياته.
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ً
كتتون ا إل نتستتا ن إ ن تستتا نتتا هتتو م تحتتض عتطتتا ء
ولتكتتن  . . .حتفتتا س ا إل نتستتا ن ع تلتتى إ نتستتا نتيتتتته هتتو ا الختتتيتتا ر

ُ ه َ َ َْ َ
ْ
قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمِ » :في ك ِل ك ِب ٍد رطب ٍة أجر «.رواه البخاري
معناه اإلنسان يؤجرعلى اإلحسان إلى أي كائن حي يسقيه وإطعامه وعالجه ونحو ذلك
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ومإلجإلو إل ضجإلال مض
اإلرادة والفكر والعاطفة ليست قدرات عقالنية تق تحت تصرف اإلنسان ،بل كلها كي يائية
•

ليس هناك في اإللحاد ش يء اس ه الرادة حرة  .البشر يتوه ون أنهم ي ارسون االئتيار ،لكن صناع ئياراتهم الحقيقيون هم التفاعالت الكتيت تيتائتيتة التتتي تتحتدث
في أدمغتهم.

•

ليس هناك في اإللحاد حقائق ميتافيزيقية (أمور غيبية تتجاوز حدود الهبيعة ،مثل هللا تعا أو الروح) .كل ما هو موجود مادي وعضوي بالكامل ،وفي النهاية
ي كن ائتزاله ال املادة ،واملكونات الكي يائية ،باإل افة ال عنصر الصدفة العشوائية .ومن ثم ،كل ش يء حي يع ل بهريقة ميكانيكية بحتة ،عن طريق
تفاعل الجزيئات ببساطة ً
وفقا لقوانين الهبيعة وع ليات عشوائيةمتتم بالصدفة.

•

البشر جزء من هذا الن ام امليكانيكي املادي بالكامل ،والفاقد لإلدراك والشعور .فكل ما يتعلق بهم ،ب ا في ذلك أدمغتهم ،يوض فقط لقوانين الكي ياء
والفيزياء .

•

املواد الكي يائية ال تتوذ قرارات ،هي تتفاعل فقط؛ ب ا أن البشر مجرد كتلة من املادة واملركبات الكي يائية ،فهم ال يعقلون ،هم فقط يتفاعلون ،ال أكثر من
هذا! فليس ب قدور املاء أن يقرر أال يغلي أو املعادن أال توصل الحرارة ،وكذلك البشر ال يستهيعون أن يقرروا التفكير ،أو قول أو فعل أي ش يء آئر ،بوالف
ما يجري ويحدد كي ً
يائيا دائل أدمغتهم املحسوسة – (اإللحاد ينفي العقل ،وهو الجزء املعنوي غير املحسوس الذي ي ثل القدرة عل الت ييز واإلدراك
والتفكير والبحث واتواذ القرار).

•

هذا يعني أن ج ي األفكار وابمال واألحالم واملشاعر اإلنسانية ليست عقالنية ،ولكن كي يائية ،وال ي لك البشر أي سيهرة عليها .كل ما يفعله البشر تحدده
القوانين التي تحكم الكون بصورة ميكانيكية بحتة ،وبالتا ي فإن االئتيار أو حرية اإلرادة عبارة عن وهم.

•

•

ً
مشيرا ال أن "اإلرادة الحرة بصورتها التقليدية – الحرية في اتواذ ئيارات
يتفق ويليام بروفين ( ،)William Provineاألستاذ بجامعة كورنيل ،م هذ الرأي
(واعية) غير متوقعة ،من دون الكراه ،من بين مج وعة من البدائل امل كنة – هي ببساطة غير موجودة  ...مستحيل لع لية التهور بكيفيتها املتصورة حاليا أن
كائنا حر االئتيار ً
تنتج ً
حقا".
القدرة الواعية عل التفكير والقيام باألع ال وصن القرار هي أحد الخصائص األساسية املكونة للذات والهوية اإلنسانية .الذا كانت اإلرادة الحرة أمر وهمي،
وكل األفعال ت ارس دون وعي ،فال ي لك أحد من بني البشر التحكم في أفعاله أو املسؤولية عنها .بدون ال ادة حرة ،ال ي كن ً
حقا تح يل البشر املسؤولية أو
ر
الذنب تجاه أي تصرف أو فعل يصدر منهم .فالج ي محبوس في مسار ع ل فرض عليهم ،تحدده حركة وسلوك الجزيئات والذرات التي تع ل دائل أدمغتهم.
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ا ف رة:فا باعوفاألصلاوفا يتفخل ف

ف ل هف

عفا

ف

يق مفهوم الفهرة في قلب املبدأ اإلسالمي للفهم الحقيقي لإلنسان .فالفهرة عبتارة عتن بتوصتلتة طتبتيتعتيتة دائتل
اإلنسان ،ترشده دائ ً ا ال االتجاه الصحيح وإ الحق والعدل.

"الفهرة" مصهلح السالمي فريد ليس له مقابل في اللغة اإلنجليزية ،يصف الحالة األصلية النقتيتة الستلتيت تة التتتي
ً
ً
طبيعيا ال اإلي ان باهلل وإ الخير.
ئلق هللا عليها ج ي البشر ،والتي ت يل ميال
ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َّ َ َ
تاس َعتل ْتي َتهتا
َّللا ال ِتي فهر التن
بنص القرآن الكريم كل البشر من ج ي األجناس يولدون عل هذه الفهرة ِ ﴿ :فهرة ِ
ُ ْ َ ُ َ َ َّ َ ْ َ َ َّ َ َ َ
َ َ
يل ل َخ ْلق َّ َ َ
اس ال َي ْعل ُ ون( ﴾.سورة الروم )71 :71
َّللا ذ ِلك ِ
ال ت ْب ِد َ ِ ِ ِ
الدين الق ِيم ول ِكن أكثر الن ِ
عل عكس عقيدتي الخهتيتئتة األصتلتيتة* ( )Original Sinوالتهتبتيتعتة التفتاستدة املتوروثتة متن آدم ال ت كتل التبتشتريتة
( )Total Hereditary Depravityالتي تتبتنتاهتا األنت ت تة التالهتوتتيتة والتعتقتائتديتة األئترى ،يتؤكتد التقترآن التكتريتم أن
التهتبتيتعتة األصتلتيتة األستاستيتة لتلتبتشتر هتي اإليت تان بتاهلل وحتده ومتحتبتة التختيتر وكتراهتيتة الشتر (وإن متارسته وفتعتلته
اإلنسان) وإيثار الحق.
لكن بدون الهداية الربانية تصبح هذه الفهرة الهيبة السلي ة عر ة لالنحراف عن طبيعتها ووجهتها األصلية.
الفهرة النقية تتغير بتغير البيئة املحيهة بها أو بسبب مؤثرات ئارجية ودائلية ،مثل التنشئة األسرية السيئة
(عن طريق أفكار ومعتقدات وم ارسات ئاطئة يغرسها ابباء في األبناء) والوسط السيئ ( مثل رفقاء السوء)،
م ا يؤدي ال تكون ركام يغهي الفهرة ،ويحجبها عن االتصال بوالقها.
منهج هللا تعا وحده القادر عل أن يحافظ عل سالمة الفهرة وتن ية جوانب الخير فيها.
ً
ئاطئا وآث ًا منذ والدتهً ،
بناء عل االعتقاد بأن حالة الخهيئة أو اإلثم هذه قد
* مذهب مسيحي يعتبر اإلنسان
ً
انتقلت بالوراثة ال البشرية ج يعا من أبيهم آدم ،الذي عص ى ربه يوم أكل من الءجرة املحرمة.
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إلال ابضجإلالةةاىلظجالة مضجإلوهنلج جإلوم
 البشرية وجدت عن قصد وغاية ،وليس عن طريق الصدفة ،ولها وظيفة وغاية محددتان ،البد من تحقيقه ا.
 هللا عز وجل كرم البشر وأعهاهم منزلة ئاصة بين سائر املخلوقات ،فقد ئلقهم في أحسن صورة وأك ل هيئة وزودهم بأعل طاقات اإلحساس واإلرادة
والفكر والفهم واإلدراك ،م ا يتيح لهم أقرب عالقة م كنة م الخالق عز وجل.
ً
ً
واحدة :آدم عليه السالم .ئلق هللا آدم من أديم األرض وهو التراب ،ثم ئلق منه زوجته حواء عليها
نفس
ٍ
 ج ي البشر ،رجاال ونساء ،ينحدرون من ٍ
السالم ،ثم ئلق منه ا سائر البشر عن طريق التناسل والوالدة .فالناس ج ً
يعا ئلقوا من أصل واحد – التراب – م ا يجعلهم متساوون في القي ة أمام
هللا سبحانه وتعا  ،متساوون في الخضوع ال سلهانه ومشيئته ،متساوون في نيل نع ته وفضله ،ومتساوون في املحاسبة واملسائلة أمامه عن أفعالهم.
 ئلق هللا كل النسان نقي بال ئهيئة ،وأعهاه الرادة حرة ،وإدراك فهري لوجوده ،وإي ان طبيعي به ،وميل متأصل نحو عبادته وحده .هذا االعتقاد
والتوحيد الهبيعي عند البشر يسمى فهرة في العقيدة اإلسالمية.
 وحدهم البشر ي لكون نع ة العقل واالئتيار الحر ،م ا يجعلهم قادرون عل الخير والشر عل حد سواء .كل ا زادت معرفتهم وصالحهم وإحسانهم،
كل ا أصبحوا أقرب وأقرب ال الصورة التي أرادها هللا لإلنسان .والفرصة أمامهم في أي وقت للعودة ال حالة الههارة والنقاء من الذنوب التي ولدوا
عليها ،من ئالل التوبة املباشرة والصادقة ال هللا تعا .
 وألن اإلنسان ئلق ب يزة ئاصة عل غيره من املخلوقات وهي العقل واإلدراة ،فقد عهد هللا الليه دور التختلتيتفتة فتي األرض (نتائتب عتن هللا فتي عت تارة األرض؛
أي قائم بأمر هللا لينفذ شرع هللا في األرض) .هذا التكليف بالخالفة في األرض يعهي البشر املنزلة األرف واملسؤولية األكبر بين سائر املتختلتوقتات .وقتد وفتر
هللا سبحانه وتعا لهم التوجيه والنصح والعون الالزم لكي يت كنوا من تأدية وظيفتهم كولفاء في األرض عل أك ل وجه.
ً
ً
ً
ً
ً
سعيا متواصال ال
ومصلحا م غيره ،ويسع
صالحا في نفسه
تلقائيا .يجب أن يكون اإلنسان
 التأهل للقيام بدور ئليفة هللا في الع ار األرض ال يأتي
ً
ً
حقيقيا هلل تعا  ،مثل
اكتشاف وإطالو تلك القوة الكبيرة املختزنة بدائله لهذا املنصب الكريم من ئالل تن ية وم ارسة الصفات التي تشكل عبدا
الصدو والرح ة والجود والتسامح والعدل – يلخصها القرآن الكريم في كل ة واحدة :التقوى ،وهو شعور اإلنسان الدائلي ب راقبة هللا تعا له.
تحصل التقوى وتتع ق في النفس من ئالل عالقة قوية ومست رة م هللا تعا  ،بتهبيق العبادة في الحياة كلها.
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ُ
َّ
الن ُ
اس َم َع ِادن (أصوال
ملا سئل النبي صلى هللا عليه وسلم عن أكرم الناس ،قال» :
َ
َّ
الذ َهب َو ْالف َّ
ض ِة،
مختلفة ما بين نفيس وخسيس؛ كما أن املعدن كذلك) ك َم َع ِاد ِن
ِ ِ
َ َ
خ َيا ُر ُه ْم في ْال َجاهل َّية خ َيا ُر ُه ْم في ْ
الم ِإذا ف ِق ُهوا ( «.صحيح البخاري)
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
اإلس ِ
ِ ِ

ً
ضمنيا يعني هذا أن املقدرة على السلوك واألخالق الفاضلة هبة طبيعية،
متأصلة في نفس كل إنسان وتميز شخصيته ،يمتلكها البشر بدرجات متفاوتة
وتختلف في قو ها وضعفها من إنسان إلى آخرً .
تماما مثل األحجار واملعادن
النفيسة غير املستخرجة من باطن األرض؛ تظل مخبأة داخل كل إنسان – أو
معروفة ومستخدمة ً
جزئيا فقط.

نفوس البشركاملعادن.

تحتاج إلى مزيد من الصقل والتحسين وإزالة
ً
الشوائب لتصبح أنقى وأكثربريقا ،وأكثرقابلية
لل شكل والتحول إلى أشياء مفيدة

كتل متتا تتحتتتتاجته هتتذه التطتتاقتتات األختالقتيتتة والتروحتيتتة الت تكتامتنتة فتتي نتفتتوس التبتشتتر هتتو
إطالقها وصقلها وتوجيهها الوجتهتة اليتحتيتحتة ،نتحتو األفضتل واألكتمتل ،متن ختالل
تاف لتطتبتيتعتتة وقتتوانتيتتن التنتفتتس التبتشتتريتتة كتمتتا عتترفتهتتا هللا عتتز وجتتل .ومتتن ثتتم
فتهتتم تك ٍ
استتتختتالص التختيتتر متتن نتفتتوس التبتشتتر وتتقتويتتة الصتتالح املتتتتأصتتل فتتي تتكتتويتنتهتتم ،ودفتتع
القدرات واملهارات بداخلهم نحو أهداف نبتيتلتة ذات جتدوى ومضتمتون ،يستري هتذا
ً
حتى على ختيتار التنتاس اختالقتا وأكترمتهتم طتب ًتعتا .لتهتذا ،وصتف التنتبتي صتلتى هللا عتلتيته
ً َّ َ ُ ْ ُ ُ َ ه َ َ َ َ َ ْ
تالق«.
وستلتم غتتايتة رستالتتته التتتتي يتعتثته هللا بتهتا قتائتتالِ » :إنتمتتا يت ِعتثتت ألت ِتمتم متتكتا ِرم األخ ِ
(رواه أحمد) أي إن مهمته السمو باألخالق الطبيعية لدى كل إنسان ،واالرتتقتاء بتهتا
نحو الكمال.
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رسج سج
•

•

جإل

ن

جورسج سج

جإلال إلإل

ينب كامل مفهوم األئالو في اإلسالم من االعتقاد اإلسالمي بأن اإلنسان مولوو هام وصاحب رسالة في هذه الحياة؛ كل أفعاله
وتصرفاته وأقواله محسوبة عليه ،وستكون لها تبعات من الثواب والعقاب ،وأن كل بنيان الكون ون امه هادف ومتوازن .فالبشرية
ليست سفينة بدون بوصلة في ئضم عاصفة عاتية ،ولكنها مؤمنة ب ج وعة من املعايير الثابتة تعالج ج ي املواقف األئالقية
املحت لة.
ُ
ً
وفقا لإلسالم ،األئالو أصلها من هللا عز وجل ،وقوانينها ال تتغير؛ لقد ئلق هللا عز وجل البشر بحس أئالقي فهري ،الذا ترك سلي ً ا
دون أن يق تحت عوامل الفساد أو تشويه ،فإنه يتع ق ويزدهر أكثر وأكثر من ئالل وحي هللا من كتاب وسنة .بالتا ي ،فإن معرفة
الصواب والخهأ (أو القانون األئالقي) ال تستند فقط ال الحواس الفهرية في اإلنسان أو ئبرته في الحياة ،ولكن ً
أيضا ال املعايير
األئالقية املهلقة (التامة والكاملة) التي حددها هللا سبحانه وتعا .

َّ َ ْ
ْ
َّللا َيأ ُم ُر ِبال َع ْد ِل
﴿ ِالن
ْ
ُ
َ
َ
اإل ْح َس ِان َو ِإيتاء ِذي الق ْرَبى
و ِ
ُْ َ
ْ َ
َو َي ْن َهى َع ِن ال َف ْحشاء َواملنك ِر
ُ ُ َ َّ ُ
ْ ْ
َوال َبغ ِي َي ِع ك ْم ل َعلك ْم
َت َذ َّك ُر َ
ون﴾.
(النحل )91 :16

•

القانون األئالقي في اإلسالم يأتي من هللا عز وجل ،لذا ال ي كن تغييره ،أو تعديله ،أو التالعب به ليتناسب م رغبات البشر .سي ل
ً
ً
مهبقا وملزما لج ي البشر عل حد سواء ،بغض الن ر عن الوقت أو املكان أو ال روف – وهو نافذ ال يوم القيامة .كل ما
دائ ً ا
حرمه هللا ووصفه بأنه منكر أو ئهأ سيبقى كذلك طوال الوقت ،عبر موتلف األزمنة والعصور وإ األبد .وإن استباحت أحد أو
ج ي املجت عات املحرمات و حرموا املباحات .سي ل حرام عل اإلنسان أن يكذب ،أن يزني ،أو أن يعق والديه.

•

في اإلسالم ،األئالو والعقيدة ال ينفصالن .بدون أئالقيات حقيقية تصبح العبادة الجراء شكلي وطقوس فارغة ،ك ا بين القرآن
َ َْ َ َ ْ َ
س ْالب َّر َأن ُت َو ُّل ْوا ُو ُج َ
وه ُك ْم ق َب َل ْاملَ ْشرو َو ْاملَ ْغرب َو َلتك َّن ْالب َّر َم ْن َآم َن ب َ ْ َ ْ
الكريم في قوله تعا َّ ﴿ :ل ْي َ
اب
اِ واليو ِم ِ
ِ َِ
ِ
ِِ
ابئ ِر واملآل ِئك ِة و ْال ِكت ِ
ِِ ِ ِ
ِ
َ َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ َ
َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ ُ ُ
َ َّ َ َ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َّ
وفو َن
اب وأقام الصالة وآتى الزكاة وامل
الرق ِ
والن ِب ِيين وآتى املال عل ح ِب ِه ذ ِوي القربى واليتامى واملس ِاكين وابن الس ِب ِيل والسآ ِئ ِلين و ِفي ِ
َ ْ ْ َ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ ْ
َّ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ ُ ُ َ
ُْ َ
ص َدقوا َوأولت ِئ َك ُه ُم امل َّت ُقون( ﴾.البقرة )133 :4
ين ِفي ال َبأ َساء والضراء و ِحين البأ ِس أولت ِئك ال ِذين
ِبعه ِد ِهم ِالذا عاهدوا والص ِاب ِر

•

كل جانب من جوانب اإلسالم ترتكز قاعدته عل األئالو؛ فرسالة النبي مح د صل هللا عليته وستلتم فتي جتوهترهتا رستالتة متبتادئ وقتيتم،
تنص كل تعالي ها عل رورة أن يتجل اإلي ان في ج ي األئالو واألفعال واملعامالت ،وتؤثر ً
تأثيرا اليتجتاب ًتيتا عتلت حتيتاة التفترد واملتجتتت ت
َ
ْ َ ُ
(ب ا يحقق املتنتفتعتة ويتدرأ الضترر) ،متثتل قتولته صتلت هللا عتلتيته وستلتم“ :ال ُيتؤ ِم ُتن أ َح ُتدك ْتم َح َّتتتى ُي ِتح َّتب ِأل ِئتي ِته (أي فتي اإلنستانتيتة) َمتا ُي ِتح ُّتب
َْ
ْ ْ
ِل َن ْف ِس ِه( “.البواري) وقد ائبر الرسول صل هللا عليه وسلم أن ُحسن الخلق هو عالمة اكت ال الي ان املسلمِ “ :ال َّن أك َ َل الت ُ ؤ ِم ِن َين ِالي َ ًانا
َ
ْ
ُُ
َ
َْ َ
أ ْح َس ُن ُه ْم ئل ًقا( “.الترمتذي) وأن ُحستن التختلتق أثتقتل األعت تال الصتالتحتة يتوم التقتيتامتةَ » :متا ِم ْتن شت ْتي ٍء ُيتو َ ت ُ ِفتي ال ت ِ تي َتز ِان أثتق ُتل ِم ْتن ُح ْس ِتن
ْ ُُ
ْال ُتو ُلق( «.الترمذي) وأن وحسن الخلق أكثر ش يء ُيدئل الناس الجنةَ ” :أ ْك ُث ُر َما ُيد ْئ ُل َّ
الن َ ْ َ َّ َ َ ْ َ
هللا َو ُح ْس ُن التول ِق( “.البيهقي)
ِ
اس التجنة تقوى ِ
ِ
66

وهاظج مجإلوال
•

من ومة األئالو والقيم هي نتا التهور والخبرة اإلنسانية؛ نشأت وتهورت لسبب وحيد أال وهو أنها ساه ت
في بقاء البشر واستقرارهم وساعدت عل التناسل واإلنجاب.

•

” ال تقتل“” ،ال تسرو“” ،ال تكذب“ وغيرها من املعايير األئالقية تم تهويرها من أجل التكيف م الحياة
والحفاظ عل بقاء الجنس البشري وازدهار ساللته في الكون .فاألئالو عبارة عن عقد بين البشر ك ج وعة،
ب وجبه يتفقوا في ا بينهم أنه ال يجوز ألي شخص اللحاو الضرر بابئرين حتى يت كنوا من العيش في سالم.
الهدف الرئيس ي من هذا االتفاو هو زيادة حجم استفادة وسعادة الفرد في الحياة ،وتقليل أسباب األذى
والشقاء.

•

ليس لْلئالو أساس دائم أو مهلق أو مو وعي ،املسألة بأك لها مسألة أراء وتفضيالت ومصالح؛ ال أصل لها
غير ذلك ،وترتبط بثقافة مجت بعينه أو بيئة معينة.

•

•

ً
(ئصوصا الفئات أو الج اعات املسيهرة فيه) قواعد الصواب والخهأ الخاصة به .ون ًرا
يحدد املجت ككل
ً
الئتالف ابراء واألهواء من وقت بئر ومن مكان بئر ،فإن معايير الصواب والخهأ توتلف بدورها ائتالفا
ً
كبيرا.
بالتا ي ً
وفقا لإللحاد ،األئالو ليست مبادئ ثابتة ،ولكن ن ام يشكله ويهي ن عليه العادات والتقاليد
املجت عية ،والقوى وامليول االعتباطية .فعندما يتغير الذوو الج اعي العام في أحد املجت عات تتغير معه
معاييره األئالقية .قضية الشذوذ الجنس ي (اللواط) هي أوضح مثال عل ذلك ،ف ا اعتبره مع م الناس تصرف
مدان من الناحية األئالقية في املاض ي أصبح في الوقت الحا ي أمر مشروع عند بعض الج اعات ،يشيدون به
ً
ً
أئالقيا ال مقبول
أئالقيا.
ويقي ون له احتفال .في هذه الحالة ،تحول الشذوذ الجنس ي من سلوك مذموم

•

ألن الحياة ،من وجه ن ر لإللحاد ،ال معنى لها في األساس ،فاألئالو ،مثلها مثل كل ش يء آئر في الكون ،ليس لها
قي ة أو فضل جوهري؛ الهدف من األئالو أن يكون اإلنسان سليم األئالو ،هذا كل ما في األمر ال أكثر وال أقل.
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ُ
“دعوني ألخص آرائي حول ما توبرنا به
البيولوجيا التهورية الحديثة بصوت
عال وواضح – وهذه في األصل هي آراء
ٍ
داروين :ال توجد آلهة ،وال غايات ،وال
أهداف ،وال قوى موجهة بهدف من أي
نوع .ال توجد حياة بعد املوت .عندما
أموت أنا موقن ت ًاما أني سأكون ً
ميتا
بشكل كلي؛ هذه هي نهايتي .وال وجود
ألساس (أصل) نهائي لْلئالو ،وال وجود
ملعنى نهائي للحياة ،وال الرادة حرة للبشر
كذلك “.وليام بروفين ()William Provine
بروفيسور األحياء التهورية األمريكي.

رسجإلال ُج م جر جإلال ا جوجر جإلال بإل

»في عالم بدون الله ،من الذي يستهي أن يقرر أي القيم صحيحة ،وأيها ئاطئة؟ من الذي يستهي أن يحكم عل القيم
التي سار عليها أدولف هتلر بأنها أسوأ من قيم القديسين؟ مفهوم األئالو يفقد كل معانيه في عالم بدون هللا .ك ا يشير
أحد عل اء األئالقيات اإللحادية املعاصرين’ :القول بأن ً
أمرا ما هو ئهأ ألن هللا حرمه  ...أمر مفهوم ت ًاما ألي شخص
يؤمن بوجود الله مشرع (هو الذي يض قانون الصواب والخهأ) .لكن القول بأن ً
شيئا ما هو ئهأ عل الرغم من عدم
وجود أي الله ليقرر أنه حرام ،أمر غير مفهوم ‘...الن مفهوم االلتزام األئالقي ً
بعيدا عن االعتقاد بوجود هللا يصبح مبهم
وغامض .مجرد ألفاظ بال معنى «.الفيلسوف الالهوتي األمريكي ،وليام لين كرايج (.)William Lane Craig
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إلال

وغجإلالة سجإلال ةاقجو إلنج أ جوهب ج
ي خص الروا ي والفيلسوف الروس ي فيودور دوستويفسكي بإيجاز العو اقب
املعنوية والنفسية التي تترتب على الفكر الر افض لوجود إله بقوله :إذا
دمرت في البشر اإليمان بالخلود ،فسرعان ما سيجف ليس فقط الحب
ولكن كل قوة حية تحافظ على استمرارية حيا هم في هذا العالم .أكثر من
ً
منافيا للخالق ،سيكون كل ش يء مشروع ،حتى
ذلك ،لن يكون هناك ش يء
أكل لحوم البشر.

ً
عل الرغم من أن وجود هللا ً
واضحا ،ال يفتقر ال دليل مقن وحاسم لتصديقه ،الال أن النكار وجود هللا عز وجل بحجة عدم القدرة عل رؤيته ال يروي القصة
أمرا
بأك لها .التصريح لإلنسان بإن يفعل كل ما يحلو له ،دون اإلحساس بالذنب ،ال ي كن أن يحصل الال في عالم ليس فيه قانون أئالقي – عالم ليس فيه الله.
في كتابه اعترافات مفكر محترف حر ( ،)Confessions of a Professional Free-Thinkerصرح ألدوس هكسلي ( )Aldous Huxleyبأن العديد من امللحدين هم كذلك
ألسباب أئالقية ،وليس ألسباب فكرية:
كان لدي أسباب وراء عدم رغبتي في أن يكون للعالم معنى ،ولذلك افتر ت أن العالم ليس له معنى .واستهعت بسهولة العثور عل أسباب مر ية لهذا
االفتراض  ...بالنسبة ي ،وملع م جيلي بال شك ،كانت فلسفة الال معنى أداة للتحرر من ن ام أئالقي معين .فقد عار نا املبادئ األئالقية لتدئلها في حريتنا
الجنسية.

ً
وفقا العترافات هكسلي ،ما يك ن في قلب اإللحاد ليس رفض وجود هللا عز وجل ،بل االئتيار والقرار بعدم الخضوع الليه وطاعته.
ً
هذا ما يؤكده القرآن الكريم في قوله تعا َ :
﴿ي ْعر ُفو َن ن ْع َ َت َّ ُ ُ
نك ُر َون َها( ﴾.النحل  )87 :16الكفر في اللغة هو ستر وإئفاء وتغهية لش يء موجود فعال ،وحقيقة
َّللا ث َّم ي ِ
ِ
ِ
ِ
ثابتة يحاول الكافر انكارها .فكل النسان يعلم وجود هللا تعا بفهرته ،وعقله يدرك وجود هللا تعا (بالدليل العقلي الذي و عه هللا دائل اإلنسان وفي الكون املحيط
ً
تناقضا ً
عقليا ،بل الذي يحدث التناقض العقلي هو نفي هذه الفكرة “.اإللحاد ليس مسألة عدم معرفة .بل
به) .يقول الشيخ نديم الجسر" :فكرة وجود هللا ال تحدث
مسألة مكابرة ،ك ا بين املفكر مصهفى مح ود ،اإللحاد في حقيقته موقف ائتياري نفس ي (وليس عقلي) ال يرغب في تصور وجود قوة فوو اإلنسان تأمره وتنهاه ،وأنه
مكلف ومسؤول ومحاسب ع ا يق منه .
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عيلوف

دفا

ف

هتفا ظرفا خ لف
ف نف
ي

ف كلف نفاإلماغف اإل

دف

•

بشر آئرين أو
من وجهة ن ر اإللحاد ،تشكل معضلة الشر ،سواء بسبب وحشية البشر تجاه ٍ
بسبب الكوارث الهبيعية التي تحدث في موتلف أنحاء العالم (مثل الفيضانات والزالزل
والحرائق) ،أكبر عائق أمام اإلي ان بوجود هللا تعا .

•

يزعم اإللحاد أن وجود الشر واملعاناة في العالم يستحيل معه وجود الله رحيم ،قدير ،وعليم؛
وإال كان من حصول أي شر أو معاناة.

•

يفترض اإللحاد أنه ولو كان لدى هللا تعا ما يكفي من املبررات للس اح بحدوث بعض الشرور
أو املعاناة لتحقيق ئير ما أع م ،فإنه في هذه الحالة لن يس ح الال بأقل قدر روري من الشر
واملعاناة .لكن الحاالت الضخ ة من الشرور التي تبدو بال جدوى (غير مبررة) ،ولن ينتج عنها
ً
دليال ً
قويا عل عدم وجود هللا.
منفعة أعم أو مصلحة أكبر ،تقدم

•

ً
تفسيرا مر ًيا للشر املعنوي الناتج
ينفي اإللحاد عنصر اإلرادة الحرة بحجة أنه حتى وإن قدم
ً
أئالقيا مثل القتل والزنا والعنصرية ،فإنه يعجز عن تفسير
عن الخيارات البشرية الخاطئة
الشر الهبيعي مثل الزالزل واألمراض واألعاصير واملجاعات .فكله يق بغير ذنب من البشر ،دون
أن يكون لهم يد فيه ،وال ي لكون أي قوة او سلهة ملنعه.
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إلالمح ظجلجإل ه سج وإلال غ مضجو ل
 -7ال يوتزل اإلسالم صفات هللا وأس ائه ال القدرة والعلم والخير ،ويتجاهل
ً
استنادا ال قول النبي
سلهان هللا وحك ته وقدرته وقضائه وغضبه وعقابه.
مح د (صل هللا عليه وسلم) هلل عز وجل تسعة وتسعين اس ً ا وصفة ،تنقسم
ال قس ين :صفات ج ال (وهي صفات اللهف ،والكرم ،والرح ة ،والعفو،
واإلحسان) وصفات جالل (وهي صفات القوة ،والقدرة ،والعزة ،والع ة،
والكبرياء ،والك ال ،والجبروت) .فاهلل هو الرؤوف ،اللهيف ،الرحيم ،الودود،
الصبور ،الغفور ،الكريم ،الحليم ،الحفيظ ،وهو كذلك القوي ،الحكم،
العدل ،املهي ن ،الرقيب ،املنتقم ،الجبار ،القهار.

ً
تأكيدا في اإلسالم ومن أكثرها
 -1الرح ة هي أحد أكثر صفات هللا عز وجل
ً
ورودا في القرآن الكريم ،فاهلل سبحانه وتعا افتتح ج ي سور القرآن،
باستثناء سورة واحدة ،بقوله "بسم هللا الرح ن الرحيم" ،وتسمى "البس لة "
ً
ائتصارا.
ً
ً
أيضا في أمور الحياة العادية ،تتردد البس لة كثيرا عل ألسنة املسل ين قبل
الشروع في أي ع ل (مهم) ً
طلبا للعون والبركة من هللا عز وجل .هذا التكرار

 -2الن ر من جانب واحد ال هللا سبحانه وتعا عل أنه ودود فقط أو منتقم
فقط يترتب عليه تكوين صورة ئاطئة عن هللا عز وجل؛ وقد جاءت اإلشارة ال
َّللا َشد ُيد ْالع َقاب َو َأ َّن َّ َ
﴿اع َل ُ وا َأ َّن َّ َ
هذا املعنى في قوله تعا ْ :
َّللا َغ ُف ٌ
ور َّر ِح ٌ
يم﴾.
ِ
ِ ِ
(املائدة .)98 :2

للبس لة في يوم املسلم يستحضر معية هللا ،ويزرع الثقة ،ويرسخ اليقين بأن
مراد هللا النهائي من الخلق هو العناية والرح ة.
 -4وردت فتي رحت تة هللا أحتاديتث كتثتيترة ،متنتهتا التحتديتث التقتدست تي التذي رواه التنتبتي
َ
األكرم عليه أفضل الصالة والستالم عتن ربته عتز وجتل قتال"ِ :ال َّن َر ْحت َ ِتتتي َس َتبتق ْتت
َغ َ
ض ِبي( ".رواه البواري) بين ا في القرآن الكريم يصف هللا عز وجتل رحت تتته بتأنتهتا
ُ َ
َ
﴿و ِس َع ْت ك َّل ش ْي ٍء﴾ (األعراف  )126 :3أي ع ت كل األشياء دون تتوتصتيتص ،أو
تقيد ،أو استثناء م ا يدل عل أن الرح ة هي الس ة الرئيسية املهي تنتة وراء كتل
أفعال هللا تبارك وتعا .

يعني هذا أن بناء عالقة صحيحة م هللا تعا وتكوين ن رة سلي ة ال الحياة
بوجه عام تتهلب من اإلنسان العيش بإدراك كامل لج ي صفات هللا –
ً
صفات الج ال جنبا ال جنب م صفات الجالل .وك ا يليق بكل صفة .فكال
ً
الجانبين من الصفات اإللهية يع الن معا ويحدثان في النفس التوازن الصحيح
بين الخوف من هللا والرجاء فيه سبحانه ،دون تغلب جانب عل ابئر (كجناحي
الهائر ،الذا استويا استهاع الهيران في الجو ،وإذا ائتل واحد منه ا سقط فال
يستهي الهيران).
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إلال إل ضجكتا جإل ف جرسج

جة

َ ُ ُ
ُ ُّ َ ْ َ ُ ْ َ
َ
َّ ْ َ
ً َ ُ
الش ِر َوالخ ْي ِر ِف ْت َنة َو ِإل ْي َنا ت ْر َج ُعون﴾.
س ذا ِئ َقة امل ْو ِت َون ْبلوكم ِب
﴿كل نف ٍ
(األنبياء )72 :41
وف ا سقم ف ا تف ا فقر ف
ةف ا رخ ف ا
تفسثفا ا:ف(كلفنفسفذائقوفا تف ن ل كم)فنخ ثكم (ب ف ا خث)فب
قال:فب فت ب قف فتكرع ق (ف و) اب ا ف ظرفكاحفشكركمففا فت ب ق ف صثكمففا فتكرع ق ( إ فتر ع ق)ف.

والحكم
 .7يستحيل عل البشر املعرفة التامة واإلحاطة الشاملة بالغايات والعلل ِ
اإللهية التي تبرر كل حالة من حاالت الشر أو املعاناة التي وقعت في العالم عل
مر التاريخ وعبر األزمنة .لكن بصورة عامة ،يقدم القرآن الكريم رؤية واضحة
لْلسباب العامة للشر واملحن عل األرض.
ً .2
وفقا للقرآن الكريم ،الحياة كلها ،بكل ما فيها من أحداث جيدة وسيئة ،هي
َّ
َ َ َْ
ائتبار وابتالء من هللا عز وجل ،ك ا يوضحه قوله تعا ﴿ :ال ِذي ئل َق امل ْو َت
َو ْال َح َي َاة ل َي ْب ُل َو ُك ْم َأ ُّي ُك ْم َأ ْح َس ُن َع َ ًال َو ُه َو ْال َعز ُيز ْال َغ ُف ُ
ور( ﴾.امللك  )4 :63امتحان
ِ
ِ
الحياة مفروض عل ج ي البشر؛ هللا هو من يقرر نوعه ،ووقته ،ومكانه،
ََ ُ ُ َ
﴿ول َن ْبل َو َّنك ْم ِبش ْي ٍء ِم َن
وحج ه .يوبر هللا تعا عن االمتحان بالشدائد في قوله:
َ َّ
َ ََ َ َ ُ
ْ َ ْ َ ْ ُ ََْ
الصابر َ
ات َو َب ِشر َّ
ين﴾.
س والث َ َر ِ
الخوف والج ِوع ونق ٍ
ص ِمن األمو ِال واألنف ِ
ِِ
ِ
(البقرة  )122 :4كل النسان ُ
ً
دائليا (نواياه وأع اله
سي تحن عل جبهتين:
َ ْ َ ُ ْ َ َّ َ َ
ً
َّللا َي ْعل ُم َما ِفي
وئارجيا (أقواله وأع اله ال اهرة)﴿ :واعل وا أن
الباطنة)
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َّ
َ
احذ ُر ُوه َو ْ
َأ ُنفس ُك ْم ف ْ
اعل ُ وا أن َّللا غف ٌ
ور َح ِل ٌ
يم( ﴾.البقرة )472 :4
ِ

 .1مادامت صفات هللا ومقاصده كلها ك ال ،مفال ي كن أن يكون هناك شر أو
معاناة في هذا العالم دون جدوى أو حك ة ورائه ا .فدائ ً ا ً
وأبدا قرار هللا
بالس اح بش يء أو من ش يء ينب من معرفته وحك ته وعدله ،وكذلك ئهته
ومشيئته.
 .4يفتقر البشر ال املعرفة الواسعة الالزمة لفهم سنن هللا تعا أو الحكم عليها –
َ ُ
ْ ْ َّ َ ً
﴿و َما أو ِت ُيتم ِمن ال ِعل ِم ِالال ق ِليال( ﴾.اإلسراء  )82 :13يفتقر البشر كذلك ال
َ
﴿ق َ
ال ِال َّن َك
الصبر عل قضاء هللا وقدره حتى تنكشف الحك ة الربانية منه –
َ ُ ْ
َ َ ْ َ َ َ َ ًَْ ََ ْ َ َ ْ َ
ُ
ص ِب ُر َعل َما ل ْم ت ِحط ِب ِه ئ ْب ًرا( ﴾.الكهف :18
لن تست ِهي م ِعي صبرا وكيف ت
 )68-63وال ي لك البشر الحق وال القدرة وال السلهة عل استجواب هللا عز
َ
َ
َُ َ
وجل عن قضائه في ئلقه – ﴿ال ُي ْسأ ُل َع َّ ا َي ْف َع ُل َو ُه ْم ُي ْسألون( ﴾.األنبياء :41
)47
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 .2االبتالء واملعاناة جزء من طبيعة ائتبار الحياة؛ ً
وفقا للقرآن ،املعاناة عنصر
حتمي وجوهري ال بد من املرور به في فترات الحياة الدنيوية ،ك ا جاء في قول
ََ ْ َََْ ْ َ َ َ
ان ِفي ك َب ٍد( ﴾.البلد  )2 :91في كبد :أي في شدة
اإلنس
هللا تعا ﴿ :لقد ئلقنا ِ
وعناء.

 .3الغنى والفقر ،السعادة واأللم ،الرئاء والشدة ،الصحة واملرض وغيرها من
الفوارو بين األفراد ليست دالئل عل ر ا أو سخط هللا عز وجل؛ هي مجرد
ْ
وسائل ت تحن بها شعور وردة فعل كل النسان تجاه املواقف املختلفة التي
سيتعرض لها عل مدار حياته ،الحسنة منها والسيئة ،املفرحة منها واملحزنة
عل حد سواء.

 .6الحياة البشرية عبارة عن مسيرة متواصلة من املشقة .كل مرحلة من مراحلها
تجلب معها مج وعة التحديات الخاصة بها ،وعل طول الحياة وعر ها
سيواجه كل النسان صراعات موتلفة ال أن ي وت ،ك ا أئبر هللا جل وعال عن
َ َ
َ
َ
َ
نس ُ
﴿يا َأ ُّي َها ْاإل َ
ذلك بقولهَ :
ان ِال َّن َك ك ِاد ٌح ِال َرِب َك ك ْد ًحا ف ُ ال ِق ِيه( ﴾.اإلنشقاو
ِ
 )6 :82معناه أن اإلنسان يقه رحلة حياته في كدح دائم :أي سعي شاو
ومضني .ومه ة القرآن ليست القضاء النهائي عل املعاناة؛ فهو لم يأت لهذا ،بل
جاء ليعبر باإلنسان الصعاب ،ويعهيه القدرة عل النهوض بنجاح من األزمات
ْ
ْ
َ
واالنهالو من جديد .قال تعا ﴿ :ف ِإ َّن َم َ ال ُع ْس ِر ُي ْس ًرا ِال َّن َم َ ال ُع ْس ِر ُي ْس ًرا﴾.
(الشرح  )6-2 :92وكذلك قال النبي صل هللا عليه وسلمَ " :أ َّن َّ
ص َر َم َ
الن ْ
َ
ْ
َْ
َ َْ
َّ
الص ْب ِرَ ،وأ َّن الف َر َ َم َ الك ْر ِبَ ،وأ َّن َم َ ال ُع ْس ِر َي ِس َرا ( ".رواه الحاكم في
املستدرك) فكل ا وجد عسر وصعوبة في حياة اإلنسان ،فإن اليسر يأتي متز ً
امنا
معه ،يقارنه ويصاحبه.

 .8م هذا الفهم للحياة واإلدراك للوجود ،ال ين ر املسلم للوقائ التي يعيشها
بأنها سلسلة من أحداث تافهة ال معنى له ،أو تؤئذ عل ظاهرها فقط
(التعامل م األمور بضيق أفق ون رة قصيرة من زاوية واحدة ،مقتصرة عل
جزء بسيط من الواق ) .بل النفس املسل ة تتعامل م األمور كلها من منهلق
علم هللا املهلق الكامل الشامل ،املحيط ب واهر األمور وبواطنها ،العالم
َ َُ
َ َْ
َ
َ
َ ُ
بحقائقهاَ :
﴿و َع َس ى أ ْن تك َر ُه ْوا ش ْي ًئا َو ُه َو ئ ْي ٌر لك ْم َو َع َس ى أ ْن ت ِح ُّب ْوا ش ْي ًئا َو ُه َو
َ ٌّ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
هللا َي ْعل ُم َوأن ُت ْم ال ت ْعل ُ ْون( ﴾.البقرة )416 :4
شر لكم و
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•

اإلسالم ال يصنف ج ي املصائب عل انها "ابتالءات" ،لكنه يفرو بين العقاب واالبتالء.
االبتالءات واملحن هي ائتبار لءخصية اإلنسان وقوة الي انه ،أما العقاب فيأتي نتيجة ارتكاب ذنب أو تجاوز.

•

اإلسالم يعتبر ابثام والذنوب السبب الوحيد للشر ،ويح ل البشر مسؤولية وقوع الشر وعواقبه املؤملة.

•

•

إلال ليجإلالبحإللجالت ج

َ َ
ص َاب َك م ْن َح َس َن ٍة َف َن َّللا َو َما َأ َ
﴿ما َأ َ
في العديد من ابيات ،يوضح القرآن الكريم أن أي شر أو كارثة تصيب البشر هي بسبب الذنوب التي ارتكبوها عن ع دَّ :
ص َاب َك ِمن َس ِيئ ٍة ف ِ ن
ِ ِ
ِ
َ
َ َ
َ ُ
ََ َ َ ُ
ص َابكم ِمن ُّم ِص َيب ٍة ف ِب َ ا ك َس َب ْت أ ْي ِديك ْم َو َي ْع ُفو َعن ك ِثير( ﴾.الشورى )71 :24
َّن ْف ِس َك( ﴾.النساء ﴿ )39 :2وما أ
ً
َ
ئتام ابية األئيرة ﴿ َ ...و َي ْع ُفو َعن ك ِثير  ﴾...يدل عل عن صبر هللا تعا عل عباده ورح ته بهم .فعل الرغم من مقدرته عز وجل عل أن ينزل العقاب فورا ،الال أنه ال يفعل .بل عل
العكس ،يتجاوز عن الكثير من األئهاء والسيئات التي يرتكبها البشر ،وي هلهم ويعهيهم الفرصة تلو األئرى لكي يستغفروا ويتوبوا .وإال ،الذا عاقب هللا عز وجل البشر في الحال
ً
ابتداء من كل ن رة أو كل ة أو فكرة ئبيثة ال كل أنواع الجرائم ،فسيعيشون في مصائب وابتالءات مست رة.
عل كل موالفة يومية،

•

عل الرغم من شدتها ،العقوبات الدنيوية التي تق عل شكل كوارث طبيعية مدمرة أو أوبئة أو حروب ،هي رسائل تحذيرية أكثر في جوهرها ،غر ها الحث عل محاسبة النفس
َ
ُ َ ُ َ ْ َ َّ
ُ َ َّ
َ
﴿ظ َه َر ْال َف َس ُاد في ْال َبر َو ْال َب ْحر ب َ ا َك َس َب ْت َأ ْيدي َّ
ض ال ِذي َع ِ لوا ل َعل ُه ْم َي ْر ِج ُعون( ﴾.سورة الروم )21 :71
اس ِلي ِذيقهم بع
الن
وتصحيح أئهائها ،ك ا جاء في قول هللا تعا :
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ

•

يوجد في العالم مشاكل ومآس ي ال حصر لها – مثل اإلبادة الج اعية ،والتعذيب ،والعنصرية ،والحصانة من العقاب ،واإلدمان ،وانتشار الجوع ،والس نة ،والربا ،والق ار،
واالنحالل األئالقي وغيرها من األمراض االجت اعية – ومن واجب كل النسان (وليس هللا تعا ) أن يشارك بفعالية وح اس في مقاومتها وإزالتها ،م السعي اإليجابي في تغير الواق
َ
ُ
َ َْ َ
الس يء وجعل العالم ً
ً
تهبيقا للعديد من مبادئ اإلسالم و تعالي ه ،مثل قول النبي مح د صل هللا عليه وسلمَ ” :م ْن َرأى ِم ْنك ْم ُم ْنك ًرا فل ُيغ ِي ْر ُه( “.صحيح مسلم)
مكانا أفضل،

•

حدد القرآن الكريم دور البشر في الوجود بأنه ئالفة هللا عل األرض ،وذلك بإقامة قانونه العادل واملستقيم في واق الحياة عل مستوى الفرد والج اعة .يعني هذا أنه يجب عل
ً
أيضاً ،
جنبا ال جنب م الحفاظ عل األرض التي ئلقها هللا لهم ،ومهدها الستقرارهم .فعل كل النسان
البشر الع ل بال كلل من أجل تحسين أنفسهم باست رار وتحسين ابئرين
ً
الحداث ً
حقيقا في محيهه وعامله ب ا يحقق الخير والنف وع ارة األرض.
تأثيرا

•

املسلم ،باملعنى الحرفي للكل ة ،هو من يسلم أموره هلل عز وجل ويجد السالم في ذلك التسليم ألمره والر ا بقضائه .سواء أكان املكروه الذي أصابه ائتبار أم عقاب أم كليه ا،
فاملسلم يثق باهلل جل وعال دون البحث والتساؤل كثيرا عن العلة وراء قضاء هللا وقدره .ت ثل عبارة "هللا أعلم" س ة م يزة من س ات املسل ين ،ينهون بها ج ي تساؤالتهم عن
تقلبات الحياة وقضاء هللا وقدره .وي ل من واجبهم  ،في كل تصاريف القدر ،اتواذ موقف اليجابي والن ر في حياتهم ملعرفة ما الذا كانت تصرفاتهم تت اش ى ً
حقا م كتاب هللا وقي ه.

•

يرتكز الثواب والعقاب عل الصواب والخهأ؛ الغرض منه ا هو تهبيق عدل هللا سبحانه وتعا  .يؤكتد اإلستالم أن أعت تال اإلنستان لتن تت تر دون متحتاستبتة؛ فتكتل كتلت تة ،وكتل فتعتل،
وكل ئاطر ،وكل نية تصدر من اإلنسان تكتب وتسجل عليه ،ثم يجازى عليها بتالتثتواب أو التعتقتاب – بتعتض متنته يتقت فتي هتذه التحتيتاة التدنتيتا ،ولتكتن بتالتتتأكتيتد كتلته ستيتأتتي فتي التحتيتاة
َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ ً َ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ
ال ذ َّر ٍة ش ًّرا َي َر ُه( ﴾.سورة الزلزلة )8-3 :99
ابئرة .يعبر القرآن عن دقة هذا الحساب الذي ينت ر كل فرد عل النحو التا ي﴿ :ف ن يع ل ِمثقال ذر ٍة ئيرا يره ومن يع ل ِمثق
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ال يصعب عليه أن يراك؛ من يرى الن لة السوداء ،تدب فوو الصخرة السوداء،
تحت غهاء الليلة ال ل اء.
ال يصعب عليه معرفة ما بدائلك؛ من يعرف كل ورقة يتبدل لونها وتسقط من
كل شجرة ئريف.
هللا يراك ،ويس عك ،ويعرف ما هو موتبئ ً
بعيدا في أع او أع اقك ،وال يزال
بالنسبة لك ً
لغزا .
ي كنه أن ي يز ه سك الخافت من بين أصوات باليين األشخاص ابئرين.
الصراخ والجدل وضجيج األسواو ال يغرو صوتك .هدر املحيهات العاصفة ال
يغرو صوتك .عند اتصالك به ،صوتك لن يتشوش أو ينقه  .هذه ليست مكاملة
بعيدة املدى.
معاناتك ال توفى عليه .غضبك ال يوفى عليه .تلك املشاعر التي كبحتها بدائلك
وسيهرت عليها ال توفى عليه .حقيقة كل ش يء ،عل الرغم من كت انك له عن
الج ي  ،ال يوفى عليه.
ال توجد لح ة يوفق فيها بصره عن رؤيتك ،أو س عه عن س اعك ،أو عل ه عن
معرفة ما بك.
ملاذا الذن تسع فقط ال أن تراك أو تس عك أو تفه ك مولوقاته ،ورؤيتهم
وس عهم ومعرفتهم ج يعها توفق طوال الوقت؟
ً
ً
الكل يوفي شيئا ما .ومادام كل ما هو موفي معروفا له وحده ،الذن طلب الر ا
الحقيقي ،واليسر الحقيقي ،والسالم الحقيقي ال يكون الال عند بابه.
•

الكاتبة أس اء حسين
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جربهب

ْ
َ
َ َ
َّ
َْ
َ َ َ
ند ُه َمفا ِت ُح الغ ْي ِب ال َي ْعل ُ َها ِالال ُه َو َو َي ْعل ُم َما ِفي ال َب ِر
﴿و ِع
َ
ُ
ُ َُ
َ
َ
َ
َّ
ُ
َ
َ َ
َ
َ ْ ْ َ
ات
وال َبح ِر و َما ت ْسقط ِمن و َرق ٍة ِالال ي ْعل ُ َها وال ح َّب ٍة ِفي ظل ِ
َ
األ ْ ض َو َال َ ْطب َو َال َيابس ال َّال في ك َ
اب ُّم ِب ٍين( ﴾.األنعام )29 :6
ت
ر
ر
ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ
ٍ
ِ

•

ن

•

ََ َ
َ َ َ
ج ي البشر ،حسب آيات القرآن ،لديهم الله – حتى لو كان ذلك اإلله هو اإلنسان ذاته﴿ .أف َرأ ْي َت َم ِن َّاتوذ ِالل َه ُه َه َو ُاه( ﴾.الجاثية )47 :22
بعبارة آئرى ،ال يوجد ملحد حقيقي (شخص ال الله له) .ج ي البشر يتوذون ألنفسهم الله .ج ي البشر يعبدون ً
شيئا ويتشبثون به بتاعتتتبتاره

فلإلجالة ل
محور تقديسهم وعبادتهم وطاعتهم .قد يكون هذا الش يء هو الثروة ،أو امل تلكات ،أو املتعة ،أو املتكتانتة املترمتوقتة ،أو التقتوة ،كت تا قتال التنتبتي متحت تد
س َع ْب ُد الد َينار َوالد ْر َهم َو ْال َقه َيفة َو ْال َخ َ
صل هللا عليه وسلمَ » :ت ِع َ
يص ِة( «.رواه البواري) ئالصة القول ليس هناك النسان ليس له معبود ،كتل أحتد فتي التدنتيتا لته متعتبتود
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
(يعني :أن من لم يعبد هللا؛ ال بد أن يعبد غيره) ،قال الروائي ديفيد فوستر واالس ( " :)David Foster Wallaceال يوجد في حقيقة األمر ش تيء است ته اإللتحتاد .ال يتوجتد شت تيء
اس ه عدم العبادة .الكل يعبد .والخيار الوحيد الذي يتاح لنا هو ائتيار ما نعبد".
•

وعن نفس املعنى كتب الروائي الروس ي الكبير دوستويفتستكتي ( ،)Dostoevskyيتقتول بتتتأثتر " :التعتيتش بتدون هللا لتيتس ستوى عتذاب  ...ال يت تكتن لتإلنستان أن يتعتيتش دون أن
يرك  ...الذا رفض هللا ،فسيرك أمام صنم من ئشب أو من ذهب أو صنم وهمي .هم ليسوا مالحدة ،كلهم عبدة أوثان – هذا ما يجب ان يهلق عليهم".
ً
عبادة املخلوقات ،بدال من الخالق ،تتعارض م تص يم الخالق سبحانه وتعا  ،ومستحيل لها أن تشب الروح التبتشتريتة .التروح ،متثتلتهتا متثتل التهتبتيتعتة ،تت تقتت التفتراغ .عتنتد
ً
حذف هللا تعا من حياة اإلنسان ،يجب أن يتحرك ش يء ما مللء الفجوة وأئذ مكانه .ال ش يء محدد قد يسد الفجوة أو يشغل جزءا منها ،م املحاوالت التبتائستة املستتت ترة
ً
للتغلب عل اإلحساس الدائلي بالخواء .لكن بالرغم من هذا ،وأيا كانت البدائل التي يوتارها اإلنسان لتحل محل هللا تعتا ت فتي حتيتاتته وتتوتفتف متا أصتابتهتا متن فتراغ وئتواء
وضجر ،فإنها تع ل فقط لفترة من الوقت ،ت ًاما ك ا تفعل املخدرات واملسكرات ،قبل عودة اإلحساس بالفراغ من جديد ،أشد وأضخم من ذي قبتل نتتتيتجتة زيتادة التوعتي،
واليقين الكامل ،بأن ال ش يء ي كن أن ي حو من دائل اإلنسان هذا الفراغ املؤلم املتواصل ،ويحقق لته الستعتادة والشتعتور بتالتر تا عتن التحتيتاة .فتكتل التبتدائتل التتتي يضتعتهتا
اإلنسان محل هللا جل وعال تؤدي دائ ً ا ال اإلحباط والقلق .حتى االست تاع باألشياء الج يلة في الحيتاة ال يت تكتن أن يتكتون مت تت ًتعتا ح ًتقتا ومتر ًتيتا لتلتنتفتس التبتشتريتة فتي غتيتاب
َ َ ْ
َّللا َت ْه َ ِئ ُّن ْال ُق ُل ُ
وب( ﴾.الرعد )48 :17
هللا .هللا عز وجل وحده القادر عل بعث الر ا واالرتياح واله أنينة في قلوب البشر ،يقول تعا ﴿ :أال ِب ِذك ِر ِ

•

البشر مزودون بالقدرة عل أن يكونوا عل صلة باهلل عز وجل؛ لذا ج ي أفراد البشر في أع اقهم – في نبض قلوبهم – يريدون هللا .فشتوو اإلنستان واحتتتيتاجته ال ت ئتالتقته
ُ
ئلق عليها .لهذا السبب ،يستحيل ،ولن يحدث ً
ابدا ،أن يجد اإلنستان الستالم التنتفتست تي أو أي متعتنتى لتلتحتيتاة أو قتيت تة أو هتدف
جزء من طبيعة تكوينه النفس ي وفهرته التي
ً
بعيدا عن ئالقه .ف ا ال ي كن الحصول عليه الال م هللا ،ال ي كن طلبه في ش يء أدنتى .هتذا متا اعتتترف بته التفتيتلتستوف املتلتحتد التبتريتهتانتي الشتهتيتر ،بترتترانتد راستل ( Bertrand
ً
 ،)Russellفي ستيترتته التذاتتيتة" :بتدائتلتي دائت ً تا وأبتدا ألتم رهتيتب  -ألتم غتريتب متتتوحتش  -بتحتث عتن شت تيء يتتتجتاوز متا يتحتتتويته التعتالتم ،شت تيء متتتجتلتي بتجتالل ال متحتدود؛ الترؤيتة
السعيدة (Beatific Vision؛ مصهلح في الالهوت الكاثوليكتي يصتف الترؤيتة املتبتاشترة هلل التتتي يتتت تتت بتهتا املتؤمتنتيتن فتي التجتنتة) – هللا .أنتا ال أجتده ،وال أعتتتقتد أنته متن املت تكتن
العثور عليه ،لكن حبه (حب الحصول عليه) هو حياتي  ...النه ي ْل كل عاطفة لدي .النه الربي الحقيقي للحياة بدائلي".

•
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ةلر جاج لجإلوم

جرسج

م

َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ
َّ
َْ
َ َ ُّ َ ْ َ ُ َ
ً
مستنكرا :في أي أجزاء الحياة ،وبأي الوسائل ،يعيش
اك ف َع َدل َك( ﴾.اإلنفهار  )3-6 :84يتساءل القرآن
ان َما غ َّر َك ِب َرِب َك الك ِر ِيم ال ِذي ئلقك فسو
اإلنس
﴿يا أيها ِ
البشر معت دين ً
كليا عل قواهم عندما ي تنعون عن اإلقرار بأن هللا هو رازقهم ،وواهبهم ج ي تلك النعم والقدرات التي بسببها يستكبرون عن الحق وهم
يروه ،ويشعرون باالستغناء واالستعالء وعدم الحاجة؟
حت ً ا ،في وقت ما ئالل اليوم ،يشعر كل النسان بالعهش والجوع والتعب .وفي الحين الذي تكشف تلك االحتياجات األساسية لكل النسان بو وح حقيقة
عجزه واحتياجه ومحدوديته وكذب استغنائه بنفسه ،فإنها تشده ً
شدا نحو القوة ُ
(العلية) املوجودة ئار نفسه؛ القوة التي تسد احتياجاته بسخاء ،دون
توقف ،وبال حدود.
يوم واحد بدون طعام أو نوم له آثار سلبية ع يقة عل جسم اإلنسان؛ وحاجتة اإلنستتان ليست محصورة فقط فتتي املتهلبتات الجسدية من مهعم ومشرب
ومسكتن وملتبس ،وإن ا له احتياجات روحية بنفس القوة .ف ه ا كانت نوع التجربة التي يوو ها اإلنسان ،سواء حزن أو فشل أو ئسارة أو سعادة أو مكسب
أو نجاح ،ي ل بحاجة ال هللا عز وجل ،بنفس القدر ،من أجل الحصول عل املدد النفس ي والهاقة الدائلية وهذا الشعور الغامض بالر ا والراحة .يشير
الكاتب والفيلسوف اإلنجليزي غلبرت كايث تشيسترتون ( ،)Gilbert Keith Chestertonب رارة ،ال هذا االحتيا النفس ي الشديد ،بكل ته الصادقة" :الن من
أسوء لح ات امللحد ،تلك اللح ة التي يشعر فيها باالمتنان فال يجد من يشكره".
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موقف اإللحاد لخصه بإتقان عالم األحياء الجزيئية بجامعة براون ،كينيث ميلر ( Kenneth
 ،)Millerفي قوله" :الن الخهأ التصنيفي ( )categorical mistakeالذي يرتكبه امللحد هو افتراض
أن هللا جزء من الهبيعة ،وبالتا ي يدئل في نهاو العلم ،ن ما ي كن التحقق منه وائتباره.
جزءا ً
وبسبب اعتبارهم هللا ً
عاديا من العالم الهبيعي ،ثم فشلهم في العثور عليه هناك ،انتهوا
ال القول بأنه غير موجود .هللا هو السبب في الهبيعة ،وهو التفسير ملاذا األشياء هي كذلك .النه
الجواب عل الوجود ،وليس ً
جزءا من الوجود نفسه “.

إلم لإلنجإلوم

ج جرةم ظج للج جإلالاةالجإلالاتإل جوإل

إللجإلال ُجه نج لجإلوهنلج

قول سيدنا إبراهيم عليه السالم:
َ َّ ْ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ َّ َ َ َ َ
ََْ
ُْ ْ
األ ْر َ
ات و
ض َح ِن ًيفا َو َما أنا ِم َن املش ِر ِك َين( ﴾.األنعام )39 :6
﴿ ِال ِني وجهت وج ِهي ِلل ِذي فهر الس او ِ

ِ(ال ِني َو َّج ْه ُت َو ْج ِه َي) أي :الني صرفت وجهي وقلبي في املحبة والعبادة هلل الذي أوجد وأنشأ الس اوات واألرض عل غير مثال سابق.
َ ً
(ح ِنيفا) أي :مائال عن األديان الباطلة والعقائد الزائفة كلها ال الدين الحق.
ََْ
َ(و َمآ أنا ِم َن املشركين) أي :وما أنا من الذين يشركون م هللا آلهة أئرى ال في أقوالهم وال في أفعالهم[ .تفسير الوسيط لهنهاوي]
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َ
ً
ً
أعرابيا كان يسيرعلى جمل له ،فخرالجمل ميتا!
يروى أن

فنزل األعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكرفيه! ويقول :مالك ال تقوم؟!
مالك ال تسبعث؟!
هذه أعضاؤك كاملة! وجوارحك ساملة!
ما شأنك؟! ما الذي كان يحملك؟! ما الذي كان يبعثك؟! ما الذي صرعك؟!

ما الذي عن الحركة منعك؟!!
ثم تركه و انصرف متفكرا في شأنه ،متعجبا من أمره.
ا لتكتتون يتحتمتتل بتصتمتتا ت تتصتمتيتتم ذ تكتي متحتكتتم  ،ال تتختطتئتته ا لتعتيتتن ا ملتجتترد ة  ،يتشتيتتر فتتي جتمتيتتع أ رجتتا ئتته إ لتتى وجتتود ختتا لتتق متبتتد ع
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