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بالن�شبة اإيّل دائًما م�شدر الدفء والطماأنينة.
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كل م�شاء من نافذة الكلماِت.
اإىل اأخي الأكرب احلبيب الذي يرعاين دائًما، واأخواتي الأربعة الالئي اأحبهّن 

اأكرث كثرًيا مما اأقول.
اإىل تواأم روحي الذي يعلم نف�شه جيًدا، واإىل �شديقي الأعز �شاحب 

اليو�شفي، واإىل �شاحبي الأقدم )الأنتيم(، واإىل رفيق كفاحي املدع�شر، واإىل ابن 
اأختي الذي يّدعي اأنه لي�س كذلك، واإىل رفاق دربي الثمانية.

اإىل اأخي الأحّب الذي �شار �شهري الألطف.
اإىل معلمي الأول الذي كان اأول من هم�س يف اأذين اأن اأترك اأثًرا قبل الرحيل.
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اختبار مفتوح في كتاب واحد
)هي جمرد مقدمة(

 “عند هذا التفاوت الكبري يف الختيار يتحول الأمر 
من عملية )ذوق( و)اجتهاد( اإىل عملية )�صواب وخطاأ(، 
الأمر مل يعد راجًعا اإليك يف حتديد كتابك الواحد الذي 
ترغب فيه، الأمر �صار اختباًرا لك عّما اإذا كنت �صتنجح 

يف اختيارك لهذا الكتاب حتديًدا اأم ل”
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هناك مثل اإجنليزي قدمي يقول:
”A jack of all trades is a master of none“

اأي اأن من يقوم بحرف كثرية، ل يُِجد �شيًئا منها! ويقابل ذلك عند العرب قولهم: »كثري الكاّرات 
قليل البارات«، والبارات هي الدراهم، اأي اأن من يعمل الكثري من املهن ل ميلك الكثري من املال، 
باعتباره لن يجيد اأيًّا منها. بالطبع هذا ل ينطبق على بالدنا، ول ينطبق على )عم جمال( حار�س 
ويجعلك  ال�شباكة  وي�شلح  احلقائب  ويحمل  الغاز  اأ�شطوانة  ويغري  ال�شيارات  مي�شح  الذي  العقار 

تتح�شر على دخلك كطبيب الذي ل يتفوق على دخل عم جمال.
الواحد«،  الكتاب  رجل  من  حذرك  »خذ  يقول:  اآخر  لتيني  مثل  هناك  والقراءة  املعرفة  يف 
بالطبع ترجمت املثل مبا�شرة ومل اأنقل اأ�شله لأين لو اكت�شفت اأن اأحًدا ممّن �شيقروؤون هذا الكالم 

يجيد الالتينية بالفعل ف�شيتوقف قلبي رعًبا! 
خذ حذرك من رجل الكتاب الواحد، لأنه بب�شاطة لن يكون رجاًل �شهاًل على الإطالق، هذا 
رجل اأفنى حياته يف قراءة تفا�شيل هذا الكتاب -الذي �شيكون كتابًا هاًما يف العادة- واأتقن كل 

معارفه. كما كان يقول )بليني(: »علينا اأن نقراأ كثرًيا ولكن يف كتب قليلة«!
ت�شتهر هذه الهواية بني الكّتاب ب�شكل خا�س، حيث اإنه من اأ�شهل طرق تنمية الكتابة هي العكوف 
على كاتب بعينه اأو كتاب ما حلفظ واإجادة اأ�شلوبه ومن ثم يبداأ من حيث انتهى هو لي�شيف �شماته 

اخلا�شة. 
خذ عندك مثاًل )وليام جونز( الربيطاين الذي كان يُتم قراءة اأعمال )�شي�شرون( -اأ�شهر خطباء 
)اأرنو(  �ُشِئَل  فحني  ب�شي�شرون،  الوحيد  املولع  هو  جونز  يكن  مل  مرة!  عام  كل  القدمية-  روما 
ن�شحه  الكتابة  يف  جيد  اأ�شلوب  �شاحب  فيها  يكون  اأن  للمرء  ميكن  و�شيلة  اأف�شل  عن  الفرن�شي 
بالقراءة اليومية لأعمال )�شي�شرون( فقال له ال�شائل: اأنا اأق�شد الأ�شلوب اجليد يف اللغة الفرن�شية 

ا ل�شي�شرون«! ولي�س الالتينية، فقال له اأرنو: »يف هذه احلالة فاإن عليك اأن تقراأ اأي�شً
كان )دميو�شين�س( ي�شتمتع بتاريخ )ثيوديو�س( لدرجة اأنه ن�شخه ثماين مرات بيده! ومن جديد، 
ا من الرعب. وكانت كتب  لو كنَت تعلم من هو دميو�شين�س اأو ثيوديو�س ف�شوف يتوقف قلبي اأي�شً
)ميكافيللي( ل تفارق يد )نابليون بونابرت(، وبنف�س احلما�س الذي جعل )بروت�س( »الذي يعرفه 
كل واحد منا من عبارة يوليو�س قي�شر: حتى اأنت يا بروت�س« يق�شي اآخر ليلة له يلخ�س ن�شخة من 
)بوليبيو�س( الذي كان يع�شقه يف الليلة التي �شبقت معركته مع اأوكتافيو�س واأنطونيو�س. ويُقال 

اأن )فولتري( كان ي�شع على مكتبه دائًما ن�شخة من )اأتايل( لـ )را�شني(.
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يف تراثنا الإ�شالمي هناك مناذج اأ�شد غرابة، فلدينا مثاًل كتاب )�شحيح البخاري( الذي وقع 
يف غرامه الكثري من املحققني الأوائل للدرجة التي جتعلهم يكررونه ع�شرات املرات، حتى كرره 

)�شليمان بن اإبراهيم اليمني( 150 مرة، وكرره )اأبو بكر بن عطية( 700 مرة! 
حتى يف غري كتب ال�شنة وقع مثل هذا الغرام. مثاًل )املزين( ظل ينظر يف كتاب )الر�شالة( 
بن عمر  )اأحمد  واأما  مرة!  األف  )املدّونة(  تبان( كتاب  )ابن  بينما در�س  عاًما.  لل�شافعي خم�شني 
اليماين( فقد ا�شُتِهَر مبعرفة كتاب )الو�شيط يف الفقه ال�شافعي( للغزايل، حتى كان يعرف اأين مكان 

يَب بالعمى! امل�شاألة فيه، ويف اأيِّ �شفحة هي، بعد اأن اأُ�شِ
لو كنَت قد �شقَت ذرًعا بهذه املبالغات التي ل تكاد تُ�شّدق يف ع�شق الكتاب الواحد، فدعني 
تبًعا  بالكامل  اأ�شماوؤهم  تغرّيت  من  هوؤلء  من  هناك  اأن  اأذّكرك  بيت، حني  اآخر  ال�شعر  من  اأزيدك 
واهتمامه  عنايته  كرثة  من  )الوجيزي(  ا�شمه:  �شار  الأ�شمومي(  الدين  )جمال  فـ  الع�شق،  لهذا 
َب )الزرك�شي( بـ )املنهاجي( ن�شبًة اإىل )منهاج  بكتاب )الوجيز يف الفقه ال�شافعي( للغزايل، ولُقِّ
بـ  بـ )الكافيَجي( لكرثة ا�شتغاله  الطالبني( للنووي، بينما ُعِرَف )حممد بن �شليمان حمي الدين( 

)الكافية( يف علم النحو!
الكتب،  يلتفتوا للكثري من  األ  الواحد قد اختاروا طواعيًة  الكتاب  هوؤلء واأولئك من حمبي 
نتعلمها  التي  القاعدة  تلك  بالقراءة،  جدير  فهو  مكتوب  هو  ما  كل  لي�س  اأنه  داخلهم  من  واآمنوا 
نحن بالطريقة ال�شعبة حني نفني الكثري من اأعمارنا يف قراءة الهراء، وحني نتابع ب�شغف املهاترات 

املو�شمية التي تنتهي مبرور الوقت وتفنى معها الأعمار والهمم.
يف اأحد اأعداد جملة )املختار( التي كانت ترجمة ملجلة )Reader’s Digest( الأمريكية )اأعلنت 
هذه املجلة اإفال�شها منذ �شنوات قليلة( كتب اأحدهم مقاًل تافًها ل يحوي اأي �شيء ذي قيمة طالًبا 
من قّراِئه اأن يتجاهلوا هذا املقال! من ف�شلك ل تقراأ هذا املقال، فهو لن يفيدك باأي �شيء. كذا ظل 
الكاتب طوال املقال يذكر قّراَءه، واعترب نف�شه قد ف�شل اإن ا�شتطاع اأحد بالفعل يف الو�شول اإىل 
اآخره. معنى اأنك قراأت هذا املقال لآخره، اأنك لن ت�شتطيع اأن تتجاهل اأي �شيء مقروء. مبعنى اآخر 

اأنت قد �شعت يا �شاحبي و�شط ماليني العناوين املطبوعة التي ل تعنيك ب�شيء!
على اأن اختيارك للكتاب الواحد هذا قد يعني جناحك اأو ف�شلك املعريف يف احلياة، فال اأظن 
)ميكي(  ذكر  وعلى  مثاًل!  )ميكي(  جملدات  اأحد  وحتليل  درا�شة  يف  عمرك  تفني  اأن  حتب  اأنك 
ا اأن )هوي ودوي ولوي( - اأو )�شو�شو ولولو وتوتو( كما نعرفهم نحن يف  عليك اأن تتذكر اأي�شً
م�شر- كانوا ميلكون كتاب )الك�ّشافة( الذي يحوي كل �شيء وكل �شر يف احلياة، من جديد فاإن 

ثقافة الكتاب الواحد تتكرر يف الوعي الإن�شاين باأب�شط �شور هذا الوعي: ق�ش�س الأطفال!
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اأما عند  متكافئة وحمرّية،  البدائل  تكون  اإليها فقط حني  نحتاج  الكتاب  اختيار هذا  مقّومات 
عدم تكافوؤ هذه الختيارات، وعند وجود الفجوة العمالقة بني اإحداها والبقّية، فاإن ذكر مقوّمات 
الختيار وطرائقه يعترب �شربًا من املزاح الثقيل، اأو ال�شخرية املقنعة. اإنه وكاأين اأحاول اإقناعك اأن 
التي  البارد  الفول  �شطرية  من  اأف�شل  ال�شهّي  والطعم  النفاذة  الرائحة  ذات  امل�شوّية  اللحم  وجبة 

اأعدها لك )عم اأ�شرف( باأ�شابع مت�شخة على عربة مهرتئة يف �شارع يغرق يف مياه ال�شرف!
اإىل عملية  الأمر من عملية )ذوق( و)اجتهاد(  يتحول  الكبري يف الختيار  التفاوت  عند هذا 
)�شواب وخطاأ(، الأمر مل يعد راجًعا اإليك يف حتديد كتابك الواحد الذي ترغب فيه، الأمر �شار 

اختباًرا لك عّما اإذا كنت �شتنجح يف اختيارك لهذا الكتاب حتديًدا اأم ل.
وحني نتحدث عن القراآن الكرمي، فاإننا -ل �شك تعلمون- ل ن�شتطيع اأن ن�شعه يف مقارنة مع 
اأي كتاب اآخر، اإذ اإن القراآن كالم خالق الكون، اإر�شاٌد من احلكيم، اإخباٌر من عالم الغيوب، تزكيٌة 
اإىل �شاكني هذا الوجود املرتامي الأبعاد. كما  تربيٌة من رب العاملني، ور�شالته  القيوم،  من احلي 
القراآن لي�س فقط الختيار  )النمل 6(.  َعلِيٍم﴾  ْن َحِكيٍم  ُ ِمْن لَ ُقْرآَن 

ْ
ال قَّ 

َ
ُل

َ
هلالج لج: ﴿َوإِنََّك ل قال 

ال�شائب لكتابك الواحد ولكنه املفرت�س اأن يكون هو الختيار الوحيد! فلو كان هناك كتاٌب يغني 
ْيِهْم 

َ
ِكَتاَب ُيْتَل َعل

ْ
ْيَك ال

َ
َا َعل

ْ
نَْزل

َ
نَّا أ

َ
ْم يَْكِفِهْم أ

َ
َول

َ
عن بقية الكتب فهو قطًعا هذا الكتاب املعجز: ﴿أ

َرى لَِقْوٍم يُْؤِمُنوَن﴾ )العنكبوت 51(. اإن املتبّحر يف علوم القراآن هو اأوىل النا�س 
ْ
رَْحًَة َوِذك

َ
إِنَّ ِف َذلَِك ل

بالتحذير الالتيني: خذ حذرك من رجل الكتاب الواحد!
ولكن، حلظة! هل يعني هذا اأننا �شوف جند مفاتيح جميع العلوم واملعارف يف القراآن؟ اآمن 
واقع  غري  لأنه  لي�س  متاًما.  خطاأ  فهو  ذلك،  وبرغم  الغزايل(،  حامد  )اأبي  مثل  ثقال  رجال  بذلك 
كتب  عن  يغنيك  �شوف  اأنه  القراآن  يقل  مل  قط.  ذلك  يّدِع  مل  القراآن  لأن  ا  اأي�شً ولكن  فح�شب، 
جيد  قدر  على  وكنت  قلياًل  فيه  التاأمل  اأطلت  لو  اأنك  اأو  الطبية،  والعلوم  والريا�شيات  الهند�شة 
َا 

ْ
نَْزل

َ
من الطهارة ف�شوف تلمح فيه اأ�شرار احل�شارة الب�شرية! يف املقابل جند الآية �شريحة: ﴿َوَما أ

ُفوا فِيِه َوُهًدى َورَْحًَة لَِقْوٍم يُْؤِمُنوَن﴾ )النحل 64(. 
َ
ِي اْخَتل

َّ
ُهُم ال

َ
َ ل  ِلُبَيِّ

َّ
ِكَتاَب إِل

ْ
ْيَك ال

َ
َعل

القراآن دائم التذكري لنا على اأن مهمته هي هداية النا�س، واإنارة طريقهم الوعر املليء باملزالق، 
نتعاي�س  اأن  اهلل  لنا  يريد  التي  والقواعد  ال�شوابط  وو�شع  هلالج لج،  الربّية  رب  اإىل  واإي�شالك 

ونتحاكم بها. بينما تفا�شيل الدنيا وكيفية تي�شريها، فاأنتم اأعلم ب�شئون دنياكم! 
وال�شوؤال هنا، حني نتحدث عن الأ�شئلة الوجودية الكربى يف احلياة، عن اأ�شئلة الغاية واملاآل، 
هذين  اأي  فاإىل  ذاتها،  احلياة  ومعنى  الوجود  األغاز  عن  الإن�شانية،  للحرية  املرتقبة  النهايات  عن 

الق�شمني تراها تنتمي يف راأيك؟


ب للنشر والتوزيع
كت
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هل �شبق لك اأن �شعرت اأن هناك �شوؤاًل ما اأو جمموعة اأ�شئلة ت�شعر وكاأنها اأقرب ل�شفرة موّحدة 
قد بُرجمت عليها كل الكائنات الب�شرية؟

يجب  ملاذا  زرقاء؟  ال�شماء  ملاذا  مثل:  �شغار  ونحن  كلنا  �شاألناها  التي  الأ�شئلة  طبًعا  اأق�شد  ل 
اأن اأذهب للمدر�شة؟ ملاذا حتب �شالحف النينجا البيتزا اإىل هذا احلد؟ ف�شحيح اأن هذه الأ�شئلة 

ي�شرتك يف احلرية ب�شاأنها كل الب�شر اإل اأن دافعها الف�شول ولي�س اأكرث. 
ولكني اأحتدث عن نوعية الأ�شئلة الوجودية التي تتعلق بفهمنا للواقع الذي وجدنا اأنف�شنا فيه 

فجاأة! 
الإن�شاين  وعينا  انزلق  حيث  ندري.  اأن  دون  فيها  مغمو�شني  اأنف�شنا  وجدنا  التي  الأ�شئلة  تلك 
الذكي ب�شكل مفاجئ من ذلك العامل ال�شاكن الغام�س الذي كان يحيا فيه حني مل نكن بعد �شيًئا 
وبرائحة  احللوى،  وبطعم  البحر،  بهواء  ن�شعر  اأن  فيه  ميكننا  متاًما  واقعي  مادي  عامل  اإىل  مذكوًرا 
اجلمال،  مبذاق  فيه  ا  اأي�شً ون�شعر  املزدحم.  ال�شارع  يف  ال�شيارات  منبهات  وب�شوت  الأزهار، 

وبدفء احلب، وبرهبة العجز واأمل اخليانة. 
ا مما يبدو يف اأذهاننا ال�شريالية املليئة باملعاين املجردة،  وجدنا اأنف�شنا يف عامل مادي اأقل غمو�شً
مع وعي فريد اأكرث تعقيًدا ممّا حتتاجه املتطلبات احلياتية! حينها بداأنا نت�شاءل: من اأين اأتينا؟ واإىل اأين 

�شنذهب؟ ترى ما امل�شري؟ ترى من اأوجدنا؟ ترى ماذا يريده منا؟ 
ثم قد تتخذ هذه الأ�شئلة طعم الحتجاج اأحيانًا! ملاذا ر�شبت يف الختبار وجنح زميلي؟ لأنني 
ا كذلك؟ اإذن هناك من الأ�شياء  اخرتت األ اأذاكر. اإًذا ملاذا اأنا اأق�شر منه طوًل؟ هل اخرتت اأنا اأي�شً

ما اأختاره وهناك ما ل اأختاره! 
هذا يذكرنا باإحدى رباعّيات )�شالح جاهني(، املكتوبة بالعاّمية امل�شرية:

نظرت يف امللكوت كتري وان�شغلت. وبكل كلمة )ليه؟( و)ع�شانيه؟( �شاألت. اأ�شاأل �شوؤال، 
الرد يرجع �شوؤال. واأخرج وحريتي اأ�شد مما دخلت. وعجبي!



نحن اإذن يف هذه الأ�شئلة اأمام اختبار مفتوح املدة، اأ�شئلته م�شرتكة متاًما يف معظمها. ولكن 
اأ�شئلته  لديه  منا  كل  النهاية  يف  اأنه  ترى  اإنك  حيث  طالب،  لكل  تبًعا  فيها  ي�شرية  اختالفات  هناك 

اخلا�شة، ولرمبا ي�شتع�شي عليه �شيء يكون ي�شرًيا جًدا على بقية الزمالء، ولرمبا العك�س!
هذا الختبار هو اأقرب لنوع الختبار املفتوح، حيث ميكنك اأن تدخل اإىل جلنة المتحان بكل ما 
ت�شاء من الكتب واملراجع وامللّخ�شات. ذلك النوع من الختبارات الذي يهدف اإىل اختبار فهم 

ب للنشر والتوزيع
كت
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الطالب للمعلومة وكيفية تطبيقه لها على الواقع، ولي�س قدرته على احلفظ وال�شرتجاع. مل نعرف 
هذا النوع من الختبارات يف تعليمنا املجاين على كل حال، حيث قد لحظ البع�س اأن م�شتقبلك 
قد يكون مهدًدا باخلطر لو مل ت�شتطع تذّكر ال�شبب الذي كان من اأجله يحب طه ح�شني اأن ياأكل 

البليلة.
)نيو  جامعة  اأعدتها  درا�شة  فبح�شب  للطالب،  جنة  لي�س  الختبارات  من  النوع  هذا  اأن  على 
نحو  الطالب  يحملها  التي  اخلاطئة  الأفكار  اأكرب  فاإن   ،)UNSW( اأ�شرتاليا:  يف  ويلز(  �شاوث 
الختبار املفتوح هو اأنهم لي�س عليهم ال�شتذكار له، واأنه قطعة من الكعك يف ال�شهولة. بينما الأمر 

لي�س كذلك على الإطالق!
من  يعانون  املفتوح  الختبار  قبل  ي�شتذكرون  ل  الذين  الطالب  اأن  ا  اأي�شً الدرا�شة  اأو�شحت 
م�شكلة متكررة وهي عدم قدرتهم على اإيجاد املعلومة داخل الكتاب اأ�شاًل. للدرجة التي جتعلهم 
يظنون اأن املعلومة املراد الو�شول اإليها ل عالقة لها مبو�شوع الكتاب الذي دخلوا به اإىل اللجنة، 

مع �شعور باأنهم قد ُخِدعوا!
امل�شاألة ب�شيطة. اأنت بالفعل ل حتتاج اإىل اأن حتفظ الكتاب عن ظهر قلب، ولكنك حتتاج كي 
ت�شل اإىل ما تريده منه اأن تفهمه فهًما كاماًل واأن تكون قراءتك فيه متكررة وواعية ودقيقة. فبالرغم 
من اأنك لن حتتاج اإل اإىل كتاب واحد، اإل اأن تناولك لهذا الكتاب يجب اأن يكون خمتلًفا حتى 

حت�شل منه على كل اأجوبة اأ�شئلتك.

حتى ل تقع يف اخلطاأ املتكرر الفادح وتخرج لتقول اأن القراآن لي�س فيه اجلواب! بل اأنت حينها 
ب للنشر والتوزيعفقط قد ر�شبت يف الختبار!

كت
عصري ال



تفاصيل وأسرار
)هي يف احلقيقة مقدمة ثانية ولكني اأدعي العك�س(

اأو احلائر  امللحد  اأن نتحدث مع  “تقول يل: يجب   
بالأدلة العقلية وباملنطق واحلجة. واأنا اأوافق على ذلك 
منجم  القراآن  اأن  وجدت  اأنني  الأمر  يف  ما  كل  متاًما. 
خ�صب مليء بكل هذه الأ�صياء املباركة. اإن كنت تعتربه 
كالم ب�صر، فما امل�صكلة؟ اعتربه كذلك. اأنت من البداية 

كنَت تفتح كتابي لتبحث عن كالم الب�صر!” 

ب للنشر والتوزيع
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امتالأت الثقافة ال�شعبية الغربية بق�ش�س األواح التوراة، و�شارت مادة خ�شبة للخيال يف ن�شج 
الأ�شاطري حولها، نحن اأمام الكتاب الوحيد الذي تواتر للب�شر نزوله من ال�شماء مكتوبًا كما هو، 

هذه قد�شية خا�شة بالتاأكيد. 
اأنها  اأو  الب�شر،  الغيبية من غري  اأ�شرار املخلوقات الأخرى  اأن هذه الألواح حتتوي  حتدثوا عن 

حتدد بو�شوح موعد القيامة، واأنه لي�س لأي اأحد اأن يقراأها.
رمبا كانت من اآثار هذه املبالغات اخليالية ما و�شل اإلينا عن بع�س التابعني من اأخبار اإ�شرائيلية 
وا�شحة اأن هذه الألواح كانت تزن �شبعني بعرًيا اأو اأنه مل يطلع عليها اإل اأربعة منهم مو�شى وعي�شى 

عليهما ال�شالم.
اهلل اأعلم بحقيقة هذه الألواح، اإل اأن اأقل ما ميكن اأن نتفق عليها اأنها بالفعل ممّيزة!

َتبَْنا 
َ
مما ُذِكَر لنا يف القراآن من ميزاتها هي اأنها حتوي تفا�شيل كل �شيء، كما قال هلالج لج: ﴿َوك

ٍء﴾ )األعراف 145(. حتى قيل اإنها كانت �شبعة   َشْ
ِّ

 لُِك
ً

ٍء َمْوِعَظًة َوَتْفِصيل َواِح ِمْن ُكِّ َشْ
ْ
ل
َ ْ
ُ ِف ال

َ
ل

اأجزاء ُرِفَعت �شتة منها ملا األقاها مو�شى ♠ يف حلظة غ�شب حني راأى قومه يعبدون عجاًل 
�شميًنا ملجرد اأنه له خوار! 

الأخري  ال�شبع  بقي  واإمنا  فعاًل،  �شيء  كل  تفا�شيل  حتوي  كانت  ال�شتة  الأجزاء  هذه  اإن  قيل 
فقط الذي يحوي املواعظ والأحكام. على اأن الأرجح عند الكثري من علماء التفا�شري اأن هذا غري 
�شيء  كل  تفا�شيل  حتوي  وكانت   ،♠ مو�شى  مع  كاملة  التوراة  األواح  بَِقيَت  لقد  �شحيح، 
بالفعل كما ذكر القراآن، ولكن لي�س باملعنى املتبادر للذهن من كلمة )كل �شيء(، بل املق�شود كل 

ما ينفع بني اإ�شرائيل من املواعظ والأحكام!
ا، بل واأكمل واأنفع. اللهم اإل  على هذا املعنى فالقراآن الذي بني اأيدينا يحوي كل �شيء اأي�شً
اأنه قد يكون اأقل يف تفا�شيل تقرير الأحكام التي جعل اهلل ▐ لنا فيها جماًل لالجتهاد يف 
الأمة  اإىل  اإ�شرائيل، وهذه رحمة ل �شك مهداة  بني  مثله عند  يكن موجوًدا  ☺ مل  اأمة حممد 
التي �شتبقى حتى اآخر الزمان بكل ما ي�شهده اآخر الزمان من تغريات وتطورات ت�شتدعي الجتهاد 
ع�شر  مع كل  بالفعل  اأوتيت  قد  الأمة  اأن هذه  على  تدل  التي  الوا�شعة  الأحكام  عباءة  وت�شتدعي 

يُ�شَرين.
136 مرة هي عدد مرات ذكر ا�شم نبي اهلل )مو�شى( ♠ يف القراآن. ورد ذكره يف 34 
�شورة من القراآن! اأي تقريًبا ثلث �شور القراآن. ومع ذلك اأنت ل ت�شتطيع اأن تعرف اإن كان له من 

ب للنشر والتوزيع
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الإخوة اأحد غري هارون واأخته التي راقبته من بعيد. ل ت�شتطيع اأن تعرف اإن كان ُوِلَد له من الأولد 
اأحد، اأو عّما اإذا كان غنًيا اأو فقرًيا. ل ت�شتطيع اأن تعرف ماذا كانت مهنته بعد اأن خرج من مدين، 

اأو ماذا كان لبا�شه املف�شل، اأو كم تزّوج من الن�شاء.
القراآن يعلمنا اإذن اأن نحر�س على ما ينفعنا، واأن اهلل يحب من الأمور معاليها ويكره �شفا�شفها، 

واأنه من ح�شن اإ�شالم املرء تركه ما ل يعنيه!


الإثارة  وبني  التفا�شيل  كرثة  بني  عك�شية  عالقة  توجد  قد  الب�شر  نحن  نكتبها  التي  الكتب  يف 
اأنه مثري للملل. رمبا لهذا  واملتعة والت�شويق. فكلما كان املقال غارًقا يف التفا�شيل كان هذا معناه 
ال�شبب ت�شيع يف الأدب ال�شيا�شي ظاهرة الـ Time lapse حني يحلل الأديب ال�شيا�شي ظاهرًة ما 
 Slow motion با�شتخدام املرور ال�شريع على الأحداث، بينما يف علم التحليل ال�شيا�شي ي�شيع الـ
اأكرث، حني يقوم املحلل ال�شيا�شي بالوقوف بك على نقطة زمنية ول يتزحزح عنها عدة ع�شرات 

من ال�شفحات لت�شاب اأنت بنوبة ملل ع�شبية ومتوت.
ل توجد هذه املفارقة قطًعا يف كتاب اهلل ▐، فهو يحوي كافة التفا�شيل التي نحتاج 
ٍء َوُهًدى َورَْحًَة لَِقْوٍم  ِي َبْيَ يََديِْه َوَتْفِصيَل ُكِّ َشْ

َّ
ِكْن تَْصِديَق ال

َ
اإليها: ﴿َما َكَن َحِديًثا ُيْفَتَى َول

ِمئة �شفحة ميكنك اأن تقراأه كاماًل يف عدة  يُْؤِمُنوَن﴾ )يوسف 111(. يف كتاب من جملد واحد من �ِشتُّ
اأيام، بل وميكنك اأن تزور اأ�شغر قرية من قرى بلدكم لتقابل الأطفال الذين ل يعرفون بعد كيف 
املعجز عن ظهر  الكتاب  اثنني، وبرغم ذلك يحفظون هذا  برتقالت على  اأربع  بالعدل  يق�شمون 
قلب، ل يتعرث ل�شانهم ول تتداخل حروفه ول ت�شتبه اآياته على عقولهم التي ملّا تن�شج بعد! وهذا 

كٍِر﴾ )القمر 17(! ِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ
ْ
ك ُقْرآَن لذِلِّ

ْ
نَا ال ْ َقْد يَسَّ

َ
لأنه: ﴿َول

)ف�شل  يقول  فكما  مبا�شرة!  املطلوب  اإىل  الإف�شاء  ي�شرية  باأنها  القراآنية  التفا�شيل  هذه  تتميز 
الكالمية  العقيدة  الي�شري جًدا من  القدر  القراآن احتوى على  فاإن  الرحمن( يف كتابه )الإ�شالم(، 
النظرية، فقط احلد الأدنى الذي ل يقوم الدين بدونه. اأو كما يقول ابن ر�شد: »الطرق ال�شرعية 
اإذا تُوؤمِّلت ُوجِدت يف الأكرث قد جمعت بني و�شفني، اأحدهما اأن تكون يقينية. والثاين اأن تكون 
اأعني قليلة املقدمات فتكون نتائجها قريبة من املقدمات الأَُول«. وا�شتقى ابن  ب�شيطة غري مركبة. 
ر�شد منهجه ال�شتدليل القائم على )التدرج ال�شل�س يف الرباهني( من القراآن، وكان يقول عنه 

اأنه ل يعدل بهذا املنهج ال�شتدليل �شيًئا.
ا بالعزة حيث ل تظهر لأي اأحد! ومبنطق �شبيه بلوحات متحف  هذه التفا�شيل القراآنية تتميز اأي�شً
اأنا واأنت فال نفهم ما املثري لالإعجاب يف هذه اللوحة التي حتوي على ما يبدو  اللوفر التي نراها 
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ا غري مكتمل من )الفالفل( يحيط به فطر عفن اخلبز، قبل اأن ن�شمع اخلبري الفني بجانبنا ي�شيح  قر�شً
املتطلبات  يف  احلديث  الإن�شان  اأزمة  اللوحة  هذه  بها  �شرحت  التي  املوجزة  الطريقة  من  بانبهار 
الروحانية! على ما يبدو تبني اأن قر�س الفالفل هي عجلة الوجود وعفن اخلبز كان عفًنا حقيقًيا! 
رمبا الفرق بني مو�شوعنا وبني هذا املثال اأنني حني اأحدثك عن اإجابات القراآن املخفّية فاأنا ل اأحاول 

الحتيال عليك بخالفهم!
لذلك قد جتد -لعجبك- اأن هذه التفا�شيل قد تكون داعًيا للجدال اأو للكفر اأو للنفور عند 
 ُنُفوًرا﴾ )اإلرساء 

َّ
ُروا َوَما يَِزيُدُهْم إِل

َّ
ك ُقْرآِن ِلَذَّ

ْ
َنا ِف َهَذا ال

ْ
َقْد َصَّف

َ
البع�س! كما قال هلالج لج: ﴿َول

ُفوًرا﴾ )اإلرساء 89(. 
ُ
 ك

َّ
َثُ الَّاِس إِل

ْ
ك

َ
أ َب 

َ
أ
َ
َمَثٍل ف ُقْرآِن ِمْن ُكِّ 

ْ
ال لِلنَّاِس ِف َهَذا  َنا 

ْ
َقْد َصَّف

َ
41(. ﴿َول

﴾ )الكهف 54(.
ً

ٍء َجَدل َثَ َشْ
ْ
ك

َ
َساُن أ

ْ
ن ِ

ْ
ُقْرآِن لِلنَّاِس ِمْن ُكِّ َمَثٍل َوَكَن ال

ْ
َنا ِف َهَذا ال

ْ
َقْد َصَّف

َ
﴿َل

فبالرغم من اأنه كتاب ل يدخله ال�شك اأو الريبة اأو ال�شتثناءات اإل اأنه ل ينتفع به حًقا اأو يهتدي 
ُمتَِّقَي﴾ )البقرة 2(. فالنتفاع )الكامل( بكتاب 

ْ
 َرْيَب فِيِه ُهًدى لِل

َ
ِكَتاُب ل

ْ
اإل من ي�شتحق: ﴿َذلَِك ال

اهلل ▐ ل يكون اإل للموؤمنني به هلالج لج!
على �شبيل املثال تكرث يف القراآن ق�ش�س الأنبياء التي لن ينتفع بها اأحد بطبيعة احلال بقدر ما 
ينتفع املوؤمنون، حينها ي�شتطيعون اأن يفهموا �شنن اهلل ▐ املبثوثة يف هذا التاريخ املحفوظ 
اآخر هذه  القراآين يف  الق�ش�س  بالنفع من  املوؤمنني  اإىل تخ�شي�س  انظر  ر. لذلك  املَُطهَّ يف كتابهم 
َوَمْوِعَظٌة  َقُّ  الْ َهِذهِ  ِف  وََجاَءَك  َؤاَدَك 

ُ
ف بِِه  نُثَبُِّت  َما  الرُُّسِل  ْنَباءِ 

َ
أ ِمْن  ْيَك 

َ
َعل َنُقصُّ   

ًّ
ل

ُ
﴿َوك الآية: 

ُمْؤِمنَِي﴾ )هود 120(. لأن من ل يوؤمن بالقراآن �شيعترب هذه الق�ش�س من البداية �شربًا من 
ْ
َرى لِل

ْ
َوِذك

اخليال الب�شري و�شيتعامل معها كما نتعامل نحن مع امليثولوجيا الإغريقية التي تتحدث عن راأ�س 
ميدو�شا ونهر املوتى واحل�شان املجّنح الويف: م�شدر ت�شلية فقط مع بع�س منثورات احلكمة!



ولكن بهذا املنطق فجمهور القراآن �شيكون من املوؤمنني فقط! اإذن ما تكون وظيفة القراآن؟! 
األي�س هو كالم اهلل ▐ الذي ي�شمعه اجلميع  ☺؟  اأوتيها النبي  األي�س هو املعجزة التي 

فيعرف من يريد اهلل اأن يهديه منهم اأنه لي�س بكالم الب�شر؟!
ذكرين ذلك ب�شورة وجدتها على الإنرتنت تظهر كي�ًشا عمالًقا ومكتوب عليه بحروف كبرية: 
الكي�س  هذا  يحويه  الذي  ما  اإذن  ال�شكر!  من  خاٍل  �شغري:  بخط  بالأ�شفل  عليه  ومكتوب  �شكر، 
الغام�س؟! هل راأيت من قبل من يحّذر مر�شى احلمى الروماتيزمية من تناول الأ�شربين؟ اأو مينع 
الع�شر احلديث.  اأف�شل طبيب يف  الأن�شولني؟ �شيحوز هذا على جائزة  ال�شكر من حقن  مري�س 

نع ل�شتخدام املري�س، فكيف تخربين اأنه لن ينتفع به؟! الدواء اإمنا �شُ

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



25

يَُّها الَّاُس 
َ
أ باأنه �شفاء، فقال هلالج لج: ﴿يَا  باملثل فاإن اهلل ▐ قد و�شف هذا القراآن 

النا�س  اأوىل  هو  واملري�س   .)57 )يونس  ُدورِ﴾  الصُّ ِف  لَِما  َوِشَفاٌء  َربُِّكْم  ِمْن  َمْوِعَظٌة  َجاَءتُْكْم  ْد 
َ
ق

با�شتخدام الرتياق، فال تخربين اأن الكافر لن ينتفع به، بل احلقيقة اأنه ل يوجد ما هو اأكرث نفًعا له من 
هذا الرتياق، فكل ما �شواه �شيكون اأقل منه، اأنق�س منه، اأ�شعف مبا ل يقا�س، كما قال ▐: 
يِّ َحِديٍث َبْعَدهُ يُْؤِمُنوَن﴾ )املرسالت 50(. اأي: باأي �شيء اآخر تراهم ينتفعون بعد هذا القراآن؟؟ 

َ
بِأ

َ
﴿ف

الإجابة: ل �شيء!
تالوة  اقت�شرت على  تكون  تكاد  الدعوية  النبي ☺  اأن مهمة  اأن جند  لذلك فال عجب من 
ْن 

َ
ِمْرُت أ

ُ
ٍء وَأ ُ ُكُّ َشْ

َ
َمَها َول ِي َحرَّ

َّ
ةِ ال َ َلْ ْعُبَد َربَّ َهِذهِ الْ

َ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
القراآن وتبيينه للنا�س! ﴿إِنََّما أ

نَا 
َ
إِنََّما َيْهَتِدي ِلَْفِسِه َوَمْن َضلَّ َفُقْل إِنََّما أ

َ
ُقْرآَن َفَمِن اْهَتَدى ف

ْ
َو ال

ُ
تْل

َ
ْن أ

َ
ُمْسلِِمَي ۞ وَأ

ْ
وَن ِمَن ال

ُ
ك

َ
أ

ُمْنِذرِيَن﴾ )النمل 91 -92(. 
ْ
ِمَن ال

لي�س هذا معناه اأن جمرد وقع الكلمات لها تاأثري �شحري على النا�س، واإن كان هذا موجود 
بالفعل لدى الكثريين حتى بني غري الناطقني بالعربية منهم. اإل اأن حجة اهلل ▐ على عباده 
ا، فنحن ل نتحدث عن تعاويذ �شحرية  ل تقوم مبجرد و�شول الألفاظ املجردة، ولكن بفهمها اأي�شً
احلجج  روؤو�س  على  ت�شتمل  معاٍن حكيمة  واإمنا عن  بوتر،  هاري  ق�ش�س  التحكم يف  تعاويذ  مثل 
الداخل  من  الإن�شان  حاجة  مت�س  التي  العاطفية  بالأحاديث  ُمدجَمة  املنطقية  واملحاجات  العقلّية 
وي�شعر باأنها تفهمه وجتيبه دون اأن ي�شاأل، وي�شعر اأنه مرّحب به ك�شيف اأتى من بعيد يف بيت دافئ 

و�شط �شحراء احلياة اجلرداء يف ليلة باردة.
يف حالة القراآن فاأنت تقوم مع الكافر اأو احلائر اأو الباحث عن اجلواب )ويف هذه احلالة فاإن 
هذا ال�شخ�س قد يكون اأنت( مبهمة تهيئة جهاز املذياع املُلَتِقط ملوجات الراديو، اأنت ل تتدخل يف 
هذه املوجات لتغرّيها حتى تالئم طبيعة اأحد، لي�س لك اأن تفعل ذلك، ول يحق لك اأن تتحرج مما 
 يَُكْن ِف َصْدرَِك َحَرٌج ِمْنُه ِلُْنِذَر بِِه﴾ )األعراف 2(. اأنت تقوم 

َ
ل

َ
َْك ف نِْزَل إِلَ

ُ
جاء فيها اأ�شاًل: ﴿كَِتاٌب أ

ب�شبط جهاز ال�شتقبال لالآيات احلكيمة، ت�شرح اأنت معنًى مبهًما، تو�شح لفًظا م�شكاًل، تتخري من 
الآيات ما هو اأن�شب حلاله، تتخري من احلجج ما يجيب على �شوؤاله، ثم ترتك املجال بعد ذلك لتلك 

املعجزة اأن تقوم باأثرها. فاإن كان اهلل يريد اأن يهديه فمن تراه �شيمنع عنه ذلك؟! 
تقول يل: يجب اأن نتحدث مع امللحد اأو احلائر بالأدلة العقلية وباملنطق واحلجة. واأنا اأوافق 
الأ�شياء  بكل هذه  مليء  القراآن منجم خ�شب  اأن  اأنني وجدت  الأمر  ما يف  متاًما. كل  على ذلك 
املباركة. فتخريُت منها وعر�شتها عليك، ثم �شرحُت لك ملاذا هي جواب عقلي كامل عن اأ�شئلتك. 
فاإن كان لديك بقية اإميان ف�شوف يكون عليك اأن يزداد يقينك بهذا الكتاب املعجز الذي اأجابك عن 
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كل �شيء. واأما اإن كنت تعتربه كالم ب�شر، فما امل�شكلة؟ اعتربه كذلك. اأنت من البداية كنَت تفتح 
كتابي لتبحث عن كالم الب�شر!

ما �شبق من الكالم ميكن اأن ن�شتخل�س منه اأن القراآن حجة �شماعية ملزمة للموؤمن اإذا قيل له: 
قال اهلل كذا، قال �شمعنا واأطعنا، هذا هو ما علينا اأن نتوقعه من املوؤمن. واأما الكافر فلنا اأن نتوقع اأّل 
ا،  متثل له اآيات القراآن اإلزاًما يف طاعته، ولكن �شيبقى ما يف القراآن حجة عقلية كاملة عليه هو اأي�شً
و�شتبقى حجج القراآن العقلية مطلقة القوة واجلالء، يخترب اهلل ▐ بها العباد، اأيهم ي�شتمع 
َِك 

َ
ول

ُ
ْحَسَنُه أ

َ
َقْوَل َفَيتَّبُِعوَن أ

ْ
ِيَن يَْسَتِمُعوَن ال

َّ
ْ ِعَباِد ۞ ال بَشِّ

َ
الهدى فيتبعه، واأيهم يتبع هواه! ﴿ف

َاِب﴾ )الزمر 17 -18(. 
ْ

ل
َ ْ
و ال

ُ
ول

ُ
َِك ُهْم أ

َ
ول

ُ
ِيَن َهَداُهُم اهلل وَأ

َّ
ال

التقوى  عن  للباحث  والإر�شاد  الهداية  فيه  اجلواب.  يف  للحائر  �شيء  كل  تف�شيل  فيه  القراآن 
والر�شاد. فيه ال�شفاء ملن به مر�س ع�شال. فيه الكفاية لل�شائل عن احلجة.

اأخربين اإذن.
من اأنت من هوؤلء؟ واأتيت هنا تبحث عن اأي �شيء؟
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حين َيخُبُرك اإلله
)هي يف الواقع مقدمة ثالثة ولكني اأحاول خداعك(

جميًعا  هوؤلء  مع  تتحدث  اأن  منك  املطلوب  “الآن   
بحديث واحد وي�صل اإىل كل واحد منهم و�صوًل كاماًل، 
اأن هذا احلديث موجه له هو دون باقي الب�صر.  لي�صعر 

هل تقدر؟! اهلل ▐ بالطبع يقدر” 
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»اأجديٌد اأم قدميٌ اأنا يف هذا الوجود؟ هل اأنا حٌر طليٌق اأم اأ�شرٌي يف قيود؟ هل اأنا قائُد نف�شي يف 
حياتي اأم مقود؟ اأمتّنى اأنني اأدري، ولكن.. ل�شت اأدري!

ال�شائر يف  اأاأنا  اأغور؟  اأم  فيه  اأهبط  اأم  اأ�شعد  اأنا  ق�شري؟ وهل  اأم  اأطويٌل  ما طريقي،  وطريقي 
الدرب اأم الدرب ي�شري؟ اأم كالنا واقٌف والدهر يجري؟ ل�شُت اأدري!

اأتراين قبل ما اأ�شبحُت اإن�شانا �شويًا. اأتراين كنت حمًوا اأم تراين كنت �شيًئا؟ األهذا اللغز حل اأم 
�شيبقى اأبديًا؟ ل�شت اأدري، وملاذا ل�شت اأدري؟ ل�شت اأدري!«

الأبيات ال�شابقة هي جزء من )الطال�شم( لـ اإيليا اأبو ما�شي. ذلك ال�شاعر املوهوب احلائر الذي 
ظل ينّقب يف املكان اخلطاأ عن اأجوبة اأ�شئلته. هي يف الواقع اأ�شئلتنا كلنا ولكنه اأجاد التعبري عنها يف 
ق�شيدته ال�شهرية، اأجاد اأن يخرج احلالة العائمة التي ي�شعر بها الإن�شان حني يواجه بنف�شه ال�شئيلة 

بحًرا من احلرية وال�شكوك.
املافيا  اأفالم  اأ�شهر  بتمثيل دوره يف  قام  الذي  باملمثل  ات�شل  الذي  املافيا )احلقيقي(  مثل زعيم 
املافيا  اأع�شاء  من  بع�س  على  »تعرفت  يقول:  املمثل  هذا  اأن  حتى  امل�شرف!  اأدائه  على  لي�شكره 
الإيطاليني، وكلهم قالوا اأنهم اأحبوا اأين اأديت الدور بتحدٍّ واأنفة، وهكذا حتى اليوم عندما اأكون 
يف اإيطاليا فاإنني ل اأ�شتطيع اأن اأدفع �شيًكا واإقامتي هناك تكاد تكون جمانية«. حاز هذا املمثل على 
اأكرب جائزة  املجرمني هي  هوؤلء  من  التزكية  اعترب هذه  لكنه  الدور،  نف�س  الأو�شكار عن  جائزة 

وتقدير ملوهبته التمثيلية!
اأو يفهم ما تريد قوله، هذا هو الغر�س احلقيقي لكل قارئ  اأن جتد من يعرب عما بداخلك متاًما 
لالأدب يف العامل. ولعل �شهرة )د�شتويف�شكي( الرو�شي ل تنبع من متعة رواياته املعقدة بقدر ما 
تنبع من قدرته الفائقة على و�شف احلالة النف�شية لأ�شخا�س رواياته، ت�شعر اأن هذا الأديب ي�شل 
الأدبي  بعمله  اإطالقها على من يعجبون  الأمريكيني  النقاد  يف�شل  التي  الكلمة  بالفعل، وهي  اإليك 

!»He gets you« :فيقولون عنه
احلني  بني  تزورنا  التي  املتداخلة  املعقدة  امل�شاعر  من  جمموعة  احلالة!  هذه  على  ُخلقنا  لقد 
والآخر. القليل مّنا يجيدون التعبري عّما بداخلنا وهوؤلء ي�شريون اأدباء، والقليل مّنا يجيدون دمج 
يجيدون  مّنا  والقليل  فال�شفة،  ي�شريون  وهوؤلء  حولهم  من  احلياة  بطبيعة  ال�شعورّية  احلالة  هذه 
فهم هذه امل�شاعر وحتليلها وتفكيكها وهوؤلء ي�شريون علماء واأطباء نف�س، والقليل مّنا ل يجيد اأن 
ي�شيطر على هذه احلالة املتداخلة ول يقدر على اأن يكبح جماح عقله ال�شابح يف امللكوت، وهوؤلء 

على الأرجح هم نزلء الآن يف اأحد مراكز العالج النف�شي!
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على اأن اأكرث النا�س ل يهتمون بهذه الرفاهية! ول يكون لديهم الوقت اأو الفراغ النف�شي الكايف 
النف�شي الذي يعرتيهم، هوؤلء هم الذين يجرون خلف لقمة العي�س يف جد  للبحث عن الطنني 
نظرة  ال�شابقة  الأربعة  لالأ�شناف  ينظر هوؤلء  الكفاف، حينها  اإل  دنياهم  يريدون من  واإ�شرار ول 
ا�شتخفاف، بالتاأكيد هم يفكرون اأن اأمهات هوؤلء تنفق عليهم فيجل�شون طوال اليوم لياأكلوا اللحم 

ويق�شوا وقتهم يف الهراء!
اأنواع هذه  ا يف  اأي�شً النف�شية فقط، ولكن  لي�س يف ترجمة حالتهم  الب�شر  هذا الختالف بني 
احلالت! لذلك اأجهد علماء النف�س اأنف�شهم يف ت�شنيف �شخ�شيات الب�شر. خرجت نظريات توؤكد 
على الت�شنيف البيولوجي لطرائق التفكري! فقالوا لك اأنك تفكر بعقالنية لأن ن�شف خمك الأي�شر 
بتلقائية وحترر لأن الن�شف الأمين هو الأقوى! وهذا هو ال�شبب  اأن�شط من الأمين وزميلك يفكر 
يف كونك ل ت�شتطيع اأن تنام لأنك مل حت�شم اأمرك بعد يف عدد ال�شاعات الكافية لك يف النوم كي 
ا ولكن لأنه  ميكنك اأن توا�شل عملك يف الغد بجد ون�شاط، بينما �شديقك ل ي�شتطيع اأن ينام اأي�شً

يريد بالفعل وبدون �شبب وا�شح اأن يتاأكد من )الويكيبديا( اإن كانت البطاريق لديها ركبة اأم ل!
هناك نظريات اأخرى ت�شّر على اأن البيولوجيا ل تتحكم يف اختالف الطبائع اإطالًقا واإمنا البيئة 
هي العامل املوؤثر احلقيقي على تلكم الختالفات، حينها ميكننا اأن نق�ّشم الب�شر اإىل اأربعة اأق�شام، اأو 
ثمانية، اأو �شتة ع�شر.. اإلخ. وهكذا تتواىل النظريات التي حتاول الإم�شاك بت�شنيف منا�شب للب�شر، 
اأنه مهما كرّثنا من عدد  النهاية ندرك  فاإننا يف  النظرية الأ�شوب والأكمل فيها،  النظر عن  وبغ�س 
الت�شنيفات، يبقى الب�شر اأكرث تعقيًدا وتنوًعا من اأن ت�شتطيع اإحاطته بعدد معني من الأنواع، نحن  
-وعلى امل�شتوى النف�شي الوجداين - خمتلفون جًدا! وهذا لأنه بب�شاطة كل منا ميلك عاملًا كاماًل 

بداخل راأ�شه، يعرفه وياألفه ول يتخيل له اأي عامل اآخر!
منهم  اإىل كل واحد  بحديث واحد وي�شل  مع هوؤلء جميًعا  تتحدث  اأن  منك  املطلوب  الآن 

و�شوًل كاماًل، لي�شعر اأن هذا احلديث موجه له هو دون باقي الب�شر. هل تقدر؟! 
اهلل ▐ بالطبع يقدر. والأ�شلوب القراآين منا�شب متاًما لالإجابة عن اأ�شئلتك الوجودّية.

تعالوا نتحدث عن ع�شرة اأمثلة فقط كي نفهم هذا.

1 - الماّدية والتجريدّية:
اأظن اأن اأطوار عمر الإن�شان من الطفولة لل�شباب لل�شيخوخة متر على مراحل خمتلفة من مقادير 
ون�شب متفاوتة من تركيب الطبيعة املادية والتجريدّية فيه. يف الأطفال مثاًل جند اأن طبيعتهم املادية 
مهزومة ومتهالكة اأمام العاطفة، لذلك ل يرى اأي طفل اأنه يكذب على اأبويه حني يخربهم اأن له 
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�شديق يدعى )بهلول( وله اأربعة عيون وثالثة اأرجل ويعي�س معه يف نف�س الغرفة ولكن ل يظهر اإل 
له، هو يف الواقع ل يكذب فعاًل، هو تخّيل وجوده، وكان هذا يف نظره �شبًبا كافًيا جًدا لأن يوؤمن 
اأنه موجود بالفعل. يف املقابل يواجه اأزمة يف فهم ملاذا والده حزين ومكتئب لأنه لي�س معه مال 

كاٍف لالإنفاق. ما امل�شكلة األ يكون مع والده مال طاملا هم يحبون بع�شهم البع�س؟!
يف مرحلة ال�شباب والكهولة يغلب الظهري املادي اأكرث ومي�شك هو بزمام الأمور ويردف اأخاه 
التجريدي خلفه، لذلك فالعمل والإنتاج اأهم بالطبع من زيارة الأهل والطمئنان على الأقارب، 
اأن �شحكة  اأن يالحظ  له  اأيامه بالكتئاب لأن راتبه �شئيل فال يت�شنى  اأن يف�شد  ا ميكنه  اأي�شً ولذلك 

ولده الرفيعة بديعة بالفعل.
رمبا تكون اأكرث املراحل اتزانًا هي مرحلة ال�شيخوخة حيث ي�شري الرجل قادًرا على ال�شتمتاع 
تذكره  التي  ظهره  اآلم  اأبًدا  ين�شى  ل  لكنه  احلياة،  هذه  �شنن  يف  هدوء  يف  متاأماًل  فراغه  بوقت 

با�شتمرار بطبيعته املادية التي تنتمي اإىل هذا العامل. 
ئ مذهًبا فل�شفًيا جديًدا كل ب�شعة �شنوات! لقد كان  رمبا لهذا اعرتف )برتراند را�شل( اأنه يُن�شِ

-مثلنا جميًعا- يتاأرجح بني حالت �شعوره املختلفة.
ياأتي الن�س القراآين ليخاطب �شخ�شية الإن�شان املادي/جتريدّية ب�شكل متزامن مرتابط بديع! 
َن 

ْ
ل
َ
يَح َفَيْظل  يُْسِكِن الرِّ

ْ
ِم ۞ إِْن يََشأ

َ
ْعل

َ ْ
َْحِر َكل ََوارِ ِف الْ كما يقول مثاًل هلالج لج: ﴿َوِمْن آيَاتِِه الْ

ثرٍِي﴾ 
َ
َسُبوا َويَْعُف َعْن ك

َ
ْو يُوبِْقُهنَّ بَِما ك

َ
وٍر ۞ أ

ُ
 َصبَّاٍر َشك

ِّ
يَاٍت لُِك

َ
َرَواكَِد َعَ َظْهرِهِ إِنَّ ِف َذلَِك ل

طريف  تعرب  جعلك  ما  هو  الريح  بفعل  ال�شفن  جريان  اأن  يف  تفكر  الآية  جعلتك   .)34-  32 )الشورى 

الآن!  فيها  تفكر  متاًما  املادية  الفيزيائية  القوانني  من  قائمة كبرية  هناك  اأمان و�شرعة،  الأطل�شي يف 
م�شاوية!  ماء  اأزاح كمية  قد  لأنه  الثقل على ظهره  يتحمل كل هذا  املاء  الذي جعل  الطفو  قانون 
قانون اجلاذبية الذي جعله ي�شتقر على ظهره اأ�شاًل بدًل من اأن يتابع رحلته اإىل )الأمتو�شفري(! قانون 
احلركة، ودوران الرياح بفعل اختالف املناطق املناخية، والق�شور الذاتي، والديناميكا احلرارية، 

وبقاء الطاقة.. اإلخ
املتوازن،  الكون  تعظيم قدرته على خلق كل هذا  بتعظيم اهلل عز وجل،  اأنت حينها �شعرت 
تعظيم ربوبيته الذي جعل الطبيعة تنحني رغًما عنها بالقوانني التي افرت�شها خالقها عليها، وتعظيم 

حكمته حني خلق الأ�شياء فاأحب اأن يجعل لكل �شيء منها �شبًبا!
اأن اهلل الذي خلق هذه الأ�شياء واأجرى  تنّبه اجلزء العاطفي بداخلك  تنتهي الآيات  اأن  وقبل 
اأن يُجِري عليها  اأو  اأو عك�شها،  القوانني وتعطيلها  اإيقاف كل هذه  القوانني، قادر متاًما على  هذه 
لئحة اأخرى من القوانني التي لن تكون يف �شاحلك. فتظل راكًدا على ظهر البحر، اأو تغرق اإىل 

القاع ب�شبب ذنوبك التي ما تبت منها ول ا�شتغفرت.
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اأنت حينها �شعرت باخلوف من اهلل ▐، �شعرت بالرهبة من مقامه، �شعرت باإجالل 
عظمته، �شعرت بالمتنان وال�شكر لالإله احلليم الذي يعلم ما فعلَته البارحة وبرغم ذلك جعلك متّر 

ب�شالم.
لقد مت الأمر بنجاح اإذن! مت حث هذا الإن�شان على التفكري با�شتخدام �شّقي طبيعته املختلفني 
بعد اأن تعلما اأخرًيا يف ظل الن�س القراآين كيف يفكرا معاً لي�شال اإىل نف�س النتيجة: الفتقار اإىل اهلل!

2 - فقط، انظر بجانبك:
ل توجد اإعالنات تليفزيونية ل�شيارة الـ )لمبورجيني(، وذلك لأن هوؤلء الذين ي�شتطيعون اأن 
يتحملوا ثمنها ل يجل�شون اأمام التلفاز! واأما لو �شاألت، فكيف يقومون بالدعاية ملنتجهم، فدعني 

اأ�شاألك: وهل حتتاج الالمبورجيني اإىل الدعاية؟
وباملثل، تفتخر �شركات اأخرى مثل �شركة )رولز روي�س( لل�شيارات و�شركة )زارا( للمالب�س 
ا! ومن ثّم ل تقوم  اأنهم قد و�شلوا اإىل مرحلة �شهرة وموثوقّية ل يحتاجون معها اإىل الدعاية اأي�شً
باأن ي�شرتي من  اأن يقنعه اأحد  باأي دعاية ملنتجاتها، مبنطق: ومن الذي يحتاج اإىل  هذه ال�شركات 

)زارا(؟! 
فكرُت يف هذا حني لحظت اأن اهلل ▐ قد اأنزل القراآن على البدوي العربي القابع 
يف �شحرائه فلم يقل له: لعلمك هناك جمرة وهناك ذّرة، ولكنك ل تدري! هناك عامل خفي متاًما 

عنك، هناك معجزات يف اخللق ل ميكنك اأن تتخيلها!
ل، ل يحتاج الإله حني يتكلم اإىل هذا! ي�شتطيع اأن يبهر هذا العربي متاًما من واقع �شحرائه 
واأنعامه وخيامه، ل يحتاج اإىل اأن ينظر اإىل ما وراء زمنه وكاأنه ل توجد معجزات كافية يف زمنه! 
ل يحتاج اإىل اأن يقّدر قدرة اهلل يف خملوقات بعيدة متاًما عنه مكانًا وزمانًا، وكاأن ما خلقه اهلل من 

حوله غري كاٍف!
اأمًرا  ال�شماء  من  �شهاب  �شقوط  نرى  النعم.  على  يعتادون  كما  املعجزات  على  النا�س  يعتاد 
مثرًيا، ولكننا ل نلحظ اأن بقاء القمر يف �شفحة ال�شماء دائًما هو اأ�شد اإثارة! لذلك جتد الكثري من 
عبارات القراآن تذكرنا بالآيات املعتادة: ال�شم�س، القمر، الليل، النهار، ماء املطر، تربة الأر�س، اأو 

جمال ُحمرة طلع النخيل!
 

َ
 َيْنُظُروَن إِل

َ
ل
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ف
َ
لذلك كان ما قاله اهلل هلالج لج لهذا العربي القدمي: فقط، انظر بجانبك! ﴿أ
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وحني اأراد اهلل هلالج لج اأن يجعله يعترب مبن �شبقه مل يق�س عليه الق�ش�س التي ل ندري عنها 
�شيًئا واخلا�شة بالأنبياء الذين اأر�شلوا اإىل اأ�شرتاليا اأو النبي الذي بُِعَث يف الهنود احلمر. بل حّدثه 
عن القوم الذين كانوا ي�شكنون امل�شاكن التي ي�شكنها الآن، الذين تبلغ ديارهم م�شافة عدة اأيام من 
ْجَِعَي 

َ
أ ُه 

َ
ْهل

َ
وَأ َّْيَناهُ 

َ
 ن

ْ
إِذ  ۞ ُمْرَسلَِي 

ْ
ال ِمَن 

َ
ل وًطا 

ُ
ل اأ�شفاره: ﴿َوإِنَّ  اآثارهم يف  داره، الذين مير على 

ْيِل 
َّ
ْيِهْم ُمْصبِِحَي ۞ َوبِالل

َ
وَن َعل َُمرُّ

َ
ََخِريَن ۞ َوإِنَُّكْم ل

ْ
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ْ
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۞ إِل
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َ
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َ
َ ل ْنُفَسُهْم َوتَبَيَّ

َ
ُموا أ

َ
ِيَن َظل

َّ
ْنُتْم ِف َمَساِكِن ال

َ
وَن﴾ )الصافات 133 -138(. ﴿َوَسك

ُ
 َتْعِقل

َ
ل

َ
ف
َ
أ

ْمَثاَل﴾ )اإبراهيم 45(.
َ ْ
ُكُم ال

َ
ْبَنا ل َنا بِِهْم َوَضَ

ْ
َفَعل

 ملاذا؟؟ 
لأن الإله ل يحتاج اإىل اأن يتفاخر مبا ل يعلمه هذا الأعرابي ول يبلغ عقله. بل كل خلقه معجز، 

ه مبكية! فقط، انظر بجانبك! كل عقابه �شديد، كل �شننه ما�شية، كل ِعرَبِ

3 - الرمزّية:
جّرب اأن تبحث يف اأي حمرك بحثي عن �شورة بعنوان )work(، �شتظهر لك اآلف ال�شور. 
ولأن خوارزمّية البحث تق�شي باأن تاأتيك النتائج بكل ال�شور املتعلقة بالكلمة املبحوث عنها، فاإنك 
�شتجد هذه ال�شور خمتلفة جًدا ومتباينة. قد جتد مكتب عمل، اأو جمموعة من الأ�شخا�س ميثلون 
�شركاء العمل، اأو �شاب يبت�شم ب�شماجة وميّثل زميل العمل، اأو ورقة عليها خطة عمل، اأو اإ�شراب 

قام به جمموعة من الأ�شخا�س احتجاًجا على قواعد العمل..اإلخ
 ،)work symbol( بعنوان  �شورة  عن  البحثي  املحرك  نف�س  يف  تبحث  اأن  بعدها  جّرب 
�شتظهر لك �شور اأقل بكثري يف العدد ويف التباين، معظم هذه ال�شور �شتكون �شورة اأيقونّية متثل 
ا بال وجه يلب�س قبعة عمل واقية، اأو مي�شك حقيبة، اأو جتد �شورة تر�شني متقاطعني، اأو لفتة  �شخ�شً

الطريق التي تقول احذر منطقة عمل.. اإلخ
الرمزّية تقوم باختزال املعنى يف اأقل حجم ممكن، تعطيك ال�شورة التي ت�شلح مبفردها على 

اإي�شال املعنى املطلوب، وتنجح يف اإ�شعارك بكل التجريديات واملفردات التي تقبع خلفها. 
ولأننا اعتدنا مع�شر الب�شر على ال�شعور بهذه الرمزّية وفهمها يف حياتنا اليومية، ولأننا نفهمها 
اأ�شرع ونتفق عليها اأكرث، جتد القراآن يحوي عدًدا ل باأ�س به من ال�شور الرمزّية التي جتدها تعرب عن 

الكثري من الكلمات واملعاين يف �شورة �شغرية.
نَا 

ْ
َما بََدأ

َ
ُتِب ك

ُ
ك

ْ
ِجلِّ لِل َطيِّ السِّ

َ
َماَء ك على �شبيل املثال اقراأ قول اهلل هلالج لج: ﴿يَْوَم َنْطوِي السَّ

طوكيو  وم�شانع  نيويورك  �شحاب  ناطحات  تخّيلت  اأنك  ل بد   .)104 )األنبياء  نُِعيُدهُ﴾  ٍق 
ْ
َخل َل  وَّ

َ
أ
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ُدّمرت!  اأن  بعد  تُطوى  املادية احلالية، وهي  وجامعات هارفارد وكامربيدج وكل رموز احل�شارة 
وال�شيارة  اآلف،  ال�شبعة  ذا  الذكي  والهاتف  تفتنك،  تكاد  التي  اجلميلة  املراأة  تخّيلت  اأنك  ل بد 
الفارهة التي جت�ّشد حلم حياتك وهي يتم طّيها! ل بد اأنك تخيلت الأحقاد وال�شغائن واخلالفات 
والتكرب والغرور والكذب واخليانة وهي يتم طيها! ل بد اأنك تخيلت التعب واحلزن والأمل وابتالء 

الدنيا وحرقة فوات لذة املع�شية وم�شقة الطاعة وهي يتم طيها!
�شورة رمزّية تعني اأن احلياة باأكملها �شارت ما�شًيا متهالًكا، انتهى من دون رجعة، وانتهت 

معه الكثري من الأ�شياء التي تعد الآن هامة، ولكنك تعلم كقارئ للقراآن اأنه �شيتم طّيها!
َهِشيِم 

َ
َكنُوا ك

َ
ْيِهْم َصْيَحًة َواِحَدةً ف

َ
َنا َعل

ْ
ْرَسل

َ
خذ عندك مثاًل اآخر، يف قول اهلل هلالج لج: ﴿إِنَّا أ

ُمْحَتِظِر﴾ )القمر 31(. يتكلم اهلل ▐ عن احلال التي �شار عليها قوم ثمود بعد ما اأنزل اهلل 
ْ
ال

عليهم العذاب. �شاروا مثل بقايا احل�شائ�س اجلافة التي ته�شمت من ده�س اأقدام الراعي لها حني 
احتظر ما�شيته يف املكان! �شورة رمزّية فائقة اجلمال جتعلك يف كل مرة تدو�س فيها على ح�شائ�س 

جافة اأن تتذكر ثمود الذين جابوا ال�شخر بالواد!
ْيَف يَُوارِي 

َ
ْرِض لرُِيِيَُه ك

َ ْ
كمثال ثالث، تاأمل قول اهلل هلالج لج: ﴿َفَبَعَث اهلل ُغَرابًا َيْبَحُث ِف ال

ْصَبَح ِمَن الَّاِدِمَي 
َ
أ
َ
ِخ ف

َ
َة أ

َ
َوارَِي َسْوأ

ُ
أ
َ
ُغَراِب ف

ْ
وَن ِمْثَل َهَذا ال

ُ
ك

َ
ْن أ

َ
َعَجْزُت أ

َ
َتا أ

َ
اَل يَا َوْيل

َ
ِخيِه ق

َ
َة أ

َ
َسْوأ

نََّما 
َ
أ

َ
ك

َ
ْرِض ف

َ ْ
َساٍد ِف ال

َ
ْو ف

َ
َتَل َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس أ

َ
نَُّه َمْن ق

َ
ائِيَل أ َتبَْنا َعَ بَِن إِْسَ

َ
ْجِل َذلَِك ك

َ
۞ ِمْن أ

ْحَيا الَّاَس َجِيًعا﴾ )املائدة 31 -32(. 
َ
نََّما أ

َ
أ

َ
ك

َ
ْحَياَها ف

َ
َتَل الَّاَس َجِيًعا َوَمْن أ

َ
ق

ل حتاول اإقناعي اأن عقلك الآن ل يحوي �شورة ابن اآدم امل�شجى على الأر�س بدمائه وبجانبه 
اأخيه يبكي على �شخرة مغطًيا وجهه يف ندم، ثم يقوم ويحاول اأن يقّلد الغراب يف دفنه لأول قتيل 
يف تاريخ الب�شرّية، بينما تتجلى يف الأفق الآية الكرمية التي تخربك اأن من قتل نف�ًشا فكاأمنا قتل كل 
النا�س! هذه �شورة ذهنّية رمزّية قوّية للغاية، اختزلت عدة �شفحات يف علوم النف�س والجتماع 

والقيم، ت�شّربها ذهنك ب�شهولة وي�شر حينما تكلم الإله!

4 - كما يحب أن يقولها:
هناك ق�شة قدمية لرجل اّدعى اأنه يقراأ عقول النا�س ويعرف ما الذي يفكرون به، نظر له النا�س 
من حوله بريبة و�شك ثم قال له اأحدهم: اإذن اأخربين لو كنت �شادًقا فيَم اأفكر الآن. قال له: تفكر 

اأين حمتال!
هذا رجل ل يقراأ عقول النا�س ولكنه عبقري بالتاأكيد! ذّكرين بنبوءات )حظك اليوم( املثرية 
للغثيان التي تخربك اأنك برج )اجلدي( لذلك عليك اأن تتوقع اليوم )خرًبا �شعيًدا ولكن ي�شيبك 

ب للنشر والتوزيع
كت
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بالتوتر(. بينما زوجتك برج )القو�س( فعليها اأن حتذر من )ا�شتغالل اأدعياء املحبة املحيطني بها(. 
�شتجد يف النهاية اأن هذا وذاك ينطبقان عليكما مًعا يف النهاية، واأنهما ينطبقان على كل �شيء يف 
احلياة، هو نوع من ال�شرك باهلل الذي وحده يعلم ما يف الغيوب، و�شرب من �شروب الحتيال 
ال�شخيف الذي ي�شتحقه كل من يظن اأن كرات غازّية عمالقة متناثرة يف الف�شاء تتحكم مب�شريه 

على الأر�س!
بَِذاِت  َعلِيٌم  ﴿إِنَُّه  باإن�شائك.  قام  اإنه كلمة من  اإذ  يقروؤك.  بالفعل  فاإنه  القراآن  ولكن يف حالة 

َبرُِي﴾ )امللك 13 -14(. ِطيُف الْ
َّ
َق َوُهَو الل

َ
ُم َمْن َخل

َ
 َيْعل

َ
ل

َ
ُدورِ ۞ أ الصُّ

حني تراقب الكثري من الإعجابات على تعليٍق ما على اأحد مواقع التوا�شل الجتماعي، فاأنت 
حينها تعا�شر خربة ب�شرّية �شهرية ا�شمها الكودّي: )كانت على طرف ل�شاين(، اأن جتد من يقول ما 

توّد قوله كما تريد اأن تقوله! بل واأحيانًا كثرية اأف�شل حتى مما كنت �شتقوله.
َنا 

ُ
َفُتْهلِك

َ
يًَّة ِمْن َبْعِدِهْم أ نَّا ُذرِّ

ُ
ْبُل َوك

َ
َك آبَاُؤنَا ِمْن ق ْشَ

َ
وا إِنََّما أ

ُ
ْو َتُقول

َ
يف قول اهلل هلالج لج: ﴿أ

وَن﴾ )األعراف 173(. يتحدث اهلل ▐ عن ال�شبهة التي �شريددها بنو اآدم يوم 
ُ
ُمْبِطل

ْ
بَِما َفَعَل ال

اآباوؤنا هم  ال�شرك،  ُوِلدنا على  لقد  �شيقولون  امليثاق، كانوا  اأخذ اهلل عليهم  القيامة لو مل يكن قد 
املخطئون ولي�س نحن! 

ت�شعر اأنه مل يكن �شيخطر على ذهنهم اأن ي�شيغوها بهذه ال�شيغة، هذه �شياغة ممتازة جًدا، كما 
يريد الكافر �شاحب هذه ال�شبهة اأن يقولها متاًما. ثم تُفاجاأ باأن هذه ال�شبهة ذات ال�شياغة املمتازة 
لي�شت فقط مردودة يوم القيامة، ولكنها مردودة يف الدنيا ويف الكتاب الذي بني يديك نف�شه، 
اأي اأنها اأف�شل ما ميكنهم قوله من �شبهات، وهي خائبة متاًما ول ت�شمد اأمام حجة اهلل القائمة عليهم!

َربََّنا   ۞ َي 
ِّ
ْوًما َضال

َ
نَّا ق

ُ
ْيَنا ِشْقَوُتَنا َوك

َ
َبْت َعل

َ
﴿َربََّنا َغل وعند العذاب والعياذ باهلل يقولون: 

إِنَّا َظالُِموَن﴾ )املؤمنون 106 -107(. من جديد، كما يوّد اأي واحد منهم اأن 
َ
ف إِْن ُعْدنَا 

َ
ِمْنَها ف ْخرِْجَنا 

َ
أ

بـ )غ�شًبا عني( و  للنا�س  اأن يعتذر  اأنه كب�شري اعتاد طوال حياته  يقولها، هذا هو متاًما ما يتخيل 
)اأنا اآ�شف لن اأعود( �شتكون هذه اجلملة بهذه ال�شياغة متاًما ما يوّد قوله! ولكنه يتح�ّشر ويخاف 
ُموِن﴾ )املؤمنون 108(! خيبة 

ِّ
 تَُكل

َ
ويتوجع لو علم اأن رد اهلل عليه حينها �شيكون: ﴿اْخَسُئوا فِيَها َول

الدنيا  يف  اأنك  اأنت  تتذكر  حينها  نتيجة.  باأي  تاأِت  مل  حججه  اأف�شل  اأن  يعلم  حني  الكاملة  الأمل 
مرتوك للعمل والختيار، بينما يوم القيامة ل يوجد اإل احل�شاب على ما �شبق تقدميه من العمل، كما 
 ُهْم يُْسَتْعَتُبوَن﴾ )النحل 84(. !

َ
يَن َكَفُروا َول ِ

َّ
 يُْؤَذُن لذِل

َ
يقول اهلل هلالج لج عن ذلك اليوم اأنه: ﴿ل

ب للنشر والتوزيع
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5 - األجزاء الصغيرة:
من �شمن  القي�س  امروؤ  معّلقة  اأن  على  العرب،  �شعراء  قاله  ما  اأبلغ  هو  ما  ال�شعب حتديد  من 

املر�ّشحات لذلك بالتاأكيد، تلك التي تبداأ بالبيت ال�شهري:
قفا نبِك من ذكرى حبيٍب ومنزِل.. ب�شقط اللوى بني الدخول فحْومِل..

كانت  الذي  للبيت  التف�شيلي  العنوان  يحفظ  كان  اإذا  مبنطق:  بحبيبته،  هام حًبا  قد  هذا رجل 
ت�شكنه، فما بالك مبا هو اأهم من ذلك واأعظم؟!

لنب  الدكتوراه يف  ر  يح�شّ له: )فالن  يقال  مّنا حني  واحد  ويعرفه كل  لدينا  املنطق  هذا  ي�شيع 
الع�شفور(. فما دام يعرف يف لنب الع�شفور فال بد اأنه يعرف اإذن كل �شيء!

الب�شري  املجال خليالنا  فاإنه ل �شك يرتك  ال�شغرية  الأجزاء  مثل هذه  القراآن عن  حني يحدثنا 
-وما اأو�شع اخليال- لتخّيل ما اأكرب منه من الأجزاء. وما خفي كان اأعظم.

َعلِيُم﴾ )األنعام 13(. وهو 
ْ
ِميُع ال ْيِل َوالََّهارِ َوُهَو السَّ

َّ
ُ َما َسَكَن ِف الل

َ
مثاًل يقول اهلل هلالج لج: ﴿َول

هنا يوّجه فكرك اإىل امتالك اهلل واإحاطته لتلك الأ�شياء ال�شاكنة اخلفية ال�شغرية يف الليل، مثل دبيب 
الياب�س يف غابة مهملة على حدود  ال�شجر  اأوراق  اأو حفيف  ال�شحراء،  النمل على رمال  اأقدام 

�شيربيا. فما بالك بامتالكه ملا يتحرك يف و�شح النهار، ملا هو اأظهر لأعيننا ووعينا؟!
ِْمُل  تَ َوَما  َماِمَها 

ْ
ك

َ
أ ِمْن  َثَمَراٍت  ِمْن  ُْرُج  تَ َوَما  اَعِة  السَّ ُم 

ْ
ِعل يَُردُّ  ِْه  هلالج لج: ﴿إِلَ اهلل  ويقول 

ِمِه﴾ )فصلت 47(. حينها ل تت�شاءل عّما هو اأكرب من ذلك، تقلبات الأمم، 
ْ
 بِِعل

َّ
 تََضُع إِل

َ
ْنَث َول

ُ
أ ِمْن 

ونزوات الأفراد، وغلبات ال�شهوات، وت�شرعات الليل. كل ذلك كان اأظهر واأ�شهل يف اأن يعمله 
اهلل ▐ من علمه لتلك الثمرات التي تخرج من ق�شرتها!

﴿َوالِِّي  هلالج لج:  اهلل  قول  ت�شمع  فحني  اخلالق،  من  والتكّرم  والف�شل  الإنعام  جمال  ويف 
ْيُتوِن﴾ )التني 1(. تفكر يف كرم اهلل ▐ الذي يذكرك بف�شله يف خلق هذا النبات الب�شيط  َوالزَّ
وتلك الفاكهة ال�شغرية حلوة املذاق والتي لو مل تكن موجودة ملا اأّثر ذلك على حياتك املادية ول 
وجودك يف �شيء. ولكن مّن اهلل عليك بها لأنه هو الأكرم الذي يعطي ب�شبب وبال �شبب، يعطي 
من ي�شتحق ومن ل ي�شتحق، يعطيك ما حتتاجه وما ل حتتاجه! حينها تتذكر كرم اهلل ▐ يف 

ما هو اأكرب من التني ومن الزيتون. وهذا كثري ل يح�شى!
اأجزاء �شغرية نبهك القراآن اإليها لتنظر اإىل ال�شورة الأكرب والأ�شمل من باب الأوىل، حينها 
ي�شل لك اجلواب يف نف�شك ب�شكل اأ�شخم بكثري مما قيل يف اللفظ بالفعل! وت�شل اإىل اجلواب عن 

�شوؤالك ب�شكل اأو�شح مما كان يبدو ظاهًرا على هذه الآية اأو تلك!

ب للنشر والتوزيع
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6 - مقياس الواقع:

يف اللحظات التي ت�شتيقظ فيها من نومك يف ال�شباح متّر مبرحلة من حياتك اأحب اأن اأ�شميها: 
)الَدْهَولة(! اأنت ل تعلم من اأنت ول ما اأنت؟ هل اأنا جزء منف�شل عن ال�شرير الذي اأنام عليه؟؟ 
نعم بداأت اأتذكر، اأنا كائن م�شتقل له وجود منف�شل! ثم من هي هذه املراأة التي توقظك والتي مل 

ترها من قبل يف حياتك؟ هي ت�شّر على اأنها اأمك منذ فرتة ل باأ�س بها من الزمن! 
تنظر لها بعينني حمراوين كالبنجر حماوًل اأن تتذكر ما كانت خطة )تيمور لنك( يف حماربة 
)دارث فيدر( على ظهر )الفيل دامبو( قبل اأن تدرك اأن هذا كله حلم متخّلف، واأن هذه هي اأمك 
بالفعل! وتبداأ حوا�شك كلها يف العودة ببطء لتدرك اأنك حتتاج اإىل ملء معدتك واإفراغ مثانتك 

ومّط ع�شالتك!
غري  هالمية  حالة  يف  كنت  اأنت  هذه.  )الَدْهَولَة(  ظاهرة  نحلل  تعال  الإفطار،  مائدة  على 
مفهومة، عامل الأحالم وال�شبات النومي الذي هو انقطاع بحق عن احلياة التي اعتدناها. طوال 
حياتي كنت اأ�شخر من ُكّتاب الروايات الذين يجعلون بطل روايتهم يحاول التاأكد اإن كان هو يف 
حلم اأم حقيقة، وي�شّيع الأحمق ن�شف الرواية يف حماولة التفكري يف هذا اللغز بينما ل اأحد يخلط 

يف يقظته بني احلقيقة واحللم حًقا اإل لو كان م�شابًا بـ Delirium كامل!
اأن هذا كله حقيقي  لتدرك  بنف�شك  باملوجودات كلها حولك وت�شعر  ت�شعر  اأنت يف واقعك 
متاًما، وهو الفرق بني احلالة التي اأنت فيها الآن ت�شتمتع باأكل لقيمات البي�س املقلّي وبني احلالة التي 

كنت فيها تطري فوق فيل مكتنز كبري الأذنني لت�شارك يف حرب النجوم.
املر�س  بني  واليقظة،  احللم  بني  تف�شل  جتعلك  متاًما  مميزة  الآن  تَخرُبُها  التي  الواقعية  احلالة 

وال�شحة. هي الأ�شا�س الواقعي الذي تقي�س عليه كل ما �شواه اإن كان واقعًيا اأم ل.
ْرِض إِنَُّه 

َ ْ
َماءِ َوال َوَربِّ السَّ

َ
فالقراآن كما اعتدنا يفهمك وتفهمه حني يقول اهلل ▐: ﴿ف

فيه،  �شك  الآخرة، ل  احلياة  به من  نعدكم  ما  اأن  اأي  )الذرايات 23(.  َتْنِطُقوَن﴾  نَُّكْم 
َ
أ َما  ِمْثَل  َقٌّ  لَ

�شيكون الأمر حقيقًيا متاًما وواقعًيا ب�شدة كمثل يقينكم يف اأنكم تنطقون الآن وتتكلمون! كمثل ثقتكم 
يف حوا�شكم التي ت�شعركم باأنكم موجودون يف هذا العامل. األي�شت هذه اللغة التي نتحدث بها؟ 

األي�س هذا هو الذي نقي�س عليه واقعّية الأمور؟

ب للنشر والتوزيع
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7 - البالغة اليت ننتظرها:
ل يوجد من يعّقد الفن مثل هوؤلء الذين يحاولون تقعيده! مثاًل حني ت�شاهد لوحة جميلة مريحة 
للعني والأع�شاب، فهذا منظر جميل، لقد �شنعها الفنان ليبهجني وح�شل على مبتغاه، وانتهت 
الق�شة عند هذا احلد، ت�شبحون على خري. لكن ي�شر واحد من هوؤلء على اأن يذكرك باأن هذه 
اللوحة ُر�ِشَمت يف الع�شر كذا والذي كان ل يوؤمن بـ كذا. لذلك فهي تعرب عن بالبالبالبال. اأكاد 
اأجزم اأن ذلك الذي ر�شمها مل يكن يعلم كل ذلك، لقد ر�شمها من اأجل اأن يبيعها ليطعم اأولده، 
وهذه البقعة ل متثل اإميانه بالبوهيمية واإمنا كانت بقعة زيت من بقايا البطاط�س اأيها البائ�س! من ف�شلك 
دعنا ن�شتمتع بهدوء، لقد عّقدمت احلياة باأكملها، وترف�شون اأن ترتكوا لنا بقعة واحدة هادئة ب�شيطة.
باملثل ل اأذكر اأين ا�شتمتعت اأبًدا بدرو�س )تاريخ الأدب( يف الثانوية العامة، �شعر )البحرتي( 
رائع حني تقروؤه عل فرا�شك يف ليلة ممطرة، لكنه يتحول اإىل كتلة من التعا�شة يف راأيي حني يندمج 
ق�شيدة و�شف  اآثارها يف  اأثرت عليه وتظهر  التي  ال�شيا�شية  العبا�شية وال�شراعات  الدولة  بتاريخ 

الربيع. ملاذا تكرهني؟!
مثلما كان )علي عزت بيجوفيت�س( يقول: »لو قراأنا �شرًحا للوحة، �شنالحظ مفارقة غريبة: �شرح 
معقد وعقالين للغاية يف مقابل ب�شاطة اللوحة و�شذاجتها اأحيانًا. ل ميكن تف�شري اأي لوحة، والطريقة 

الوحيدة لفهم اأي لوحة هي اأن ن�شاهدها«.
علوم  بالطبع  هي  التاريخي،  الأدبي  النقد  ول  للفّن،  الأكادميّية  الدرا�شة  قيمة  اأُقّلل  ل  بالطبع 
حمرتمة ولها مريدوها، ولكن من منظوري اأنا ال�شخ�شي ل اأ�شتمتع بهما قدر ا�شتمتاعي بالفن اأو 
بالأدب نف�شه! ولرمبا ال�شبب الوحيد الذي يجعلني كذلك هو اأنني غري خبري بهذه الأمور، فاملرء 

عدو ما يجهل، ول اأرى �شبًبا يجعل هذا ل ينطبق علّي.
الفن �شعبي يف قاعدة جماهريه، يفهمه اجلميع. و)احلد الأدنى( من تذّوق البالغة قد ل يحتاج 
بال�شرورة اإىل �شاعر ول اإىل لغوي ول اإىل ف�شيح، وبالتاأكيد ل يحتاج اإىل موؤرخ اأو اأكادميي. 
البالغة خملوق يف الإن�شان جهاز ا�شتقبال لها يعرفها وهي قادمة ويه�ّس لها ويب�ّس، وترحل وهو 
قد مت اإطرابه واإنعا�شه. ورمبا لهذا اعتاد ال�شعراء اأن يحتلوا اجلهاز الإعالمي كله بني العامة من النا�س 
يف الع�شور الو�شطى والقدمية، انح�شر هذا الدور الآن عنهم وتخلوا عنه لالأفالم الهوليودية التي 

بالتاأكيد �شتتفوق عليهم يف �شحر موؤثراتها الآخذة.
البالغية  والت�شبيهات  والتاأخري  والتقدمي  والق�شر  والخت�شار  واجلنا�س  البديعية  املح�شنات 
ا هوؤلء الذين يع�شقونها من دون اأن يعلموا اأن  وال�شور والقوايف يع�شقها النا�س جميًعا، خ�شو�شً
ا�شمها املح�شنات البديعية! ميكنك اأن تخترب ذلك بالنظر اإىل الق�شائد والأغاين الهابطة التي ت�شتهر 

و�شط العوام لرتى اأنها مليئة بالقوايف، والتقطيعات املو�شيقية لالألفاظ!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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ولأن القراآن قد نزل ليخاطب النا�س على اختالف م�شاربهم، جتده اأبلغ ما يكون حتى يوافق 
 ۞ نَِّس 

ُ
ك

ْ
ال ََوارِ  الْ  ۞ ُنَِّس 

ْ
بِال ِسُم 

ْ
ق
ُ
أ  

َ
ل

َ
ذلك: ﴿ف يعلم  الذي خلقهم  البالغة، ولأن  لهذه  حبهم 

ْيِل َوَما َوَسَق 
َّ
َفِق ۞ َوالل ِسُم بِالشَّ

ْ
ق
ُ
 أ

َ
ل

َ
َس﴾ )التكوير 15 -18(. ﴿ف ْبِح إَِذا َتَنفَّ ْيِل إَِذا َعْسَعَس ۞ َوالصُّ

َّ
َوالل

ُبَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق﴾ )االنشقاق 16 -19(. 
َ
ك َتْ

َ
ََّسَق ۞ ل َقَمِر إَِذا ات

ْ
۞ َوال

التق�شيمات  لأن  اأو  ذلك،  اإىل  يحتاج  لأنه  بالغي  ب�شكل  بالقراآن   ▐ اهلل  يتكلم  مل 
املو�شيقية للعبارات تُغري من مدى ات�شاف كالم ما باحلق اأو الباطل! بل لأن هذا مما يوافق الطبيعة 
القراآن  بها   ▐ اهلل  اختار  التي  الطريقة  النا�س، وبنف�س  ▐ عليها  اهلل  التي خلق 
باللغة العربية حني نزل على العرب، هذا غري اأن البالغة من اأعمدة اللغة العربية باملنا�شبة، وهذه 

لغة عمالقة ال�شعر العربي الذين نزل القراآن يتحداهم

8 - قشعريرة متقّطعة:
لو كنت ت�شكن يف مدينة �شاحلية وكنت تقراأ هذا الكتاب يف وقت ال�شيف فعليك اأن تذهب 
ملاذا ل  الطائرة،  اإىل هذه  انظر  الورقّية.  بطائراتهم  يلعبون  الأطفال وهم  لرتاقب  الآن  البحر  اإىل 
ت�شقط على الأر�س؟! هذا لأن قوة الرياح ومقاومة الهواء كانا اأكرب يف حالتها من قوة اجلاذبية، 
بينما الرياح ل ت�شتطيع اأن حتمل ج�شدك ذا الثمانني كيلو جراًما بهذه ال�شهولة، يف حالتك فقوة 
وعلى  ال�شخاء،  بهذا  لي�شت  احلياة  لأن  �شاحلّية  مدينة  يف  ت�شكن  ل  بالطبع  لكنك  اأكرب.  اجلاذبية 

الأرجح تقراأ هذا الكالم يف ال�شتاء، لذلك ان�س كل �شيء قلته!
حني ن�شاهد املوجودات من حولنا يف احلياة نالحظ اأن ثبات هذه املوجودات اإمنا يكون بفعل 
التوازن بني قوتني خمتلفتني، الأر�س حتب اأن تطي�س لت�شطدم بالزهرة وتهلكنا جميًعا، لكن قوة 
ا حتب اأن حتت�شن املريخ  الطرد املركزية الناجتة عن دورانها حول ال�شم�س متنعها من ذلك، وهي اأي�شً
اأج�شادنا حتتفظ  فاإن كل خلية من  وباملثل  ت�شمح!  لها ل  ال�شم�س  اأن قوة جاذبية  اإل  اآن لآخر،  من 
مبقدار ثابت من املياه بداخلها يف احلالت الطبيعية لأن تركيز الأمالح بها متنا�شب ومتوازن مع 
الباطني  الطبيب  �شتزور  فاأنت  هذا  يف  اختالل  يحدث  حني  اأنه  اأعدك  خارجها،  الأمالح  تركيز 

قريًبا. عافاين اهلل واإياك من كل �شوء.
حني تقراأ القراآن فاإنك جتد تاأرجًحا دائًما يف حالتك ال�شعورّية بني الإح�شا�س بالتهديد والطمئنان. 
واجلمع بينهما ع�شري عموًما حني تتعامل مع واحد من الب�شر له �شفات ناق�شة فيغلب عليه اإما ال�شدة 
اأو اللني، اأما مع الإله فاإن رحمته كاملة وكذلك عزته، هو حليم اإىل اأق�شى درجة قد تتخيلها واأعلى 

من ذلك، واإن عذابه �شديد اإىل درجة ل يتحملها ب�شر!

ب للنشر والتوزيع
كت
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َِديِث  ْحَسَن الْ
َ
َل أ هذا التاأرجح ال�شعوري ي�شفه اهلل ▐ يف كتابه فيقول: ﴿اهلل نَزَّ

ِر 
ْ
ِذك  

َ
إِل وُبُهْم 

ُ
ل
ُ
َوق وُدُهْم 

ُ
ُجل تَلُِي  ُثمَّ  َربَُّهْم  َيَْشْوَن  ِيَن 

َّ
ال وُد 

ُ
ُجل ِمْنُه  َتْقَشِعرُّ  َمَثاِنَ  ُمتََشابًِها  كَِتابًا 

اهلل﴾ )الزمر 23(. 

اإن املوؤمن الكامل اإميانه يفرت�س اأن ي�شاب بق�شعريرة حني ي�شمع اآيات اهلل ▐ والتهديد 
الذي ميالأها، اإنها ق�شعريرة حقيقية كتلك التي ي�شاب بها جلدك حني يفاجئك قط مذعور يجري 
احلكيم حتى  الكتاب  اآيات  �شماع  تكمل  اأن  ما  لكن  �شاكن.  ليل  املظلم يف  بيتكم  فناء  نحوك يف 
يتم ا�شتبدال هذه الق�شعريرة بلني كامل واطمئنان نف�شي هادئ كذلك الذي ت�شعر به مع ن�شمات 
ال�شباح الدافئة وال�شم�س املنرية وحركة النا�س اإىل اأعمالهم بعد اأن ق�شيت ليلة �شوداء مع رواية 
يرام،  ما  البيت وحدك بدون �شبب وا�شح. كل �شيء على  ت�شكن يف  قراأتها واأنت  بارعة  رعب 

احلياة هادئة و�شاكنة!
ينبع هذا الرتدد ال�شعوري من الطريقة املتداخلة التي ت�شف بها الآيات العذاب والنعيم مًعا، 
اأن تتمادى يف  اأن تعود اإىل ر�شدك وتتوب من ذنبك فتح�شل على هذا النعيم، وميكنك  ميكنك 
ُْسَن َمآٍب ۞  ُمتَِّقَي لَ

ْ
ٌر َوإِنَّ لِل

ْ
�شاللك فتقع يف هذا العذاب! اآيات مثل قوله هلالج لج: ﴿َهَذا ِذك

اٍب ۞ َوِعْنَدُهْم  ثرَِيٍة َوَشَ
َ
بَْواُب ۞ ُمتَِّكئَِي فِيَها يَْدُعوَن فِيَها بَِفاكَِهٍة ك

َ ْ
ُهُم ال

َ
َجنَّاِت َعْدٍن ُمَفتََّحًة ل

ُ ِمْن َنَفاٍد ۞ َهَذا 
َ

َنا َما ل
ُ
ِرْزق

َ
َِساِب ۞ إِنَّ َهَذا ل

ْ
تَْراٌب ۞ َهَذا َما تُوَعُدوَن ِلَْوِم ال

َ
ْرِف أ اِصَاُت الطَّ

َ
ق

اٌق ۞ َوآَخُر  وهُ َحِيٌم َوَغسَّ
ُ
َيُذوق

ْ
ل
َ
ِمَهاُد ۞ َهَذا ف

ْ
بِئَْس ال

َ
ْوَنَها ف

َ
َشَّ َمآٍب ۞ َجَهنََّم يَْصل

َ
اِغَي ل َوإِنَّ لِلطَّ

ْزَواٌج﴾ )ص 49 -58(. 
َ
ِِه أ

ْ
ِمْن َشك

َِميِم ۞  َغْلِ الْ
َ
ُُطوِن ۞ ك ُمْهِل َيْغِل ِف الْ

ْ
ثِيِم ۞ َكل

َ ْ
وِم ۞ َطَعاُم ال

ُّ
أو قوله تعاىل: ﴿إِنَّ َشَجَرَة الزَّق

َعِزيُز 
ْ
نَْت ال

َ
َِميِم ۞ ُذْق إِنََّك أ ِسِه ِمْن َعَذاِب الْ

ْ
ْوَق َرأ

َ
َِحيِم ۞ ُثمَّ ُصبُّوا ف  َسَواءِ الْ

َ
وهُ إِل

ُ
اْعتِل

َ
ُخُذوهُ ف

بَُسوَن 
ْ
ِمٍي ۞ ِف َجنَّاٍت وَُعُيوٍن ۞ يَل

َ
ُمتَِّقَي ِف َمَقاٍم أ

ْ
وَن ۞ إِنَّ ال ْنُتْم بِِه َتْمَتُ

ُ
ِريُم ۞ إِنَّ َهَذا َما ك

َ
ك

ْ
ال

اكَِهٍة آِمنَِي 
َ
َذلَِك َوَزوَّْجَناُهْم ِبُوٍر ِعٍي ۞ يَْدُعوَن فِيَها بُِكلِّ ف

َ
ٍق ُمَتَقابِلَِي ۞ ك ِمْن ُسْنُدٍس َوإِْستَْبَ

َِحيِم﴾ )الدخان 43 -56(. اُهْم َعَذاَب الْ
َ
 َوَوق

َ
ول

ُ ْ
َمْوتََة ال

ْ
 ال

َّ
َمْوَت إِل

ْ
وَن فِيَها ال

ُ
 يَُذوق

َ
۞ ل

لكني اأراك ت�شاأل عن دخل هذا يف اأمر جواب القراآن عن اأ�شئلتك!! 
حالتْي  بني  با�شتمرار  تنقلك  املتقطعة  الق�شعريرة  وهذه  ال�شعوري  الرتدد  هذا  اأن  احلقيقة  يف 
وبنف�س  ال�شمال،  اأو  اليمني  نحو  تطي�س  اأن  دون  مو�شعك  يف  هذا  يبقيك  والرتهيب،  الرتغيب 
الطريقة التي تبقى فيها الأ�شياء حني يوؤثر عليها قوتان مت�شادتان يف الجتاه مت�شاويتان يف القوة! 

اأنت يف هذه احلالة اأكرث اتزانًا وعقاًل وا�شتيعابًا حلقائق الوجود. 

ب للنشر والتوزيع
كت
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اإياه، ول يغلب عليك املرح  الياأ�س العدمي )الِنيت�َشِوي(  اأنت يف هذه احلالة ل يغلب عليك 
بالأمل  وت�شعر  اخلاطيء،  الجتاه  يف  حياتك  ت�شيع  اأن  من  باخلوف  ت�شعر  اأنت  املنحّل،  البوهيمي 

لكونك تدرك اأن هناك اأ�شاًل اجتاه �شحيح. 
هذا يدفعك لي�س فقط لتقّبل الإجابات التي يلقيها القراآن يف نف�شك عن اأ�شئلتك وت�شديقها، 

ا يفتح لك املزيد من هذه الأ�شئلة! ولكنه اأي�شً

9 - الثنائّيات الداعمة:
يف القراآن جند عدًدا ل باأ�س به من الثنائيات الداعمة، تدعم اأحدها الآخر، فيكفي اأن تتاأمل يف 

�شحته حتى توقن ب�شحة اأخيه!
ِي ُهْم 

َّ
َعِظيِم ۞ ال

ْ
وَن ۞ َعِن الََّبإِ ال

ُ
كمثال على ذلك دعونا نتاأمل هذه الآيات: ﴿َعمَّ يَتََساَءل

ْوتَاًدا 
َ
َباَل أ ِ

ْ
ْرَض ِمَهاًدا ۞ َوال

َ ْ
َْعِل ال ْم نَ

َ
ل
َ
ُموَن ۞ أ

َ
 َسَيْعل

َّ
ل

َ
ُموَن ۞ ُثمَّ ك

َ
 َسَيْعل

َّ
ل

َ
فِيِه ُمَْتلُِفوَن ۞ ك

َنا الََّهاَر َمَعاًشا ۞ 
ْ
ْيَل ِلَاًسا ۞ وََجَعل

َّ
َنا الل

ْ
َنا نَْوَمُكْم ُسَباتًا ۞ وََجَعل

ْ
ْزَواًجا ۞ وََجَعل

َ
ْقَناُكْم أ

َ
۞ وََخل

َّاًجا ۞ ِلُْخِرَج 
َ

ُمْعِصَاِت َماًء ث
ْ
َا ِمَن ال

ْ
نَْزل

َ
اًجا ۞ وَأ اًجا َوهَّ َنا ِسَ

ْ
ُكْم َسْبًعا ِشَداًدا ۞ وََجَعل

َ
ْوق

َ
َوَبنَْيَنا ف

َفْصِل َكَن ِميَقاتًا﴾ )النبأ 1 -17(. 
ْ
ا ۞ إِنَّ يَْوَم ال

ً
َفاف

ْ
ل
َ
بِِه َحبًّا َوَنَباتًا ۞ وََجنَّاٍت أ

ثم  الكون  البعث، ثم مرت على بع�س مالمح اخللق يف  �شوؤالهم عن  با�شتنكار  الآيات  بداأت 
اأنه لكي توؤمن بوجود  اإنها الثنائية الداعمة التي تخربك  بالتاأكيد على البعث! ما العالقة؟!  انتهت 
اأنت  اأمر جلل  ت�شتدل على حدوث  لكي  الآن،  تدركه  �شيء ل  بوجود  توؤمن  لكي  تراه،  غيب ل 
رفاهية  يف  لتتاأمل  الف�شيح  الكون  هذا  يف  جولة  تاأخذ  اأن  اإذن  فعليك  حدوثه.  كيفية  تتخيل  ل 
اختارها  التي  الطريقة  ويف  املحكمة،  ووظيفتها  اجلبال  ت�شييد  ويف  للحياة،  و�شالحيتها  الأر�س 
التي  والطريقة  الإن�شانية،  الطاقة  لتجديد  اختارها  التي  والطريقة  الن�شل،  لبقاء   ▐ اهلل 
اختارها لتق�شيم الزمان وتوزيع الأدوار عليها، ويف ال�شماوات البعيدة، وال�شم�س املانحة للحياة، 

وال�شحاب املحّمل بالرزق، والأر�س املوّزعة للطعام، واملناظر البهيجة للجنات امللتفة.
هل انتهيت من جولتك؟؟ 

اأنه  اأحواله  اأقل  فالبعث يف  اإذن  البعث؟! ل،  يعجز عن  الذي فعل كل هذا  اأخربنا، هل  اإذن 
حُمَتمل. ثم اأخربنا، هل ميكن اأن يكون كل هذا من قبيل العبث وتزجية الفراغ والعياذ باهلل؟! ل، 

اإذن فالبعث منطقي ومفهوم، وغري ُم�شتغَرب اإىل هذا احلد.
ماذا كانت العالقة بني ال�شحب الكثيفة يف ال�شماء وبني اليقني يف اأن يوم الف�شل كان ميقاتًا؟؟ 
اإنها الثنائية الداعمة التي جعلتك تنظر اإىل خلق اهلل ▐ يف الوجود فارتبطت نف�شك لي�س 
فقط بقدرة اهلل ▐، ولي�س فقط بجماله �شبحانه، ولي�س فقط باإتقانه واإح�شان خلقه، ولكن 

ا بخربة اهلل وحكمته الذي ل يخلق خلًقا عبًثا، ول يرتكهم من بعد ذلك �شًدى! اأي�شً
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10 - حديث من المتعال:
روى الإمام اأحمد يف كتاب الزهد عن عائ�شة ر�شي اهلل عنها اأنها قالت: »اإنكم تفعلون اأف�شل 
العبادة: التوا�شع«. وقال يو�شف بن اأ�شباط: »يجزي قليل التوا�شع عن كثري الجتهاد«. وقال ابن 
ال�شمّاك لعي�شى بن مو�شى: »توا�شعك يف �شرفك خرٌي لك من �شرفك«! ويقول �شينيكا: »التوا�شع 
مينع ما يبيحه القانون«. وقالوا لـ ت�شر�شل: فالن متوا�شع، فقال: »اإنه لديه الكثري مما يتوا�شع ب�شببه«! 

ا اأ�شاًل كي يتوا�شع«! بينما كان رد جولدا مائري على موقف م�شابه: »اإنه لي�س هامًّ
ا اأ�شاًل كي  يف موقع الإن�شان من الإله، رمبا تكون كلمة جولدا مائري هي الأن�شب: اأنت ل�شت هامًّ
ا�شتغنائي من الدرجة الأوىل! �شاحب  ت�شعر بحديث ا�شتعالئي  القراآن  تقراأ  تتوا�شع! لذا فحني 
هذا الكالم لن ينزل عن اإرادته قيد اأمنلة من اأجل اأي واحد مّنا! لن يقرر اإنزال اآية فقط لأن اأحدنا 

طلبها! لن يعّجل اأو يوؤّجل قدًرا قّدره لأننا نريد ذلك!
َخَذْتُهُم 

َ
أ
َ
ف َجْهَرةً  اهلل  رِنَا 

َ
أ وا 

ُ
﴿َفَقال موجزة:  اآية  بع�س  يف  ال�شتعالئي  اخلطاب  هذا  يظهر 

ِمِهْم﴾ )النساء 153(. كلمات ي�شرية تتمتمها بل�شانك ثم ت�شارع بعدها اإىل الأخذ بطرف 
ْ
اِعَقُة بُِظل الصَّ

ثوبك وتعتدل يف جل�شتك خوًفا وهيًبة واإجالًل. 
هلالج لج:  مثاًل  فيقول  الكتاب،  الوا�شحة واملتكررة يف هذا  ال�شتغناء  ا يف نربة  اأي�شً يظهر 
)الكهف 29(.  َيْكُفْر﴾ 

ْ
ل
َ
ف َشاَء  َوَمْن  ُيْؤِمْن 

ْ
ل
َ
ف َشاَء  تُْؤِمُنوا﴾ )اإلرساء 107(. ﴿َفَمْن   

َ
ْو ل

َ
أ بِِه  آِمُنوا  ْل 

ُ
﴿ق

 
َ

ْول
َ
 بُِكْم َربِّ ل

ُ
ْل َما َيْعَبأ

ُ
هذا منطقي اإذ اإننا اأقل من الهباء يف ملكوت الرب، ل يكاد يبايل بنا: ﴿ق

 يَُكوُن لَِزاًما﴾ )الفرقان 77(!
َ

َسْوف
َ
ْبُتْم ف ذَّ

َ
ُدَعُؤُكْم َفَقْد ك

ا من خالل بع�س ال�شبهات التي يقولها الكفار باهلل ▐ ثم ل يُرد عليها يف  يظهر اأي�شً
َِساِب﴾ 

ْ
ْبَل يَْوِم ال

َ
َنا ق َا قِطَّ

َ
ْل ل هذا ال�شياق، رمبا لأنها اأ�شخف من الالزم مثل قولهم: ﴿َربََّنا َعجِّ

)ص 16(. اأي: عجل لنا عذابنا يف الدنيا حتى ن�شدق اأنه يوجد عذاب يف الآخرة! م�شتوى متدنٍّ 

ْر 
ُ
ك

ْ
وَن َواذ

ُ
للغاية من الـ I.Q ! فاأغفلهم اهلل ▐ وكانت الآية التي تليها: ﴿اْصِبْ َعَ َما َيُقول

وَّاٌب﴾ )ص 17(. فلن�شتمع اإذن ق�شة القراآن عن داوود ♠ ولندع 
َ
يِْد إِنَُّه أ

َ ْ
َعْبَدنَا َداُووَد َذا ال

هوؤلء ال�شفهاء!
على اأن اأكرب ما يظهر فيه العلّو من كالم الكبري املتعال اأن يف بع�س الآيات ت�شعر اأنه ل ميكن 
ِي 

َّ
اإل اأن يكون �شادًرا اإل من عند ملك الأكوان! حني ت�شمع مثاًل قول اهلل ▐: ﴿ُهَو ال

ئَِكُة ِمْن ِخيَفتِِه 
َ

َمل
ْ
َحاَب اثلَِّقاَل ۞ َويَُسبُِّح الرَّْعُد ِبَْمِدهِ َوال ا َوَطَمًعا َويُنِْشُئ السَّ

ً
َق َخْوف َبْ

ْ
يُِريُكُم ال

ِمَحاِل﴾ )الرعد 12 -13(. 
ْ
وَن ِف اهلل َوُهَو َشِديُد ال

ُ
َواِعَق َفُيِصيُب بَِها َمْن يََشاُء َوُهْم ُيَاِدل َويُْرِسُل الصَّ

ا هوؤلء الذين عا�شوا يف ع�شر ما قبل الثورة  فالنظرة املعتادة التي ينظر بها الب�شر -وخ�شو�شً
اإذن من  اإىل الربق والرعد واملالئكة كانت نظرة الإجالل واخلوف والرهبة. ل عجب  العلمية- 
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اأن الإغريق قد جعلوا كعادتهم اإلًها للرعد والربق، وجعل وثنّيو العرب املالئكَة بناَت اهلل، وجعل 
الن�شارى واحًدا من هذه املالئكة )الروح القد�س( اأقنوًما من اأقانيم الإله! 

بينما املتعال يتحدث  بالنظرة املرتاعة املعتادة من الب�شر لهذه القوى العاتية.  تاأثروا  كل هوؤلء 
�شاعيًة يف  باقي جنوده  مع  وت�شطف  منه  وتخاف  تعّظمه  ل�شيدها،  منك�شرة  اأ�شياء  باعتبارها  عنها 

خدمته واإمرار اإرادته.
حلظة! ل ت�شرد مني من ف�شلك. اأنا هنا ل اأحتدث عن اإثبات اأن القراآن هو من عند اهلل. ول اأعدد 
يف اأوجه بالغة القراآن. اأنا اأحتدث عن نقطة معينة: كيف حني حتدث القراآن اأثبت لنا اأنه يفهمنا اأكرث 

مما نفهم اأنف�شنا، واأنه اأن�شب من ميكن اأن يجيبنا عن اأ�شئلتنا الوجودية.
فالنربة ال�شتعالئية امل�شتغنية يف القراآن قد نا�شبت متاًما طبيعتنا الب�شرية. حني يقف القراآن اأمامنا 
كمعلم حكيم ي�شرب على �شخافات جهلنا وميلي علينا ال�شواب بطريقة يقينية اأكيدة حا�شمة منهية 
قطعية  حا�شمة  اإجابات  اإىل  نحتاج  حياة.  كمنهاج  ت�شلح  ل  )�شّكية(  فالـ  الطويل،  حريتنا  لطريق 

تريحنا من عناء الريبة. 
�شًكا  يبدع  اأن  �شيًئا ما على  يّتبع  اأن  يف�شل  اأدرك ه�شا�شة عقله،  اأن  كما كان )مونتيني( وبعد 
جديًدا! كما كان )ِتِرنتيُو�س( يقول: »حني يكون العقل يف ارتياب، فاإن اأخّف �شيء يرجح امليزان«. 
نحن الذين نبحث عن اأخّف �شيء! نحن الذين قابلنا يف حياتنا الكثري من عدم التاأكد، نحن 
اأن�شاف الإجابات املرتع�شة، يعطينا  الذين غرقنا يف الن�شبية حتى النخاع، نحن الذين �شئمنا من 

القراآن هدية اليقني!


ها قد انتهيت اأخرًيا من الرثثرة ومن تعداد الأمثلة!
ع�شرة نقاط حاولُت من خاللها اإقناعك اأن اأ�شلوب القراآن يف اإجابة اأ�شئلتك مالئم لك  -اأنت 
ْمُر﴾ 

َ ْ
ُق َوال

ْ
َل ُ الْ

َ
الإن�شان- متاًما، وكاأن هذا تف�شيل وتدقيق من عالم الغيوب. ول عجب فهو ﴿ل

ْن َحِكيٍم َخبرٍِي﴾  ُ ْت ِمْن لَ
َ
ل صِّ

ُ
ْحِكَمْت آيَاتُُه ُثمَّ ف

ُ
)األعراف 54(. ول عجب فهو الذي قال: ﴿كَِتاٌب أ

ِيَن آَمُنوا بِاهلل َواْعَتَصُموا بِِه 
َّ

ا ال مَّ
َ
أ
َ
)هود 1(. ول عجب فهو الذي قال عن املعت�شمني بهذا القراآن: ﴿ف

ِْه ِصَاًطا ُمْسَتِقيًما﴾ )النساء 175(.  ْضٍل َويَْهِديِهْم إِلَ
َ
ُهْم ِف رَْحٍَة ِمْنُه َوف

ُ
َسُيْدِخل

َ
ف
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عن أسئلتك الوجودية
)كنُت اأود م�شارحتك اأنها مقدمة رابعة، ولكني اأثرُت مللك لالأ�شف(

بقب�س  الإن�صانية،  حريتك  بنهاية  يعدك  “القراآن 
املظلمة،  روحك  مدّقات  على  يطل  �صوف  الذي  النور 
الفكرية، يعدك  التي �صوف تلتهم زوائدك  النار  بجذوة 
املراأة  و�صعادة  الربهمي،  الكاهن  حكمة  يف  ت�صبح  باأن 

العجوز! ”
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»اإننا نبكي عندما نولد، ل عندما منوت« كذا قال الأمريكي )توما�س بيلي األدريت�س( معرًبا عن 
معاناة الوجود وعذابات الأ�شئلة و�شيق �شجن احلرية. ولكن يف حالة الكاهن الربهمي الذي قابله 

فولتري، فهو قد متنى األ يكون قد ُوِلَد من الأ�شا�س!
املادة  ُمرّكب من  اأنه  يعتقد  �شنة  اأربعني  منذ  اأنه  اأخربه  الإحباط  �شبب هذا  فولتري عن  �شاأله  ملا 
ولكن ل ي�شتطيع اأن يقنع نف�شه بحقيقة ذلك. فلما �شاأل فولتري جارة الرجل العجوز عّما لو كانت 
ت�شغل نف�شها بحقيقة خلقها كما يفعل الكاهن الربهمي مل تفهم �شوؤاله، واأخربته اأنها تكتفي باعتقادها 
اأ�شعد النا�س لو �شكبت قلياًل من ماء النهر املقد�س على  اأنها �شوف تكون  باإله الهندو�س، وتعتقد 

ج�شدها. 
ال�شقاء، وجارتك  لتكون يف كل هذا  باخلجل  ت�شعر  األ  له:  فقال  الربهمي  للكاهن  فولتري  عاد 
العجوز قد اأراحت نف�شها مما اأنت فيه؟ قال له: »لقد قلت لنف�شي اأكرث من مرة اإين لو كنت جاهاًل 

كجارتي العجوز لكنُت �شعيًدا، ومع ذلك فاإن مثل هذه ال�شعادة الغافلة ل اأرغب فيها«!
اأحيانًا اأفكر، يف احلقيقة وبغ�س النظر عن اأية اعتبارات، اأيهما اأكرث حكمة؟ اأو ال�شوؤال ب�شيغة 

اأدق: اأيهما تريد اأنت اأن تكون مكانه؟ الكاهن الربهمي املكتئب اأم اجلارة ال�شعيدة البلهاء؟


و�شف )اأر�شطو( مهمة الفل�شفة باأنها ال�شوؤال الذي يُ�شاأل و�شوف يظل يُ�شاأل، و�شيبقى مو�شع 
خالف اإىل الأبد، وهو: ما الوجود؟ اأو ما املوجود؟! 

)ما  تعني  كلمة  وهي  )امليتافيزيقا(،  كتابه  يف  ال�شوؤال  هذا  عن  اخلا�شة  اإجابته  اأر�شطو  اأجاب 
وراء الطبيعة(، واأوؤكد لك اأنها ل متت ب�شلة لرفعت اإ�شماعيل لو خطر هذا ببالك. وكتابه هذا يعترب 
حجر الزاوية يف الفل�شفة، وي�شفه البع�س باأنه كتاب الكتب، وي�شفه اآخرون باأنه اللحظة احلا�شمة 
اأ�شتاذه  قبله  اأر�شطو ومن  له  تو�شل  ما  اأن  ويعتقد )هيدجر(  باأ�شره.  الأوروبي  الغرب  تاريخ  يف 

)اأفالطون( قد ا�شتمر وبقي يف �شور خمتلفة من الفل�شفة.
ما الوجود؟ هذا هو ال�شوؤال الوجودي الأول، ومنه انبثقت بقية اأ�شئلة امليتافيزيقا. ما الإن�شان؟ 
ما موقعه من هذا العامل؟ هل هو حر؟ هل يوجد له خالق؟ ماذا يريد هذا اخلالق؟ ما الأخالق؟ وما 

اخلري وال�شر؟ وماذا يا ترى يوجد بعد املوت؟
ح�شًنا، الآن لدينا يف اإجابة هذه الأ�شئلة موقف الكاهن الربهمي، ولدينا جارته العجوز، ولنبداأ 
اأمريكي:  فيزيائي  عامل  وهو  ويلت�شيك(  )فرانك  اإجابة  كانت  املثال  �شبيل  على  العجوز.  باجلارة 
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تلك  الكون واحد من  ب�شيط!  الأمر  اأن  تبني  الأ�شياء«!  تلك  اإل واحًدا من  لي�س  الكون  اأن  »يبدو 
الأمريكي )ويليام جيم�س(  الفيل�شوف  اأطلق  القوم؟!  يت�شاجر  فيم  اأدري  التي هناك، ل  الأ�شياء 

لقب )ذوو العقول ال�شحية( على هوؤلء الذين لديهم ا�شتعداد حل�شم الأمور بهذه الطريقة.
راأى )هيوم( اأن العقل له حدود، وراأى اأن امليتافيزيقا تتجاوز حدوده، لذا قرر اأن كل بحث 
الوجودية  الأ�شئلة  ا  اأي�شً املناطقة  الو�شعيني  بع�س  واعترب  وال�شف�شطة.  الأوهام  من  نوع  هو  فيها 
الكربى اأنها تعابري ل معنى لها، ونوع من اللغو غري امل�شروع، يخربونك اأن عليك اأن تفكر يف الأمر 
على اأنها كلمات ينطقها الأطفال قبل اأن يتعلموا الكالم، مل يتعلموها من اأحد لأنها يف احلقيقة ل 
تعني اأي �شيء على الإطالق! جمرد عبث. هكذا كانوا ينظرون اإىل الأ�شئلة الوجودية الكربى يف 
التعابري  باأن وجود هذه  يرد عليهم  اأو�شتني(  الربيطاين )جون  اللغة  فيل�شوف  احلياة! لذلك كان 
من  يجعل  ما  الروابط.  وك�شف  الفروق  اإنتاج  فعالية يف  لها  اأن  يعني  والأجيال  الزمان  مر  على 
الأوىل تفهم التعبري قبل حماولة ت�شحيحه. مبعنى اآخر كان اأو�شتني يحاول اأن يقنعهم اأن يفهموا 

هذه الأ�شئلة اأوًل قبل اأن يُخِر�شوا اأ�شحابها!
اأ�شئلة  اأن الأ�شئلة الوجودية الكربى هي  النهاية، مثل )كارناب( الذي قال  لذلك اعرتفوا يف 
م�شروعة و�شحيحة ولكن العقل الت�شوري ل ي�شتطيع الإجابة عنها. اأو مثل )هاينمان( الذي قال 
اأن م�شكالت امليتافيزيقا غام�شة ولكنها تظل م�شكالت حتتاج اإىل اإي�شاح ومناق�شة. اأو مثل )را�شل( 

الذي اعرتف بوجود ق�شايا �شحيحة وحقيقية ل ميكن اختبارها اأو الربهنة عليها.
ثمة  اأن  لحظ  قد  اآين�شتاين  اأن  للن�شبية  العامة  النظرية  ظهور  �شبب  اأن  )بيجوفيت�س(  لحظ 
يرام!  ما  �شيء وا�شح وحمدد وعلى  اأن كل  اجلميع  فيه  يجزم  كان  الذي  الوقت  ما يف  م�شكلة 
وعلى حد تعبري )كارل �شاجان(: »كل �شوؤال هو �شرخة لفهم العامل، لي�س هناك ما ن�شميه �شوؤاًل 
غبًيا«. وكان )حممد بن �شريين( يقول: »كانوا يرون ح�شن ال�شوؤال يزيد يف عقل الرجل«. بينما 
يق�س علينا اهلل عز وجل خرب فتية الكهف الذين اأخرجتهم اأ�شئلتهم الوجودية من جوار قومهم، فـ 
َنا إًِذا َشَطًطا﴾ )الكهف 14(.

ْ
ل
ُ
َقْد ق

َ
ًها ل

َ
ْن نَْدُعَو ِمْن ُدونِِه إِل

َ
ْرِض ل

َ ْ
َماَواِت َوال وا َربَُّنا َربُّ السَّ

ُ
اُموا َفَقال

َ
﴿ق



من ذلك الذي �شيزعم اأن اأ�شئلتك الوجودية غري م�شروعة؟! اأ�شئلة الغاية واملاآل ومعنى الوجود 
هي ما قادت )تول�شتوي( اإىل الإميان باهلل بعد خم�شة وثالثني عاًما من فقده.

ولكن يا ترى ما �شبب ارتباط هذه الأ�شئلة بالـ )العقالنية( و)احلرية( و)ال�شتقالية( و)النزعة 
اإىل املذهب الإن�شاين(؟ وهل لنا اأن نتوقع اأن تنعطف اإىل احلارة املجاورة؟ تلك التي تتعلق باهلل 

وحماكمة اأفعاله والتمرد عليه والزعم باأن الإن�شان مل يعد يف حاجة كبرية اإىل وجوده؟ 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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ما �شر حتول اأ�شئلة امليتافيزيقا من )تلك الأ�شئلة التي تقود اإىل الإميان( اإىل )تلك الأ�شئلة اخلبيثة 
التي نعلم جميًعا ما �شتقود اإليه(؟ وهل كان هذا هو ما يق�شده )األي�شرت ماكجراث( حني قال: »اإذا 
كان الإحلاد اجلديد يريد تفعيل جدل حول الدين، فقد جنح يقيًنا. فجاأة اأ�شبح اجلميع يريد التحدث 
عن اهلل«؟! اأو هل هذا ما كان يق�شده داعية الإحلاد العجوز )ريت�شارد دوكنز( حني حتدث عن 
القطط التي مل متثل قطيًعا بعد ولكن اأعداًدا معقولة منها ت�شتطيع اأن ت�شدر �شو�شاء مزعجة ل ميكن 

جتاهلها؟!
هل نحن ب�شدد اأ�شداء ل�شو�شاء قطيع قطط دوكنز ال�شالة؟

وال�شوؤال الأهم من كل ذلك، هو ال�شوؤال الذي طرحه الأ�شتاذ )عبد اهلل ال�شهري(: لو كنا حًقا 
اأبناء الطبيعة اخُلّل�س، هل كان �شيفتقر خيار الإحلاد اإىل مكابدة، اأم �شيكون فطرة؟ وهل كنا �شنجد 

يف طرد فكرة الإميان اأدنى عناء، اأم �شيكون �شليقة؟


وعلى كل حال، ومهما كانت اإجابتك عن الأ�شئلة الكثرية ال�شابقة، فدعني اأطمئنك باأين اأّدعي 
اأين اأعرف خال�شك، اأّدعي اأين �شوف اأدلك على الكتاب الوحيد الذي يحوي كل �شيء يخ�س 
َبَع  اإجابات اأ�شئلتك الوجودية، ذلك الكتاب الذي ذكر اهلل تعاىل عنه اأنه: ﴿َيْهِدي بِِه اهلل َمِن اتَّ
 ِصَاٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ )املائدة 

َ
نِِه َويَْهِديِهْم إِل

ْ
 الُّورِ بِإِذ

َ
َماِت إِل

ُ
ل ِم َوُيْرُِجُهْم ِمَن الظُّ

َ
ل رِْضَوانَُه ُسُبَل السَّ

 الُّورِ 
َ

َماِت إِل
ُ
ل ُل َعَ َعْبِدهِ آَيَاٍت بَيَِّناٍت ِلُْخرَِجُكْم ِمَن الظُّ ِي ُيَنِّ

َّ
16(. وامنت علينا باأنه: ﴿ُهَو ال

من  القراآن  نزول  �شبب  الواقع هو  اأن هذا يف  بل ذكر  )احلديد 9(.  رَِحيٌم﴾   
ٌ

َرُءوف
َ
ل بُِكْم  اهلل  َوإِنَّ 

َعِزيِز 
ْ
 ِصَاِط ال

َ
ِن َربِِّهْم إِل

ْ
 الُّورِ بِإِذ

َ
َماِت إِل

ُ
ل َْك ِلُْخِرَج الَّاَس ِمَن الظُّ َاهُ إِلَ

ْ
نَْزل

َ
لدنه: ﴿الر كَِتاٌب أ
َِميِد﴾ )اإبراهيم 1(. الْ

روحك  مدّقات  على  يطل  �شوف  الذي  النور  بقب�س  الإن�شانية،  حريتك  بنهاية  يعدك  القراآن 
الكاهن  حكمة  يف  ت�شبح  باأن  يعدك  الفكرية،  زوائدك  تلتهم  �شوف  التي  النار  بجذوة  املظلمة، 

الربهمي، و�شعادة املراأة العجوز!


يبقى لنا اأن اأريك بع�س هذه الأ�شئلة وكيف اأجاب القراآن عنها.
هل اهلل موجود؟ كيف لنا اأن نتاأكد من ذلك؟ ومن اأوجده اإذن؟ كيف ن�شتوعب �شفاته الكاملة 
املثرية للعجب؟ وملاذا ت�شّلم اأنه اإله معبود؟ األي�س من املمكن اأن يكون خالًقا وفقط، تركنا بعد اأن 

اأوجدنا ومل يت�شل بنا قط؟ 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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اإن رف�شت تلك الفكرة، فاأخربين اإذن ملاذا ل يظهر لنا؟! ملاذا علّي اأن اأوؤمن به وهو يف غيب 
عني؟ ملاذا ل تكون الآيات التي اأنزلها قاطعة �شاحرة ل يكفر بها اأحد؟ وهل هو واحد اأم ثالثة اأم 

اأكرث من ذلك؟ تقول: واحد، ملاذا بال�شرورة جتزم بذلك؟ 
بل وقبل ذلك كله: ملاذا خلقنا اأ�شاًل؟ لنعبده، وهل يحتاج لعبادتنا؟ ليختربنا، وهل يهمه نتيجة 

اختبارنا؟
هذا  اأن  اأم  يف�شل  اأن  له  اأراد  من  هو  هل  الختبار،  يف  اأحدنا  يف�شل  ملّا  الختبار،  ذكر  وعلى 
الفا�شل هو من اختار؟ وما اأدرانا باأنه يوجد يوٌم للنتيجة؟ ملاذا جتزم بكل هذه اجلراأة باأن هناك يوًما 
�شُنبعث فيه؟ الأنبياء قالوا لنا، جيد اأنك طرحت هذه النقطة، من اأدراك ب�شدق هوؤلء الأنبياء؟ 

وعلى الأخ�س من اأدراك ب�شدق النبي حممد ☺؟
واإن اأنهيت كل ما �شبق من اأ�شئلة فعليك اأن جتيبني عن وجود ال�شرور يف الدنيا. هل اهلل يقدر 
اأن مينعها؟ ملاذا ل يفعل اإذن؟! األي�س اأرحم بنا من اأمهاتنا؟ وهل هناك عدل يف توزيع الأرزاق يف 

الدنيا؟ 
بل هل هناك عدل يف و�شول حجته اإىل كل العباد؟ ملاذا يوجد عذاب يف الآخرة؟ وملاذا هو 
بكل هذه ال�شناعة والأبدّية؟ األ يعد ذلك ظلًما؟! اأن يتم تعذيب الكافر لأنه ُولَد على دين اآخر؟ 
ملاذا ل ت�شلم ب�شحة اأي دين غري الإ�شالم؟ وملاذا �شمح الإله بكل هذا التفرق والتنوع يف الأديان؟

ا اإل باأن اأ�شاألك عن النتائج العلمية الأخرية؟ تزعم اأن القراآن  على اأين يف النهاية لن اأدعك اأي�شً
به كل �شيء، فاأخربين عن نظرية التطور والنفجار الكبري الع�شوائي. ملاذا ل يكون هذا هو التف�شري 
الأ�شوب للحياة؟ وبعد اأن ف�شر لنا العلم معظم اأ�شباب الظواهر املعروفة، ملاذا ما زلت حتتاج اإىل 

اإله؟! 
اأ�شئلة كثرية هي! فلنبداأ اإذن دون اإبطاء.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



ب للنشر والتوزيع
كت
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السؤال الُمنَدّس
)عن �شوؤال: هل يوجد اإله؟(

 “بدون اهلل، ل توجد روؤية فل�صفية متما�صكة ت�صكل 
�صرورية  عقلية  مبادئ  توجد  ل  العامل،  لهذا  فهمنا 
�صابقة على وجودنا، ل يوجد �صبب يجعلنا نثق يف نتائج 
اأية حقيقة  نزعم بوجود  اأن  بدون اهلل ل ميكننا  عقلنا، 
اأن ندلل  اإىل  املادي الطبيعي! ل نحتاج  بائنة عن عاملنا 
على وجود اهلل، بل نحتاج اإىل وجود اهلل حتى نزعم اأننا 

ن�صتطيع ال�صتدلل على اأي �صيء!”

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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يا�شني(  )اإ�شماعيل  يعي�شون يف زمان  النا�س  ملاذا كان  ي�شاأل:  امل�شحك حني  ما  الطفل  يفهم  ل 
بدون األوان؟ ملاذا مل يفكر اأحدهم قط يف اأن يلب�س مالب�س ملّونة على �شبيل التغيري بدًل من اللونني 

الأبي�س والأ�شود املُعتاَدين!
اإعادة فتح هذه  العائلة ي�شّران على  فينفجران �شحًكا، وحني جتتمع  يردد ذلك  اأبواه  ي�شمعه 
ينفجر )عّمو( يف  اأم�س«، ومن جديد  �شاألته  الذي  ال�شوؤال  يا حبيبي  لعّمك  اأمامهم، »قل  امل�شاألة 

ال�شحك دون اأن يفهم الطفل ما امل�شحك اإىل هذا احلد. 
م�شاألة �شخافة �شوؤال ما هي م�شاألة ن�شبية يف النهاية. اأذكر اأين راأيت مقالة على النرتنت تتحدث 
مثل: »هل  بالفعل،  اأ�شئلة حمقاء  هناك  كانت  )تويرت(.  �شوؤالهم على  �شوؤاًل مت  اأغبى ع�شرين  عن 
اإل  اأربعة  اأوباما؟!« - »ملاذا نقول ال�شاعة الآن  الأفريقّية ديانة؟!«  -»ما هو ال�شم الأخري للرئي�س 

ربع؟! األي�س الربع هو خم�شة وع�شرين �شنًتا، اإًذا ملاذا نطلقه على اخلم�س ع�شرة دقيقة؟!«.
علم  على  ل�شت  لأين  كان  وهذا  غبية،  اعتبارها  مت  ملاذا  اأفهم  مل  اأ�شئلة  ب�شعة  هناك  اأن  على 
ملاذا  اأفهم  امل�شافة بني ميامي وفلوريدا؟؟« مل  الأ�شئلة، مثاًل كان هناك �شوؤال: »ما  مبو�شوع هذه 
يعترب هذا غباًء، هذه امراأة تريد اأن تعرف امل�شافة بني ميامي وفلوريدا! لكني عرفت بعد ذلك اأن 
ميامي جزء من فلوريدا اأ�شاًل، هذا مثل اأن ت�شاأل عن امل�شافة بني املهند�شني والقاهرة! ح�شًنا، لقد 
اأكون عاملًا بجغرافيا الوليات املتحدة حتى  اأن  اأحمق، فقط كان علّي  بالفعل �شوؤال  اأنه كان  تبني 

اأدرك ذلك!
القراآن و�شاألت: هل هناك قلقلة على  تعليم  اأحد مدار�س  اإىل  اأنك لو دخلت  اأوؤكد لك  باملثل 
اأحد  اإىل  دخلت  ولو  �شحكاتهم.  اإخفاء  حماولني  برود  يف  لك  �شينظرون  وقتها  الذال؟  حرف 
حما�شرات الفي�شيولوجيا يف اأقرب كلية طب و�شاألتهم: »هل الغدة النخامّية م�شوؤولة عن تكوين 
اأنه �شيتم طردك من املكان �شريًعا. ولو دخلت اإىل اأحد ف�شول  اأوؤكد لك  نخامة الأنف؟؟« فاإين 
الفيزياء يف معهد MIT و�شاألتهم: »ما الفرق بني الوزن والكتلة؟؟« فاإنه �شيتم ترحيلك اإىل مدينتك 

يف اأقرب وقت!
كل هذه الأ�شئلة تبدو لغري املخت�شني بها اأ�شئلة معقولة، رمبا يعرفون اإجابتها ولكن يقّدرون حق 
اأولئك يف ال�شوؤال، يرون اتهامك لهوؤلء بال�شخف اأمًرا �شديد التع�شب والغرور. بينما يف احلقيقة 
اأنت كمخت�س على حق، وكل طبيب �شيوؤيدك يف اأن تلكم كل من ي�شاأل �شوؤال الغدة النخامّية اإياه 

يف اأنفه لكمة ي�شتحقها.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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عن  يت�شاءل  الذي  ال�شوؤال  من  اأغرب  يجدوا  لن  الوجود  يف  واملتاأملني  للموؤمنني  فبالن�شبة 
الدليل على وجود اهلل ▐. ورحم اهلل اأولئك الر�شل الذين واجهوا �شًكا من قومهم يف 
ْرِض﴾ )اإبراهيم 10(. ت�شعرك 

َ ْ
َماَواِت َوال اِطِر السَّ

َ
ِف اهلل َشكٌّ ف

َ
اهلل ▐ فما كان جوابهم اإل: ﴿أ

الآية اأنهم كانوا ي�شربون كًفا على كف، ول يت�شورون كيف يت�شاءل اأحدهم عن اهلل!
اأو �شعيًفا حتى،  اأو مرتدًدا  ▐ موقًفا حمايًدا  املوؤمن ل يقف يف م�شاألة وجود اهلل 
بالن�شبة له فاهلل اأو�شح �شيء يف الوجود ميكنه اأن ي�شك حرفًيا يف وجوده �شخ�شًيا قبل اأن ي�شك 
اِهُر  ِخُر َوالظَّ

ْ
ُل َوال وَّ

َ ْ
يف وجود �شانع هذه احلياة باأكملها. وهو يقراأ قول اهلل ▐: ﴿ُهَو ال

َاِطُن﴾ )احلديد 3(. ويتذكر حينها التف�شري النبوي يف احلديث الذي رواه الإمام م�شلم رحمه اهلل: 
ْ

َوال
»اأنت الأول فلي�س قبلك �شيء، واأنت الآخر فلي�س بعدك �شيء، واأنت الظاهر فلي�س فوقك �شيء، 

واأنت الباطن فلي�س دونك �شيء«!
على اأن القراآن ل يخاطب املوؤمنني باهلل فقط، فكما ناق�شنا يف الف�شول ال�شابقة، �شيكون لديه 
ي�شككون يف هذه احلقيقة، و�شواء كان ملحًدا  الذين  املنقو�س على هوؤلء  الكامل غري  اجلواب 
يّدعي اأنه متيقن من عدم وجود اهلل: Atheist. اأو واقًفا يف املنت�شف مّدعًيا اأنه ل يوجد ثمة �شبيل 
علمي اأو عقلي ميكننا من التيقن بوجود اهلل اأو عدمه: Agnostic. اأو كان موؤمًنا حائًرا يراوده هذا 

ال�شوؤال من اآن لآخر وملّا ي�شل بعد اإىل حالة الطمئنان التي ت�شود �شدور غالب املوؤمنني.
والق�شم الأعجب ممّن يخاطبهم القراآن باأدلة وجوده هم هوؤلء املعتقدون يف وجوده ولكنهم 
ل يفعلون ما يدل على هذه العقيدة! مثل الذين كانوا عاّمة من خاطبهم النبي ☺ والذين كانوا 

نَّ اهلل﴾ )الزخرف 87(. 
ُ
َُقول َقُهْم﴾: ﴿لَ

َ
اإذا �ُشئلوا: ﴿َمْن َخل

مل  لأنهم  ابتداًء؟  ذلك  يف  ي�شكك  ل  من  اإذن  وجوده  باأدلة   ▐ اهلل  يخاطب  ملاذا 
يوؤمنوا بالر�شل ول باليوم الآخر، ومل يحّرموا ما حّرم اهلل، ومل يحّلوا ما اأحل اهلل، لأنهم كانوا من 
املجرمني الذي ل يبالون بحدود اهلل ول يرقبون يف املوؤمن اإلًّ ول ذمة، لأنهم كانوا يقولون اأنها 

حياتنا الدنيا منوت ونحيا وما نحن مببعوثني.
كل هذا يدل على اأنهم مل يوؤمنوا باهلل حًقا، وعلمهم بوجوده علم ناق�س. ل ميكن اأن يكونوا 
على يقني كامل بوجود اهلل ثم يكرب عليهم اإىل هذا احلد ما ندعوهم اإليه، لذلك قال ▐: 
 ُهَو ُيِْي َويُِميُت َربُُّكْم َوَربُّ 

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
ْنُتْم ُموقِنَِي ۞ ل

ُ
ْرِض َوَما بَيَْنُهَما إِْن ك

َ ْ
َماَواِت َوال ﴿َربِّ السَّ

َعُبوَن﴾ )الدخان 7 -9(. فحتى لو مل يكونوا يف �شك من وجود 
ْ
لَِي ۞ بَْل ُهْم ِف َشكٍّ يَل وَّ

َ ْ
آبَائُِكُم ال

اهلل ▐، فهم يف �شك من بقية �شل�شلة الإميان!

ب للنشر والتوزيع
كت
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▐ يثّبت قمة الهرم العقدي فيكون ما  لذلك فاإن التيقن الكامل بحقيقة وجود اهلل 
بعده اأمًرا �شهاًل. كيف اأقنعك برتك احلرام ال�شهل اللذيذ اأمامك اأو فعل الطاعة ال�شاقة با�شتمرار لو 

مل تكن متيقًنا متاًما بوجود اهلل ▐، ومن ثم التيقن بعذابه وبنعيمه؟! 
كما روى لنا ابن اأبي الدنيا اأن عمر بن عبد العزيز رحمه اهلل جمع النا�س يوًما و�شعد املنرب، 
اأيها النا�س، فاإين مل اأجمعكم لأمر اأحدثه فيكم، ولكن  فحمد اهلل واأثنى عليه، ثم قال: »اأما بعد، 
فكرت يف هذا الأمر الذي اأنتم اإليه �شائرون، فعلمت اأن امل�شدق بهذا الأمر اأحمق، واملكذب به 
هالك«! ثم نزل. واملق�شود، كما يقول ابن كثري رحمه اهلل من قوله »امل�شّدق بهذا الأمر اأحمق«: 
»اأي لأنه ل يعمل له عمل مثله، ول يحذر منه ول يخاف من هوله، وهو مع ذلك م�شدق به موقن 

بوقوعه، وهو مع ذلك يتمادى يف لعبه وغفلته و�شهواته وذنوبه، فهو اأحمق بهذا العتبار«.
ولذلك لرمبا كان التعّرف على اأدلة وجوده من احللول الناجعة لذلك املوؤمن �شعيف الإميان 

املداوم على املعا�شي الهاجر للطاعات، اأن يتذكر اأن اهلل موجود حًقا. موجود جًدا! 


اأريد اأن اأ�شاألك: ما هو حا�شل جمع 1+1 . بالطبع الناجت = 2. لكن يف علم الأدوية الطبي، 
فالناجت رمبا يكون 3 اأو 4! 

هذا بب�شاطة لأن هناك ظاهرة يف علم العقاقري والأدوية ت�شّمى: synergism ومعناها: التاآزر. 
وتعني اأن هناك عقاًرا يعطينا نتيجة، وعقاًرا يعطينا نتيجة اأخرى، ولكن عند ا�شتخدامهما مًعا حت�شل 

على نتيجة اأكرب من جمموع كليهما! يف هذه احلالة 1+1=3!
اخلمر  خلط  جّراء  من  ميوتون  الأوروبيني  اخلمر  مدمني  من  الكثريين  اأن  ال�شبب  هو  هذا 
باملنّومات فال ي�شتيقظون من نومهم اأبًدا. يف املا�شي كانوا يظنون اأن هذه حالت انتحار، قبل اأن 
يكت�شفوا ويفهموا ظاهرة التاآزر هذه، هم بالفعل مل ياأخذوا جرعة منّوم زائدة، ولكن جهازهم 

الع�شبي املركزي تاأثر كثرًيا من هذا التاآزر العنيف بني الكحول والـمنّومات.
ن�شاهد ظاهرة التاآزر هذه يف التعاون والتنا�شق امللحوظ بني اآيات القراآن وبني اآيات اهلل يف 
الكون. القراآن ينبهك اإىل جمال ال�شماء، ولكنك لن تدرك ذلك ب�شهولة حتى تنظر اإىل الأعلى 

فرتى هذه ال�شماء املحكمة!
وعدم  والعقل،  والب�شر  ال�شمع  الإميان:  اإىل  تقودك  التي  الو�شائل  �شمن  من  كانت  لذلك 
ا�شتخدامك لهم بال�شكل ال�شحيح الذي يقودك لالإميان يعني اأنك مل تقم بالوظيفة الأ�شا�شية التي 
ُهْم َسْمًعا 

َ
َنا ل

ْ
نَّاُكْم فِيِه وََجَعل

َّ
نَّاُهْم فِيَما إِْن َمك

َّ
َقْد َمك

َ
ُخِلقوا من اأجلها، كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َول
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 َكنُوا َيَْحُدوَن بِآيَاِت 
ْ
ٍء إِذ ئَِدُتُهْم ِمْن َشْ

ْ
ف
َ
 أ

َ
بَْصاُرُهْم َول

َ
 أ

َ
َن َعْنُهْم َسْمُعُهْم َول

ْ
غ

َ
ئَِدةً َفَما أ

ْ
ف
َ
بَْصاًرا وَأ

َ
وَأ

اهلل﴾ )األحقاف 26(. ويكون حالك حينها كمن اأهداها حبيبها ببغاًء، ثم �شاألها يف اليوم التايل اإن كان 
اأعجبها اأم ل، فاأبدت متلماًل حيث اإن طعمه ل يختلف عن طعم الدجاج!

ولذلك جتد اأن عن�شر الإبهار الكوين يتكرر يف القراآن، كدعوة �شريحة لك باأن تدعك من 
َثَمرِهِ   

َ
إِل اأقرب �شرفة وتتاأمل قلياًل يف خلق اهلل ▐. ﴿اْنُظُروا  اإىل  ك�شلك، واأن تذهب 

ِسرُيوا  ْل 
ُ
)يونس 101(. ﴿ق ْرِض﴾ 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ ِف  َماَذا  اْنُظُروا  ِل 

ُ
﴿ق )األنعام 99(.  َويَْنِعِه﴾  َمَر 

ْ
ث
َ
أ إَِذا 

َق﴾ )العنكبوت 20(. واهلل ▐ قد تكّفل بذلك! تكّفل باأن 
ْ
َل  الْ

َ
ْيَف بََدأ

َ
اْنُظُروا ك

َ
ْرِض ف

َ ْ
ِف ال

َْمُد هلل َسرُيِيُكْم آيَاتِِه  ِل الْ
ُ
يريك هذه الآيات، بل تكّفل باأن تعرفها! كما قال ▐: ﴿َوق

وَنَها﴾ )النمل 93(. وعليك اأنت فقط األ تتجاهلها، األ تعاندها، األ تنكرها! ﴿َويُِريُكْم آيَاتِِه 
ُ
َفَتْعرِف

يَّ آيَاِت اهلل ُتْنِكُروَن﴾ )غافر 81(. ؟!
َ
أ
َ
ف



اأ�شحاب  قال  الآن،  تقروؤه  الذي  الكتاب  هذا  من  الأوىل  الطبعات  على  اعرتا�س  وردين 
يف  معينة  بنود  حتت  ت�شنيفها  مهمة  عليهم  يُ�شّعب  مما  العنا�شر  من  الكثري  اأعدد  اأنني  العرتا�س 
اأذهانهم. كربهاين ابن ر�شد مثاًل: دللة اخللق والخرتاع، ودللة العناية والإحكام. اأما اأنا فاأ�شع 

اأكرث من 20 عن�شًرا من اأدلة وجود اهلل واأزعم اأن كلها من القراآن، فكيف هذا؟
واحلقيقة اأن اعرتا�شهم اأثار تعحبي، يعني كانوا يقولون: )البحر يحب الزيادة(، اأو بتعبري اأقل 
�شوقّية: ملاذا حُتّجر وا�شًعا؟ ناهيك عن اأن ابن تيمية اعرت�س على ابن ر�شد كثرًيا ق�شره اأدلة وجود 
اهلل من القراآن على هذين الدليلني، وكان ابن تيمية يرى اأن اأدلة وجود اهلل يف القراآن ل حُت�شى كرثًة 

وكلها تدخل يف نطاقات خمتلفة وطرق متنوعة. 
هل هناك ع�شرون دلياًل فقط على وجود اهلل؟ بالطبع ل! الأدلة تكاد تكون ل نهائية يف العدد. 
قد جاء دور منكري  الآن  افرتا�س.  الع�شرون، جمرد  اإل هوؤلء  يوجد  اأنه ل  نفرت�س  ولكن دعنا 

وجود اهلل. اأين اأدلتكم الع�شرون؟!
نعم، يا �شيدي الفا�شل، اأنت ُمطالب كمنكر هلل عز وجل اأن تاأتي باأدلة مثلي متاًما، يف احلقيقة 
ا، بل وجمرد الحتمالت. اأنت  اأنت مطالب لي�س فقط بالرد على الأدلة اليقينية، ولكن والظنية اأي�شً
كرجل يقدم برهانًا �شلبًيا على ق�شية حتتمل اأو ل حتتمل، مطالب باأن ترد على كل )احتمال( يثبت 
الوجود! مثلما يقول )مورتيمر اآدلر(: »ميكن برهان نظرية وجود اإيجابية، اأما نظرية الوجود ال�شلبية 

)اإثبات العدم( فال ميكن برهانها اأبًدا«!
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كان الأ�شتاذ )عبد اهلل ال�شهري( يرى اأن اأم املالمح التي متيز الإحلاد اجلديد هي الثقة املفرطة 
والطمئنان والركون اإىل ما ذهبوا اإليه، وهو الأمر الذي لَحَظ اأن القراآن قد دل عليه، حني قال 
ِيَن ُهْم َعْن آَيَاتَِنا 

َّ
نُّوا بَِها َوال

َ
ْنَيا َواْطَمأ ََياةِ الُّ  يَرُْجوَن لَِقاَءنَا َوَرُضوا بِالْ

َ
ِيَن ل

َّ
اهلل تعاىل: ﴿ إِنَّ ال

وَن﴾ )يونس 7(. 
ُ
َغفِل

الوجود،  ما يف  اأو�شح  هو  اهلل  لهم  فبالن�شبة  اأ�شعافها،  باهلل  املوؤمنون  ميلك  الثقة  هذه  ومثل 
اَل بَل 

َ
ِعبَِي ۞ ق

َّ
نَْت ِمَن الل

َ
ْم أ

َ
َقِّ أ ِجْئتََنا بِالْ

َ
وا أ

ُ
ال

َ
لذلك تتاأمل رد اإبراهيم ♠ على قومه: ﴿ق

اِهِديَن﴾ )األنبياء 55 -56(. هي  نَا َعَ َذلُِكْم ِمَن الشَّ
َ
ِي َفَطَرُهنَّ وَأ

َّ
ْرِض ال

َ ْ
َماَواِت َوال َربُُّكْم َربُّ السَّ

ر�شالة لكل من يرددون اأنه ل توجد حقيقة مطلقة، بل كل واحد من املوؤمنني ي�شهد متاًما على هذه 
احلقيقة املطلقة. 

ففي احلقيقة اإنه اأمٌر خمِجل بالن�شبة اإىل �شخ�س يوقن بهذه احلقيقة بكل هذا اجلالء اأن ي�شطر 
اإىل مثل هذا النقا�س واحلجاج عن وجود اهلل، والأخذ والرد يف امل�شائل القطعية قد يوؤدي اإىل 
اإيهام اإخفائها كما قال ابن تيمية. ويذكرنا ذلك بالق�شة التي تُن�شب لالإمام الرازي ملا �شار يف �شكك 
مدينته وحوله تالمذته يتهافتون للم�شري خلفه، ف�شاألت امراأة عجوز: من هذا؟ قالوا لها: األ تعرفينه؟ 
هذا الذي اأقام األف دليل على وجود اهلل. قالت: لو مل يكن يف قلبه األف �شك ما احتاج اإىل األف 

دليل! ملا بلغت الرازي الكلمة قال: اللهم اإميانًا كاإميان العجائز!
وبرغم اأن اجلدال يف وجود اهلل قدمي ِقَدم اجلدل نف�شه، اإل اأنه دائًما ما كان ال�شتثناء يف و�شط 
اأمر  فهو  الكون  لهذا  »اأما وجود حاكم  داروين:  قال  كما  بوجوده،  املوؤمنني  من  الأعظم  ال�شواد 
قد دانت له اأعظم العقول«. لذلك جتد اأن اأول كتاب ي�شدر ي�شرح بالإحلاد يف اأوروبا كان عام 

1770، ويف بريطانيا عام 1782. 
اإليه«،  يرد  منها  الكثري  فاإن  اهلل  عن  يبعد  الفل�شفة  من  القليل  كان  »اإذا  يقول:  )با�شكال(  كان 
ولفران�شي�س بيكون جملة �شبيهة. بينما قد �شّك ديكارت يف كل �شيء با�شتثناء اأمرين، وجود وعيه، 
واعترب تفكريه دللة عليه، فاأطلق كلمته ال�شهرية، اأنا اأفكر اإذن اأنا موجود. ووجود اهلل، وهو اأمر 
متناهًيا  ل  جوهًرا  م�شدرها،  اأكون  اأن  ميكن  ل  »فكرة  تعبريه:  حد  على  اهلل  لأن  �شحته  من  تاأكد 
هذا  ينتج  اأن  املتناهي  لوعيه  كيف  ديكارت  فت�شاءل  قدرة«.  وكله  علم  كله  م�شتقاًل  ثابًتا  �شرمديًا 

اجلوهر ل املتناهي؟!
فنجد  اهلل،  يف  يجادلون  الذين  هوؤلء  من  اأكرب  ده�شتهم  جتد  التجريبيني،  العلماء  و�شط 
)كري�شتيان اأنفين�شن( احلائز على نوبل يف الكيمياء احليوية يقول: »اأعتقد اأنه ل يلحد اإل مغفل«! 
ويقول الريا�شي )وولفجاجن �شميث(: »ل �شيء اأظهر يقيًنا ول دللة من حقيقة وجود اهلل«. ويقول 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



55

الفيزيائي )يوجني ويجرن( احلائز على نوبل: »مفهوم الإله ي�شاعدنا على اتخاذ قراراتنا يف الجتاه 
ال�شحيح«. ثم يقول: »اأخ�شى اأننا كنا �شنكون خمتلفني عما نحن عليه الآن لو مل نكن منلك هذا 

املفهوم«. 
اأن وجود اهلل عز وجل هو  نّدعي  اأن  الأهمية؟ هل ميكننا  بهذه  املفهوم  ملاذا هذا  ملاذا؟  ولكن 

الركيزة الأ�شا�شية ل�شمان اأن احلقيقة حيقية كما يقول )عبد الوهاب امل�شريي(؟ 
عقلية  مبادئ  توجد  ل  العامل،  لهذا  فهمنا  ت�شكل  متما�شكة  فل�شفية  روؤية  توجد  ل  اهلل،  بدون 
�شرورية �شابقة على وجودنا، ل يوجد �شبب يجعلنا نثق يف نتائج عقلنا، بدون اهلل ل ميكننا اأن نزعم 

بوجود اأية حقيقة بائنة عن عاملنا املادي الطبيعي!
ن�شتطيع  اأننا  نزعم  حتى  اهلل  وجود  اإىل  نحتاج  بل   ، اهلل  وجود  على  ندلل  اأن  اإىل  نحتاج  ل 

ال�شتدلل على اأي �شيء!
لذلك كان يقول �شيخ الإ�شالم ابن تيمية لتلميذه ابن القيم: »كيف تطلب الدليل على من هو 
اإذا  دليل كل �شيء؟« وكان كثرًيا ما يتمّثل بيت ال�شعر القائل: »ولي�س ي�شّح يف الأذهان �شيٌء.. 

احتاج النهاُر اإىل دليل«!
ميكننا اأن نالحظ اأن القراآن دّلنا على هذا املعنى، يف مناظرة مو�شى ♠ مع فرعون، 
تثبته؟ ما درجة وجوب وجوده؟  ِمَي﴾ )الشعراء 23(. ما كنهه؟ كيف 

َ
َعال

ْ
ال اَل فِْرَعْوُن َوَما َربُّ 

َ
﴿ق

ْنُتْم ُموقِنَِي﴾ )الشعراء 24(. اأي كما قال الطربي يف 
ُ
ْرِض َوَما بَيَْنُهَما إِْن ك

َ ْ
َماَواِت َوال اَل َربُّ السَّ

َ
﴿ق

اأيقنوا اأن ربنا هو رب ال�شماوات  تف�شريه: »اإن كنتم موقنني اأن ما تعاينونه كما تعاينونه، فكذلك 
والأر�س وما بينهما«. اأو كما قال ال�شوكاين يف فتح القدير: »اإن كنتم موقنني ب�شيء من الأ�شياء 

فهذا اأوىل بالإيقان«!


لنبداأ اإذن م�شطّرين للتنزل اإىل هذه املجادلة احلزينة!
ت�شاأل: ما الدليل على وجود اهلل؟ تف�شل اإذن...
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1
                وجود األشياء

 “اإن.جميع.املعجزات.طبيعة.واإن.الطبيعة.نف�سها.معجزة” 
..اأبو.حامد.الغزايل

يف 1967 مت اإطالق معاهدة الأمم املتحدة للف�شاء اخلارجي، كان من �شمن بنودها بند غريب 
التي  البلهاء  الدولة  تلك  الدول! من هي  باأي دولة من  يُعّد ملكية خا�شة  القمر ل  اأن  ين�س على 
�شتدعي اأن لها احلق يف القمر؟! فكرُت وقتها اأن هذه من الأمثلة الغريبة التي تدل على اأن القوانني 

الب�شرية �شاذجة بحق.
)ديني�س  يُدعى  اأمريكي  م�شتعملة  �شيارات  بائع  اأر�شل  الثمانينات  بداية  يف  اأنه  احلقيقة  ولكن 
هوب( اإىل منظمة الأمم املتحدة يخربهم اأن هناك ثغرة يف القانون اخلا�س بهم والذي ين�س على 
عدم جواز ملكية القمر لأي دولة من الدول لكنه مل يتحدث عن الأفراد، فبالتايل هو يّدعي حق 
امللكية للقمر لنف�شه ويطالبهم باإثبات خطئه القانوين! بالطبع مل يرّد اأحد على خطابه املتخلف ومن 
بعد  �شيزداد ظرًفا  للغاية ولكنه  اأمر ظريف  القمر!  اأنه ميلك  بالفعل  لنف�شه  ديني�س هوب  اأعلن  ثّم 

ذلك.
قام بطباعة حقوق للملكية لبيع فدان القمر الواحد بـ 19،95 دولر. تغرّي ال�شعر بعد ذلك اإىل 
36،5 دولر بعد اإ�شافة تكاليف ال�شحن والتو�شيل ل�شهادة البيع وبعد اإ�شافة )ال�شريبة القمرّية( 
التي و�شعها! ولكن يوجد تخفي�شات كبرية بالطبع ملن ي�شرتي اأكرث، مثاًل هناك من ا�شرتى منه 2 

مليون ون�شف فدان بربع مليون دولر اأمريكي فقط. �شفقة ممتازة!
ي( لها، وتو�ّشع  اأعلن هوب )اجلمهورية الدميقراطية( ملالكي القمر، وعنّي نف�شه )الرئي�س املََجِرّ
يف جتارته بعد ذلك، وبداأ يف بيع كواكب املجموعة ال�شم�شية بعد اأن ادعى ملكيتها هي الأخرى! 
)العا�شر(  يف  الأر�س  �شعر  تديّن  منطق  وبنف�س  اأرخ�س،  كانت  الأر�س  عن  بعدت  كلما  بالطبع 
مليون  بربع  باأكمله من هوب  بلوتو  �شراء كوكب  لذلك ميكنك  اخلام�س(!  )التجّمع  اإىل  بالن�شبة 

دولر.
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يريد  الذي ل  القمر، من  اأرا�شي  بيع  الدولرات من  مليونًا من  اأحد ع�شر  لقد ك�شب هوب 
اأنيقة ويعلقها يف غرفة مكتبه  اأن يدفع ع�شرين دولًرا فقط ل�شراء فدان من القمر وياأخذ �شهادة 
ليمزح حولها مع الأ�شدقاء، هذا �شيء Fantastic بالتاأكيد، لذلك يُقال اأن من �شمن زبائنه روؤ�شاء 
�شابقني مثل: جورج بو�س وجيمي كارتر ورونالد ريجان، وجنوم هوليود مثل: توم كروز وتوم 

هانك�س وجورج لوكا�س، بل و�شركات كربى مثل ماريوت وفنادق هلتون!
وبغ�س النظر عن كل هذه الق�شة امل�شّلية فاإين اأوؤكد لك اأن اأحًدا ل ميتلك القمر بالفعل، ول 
ال�شم�س ول الكواكب ول النجوم. بل ول ميتلك اأحد اأي قطعة من الأر�س فعاًل، فيوًما ما �شيموت 
ويرتكها ملن خلفه، ويف حلظة من اللحظات �شيبيعها اأحد ورثته، اأو �شينقطع ن�شله اأو ي�شيع ن�شبه اأو 
تقوم ثورة تاأميم، فتاأخذها احلكومة لتبيعها ملن يدفع اأكرث، يف النهاية فاإن مليارات الب�شر �شتتعاقب 

يف اآلف ال�شنني على نف�س القطع من الأر�س لتعي�س عليها قلياًل ثم ترتكها.
ل ميكنك يا هوب اأن تكون مالًكا للقمر لأنه كان موجوًدا دائًما من قبل اأن يتعرف جدك على 
جدتك، و�شيظل موجوًدا بعد اأن ت�شطحب ماليينك الع�شرة اإىل القرب. ل ميكنك اأن تزعم اأنه ملكك 
ِنَع منها اإل جزء من  لأنك ل متلك حتى �شياراتك امل�شتعملة القدمية ب�شكل كامل، فما احلديد الذي �شُ

تركة احلديد التي تركها اهلل ▐ للب�شر يتوارثونها!
عندما ُوجدنا يف هذا الكون راأينا اأنه يوجد الكثري من الأ�شياء من حولنا، راأينا اأننا موجودون 
يف ملكية خا�شة بالفعل، ولكنها ل تعود اإىل اأي واحد منا. فلم يتكلم غري اهلل ▐ وقال: 

اأنا املالك!
ْرُض 

َ ْ
ْل لَِمِن ال

ُ
يخربنا القراآن مببداأ امللكية املتفردة هلل ▐ حني يقول اهلل هلالج لج: ﴿ق

ُروَن﴾ )املؤمنون 84 -85(. يف الواقع مل تكن 
َّ
 تََذك

َ
ل

َ
ف
َ
ْل أ

ُ
وَن هلل ق

ُ
ُموَن ۞ َسَيُقول

َ
ْنُتْم َتْعل

ُ
َوَمْن فِيَها إِْن ك

ثّمة اإجابة اأخرى ميكنهم اأن يجيبوا بها غري هذه الإجابة!


الالوعي  بني  تف�شل  التي  البكر  احلّدية يف طفولتي  اللحظة  لتلك  الذاكرة  اأملك  ل  قطًعا  اأنا 
والوعي، اأو بني الن�شيان والتذكر، ول اأ�شتطيع اأن اأجزم باأول ذكرى يل اأو اأول �شعور كان عندي! 
َساُن 

ْ
ن ِ

ْ
ُر ال

ُ
 يَْذك

َ
َول

َ
اأنا موجود منذ فرتة ل باأ�س بها، هذا هو كل ما اأعلمه! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿أ

ْم يَُك َشيًْئا﴾ )مريم 67(. ويذكرنا ▐ بحقيقتنا قبل هذا اخللق: ﴿َهْل 
َ
ْبُل َول

َ
ْقَناهُ ِمْن ق

َ
نَّا َخل

َ
أ

وًرا﴾ )اإلنسان 1(.
ُ
ْم يَُكْن َشيًْئا َمْذك

َ
ْهِر ل َساِن ِحٌي ِمَن الَّ

ْ
ن ِ

ْ
 َعَ ال

َ
ت

َ
أ

اأثناء هذه الفرتة وجدت الكثري من الأ�شياء التي اعتدُت على وجودها، الكثري من اخلالئق 
اأحد  اأو يف  اإحدى ليايل رم�شان،  اأو يف احلرم يف  اأ�شري يف زحام ميدان )العتبة(،  من حويل. 
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هذا  بني  ي�شرية  مقارنة  نع  �شُ ومن  كثري.  هذا خلق  اأن  لأدرك  بالب�شر،  احلافلة  التجارية  الأ�شواق 
العدد وبني العدد املفرت�س يف كل بقاع العامل، اأدرك اأننا اأكرث بكثري مما نتخيل، ويتبني يل حينها اأن 

رقم )�شبعة مليارات( -الذي نقروؤه عن تعداد الب�شر دون اأن نتخيله فعاًل- هو رقم كبري بالفعل!
عليك حينها اأن تفكر يف كل هوؤلء الب�شر الذين ماتوا يف طاعون القرون الو�شطى وحروب 
التتار واحلروب العاملية الناجتة عن غرور قادة اأوروبا املخابيل، اأو الذين ماتوا يف ظروف عادّية، 
اأو هوؤلء الذين عا�شوا قبل اأن يتعلم التاريخ الت�شجيل. الأعداد خميفة. تتنا�شب هذه الأعداد مع 
ْبلُِكْم﴾ )البقرة 21(. ونفهم حينها 

َ
ِيَن ِمْن ق

َّ
َقُكْم َوال

َ
ِي َخل

َّ
الآية التي تذكرنا باأن: ﴿اْعُبُدوا َربَُّكُم ال

ِمَي﴾ )الشعراء 23(. قال: ﴿َربُُّكْم َوَربُّ آبَائُِكُم 
َ
َعال

ْ
رد مو�شى ♠ الذي �ُشِئَل: ﴿َوَما َربُّ ال

لَِي﴾ )الشعراء 26(! وَّ
َ ْ
ال



بّينت درا�شة لعامل النف�س املعريف )جا�شتني باريت( اأن اأطفال ما قبل �شن املدر�شة ي�شتطيعون 
الإن�شان  اأن  يجزموا  اأن  وميكنهم  )امل�شنوعة(،  والأ�شياء  )الطبيعية(  الأ�شياء  بني  ب�شهولة  التفريق 
قد خلق الأ�شياء )امل�شنوعة( ومل يخلق الأ�شياء )الطبيعية(. يف احلقيقة كانت هذه النتائج مثرية 

وعجيبة بالفعل؟ من �شرح لهم ذلك؟
هناك الكثري من الأ�شياء )الطبيعية( من حولنا، تلك التي وجدناها ملا وجدنا اأنف�شنا يف احلياة 

ونعرف اأنها: دائًما هناك!
�شنتيمرتات  ع�شرة  تتعدى  ل  م�شاحة  كفيك  بني  وجهك،  اأمام  يديك  ّم  �شُ املثال،  �شبيل  على 

مربعة، ترى ماذا يوجد هناك؟
الغبار الذي ميالأ ف�شاء الغرفة وميالأ بالتايل ما بني كفيك يتكون 70% منه من خاليا جلد ب�شرية 
اجللد  خاليا  من  األًفا   40 دقيقة  كل  نفقد  اأننا  تذكر  الأ�شرة.  اأفراد  اأحد  من  اأو  منك  �شواًء  ميتة، 
با�شتمرار. وعلى اأطراف اأناملك توجد نتوءات �شغرية ت�شاعد اأ�شابعك على الإم�شاك بالأ�شياء، 
وبنف�س الطريقة التي ت�شاعد بها احُلليمات الدقيقة بل�شانك على الت�شبث بالطعام. اأما ال�شوء الذي 
ي�شرب ظفر اأ�شبعك ال�شغري فيحمل ثالثة اآلف تريليون فوتون �شوء على الأقل. ويف يدك من 
اخلاليا  يدك  عظام  جتويف  يف  وترتاح  واأكرث،  مذابة  مادة   100 وفيها  الدم  بالزما  ت�شبح  الداخل 

العظمية العجوز التي اأمّتت مهمتها منذ �شنني ببناء كل هذه العظام. 
الذي يحتوي على 100  اإىل اجل�شم ككل ف�شنجد �شعر راأ�شك  ولو خرجنا من م�شاحة كفك 
األف �شعرة، بالقرب من بوي�شلة كل منها خلية دهنية خا�شة لت�شحيم ال�شعر بالزيت الالزم لّلمعان. 
الأعداد  �شنجد  اأو  الكبرية.  الدهنية  اخلاليا  من  مكّونة  خا�شة  و�شادة  على  ترتاح  التي  كليتك  اأو 
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املخيفة التي تتكد�س يف ج�شمك النحيل، 300 مليون حوي�شلة هوائية للتنف�س، كل خلية ج�شدية 
بها ع�شرة اآلف مليار ذرة، واأنت متلك منها يف ج�شدك مائة تريليون خلية ، وع�شرة اأ�شعاف ذلك 
من البكترييا! و100 األف فريو�س يف العط�شة الواحدة، وكتاب وراثي بداخل كل خلية من خاليانا 
مكتوب مبا يوازي حوايل 200 األف �شفحة مكتوبة بالبنط ال�شغري. ويختلف عن الكتاب الوراثي 
لأي اإن�شان اآخر بـ 3 مليون طريقة على الأقل لو ا�شتثنينا تواأمك املتماثل اإن ُوِجد. وباملنا�شبة، ف�شريرك 
املنزيل الذي جتل�س عليه الآن يحتوي يف احلقيقة على 2 مليون عثة غبار. وعلى العموم فمقابل كل 

اإن�شان واحد يوجد مليار ح�شرة على كوكب الأر�س!
اللون  اإىل  البارحة  تركتها  التي  التفاحة  ن�شف  �شبب حتول  اأن  �شتالحظ  املطبخ  اإىل  بدخولك 
البني اأن الفينول الذي يف خالياها قد تفاعل مع اأك�شجني اجلو، واأن �شبب انتفاخ العجني الذي 
اأعدته اأمك للفطائر اأن اإنزميات اخلمرية عند اختالطها باملاء وال�شكريات اأطلقت فقاعات ثاين اأك�شيد 
الكربون الذي رفع العجني ل�شعف حجمه. واأما املالعق املتناثرة على رخام املطبخ ف�شوف تالحظ 
اأن النيكل املخلوط باحلديد فيها اأ�شله من اجلارنرييت، واأما ورق الألومونيوم املُلَقى هناك فاأ�شله 
من �شخر البوك�شيت. رمبا �شيدفعك ذلك لل�شرود قلياًل يف بقية الأحجار، مثل حجر الكال�شيت 
الذي يكّون الكهوف البعيدة هناك حني يُذيبه ماء املطر احلم�شي، اأو احلجر اجلريي املتكون من 
لن�شتخرجه نحن ون�شحقه  الدينا�شورات  البحار الأ�شتوائية منذ ع�شر  البحرية يف  الكائنات  بقايا 

ون�شنع به �شرياميك هذا املطبخ ودهانات حوائطه.
لو خرجت اإىل حديقة، فرتى ماذا يوجد هناك؟

يعطي  النبات والذي  لبذرة  ال�شلب  الغالف اخلارجي  الدقيق يف  الثقب  �شتالحظ ذلك  رمبا 
الإذن للبذرة كي تبداأ يف النمو. اأو رمبا لحظَت احللقات املتزايدة يف جذع كل �شجرة، تزداد 
كل عام حلقة جديدة. اأو ذلك الأنبوب املمتد من قلم ال�شمة اإىل املبي�س حاماًل حبة اللقاح التي 
�شوف تبداأ الإخ�شاب ومعها احلياة اجلديدة. اأو العيون اخلم�شة لذلك الزنبور املكّونة من مئات 
اأ�شبه بزجاج املوازييك. اأو الق�شرة احلمراء ال�شلبة  الُعدي�شات ال�شغرية جاعلة احلياة بالن�شبة له 
التي تغطي اجلناحات الرقيقة حل�شرة الدع�شوقة. اأوقرون ا�شت�شعار العثة التي تدرك بها الروائح من 
بعد األف مرت. اأو راأ�س دودة ال�شي�شليان العظمي الذي ميكنها من احلفر يف الرتبة لإيجاد غذائها. اأو 

القرون الطويلة لذكر خنف�شاء الأيل الذي ي�شتخدمها يف ال�شيد والقتال.
رمبا تنظر اإىل النجوم، وتت�شاءل: ترى ماذا يوجد هناك؟

ها  مليارات املجرات رمبا تقرتب من الرتيليونات. يف جمرتنا فقط عدد من النجوم ي�شتغرق َعدُّ
اأن  ميكنك  ال�شماء  من  تراها  التي  ال�شئيلة  امل�شاحة  فقط يف  عينيك  اأمام  عام.  اآلف  منك خم�شة 
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حت�شي 2500 جنًما بعينك املجردة. واأما ال�شحب الركامية هناك فتحمل كل واحدة منها ما يكفي 
مللء 500 األف حو�س ا�شتحمام. وكل قطرة ماء منها تكونت من 2 مليون ُقطرية �شحبية.

رمبا تنظر اإىل �شطح املاء، فتالحظ تلك احليوانات ال�شغرية الطافية. يرقة الكابوريا التي هي يف 
حجم حبة الأرز، اأو حيوان الالفار�شني الذي يعي�س داخل فقاعته املخاطية اخلا�شة، اأو جمدافيات 
الأرجل بقرونها ال�شبيهة بالبارا�شوت. اأو النجوم الري�شية التي تلعق الطعام الذي يطفو باأذرعها 

املغطاة بالري�س. اأو الديدان ال�شهمية ال�شيادة التي حتاول اقتنا�س غذائها و�شط كل هذا الزحام.
الرت�شبات  من  اأ�شدافه  ي�شنع  الذي  الولك  حلزون  فتجد  املاء،  عمق  اإىل  قلياًل  تنظر  رمبا 
الطبا�شريية يف البحر، اأو تالحظ املراوح املوجودة اأ�شفل ذيل القريد�س ت�شاعده على احلركة، اأو 
�شدفة املحارة التي تاأخذ حبة من حبات الرمال فتغطيها ببع�س املواد ال�شدفية لتتحول اإىل اللوؤلوؤ 

الرائع الثمني.
لو دخلت اإىل غابة، فماذا يوجد هناك؟ 

رمبا �شتالحظ الق�شرة الليفية جلوز الهند الذي ن�شنع منه احلبال، اأو النتوء املقعر املوجود يف 
موؤخرة جمجمة الأ�شد لتثبيت ع�شالت فكه ال�شخمة. اأو كومة روث الفيل التي حتتوي على 700 
خنف�شاء. اأو ذكر ال�شفدع القابلة الذي يربط بي�شه بخيوط حول قدمه. اأو النتوءات امللونة على 
ظهر ال�شمندر ال�شيني لي�شّرب منه الغازات ال�شامة وقت اخلطر، اأو الأ�شكال ال�شاطعة على ظهر 

ال�شمندر الناري لري�س منه الغاز ال�شام الذي ي�شبب العمى.
رمبا �شتجد نبتة من نبات )ال�شيلم(، الذي حتتوي جذورها على 13مليون ُجَذيَرة، عليها 14 
رمبا  واجلنوبي.  ال�شمايل  الأر�س  قطبي  بني  لو�شلت  ببع�س  بع�شها  و�شلها  مت  لو  �ُشَعرَية،  مليار 
�شتالحظ غزال الإميبال وهو يعري اأذنيه لطائر نقار املا�شية الأحمر لينّظفها من القراد. اأو دودة القز 

التي ن�شتخرج من كل �شرنقة لها 3 كيلو مرت من خيوط احلرير الطبيعي. 
ا كلًبا من كالب الرباري، حينها دعني اأذكرك اأنه مت اكت�شاف 400 مليون كلًبا  رمبا �شتالحظ اأي�شً
منها يف م�شتعمرة واحدة يف تك�شا�س. ورمبا �شيكون حظك �شعيًدا وت�شاهد قو�س قزح الناجت عن 

انك�شارات دقيقة ل�شعاع ال�شوء داخل قطرات املطر املت�شاقطة.
رمبا �شتالحظ جمموعة من اجليوب! 

قملة اخل�شب، احليوان الق�شري الوحيد الذي يعي�س يف الياب�شة، لها جيب على اجلانب ال�شفلي 
ت�شع فيه البي�س. والبجعة لها جيب اأ�شفل منقارها ت�شتخدمه يف ال�شيد، واأما اجليب الذي ميلكه 

الكنغر اأو الكوال فمهمته اإكمال منو الوليد ال�شغري غري مكتمل النمو.
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رمبا �شتالحظ جمموعة من الألوان! من اأين اأتت؟ 
املرجانية  وال�شعاب  بطعامه.  املوجودة  ال�شبغات  من  لونه  يكت�شب  الوردي  الب�شرو�س  طائر 
لونه  يكت�شب  الكرمي  الفريوز  املتطفلة عليه. وحجر  الطحالب  البديعة من  األوانها  تكت�شب  اخلالبة 
ال�شماوي الرائق من النحا�س! واأما �شجرة الهيدراجنيا فتكت�شب األوان اأزهارها من حمو�شة الرتبة، 
تنتج  املتعادلة  والرتبة  قرنفلية،  زهوًرا  تعني  القلوية  والرتبة  زرقاء،  زهوًرا  تعني  احلم�شية  فالرتبة 

زهوًرا بي�شاء.


ملاذا توجد الأ�شياء؟ ملاذا يوجد �شيء بدًل من ل �شيء؟ كان هذا هو ال�شوؤال الوجودي الأول 
الذي طرق ذهن الإن�شان. 

املعقد؟  الوجود  الفراغ؟ وملاذا كل هذا  بدًل من  الكينونة  ملاذا  العدم؟  بدًل من  الوجود  ملاذا 
وجودها  تف�شري  ميكن  اأو  ب�شيطة؟  اأو  قليلة؟  حولنا  من  الأ�شياء  لي�شت  ملاذا  املُكّثف؟  املزدحم؟ 
باختزال؟ ملاذا كل هذه الألغاز يف م�شاحة كفي امل�شمومة، اأو نظرة عابرة ل�شفحة املاء، اأو ملحة 

لل�شماء، اأو دقيقة تاأمل يف مطبخ البيت؟ 
وال�شوؤال الأهم من كل ذلك، ملاذا من بعد ذلك يحاّجون يف اهلل؟!

َماَواِت  الَسّ ِف  َماَذا  انُظُروا  ِل 
ُ
﴿ق فيقول:  هناك،  التي  )الأ�شياء(  تلك  كل  عن  يحدثنا  القراآن 

 يُْؤِمُنوَن﴾ )يونس 101(.
َّ

ْوٍم ل
َ
يَاُت َوالُُّذُر َعن ق

ْ
ْرِض َوَما ُتْغِن ال

َ ْ
َوال

ب للنشر والتوزيعفما تراها تغني الآيات والنذر فعاًل عن قوم ل يوؤمنون؟!
كت

عصري ال
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2
                   وجود األشياء بالطريقة اليت هي عليها

 “اأنا.مهتم.حقيقًة.مبعرفة،.هل.كان.باإمكان
.اهلل.اأن.يخلق.الكون.على.نحو.خمتلف؟!”.
.األبت.اآين�ستاين

كيانًا  كان  الأول  الب�شري  الكائن  اأن  جند  لأفالطون  املاأدبة  كتاب  يف  )اأر�شطوفان(  حكاية  يف 
كرويًا له راأ�س بوجهني واأربعة اأقدام واأربعة اأياٍد واأربعة اآذان وعورتان. وكان هذا الكيان الكروي 
-كاأي كرة حترتم نف�شها- يتدحرج بحركة �شريعة وعنف حتى انزعج )زيو�س( منه، فقام -كاأي 
وقام  والأنثى،  الذكر  هما  الن�شفان  ف�شار  ن�شفني،  اإىل  الكرة  بقطع  ا-  اأي�شً نف�شه  يحرتم  عجوز 

)اأبوللو( بعد ذلك باجلراحة واخلياطة الالزمة لتح�شني املظهر!
هذا �شبيه بالفكرة التي وردت يف بع�س ن�شو�س )زاراد�شت(، حيث جند اأن خملوق اخلالق 
)ييما( هو وح�س يجمع بني اجلن�شني ثم ينق�شم اإىل اثنني. واأما الهندو�س فلديهم يف فل�شفة )الفيدا( 
اأن اأ�شل الزوجني كان من تزاوج التواأم الأول )يامي( و)ياما(، مثل بع�س قدماء امل�شريني الذين 

تخيلوا اأن اخلالق خلق زوجني هما )�شو( و)تفنوت( منهما جاء الذكر والأنثى.
خيال الأقدمني مل يتوقف عند هذا احلد، حيث اأنهم قد لحظوا اأن نطاق الثنائية الكونية اأو�شع 
لنا  فتحكي  والنار.  واملاء  والنهار،  والليل  والأر�س،  ال�شماء  فهناك  اجلن�شية.  الثنائية  جمرد  من 
اأبنائها  الفل�شفة )الطاوّية( عن القطب الأ�شود )الني( والقطب الأبي�س )الياجن(، وهما يف اعتقاد 
منبعان لكل �شيء يف احلياة. واأما ال�شومريون فوجدوا اأن املاء -وهو يف نظرهم حياة العامل- له 
قطبان، املياه العذبة )اآب�شو( واملياه املاحلة )تيامات(، ومن ازدواج )اآب�شو( و)تيامات( نتج )مومو( 

وهي املياه احلية، الروح ذاتها اأو العقل.

ب للنشر والتوزيع
كت
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يف ع�شرنا احلديث جتاوزنا كل هذه الرتهات امل�شّلية والأ�شماء الطريفة، ولكننا مع ذلك مل 
نتجاوز روؤية الثنائية الزوجية للكون من حولنا، بل رمبا ازددنا بها يقيًنا! فوجد الكيميائيون يف الذرة 
واأيونات  املوجبة  ال�شوديوم  اأيونات  اخللية  البيولوجيون يف  والإلكرتونات، ووجد  الربوتونات 
الكلور ال�شالبة، ووجد الفيزيائيون يف الف�شاء املادة و�شديد املادة، والطاقة ونقي�س الطاقة! حتى 
قال عامل الفيزياء )اأنثوين زي(: »علم الفيزياء ما كان ليوجد لول وجود التناظر يف الكون، اأحب 
اإنه اإله التناظر!«. �شرنا ننظر اإىل الوجود فال  اأن اأفكر يف امل�شمم النهائي �شمن مفهوم التناظر، 
نرى اإل جمموعات متنا�شقة من الثنائيات! هذه الزوجية التي قال عنها اهلل ▐: ﴿َوِمْن ُكِّ 

ُروَن﴾ )الذاريات 49(.
َّ
ُكْم تََذك

َّ
َعل

َ
ْقَنا َزوَْجْيِ ل

َ
ٍء َخل َشْ

يرغب يف  منا  فجزء  الدنيا،  نحب  فكما  املت�شاربة!  اجتاهاتنا  الزوجية وجدناها حتى يف  تلك 
�شرعة الفناء. كما نحمل بداخلنا ما يدفعنا للفالح من العزمية والإرادة ووازع اهلل يف �شدورنا، 
بالإحباط والرغبة يف  ال�شعور  �شهولة  الياأ�س من  اأر�س  اإىل  يجّرنا  الذي  فنحن نحمل حتًما ذلك 
التقاع�س وحب الك�شل. كما جند اخلري مبهًرا يف نقائه و�شالبته و�شالحية منطقه، جند ال�شر جّذابًا 

يف بهرجه و�شهولته ووعوده غري املنقطعة باللذائذ.
ثم ملا تاأملنا يف الوجود اأكرث وجدنا اأننا بالأحرى يف نظام زوجي متكامل! النور والظالم، القبح 

واجلمال، الأمل والقنوط، اخلوف وال�شرور.
ْن  ُكم مِّ

َ
ْرِض َجَعَل ل

َ ْ
َماَواِت َوال اِطُر السَّ

َ
ما اأبدع )قتادة( اإذن ملا قراأ قول اهلل ▐: ﴿ف

َِصرُي﴾  الْ ِميُع  السَّ َوُهَو  ٌء  َشْ ِمْثلِِه 
َ
ك يَْس 

َ
ل فِيِه  يَْذَرُؤُكْم  ْزَواًجا 

َ
أ ْنَعاِم 

َ ْ
ال َوِمَن  ْزَواًجا 

َ
أ نُفِسُكْم 

َ
أ

)الشورى 11( فف�ّشر كلمة )يذروؤكم( باأنها: »عي�ٌس من اهلل يُعّي�شكم فيه«..! كان قتادة ومن قبله ابن 

عبا�س يرون اأن احلديث يف الآية عن الأزواج ل يدور حول بدء اخللق فقط، ولكن عن املعي�شة 
كلها!

اأن اهلل عز  اأنه لي�س كمثله �شيء. لطيٌف  توؤكد  التي  اأن اهلل ذّكرنا بذلك يف نف�س الآية  جميٌل 
وجل قد ق�شد اإىل كل خملوقاته بالزوجّية حتى ي�شبح هو -فقط- �شمًدا واحًدا متفرًدا ل ي�شابهه 
اأي �شيء. ذلك الفرد الأحد الذي تعاىل عن ذلك النظام الزوجي ال�شائد وتكرّب عليه. ذلك الإله 
الذي جعل احلياة كلها اأزواج ليكون هو الفرد ال�شمد وحده! لي�شت لديه اجتاهات مت�شاربة، واإمنا 

هو احلق ولي�س ي�شوبه الباطل، هو اجلميل ولي�س يدركه قبح، هو املح�شن ولي�شت تقربه الق�شوة.
ملاذا توجد الأ�شياء بالطريقة التي توجد عليها؟ 
ملاذا الزوجية ت�شبغ كل �شيء يف هذا العامل؟

ب للنشر والتوزيع
كت
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الكون  اأناقة  على  الكثرية  الأمثلة  من  واحد  باأكملها،  للحياة  متكامل  زوجي  نظام  اأمام  اإننا 
اعتدنا على  بالتاأكيد طريقة خمتارة من اهلل  للع�شوائية. هذه  Elegancy ونظامه وق�شده وحتديه 

ْنُفِسِهْم 
َ
ْرُض َوِمْن أ

َ ْ
ا تُنْبُِت ال َها ِممَّ

َّ
ْزَواَج ُك

َ ْ
َق ال

َ
ِي َخل

َّ
وجودها، كما يقول هلالج لج: ﴿ُسْبَحاَن ال

ُموَن﴾ )يس 36(.
َ
 َيْعل

َ
ا ل َوِممَّ



واحدة اأخرى من مالمح )وجود الأ�شياء بالطريقة التي عليها( هي طريقة التنا�شل والتكاثر. 
املعقدة. فجميع حقيقيات  احلياة  بني جميع �شور  النت�شار  عاملّي  يكون  يكاد  اجلن�شي  التكاثر 
النواة تقريًبا تنغم�س فيه يف دورة من دورات حياتها، والغالبية العظمى من النباتات واحليوانات 
تتكاثر  التي  اجلن�شية  غري  والأنواع  بدونه.  التكاثر  عن  متاًما  عاجزة  فهي  اإجباريًا،  جن�شية  تُعترب 
والتي  العلقّية،  الدوارات  ت�شمى  جمهرية  حيوانات  مثل  للغاية،  نادرة  عملي  ب�شكل  بال�شتن�شاخ 
�شارت م�شهورة بيولوجًيا بو�شفها ا�شتثناءات نادرة يف عامل حمكوم عليه بطريقة واحدة خمتارة 

للتنا�شل!
نعوا بنف�س الطريقة املعتادة، طريقة التنا�شل  كل هوؤلء الب�شر الذين ُوِجُدوا من بعد اآدم اإمنا �شُ
والتكاثر اجلن�شي التي نعرفها جميًعا. ول توجد و�شيلة اأخرى ل�شنع كائن ب�شري غريها، اللهم اإل 
اأن يكون معجزة من اهلل ▐ قد اأتت لتحدي الب�شر باأ�شباب اأخرى غري الأ�شباب املعتادة 

لهم كحالة عي�شى ابن مرمي عليهما ال�شالم. 
وكان من نتاج هذه الطريقة اأن كان التوا�شل الب�شري قائًما على قاعدة الأرحام املتفق عليها 
بني جميع الب�شر، هذه من اأمثلة الوجود املعتاد الذي ل نعرف غريه! هذه الطريقة التي حتدث عنها 
ِديًرا﴾ 

َ
َربَُّك ق َوَكَن  نََسًبا َوِصْهرًا  ُه 

َ
َجَعل

َ
ا ف بََشً َماءِ 

ْ
ال َق ِمَن 

َ
ِي َخل

َّ
﴿َوُهَو ال ▐ فقال:  اهلل 

)الفرقان 54(.



ا يف درو�س الأحياء اأن جميع املخلوقات احلية حتتاج اإىل املاء كي تبقى على قيد  لحظنا اأي�شً
احلياة، هناك مثال اأو مثالنْي لكائنات تك�شر هذه القاعدة فقط لأن اأج�شامهما حتتوي كل كمية املاء 
نا�شا الآن يف البحث عن املاء على كوكب املريخ، لأن جميع علماء  املَُراَدة، لذلك تقت�شر مهمة 

الأحياء يعلمون اأن املاء = اإمكانية احلياة. 
ميكنك اأن تتعرف على اأن هذه هي الطريقة التي خلق اهلل ▐ عليها املخلوقات من 

 يُْؤِمُنوَن﴾ )األنبياء 30(. 
َ

ل
َ
ف
َ
ٍء َحٍّ أ َماءِ ُكَّ َشْ

ْ
َنا ِمَن ال

ْ
قوله ▐: ﴿وََجَعل



ب للنشر والتوزيع
كت
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التي  والطريقة  وال�شنني،  وال�شهور  الأيام  بها  نح�شب  التي  الطريقة  ا  اأي�شً الوجود  يف  اعتدنا 
نق�ّشم بها �شاعات اليوم تبًعا للنهار والليل، الطريقة التي جتعلك تعلم ما املق�شود من اأن تقول لك 
رك املحا�شر اأن الختبار  حمطة القطار: �شينطلق القطار يف ال�شابعة م�شاًء، اأو ما املق�شود من اأن يُذكِّ
�شيكون يف يوليو القادم، اأو ما الذي يعنيه اأبوك حني يعدك باأن يزّوجك يف العام القادم! ما الذي 

يعنيه الزمان وتق�شيماته، ملاذا اعتدنا على اأن نق�ّشمه بهذه الطريقة؟؟
مل نكن لنقدر على تق�شيمه لول اأننا نعلم املدة التي تدور بها الأر�س حول نف�شها فحددت لنا 
مقدار ما نعنيه بكلمة )اليوم(، واملدة التي تدور بها حول ال�شم�س، فحددت لنا ما املق�شود بكلمة 
دقائق،  اإىل  وال�شاعات  ال�شاعات،  �شميناها  مت�شاوية  اأجزاء  عدة  اإىل  اليوم  ق�شمنا  ثم  )ال�شنة(. 

والدقائق اإىل ثواٍن... اإلخ. وما كنا لنتفق على هذا لول اأن هذه املدة ثابتة ل تتغري!
الوجود  ▐ عليها  اهلل  التي خلق  الطريقة  اعتدنا  اأننا  لول  لنقدر على ذلك  نكن  مل 
نَِي  ُموا َعَدَد السِّ

َ
َرهُ َمَنازَِل ِلَْعل دَّ

َ
َقَمَر نُوًرا َوق

ْ
ْمَس ِضَياًء َوال ِي َجَعَل الشَّ

َّ
حني قال هلالج لج: ﴿ُهَو ال

﴾ )يونس 5(.  َقِّ  بِالْ
َّ

َق اهلل َذلَِك إِل
َ
َِساَب َما َخل

ْ
َوال

على اأن هذا غري كاٍف، ل بد من نوع اتفاق بني الب�شر على الطريقة التي �شيق�ّشمون بها هذا 
اأيام  الزمان، واإين اأظن اأنك مهما رجعت للزمن لن ت�شتطيع اأن جتزم مبن كان اأول من ا�شتخدم 
الأ�شبوع ال�شبعة التي نعرفها، اأو اأول من ق�ّشم ال�شنة اإىل اثني ع�شر �شهًرا! كل هذا من الوجود 
َنا َعَشَ 

ْ
ُهورِ ِعْنَد اهلل اث َة الشُّ املعتاد الذي اأقّره اهلل ▐ علينا، كما قال هلالج لج: ﴿إِنَّ ِعدَّ

ْرَبَعٌة ُحُرٌم﴾ )التوبة 36(. 
َ
ْرَض ِمْنَها أ

َ ْ
َماَواِت َوال َق السَّ

َ
َشْهًرا ِف كَِتاِب اهلل يَْوَم َخل

وياأخذنا القراآن اإىل ما هو اأبعد من ذلك. اإىل املالحظات اليومية التي نراها يف احلياة، تاأّمل مثاًل 
ْيِه 

َ
ْمَس َعل َنا الشَّ

ْ
ُه َساكًِنا ُثمَّ َجَعل

َ
ََعل ْو َشاَء لَ

َ
لَّ َول ْيَف َمدَّ الظِّ

َ
 َربَِّك ك

َ
ْم تََر إِل

َ
ل
َ
قول اهلل هلالج لج: ﴿أ

ْبًضا يَِسريًا﴾ )الفرقان 45 -46(. ينبهك اإىل م�شاهدة فعل اهلل ▐ يف 
َ
َْنا ق َبْضَناهُ إِلَ

َ
 ۞ ُثمَّ ق

ً
َدِلل

حركة الظل الذي اختار لل�شوء حني خلقه األ ميّر من الأج�شام املعتمة تارًكا وراءه بقعة كبرية غري 
م�شاءة تتحرك مع حركة اجل�شم. من الذي اختار لل�شوء اأن ي�شلك هذا ال�شلوك؟؟ اإمنا هي هكذا!



وهكذا، تالحظ اأنه الوجود املعتاد الذي ل نعرف غريه منذ اأن تعرفنا على احلياة. اإنها الطريقة 
التي اختارها اهلل ▐ لت�شريف هذه الدنيا ول بد لنا من اتباعها. 

الثابتة  ال�شنن  تدل هذه  األ  توجد عليها؟  التي  بالطريقة  الأ�شياء  توجد  ملاذا  ن�شاأل:  من جديد 
املختارة على الق�شد، على النظام، على انتفاء الع�شوائية والفو�شى؟ األ يدل ذلك على اإرادة عليا 
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تقف وراءها؟ األ يدل ذلك على اإله لطيف ي�شيطر على كل هذا؟ اإله لو �شاء لغرّي نوامي�شه وطرقه. 
ُموَن﴾ 

َ
 َتْعل

َ
ُكْم َونُنِْشَئُكْم ِف َما ل

َ
ْمَثال

َ
َل أ ْن ُنَبدِّ

َ
ُْن بَِمْسُبوقَِي ۞ َعَ أ كما قال هلالج لج: ﴿َوَما نَ

)الواقعة 61-60(!!

ينبهنا القراآن اإىل هذا الدليل على وجود اهلل، ملا ذكر لنا مناظرة اإبراهيم ♠ مع النمرود، 
ِميُت﴾ )البقرة 

ُ
ْحِي وَأ

ُ
نَا أ

َ
ِي ُيِْي َويُِميُت﴾ )البقرة 258(. فقال له النمرود: ﴿أ

َّ
َ ال ملا قال اإبراهيم: ﴿َربِّ

258(. وال�شحيح اأن النمرود قال ذلك على �شبيل ال�شتهزاء، فهو مل يكن لريى اأن اإحياء اهلل واإماتته 

ِت بَِها ِمَن 
ْ
أ
َ
ِق ف َمْشِ

ْ
ْمِس ِمَن ال ِت بِالشَّ

ْ
إِنَّ اهلل يَأ

َ
دليل عليه فعاًل، لذا رّد عليه اإبراهيم ♠: ﴿ف

َمْغرِِب﴾ )البقرة 258(. ائِت بكون غري هذا! اخلق �شيًئا على طريقة خمالفة. اجعل نوامي�س الكون 
ْ
ال

د اأن توجد بالطريقة التي هي عليها! ت�شري عك�س ال�شورة املعتادة. اثبت لنا اأن الأ�شياء مل يُق�شَ
كما قال )بول ديفيز(: اإن العلماء ي�شتيقظون ببطء على حقيقة غري مريحة، يبدو الكون على 
َد �شلًفا«. اأو كما همهم )ِفريد هويل( متذّمًرا: »وكاأن اأمره قد ُدبَِّر بليل«! نحو مريب، وكاأنه قد ُحدِّ

ل توجد اإجابة فعاًل للنمرود ول لغريه! 

الِِميَ﴾  الظَّ َقْوَم 
ْ
ال َيْهِدي   

َ
َواهلل ل ِي َكَفَر 

َّ
ال ﴿َفُبِهَت  الآية:  اأن تكون خامتة  فال عجب من 

)البقرة 258(.

ب للنشر والتوزيع
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3
                   الهشاشة

 “الإن�سان.املعا�سر.الذي.اأوغل.يف.العلوم.التجريبية.مل.
.يفعل.�سيًئا.لفهم.نف�سه،.فبقي.الإن�سان:.ذلك.املجهول” 
.األك�سي�س.كاريل

الكونّية واأثرها يف م�شار الكون(،  الكوارث  ن�شر )فرانك كلوز( كتاب: )النهاية،  يف 1988 
اأن احلياة على الأر�س على  بالتف�شيل كيف  هذا كتاب لطيف ومب�ّشر جًدا، هو ي�شرح لك فقط 
الأرجح �شتنتهي يف يوم من الأيام حني ترتطم بكويكب اأو نيزك عمالق من تلك املليارات التي 
ت�شري يف الف�شاء ب�شكل ع�شوائي  - مثلما حدث مع الدينا�شورات منذ ماليني ال�شنني ح�شب اآخر 
النظريات قبوًل - لت�شبب انفجار يق�شي على احلياة يف ن�شف الأر�س ثم ينرث �شحابة �شوداء كثيفة 
من الرتاب اإىل طبقات الغالف اجلوي لتعلق هناك ملئات ال�شنني فتق�شي على ما تبقى من حياة 

على الأر�س ببطء. 
جمّرتني  ارتطام  مثل  نف�شها،  الأر�س  من  اأكرب  الأر�س  به  ترتطم  الذي  اجل�شم  يكن  مل  ما  هذا 
�شوداء،  �شحابات  اأي  تكون هناك  لن  فيه. حينها حل�شن احلظ  الذي يدوران  امل�شار  يتقاطعان يف 

ولكن �شتفنى الأر�س كلها يف حلظة بالطبع!
اأكيد  هو  ما  اأن  الكتاب  نهاية  )كلوز( يف  يذّكرنا  ولكن  يحدث،  األ  املمكن  من  هذا  اأن  على 
وم�شمون اأن يحدث اأن ال�شم�س �شتفنى يف النهاية وتت�شخم للمرة الأخرية قبل اأن تنفجر متاًما. 
اأن ننتظر حدوث ذلك. ن�شيت  هذا م�شري حمتوم لل�شم�س اتفق عليه كل علماء الف�شاء، ويبقى 
اأن اأقول اأن ت�شخم ال�شم�س يعني اأن ت�شيح الأر�س مبا عليها يف ثواٍن معدودة لأن قر�س ال�شم�س 
اأن  اإل  �شيًئا  نفعل  اأن  منلك  ل  كب�شر  نحن  وبالطبع  امل�شرتى.  كوكب  حدود  اإىل  حدوده  �شت�شل 
اأخرى ويكون موؤهاًل  �شم�شّية  اآخر على منظومة  اإىل كوكب  قبل حدوث ذلك  نهرب  اأن  نحاول 

للحياة، وحظ �شعيد لنا يف فعل ذلك!
اأخبار مب�ّشرة، �شكًرا لك يا كلوز.

ب للنشر والتوزيع
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بالن�شبة ملن يوؤمن باهلل واليوم الآخر فنحن نعلم يقيًنا اأن هناك يوًما للنهاية، وهذا اليوم معّلق 
مب�شيئة اهلل وحده، تتغرّي فيه كل القوانني الفيزيائية ويتم تخريب العامل فيه متاًما كعقد منّظم متنا�شق 

يتم فرطه ب�شكل مفاجئ.
لكن لي�س عليك اأن تكون بال�شرورة موؤمًنا حتى تعلم اأننا يف غاية اله�شا�شة، وموقفنا من ناحية 
القوة وال�شعف يف غاية ال�شوء. يف 1944 واأثناء اقتحام احللفاء لأوروبا توقفت كل الت�شالت 
الإلكرتونية فجاأة وُعِزَي ذلك اإىل انفجارات حدثت يف جمرة اأندروميدا التي تبعد عنا 2.5 مليون 
�شنة �شوئية. وهناك نوع من الزلزل الفاجعة يحدث على وجه الأر�س ويت�شبب عن تغريات على 

�شطح ال�شم�س! 
الهادي.  املحيط  ت�شونامي  ول  اليابان  زلزل  اأمام  ت�شمد  ل  لكنها  رائعة  احلديثة  التكنولوجيا 
جبل  فوق  من  بها  �شقطت  اإذا  ت�شعفك  لن  اأنها  اإل  عالية  اأمان  معدلت  ذات  احلديثة  وال�شيارات 
اأو ارتطمت ب�شاحنة عمالقة. واملحافظة على ال�شحة بالريا�شة والطعام ال�شحي خيار موّفق لكن 
بالطبع هذا ل مينع الإ�شابة بال�شرطان اأو مبر�س فريو�شي غام�س يق�شي عليك ب�شرعة قبل اأن يت�شنى 
اأو  اأمالكك  اأو  ثرواتك  يف  متاأماًل  فيها  جتل�س  التي  اللحظة  ويف  اأ�شابك.  ما  معرفة  حتى  لالأطباء 
القرارات احلكيمة التي اأ�شدرتها لل�شيطرة على املنطقة التي حتكمها يف العامل، قد تكون هناك قطعة 
دماء متخرثة يف طريقها الآن لغلق �شريان رئي�شي يف املخ، قد ل ت�شتطيع ب�شببها ال�شري اأو الكالم 

اأو الأكل حتى بعد ذلك.
الف�شاء  ولي�س  الف�شيح،  الكون  هذا  يف  متاًما  ه�ّشة  كائنات  وال�شعف،  امل�شكنة  غاية  يف  نحن 
املرعب باأخطر علينا من اأوعيتنا الدموية التي نظن اأننا منتلكها! وبني هذا وذاك توجد الآلف من 

املخاطر والنك�شارات التي قد ت�شيب هذا الكائن اله�س: الإن�شان.
 
ْ
ل فيه عرّب عنه القراآن بقول اهلل هلالج لج: ﴿إِْن نََشأ هذا الفقر الكوين لالإن�شان وال�شعف املتاأ�شّ
 َعْبٍد ُمنِيٍب﴾ )سبأ 9(. 

ِّ
يًَة لُِك

َ
َماءِ إِنَّ ِف َذلَِك ل ْيِهْم كَِسًفا ِمَن السَّ

َ
ْو نُْسِقْط َعل

َ
ْرَض أ

َ ْ
ِْسْف بِِهُم ال نَ

اإنها قلة احليلة الإن�شانية التي ينبني عليها األ ي�شتطيع اأن يفعل �شيًئا اإل اأن يقف متفّرًجا اإذا اأراد 
ْرِض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ َطارِ 

ْ
ق
َ
أ ِمْن  َتْنُفُذوا  ْن 

َ
أ اْسَتَطْعُتْم  إِِن  ِس 

ْ
ن ِ

ْ
َوال ِنِّ 

ْ
ال َمْعَشَ  ﴿يَا  يهلكه!  اأن  اهلل 

َما ُشَواٌظ ِمْن نَاٍر 
ُ
ْيك

َ
بَاِن ۞ يُْرَسُل َعل ءِ َربُِّكَما تَُكذِّ

َ
يِّ آل

َ
بِأ

َ
َطاٍن ۞ ف

ْ
 بُِسل

َّ
 َتْنُفُذوَن إِل

َ
اْنُفُذوا ل

َ
ف

 تَنَْتِصَاِن﴾ )الرمحن 33 -35(.
َ

ل
َ
َاٌس ف

ُ
َون

يف  ا  اأي�شً ولكن  فقط،  الكوارث  منع  عن  العجز  يف  لي�شت  اله�شا�شة،  وهذه  ال�شعف  هذا 
العجز عن جلب املنافع اإن اأراد اهلل ▐ اأن يوقفها. فمن ذا الذي ا�شتطاع اأن ينقذ الآلف 
بينما الإن�شان يف حاجة اإىل حلمها ولبنها حني تف�ّشى فيها مر�س  اأُعِدمت  من روؤو�س املا�شية التي 
كروتزفيلد جاكوب )جنون البقر(؟! ومن الذي ا�شتطاع اأن يحمي احلقول اخل�شراء من هجمات 
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زلنا  ما  معنا  التي  التكنولوجيا  بكل  اإليها.  احلاجة  اأم�ّس  يف  والإن�شان  املحا�شيل  تاأكل  التي  اجلراد 
ْو 

َ
ل  ۞ الزَّارُِعوَن  ُْن  ْم نَ

َ
أ تَْزَرُعونَُه  ْنُتْم 

َ
أ
َ
أ  ۞ وَن 

ُ
ُْرث َما تَ ْيُتْم 

َ
رَأ

َ
ف
َ
هلالج لج: ﴿أ عاجزين. كما يقول اهلل 

ُهوَن﴾ )الواقعة 63 -65(. لن يكون يف جعبتنا اإل ال�شراخ والعويل!
َّ
ُتْم َتَفك

ْ
َناهُ ُحَطاًما َفَظل

ْ
ََعل نََشاُء لَ

اجلوفّية،  املياه  ا�شتخال�س  على  القائمة  املعدنية  املياه  زجاجات  اأحد  من  املاء  ت�شرب  حني 
ملياه  ال�شناعية  الثورة  اأهدتها  التي  ال�شموم والكيماويات  للتخل�س من  ب�شرّية  اأمام حماولة  فاأنت 
الأنهار. والآن تخّيل لو تخلخلت طبقات الأر�س وغارت بداخلها كل هذه املياه، هل تقدر اأن تعيد 
ا�شتخراجها؟ اإن اآلت التنقيب واحلفر الب�شرية حتى الآن ل ت�شتطيع اأن ت�شل اإىل اأعماق اأبعد من 
ْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن 

َ
ْيُتْم إِْن أ

َ
َرأ

َ
ْل أ

ُ
عدة كيلومرتات. حينها ت�شتطيع اأن تفهم قوله هلالج لج: ﴿ق

تِيُكْم بَِماٍء َمِعٍي﴾ )امللك 30(.
ْ
يَأ



بقية  على  دخيل  كائن  واأنه  اخلليقة،  يف  �شركائه  من  ه�شا�شًة  اأكرث  الإن�شان  اأن  اأ�شعر  اأحيانًا  بل 
الكائنات يف الكوكب! كل الكائنات من حوله تتاأقلم متاًما مع ظروفها بال م�شاكل، بينما نحن نحتاج 

اإىل الكثري من ال�شبط والتغيري حتى ن�شتطيع النجاة. 
فاأنت ترى الُدبة القطبية تعي�س يف درجات حرارة اأ�شطورية دون اأن حتتاج اإىل معطف �شويف 
اأو جورب �شتوي. وترى الثعلب ال�شتوائي يعي�س يف مناخ جمرم يف حرارته دون اأن تبدو عليه 

اأعرا�س الـ )فرهدة( التي نراها على اأوجه النا�س يف اأتوبي�شات �شهر يونيو!
موحد  بها  اخلا�س  الب�شكويت  على  باأكمله  عمرها  تعي�س  قد  منزلك  قطة  اأن  تتبني  اأن  ت�شتطيع 
 )Seafood( الطعم دون اأن متّل منه، وبالطبع مل جُتّرب �شمكة القر�س اأي اأطعمة اأخرى بخالف الـ

دون اأن ت�شعر باأنها بحاجة اإىل كوب �شاي اأو بع�س احللوى اجليالتينية لتغيري مذاق الفم.
الفكرة اأننا كب�شر نعاين من )الحتياج( اأكرث بكثري من اأي كائن اآخر، دائًما هناك �شيء ما نحتاجه 
كي نبقى على قيد احلياة، ثم هناك اأ�شياء اأخرى نحتاجها حتى ن�شعر بكمال الرفاهية التي نحتاج 

لها! اإليها. وعندما تُلّبى كل رغباتنا نقوم بابتكار عادات وحاجات جديدة، ونبكي عندما ل نح�شّ
هذا يتفق فيه اجلميع باملنا�شبة، ف�شاحب اأعلى �شهادة علمية يف الفيزياء التجريبية يحتاج اإىل 
اإىل  يحتاج  )ماكدونالدز(  مطاعم  اأ�شهم  يف  الأكرب  الن�شيب  و�شاحب  حمامه،  يف  ماء  �شخان 

)ماّلحة( على �شفرته.
امتالًكا  الكائنات  اأكرث  نحن  والأ�شعف،  والأنق�س  الأحوج  نحن  الأر�س  �شكان  بني  من  اإذن 
خللل وا�شح يف ملكيتها لأنف�شها! لو كان اأذكى كائن يف الأر�س بكل هذه امل�شكنة وقلة احليلة، 
فنحن نعي�س اإذن يف غابة مليئة بالكائنات امل�شكينة غري امل�شيطرة، واأ�شدهم م�شكنًة هو -يا للعجب- 

اأكرثهم غروًرا! 

ب للنشر والتوزيع
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ْرِض 
َ ْ
َماَواِت َوال ُ َما ِف السَّ

َ
هذا وحده كفيل ب�شعورك بوجود اإله فوقك، كما يقول تعاىل: ﴿َول

ِْه  إِلَ
َ
ف  ُّ الضُّ ُكُم  َمسَّ إَِذا  ُثمَّ  اهلل  ِمَن 

َ
ف نِْعَمٍة  ِمْن  بُِكْم  َوَما   ۞ َتتَُّقوَن  اهلل  َفَغرْيَ 

َ
أ َواِصًبا  يُن  الِّ  ُ

َ
َول

ُروَن﴾ )النحل 52 -53(.
َ
ْأ

َ
ت



يزعم  اأن  ميكنه  بحق!  م�شكني  كائن  اإن�شان  هو  الإن�شان من حيث  النف�شية؟  ه�شا�شتنا  ماذا عن 
القوة ويدعي ال�شتغناء ولكنه يعلم من قرارة نف�شه اأنه لي�س بهذه القوة على الإطالق!

واأ�شل  اأتوه  اأن  هو  طفاًل.  كنت  حني  كثرًيا  يراودين  كابو�س  لدي  كان  فقد  مثاًل،  نف�شي  عن 
اأكرث  ما كان هذا  ل�شبب  اأغرب.  اأ�شخا�س  �شوارع غريبة و�شط  نف�شي يف  واأجد  بيتي  عن طريق 
اأنات  اأو  ات الأمل  ما يخيفني يف الطفولة، اأكرث من الوحو�س اخل�شراء والعناكب ال�شوداء وع�شّ
الوباء. كنت يف الكابو�س اأ�شري يف طريق جديد واأعلم من داخلي اأنه لن يو�شلني اإىل البيت ب�شبب 

ما اأ�شعر به، اأو مبعنى اأدق ب�شبب ما ل اأ�شعر به! كنت ل اأ�شعر بال�شواب.
مل يختِف الكابو�س عني قط. كثرًيا ما ينتابني يف اليقظة بعدما كربت نف�س ال�شعور القا�شي: ل 
اأ�شعر بال�شواب. ثمة �شيء خطاأ. ل اأدري يف اأغلب الأحيان بدقة ما هو. رمبا مكاين خطاأ. رمبا اأنا 
مع الأ�شخا�س اخلطاأ. رمبا اأنا اأفعل الأ�شياء اخلطاأ. لرمبا اأ�شيع حياتي يف املعافرة يف الطب بينما اأنا 
خلقت لأكون من�شق حدائق بارع، رمبا �شوف اأ�شعر بال�شعادة اأكرث لو كنت تخ�ش�شت معرفًيا يف 
درا�شة الأمرا�س التي ت�شيب زهرة عباد ال�شم�س يف اأندوني�شيا. لرمبا �شديقي الذي ابتعدت عنه 
منذ �شنني كان تواأم روحي، رمبا اأنا اأ�شكن على بعد �شارعني من املكان الذي هو من املفرت�س اأن 

يكون بيتي. 
اأحيانًا وب�شكل مفاجئ غالًبا، ل اأ�شعر بال�شواب، اأ�شعر بالتيه، باحلرية، بالوح�شة من حياتي التي 
اعتدتها، بالتعجب من اجلدران الأربعة التي اأنظر اإليها الآن، بالده�شة من وجه البائع الذي يناولني 
بقية اأموايل، باخلوف من ال�شيارات التي حتيط بي يف الزحام، باحلنني اإىل وطن مل اأزره من قبل.

ا اأم حاجة عاطفية اأم ملحة فل�شفية اأم جمرد دلل اآخر. ولكن ما اأعلمه  ل اأدري اإن كان هذا مر�شً
الثبات يف تلك  اأحجار  اإخراجي من هذه احلالة �شوى عناق دافئ مع  اأنه ل يوجد ما يقدر على 

الدوامة الغام�شة التي اأدعوها جماًزا: �شخ�شيتي!
اأبي، زوجتي، اإخوتي، ب�شعة نفر من اأ�شدقائي. هوؤلء الذين اأراهم واأجال�شهم فاأ�شعر  اأمي، 
بال�شواب جمدًدا. اإنهم الأعمدة التي توفر التوازن ملوازين قلبي املتاأرجحة، فتات اخلبز التي نرثها 
الإ�شابة  التي حتميني من  الداخلية  اأذين  اتزان  العودة، قوقعة  الغابة كي يعرف طريق  هينزل يف 
اأحلاين  نهاية  وعالمة  اجلديدة  اأحلاين  بداية  على  تدلني  ال�شطور  اأول  املر�شومة  املفاتيح  بالدوار، 

البائدة.
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يا اإلهي العظيم! اإىل كم بلغ اإبداع وجمال �شنعك؟! كيف خلقتني على هذه ال�شورة املعقدة؟ 
اأ�شعر من داخلي باأين اأحوي العامل باأكمله، اأ�شعر باأن وعيي يحيط بالوجود، اأ�شعر باأن خيايل قد 
اأعطاين تذكرة قطار دائمة ميرح وي�شرح يف كل ركن من اأركان الكون. وبرغم ذلك اأعلم يقيًنا اأنه 

�شوف تتال�شى معاملي يف اللحظة التي يرحل فيها عني ب�شعة نفر!
يا ربي، اأنا القوي ال�شعيف، اأنا القادر العاجز، اأنا امل�شتغني املحتاج، اأنا الإن�شان الذي خلقته 
باأنه مفهوم، ثم ينظر يف نف�شه فيعلم  ليكون �شاهًدا على قدرتك، حني ينظر يف الكون فينده�س 

يقيًنا اأنه لن يفهمها قط!
كما ذكر الريا�شي )ليونارد اأويلر( اأن الريا�شيات قد ف�شرت كل العلم ما عدا النف�س واهلل! وقال 
الثامن،  الفلك  الذين يحدثونني عن علة  اأثق يف هوؤلء  الفرن�شي )مونتيني(: »كيف  الفيل�شوف 

بينما هم عاجزون عن فهم اأقرب الأ�شياء اإليهم: اأنف�شهم؟!«.
اله�شا�شة النف�شية التي تعلم اأنها اأ�شابت اإن�شانًا يّدعي اأنه ّجِلد قا�شي �شلب مثل )نيت�شه( والذي 
�شّدع روؤو�شنا باحلديث عن اأخالق الأقوياء واحلاجة اإىل خلق جيل جديد من الإن�شان ال�شوبر مان 

الذي ل يتورع عن اإيذاء ال�شعيف والظلم حتى يف �شبيل القوة والتقدم.
اأنه  اأبعد مدى، ويحكون  اأن نيت�شه -وكما ذكر كّتاب �شريته- كان كائًنا ح�شا�ًشا ه�ًشا اإىل  جتد 
فقد عقله وهو يف الرابعة والأربعني ملا راأى ح�شانًا ي�شربه �شيده بال�شوط �شربًا مربًحا فاقرتب منه 
اأعوامه املتبقية من حياته مل ي�شتعد  اأنه يف  بالبكاء وعانقه ثم �شقط على الأر�س، ويقال  واأجه�س 

عقله فيها قط!
لذلك كان هذا الفقر وهذه اله�شا�شة من اأدلة وجود اهلل ▐، فاإنك ل ت�شعر بقدرة اهلل 
اأكرب ما ت�شعر بها اإل واأنت غارق يف العجز حتى اأذنيك. حني تتيقن من فقرك ومن فقر كل �شيء 
اإليها!  تلجاأ  باأن هناك قوة مطلقة ما،  ب�شعور غام�س يق�شي  ت�شعر  اأن  ي�شرًيا عليك  حولك، يكون 
رُِحوا بَِها َجاَءْتَها رِيٌح 

َ
ِك وََجَرْيَن بِِهْم بِِريٍح َطيَِّبٍة َوف

ْ
ُفل

ْ
ْنُتْم ِف ال

ُ
كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َحتَّ إَِذا ك

يَن﴾ )يونس 22(.  ُ الِّ
َ

ِحيَط بِِهْم َدَعُوا اهلل ُمْلِِصَي ل
ُ
ُهْم أ نَّ

َ
َمْوُج ِمْن ُكِّ َمَكٍن َوَظنُّوا أ

ْ
َعِصٌف وََجاَءُهُم ال



ولكن! مل يقنعك ذلك؟ مل تفهم ما العالقة بني ه�شا�شة الإن�شان وبني �شعوره بوجود اإله فوقه؟ 
اأدعوك لقراءة الفقرة التالية اإذن.
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4
                    الحاجة

 “يقول.امللحدون.اأن.اهلل.مل.يخلقنا،.ولكن.نحن.الذين.خلقناه،.ولكن.ملاذا
.خلقناه؟.ولي�س.مرة.واحدة.بل.اآلف.املرات،.ويف.كل.مكان.على.الأر�س” 
.علي.عزت.بيجوفيت�س

بح�شب تدريبات )الريكي( العالجية التي بداأت يف اليابان على يد )مياكوا يو�شوي(، يجب 
عليك كي تتح�شن �شحتك وت�شعر بال�شالم اأن جتل�س يف و�شع ا�شرتخاء تام و�شوء خافت ثم تتكلم 
ب�شوت خفي�س مع اأع�شاء ج�شمك ع�شًوا ع�شًوا وتقول: كيف حالك رئتي؟ ثم جتيب اأنت على 
نف�شك: اأنِت �شعيدة وب�شحة جيدة. كيف حالك معدتي؟ اأنِت �شعيدة وب�شحة جيدة. كيف حالك 

كبدي؟.... اإىل اآخر الأع�شاء املباركة.
واأما يف دورات )الت�شي كونغ( ال�شينية فيجب عليك اأن تتخيل طاقة )الت�شي( الكونية وهي 
تدخل اإىل ج�شدك من خالل منافذك العلوية، وتقوم باإغما�س عينيك وتخيل الطاقة الكونية وهي 
توجيه  من  الت�شي كونغ  مدّربو  وال�شعادة. ولكن يحذرك  بال�شحة  لتمالأها  اإىل كل ع�شو  تدخل 
الطاقة الكونية ناحية الدماغ اأو القلب ب�شكل مبا�شر لأن هذا قد ي�شبب تلًفا عظيًما بهما، نحن نتعامل 
مع اأمور خطرية ول نعبث هنا. وبالطبع ميكنك اأن تقوم بـ )جلب احلبيب( على الطريقة ال�شينية 
ت�شاء،  املحبة( وتقذفها على من  لت�شنع )كرة  الإيجابية بني راحتي يدك  الطاقة  عن طريق جتميع 

ولكن برفق، لتجده ينجذب اإليك بقوة الطاقة الكونية.
الروحي  التاأثري  عن   2003 اأغ�شط�س  يف  البديل(  الطب  اإىل  )الطريق  جملة  اأعداد  يف  وجاء 
اأن متاثيل البط اخل�شبية يف املنزل جاذب مهم للوئام بني  للتماثيل ح�شب فل�شفة )الفونغ �شوي( 

الزوجني.
واأما يف دورات )املاكروبيوتيك( امل�شتوحاة من فل�شفة الديانة الطاوية وبوذية زن، فتتعلم فيها 
اأن تتجنب اأكل اللحوم والألبان والع�شل والفواكه! ل اأدري كنه الغذاء املتبقي لك من بعد ذلك 
ا ع�شويًا فيجب عليك  ولكن عموًما فيجب اأن مت�شغ اللقمة 60 مرة قبل بلعها، اإل لو كنت متلك مر�شً
حينها األ تبلع اللقمة اإل بعد م�شغها 200 مرة! بالطبع وجبة الغداء �شوف تنتهي يف عدة �شنني بهذا 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



73

اأن املاكروبيوتيك ي�شفيك من جميع الأمرا�س، وهو  املعدل، ولكن الأمر ي�شتحق، فهم يوؤكدون 
بال�شرطان فتوقفوا عن الدواء واعتمدوا هذه احلمية، فماتوا جميًعا بح�شب  ا  اآمن به 19 مري�شً ما 

جمعية ال�شرطان الأمريكية.
الأمثلة ال�شابقة جزء من التطبيقات التي ابتكرتها بع�س ديانات ال�شرق واملتاأثرين بها، مثل الديانة 
الطاوية والبوذية وال�شنتوية والهندو�شية واملهاري�شية. يوؤمن معظم هوؤلء باأنه ل يوجد اإله ما، واإمنا 
الكون كله هو موجود واحد، هو العقل الكلي عند الإغريق، اأو العقول الع�شرة عند الفال�شفة، اأو 
الطاو يف فل�شفات ال�شني، اأو براهما عند الهندو�س، اأو النور الأعلى عند املانوية، اأو ال�شفاريت 

عند القبالة، اأو اجلودي�شات عند الغنو�شية والهونا. 
ثم اأنه ولكي نكون يف تناغم روحي مع هذا الكون علينا اأن ن�شعى اإىل الت�شال بهذه الطاقة 
)ال�شكرات(  الروحية  واملنافذ  )الأورا(  كاحلبل  بنا  املحيط  الأثريي  اجل�شم  طريق  عن  الكونية 
وامل�شارات الروحية يف اأج�شامنا )الكونداليني( واملوازنة بني ن�شب املتناق�شات )الني والياجن( يف 

الأغذية والروائح والأ�شكال الهند�شية. 
هذه الديانات اإحلادية! هوؤلء الذين ابتكروا لنا هذه التطبيقات الروحية ملحدون ل يوؤمنون 

بوجود اإله اأ�شاًل، وهم برغم ذلك ي�شعون اإىل )الروحانيات( مثل املوؤمن واأكرث!
اختاره  الذي  العتقاد  عن  النظر  غ�س  وبكامل  اإن�شانًا  كونه  حيث  من  الإن�شان،  اأن  يل  يبدو 
لنف�شه، فهو يرف�س اأن يقنع ب�شهولة باأن يكون جمرد مادة! ييدو يل اأن الإن�شان لن ينجو ب�شهولة من 
ذلك البحث املحموم الذي خلقه اهلل عز وجل فينا نحو نور ال�شماوات والأر�س، ولن يفلت من 

تلك املجاعة الروحية التي يعاين منها!


اأمريكيني اأحدهما عامل  اأربع �شنوات �شدر كتاب بعنوان )كيف يغري اهلل عقلك( لعاملنْي  منذ 
اأع�شاب ي�شرحان فيه كيف اأن ت�شوير ن�شاط الدماغ عند املتدينني وامللحدين اأثبت الأثر الإيجابي 
الكبري لالإميان باهلل على ال�شحة البدنية والنف�شية والعقلية لالإن�شان. ويف كتاب اآخر لعامل الأع�شاب 
)كيفن نيل�شون( يُدعى: )الدافع هلل، هل مت ت�شليك الدين يف عقولنا؟(، ذكر كيفن اأن هناك ربط 

عميق يف اأدمغتنا بني الروحانية وبني اأن تكون اإن�شانًا!
كان )ريت�شارد دوكنز( يعاند كعادته ويقول: »قدرة الدين على جلب ال�شلوان ل جتعله حًقا«. 
يت�شاءل عن  اأن  املرء  اأن هذا كالم �شحيح يف جمّرده ولكن على  اإىل  بريلن�شكي(  فنّبهنا )ديفيد 
التاريخ  مدار  على  القوة  بهذه  ا�شتئثاره  ووجه  ال�شلوان  ملنح  القوة  لهذه  الدين  امتالك  �شبب 

الإن�شاين كله! 
يقول املثل الإجنليزي )ل يوجد مالحدة يف اخلنادق(. ويذكر لنا املوؤرخون اأنه لي�س جمرد مثل. 
فمنذ األفي عام يقول املوؤرخ اليوناين )فلوطرخ�س( وامل�شهور عندنا با�شم )بلوتارخ(: »قد جند مدنًا 
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بال اأ�شوار، اأو بدون ملوك اأو ح�شارة اأو م�شرح، ولكن مل يّر اإن�شان مدينة بدون اأماكن للعبادة 
والُعبَّاد«. ويقول )برج�شون( بعده بن�شف قرن تقريًبا: »لقد ُوِجدت وحتى الآن جمتمعات اإن�شانية 
بدون علم ول فن ول فل�شفة، ولكن مل يوجد جمتمع اإن�شاين بدون دين«. ويقول املوؤرخ ال�شهري 
)ويل ديورانت(: »حتى املوؤّرخ املت�شكك لديه احرتام متوا�شع للدين لأنه يراه موؤديًا لوظيفته، ول 

غنى عنه يف كل اأر�س وجيل«.
ويرى الفيل�شوف )هيجل( اأن التدين عن�شر اأ�شا�شي لالإن�شان وجزء من ماهيته. ويالحظ الأ�شتاذ 
)زكي جنيب حممود( اأن الإن�شان يتميز عن غريه من الكائنات باإدراكه للربوبية، ويقرتح اأن يكون 
ا�شمه: الكائن املتدين. وهو مثل اقرتاح )كارين اأرم�شرتوجن( يف كتابها )م�شعى الب�شرية الأزيل، اهلل 

.Homo Sapiens بدًل من Homo Religious ملاذا(، حيث اقرتحت ت�شمية الإن�شان بـ
يزعم )اجنلهارت( و)ويلزل( يف كتابهما: )احلداثة، التغري الثقايف، والدميقراطية( اأن اإن�شان 
الطبيعة  عنا�شر  على  �شيطرة  من  اأظهره  مبا  والأديان  الإله  اإىل  احلاجة  جتاوز  قد  احلديث  الع�شر 
وانخفا�س اأزمات الغذاء وارتفاع معدلت الأعمار. وت�شاءلت احلاجة اإىل طماأنينة الأديان. ولكن 

هل هذا �شحيح؟ هل اإن�شان الع�شر احلديث اأقل حاجة اإىل طماأنينة )الروحانيات( فعاًل؟! 
لدينا مثاًل )اأوج�شت كونت( ملا اأ�ش�س املدر�شة الو�شعية، رف�س يف فل�شفته كل ما هو اعتقادي اأو 
غيبي، واعرتف فقط باملادة والتجربة املح�شو�شة. ولكنه بعد ذلك يفاجئنا بالدعوة اإىل دين جديد! 
ا�شمه )دين الإن�شانية(، وفيه نعمل ل�شالح كائن اأعلى وهو الب�شرية، ومن ثم ن�شمن خلودها. هذا 
الدولة هي  فيه  ب�شكل م�شترت، حيث تكون  املارك�شية  اأ�ش�شته  بـ )الدين( الذي  اإىل حد كبري  �شبيه 
املعبود، والربوليتاريا هي الروح القد�س، واحلاكم هو النبي املع�شوم الذي ل يُ�شاأل عما يفعل، 

وتنبوؤاته قطعية، واآراوؤه حقائق لهوتية، واحلزب يجمع الكهنة وينظمهم. 
لذلك ذكر )جو�شتاف لوبون( يف كتابه )�شيكولوجية اجلماهري( اأن القناعات الفكرية للجماعات 
ا و�شماه: احل�س الديني، ويتمثل يف حب كائن اأعلى  يف ع�شور التغريات الكربى تتخذ طابًعا خا�شً

واخل�شوع له، ومعاداة كل ما هو غريه. 
جتاه  الإن�شانية  النزعة  �شببتها  التي  احلالية  التغريات  وهل  ا�شتثناء؟  احلايل  الع�شر  هل  ولكن 

التحرر والإحلاد خمتلفة عن كل تلك التغريات التي ر�شدها )لوبون(؟ 
واإخفائية،  قبالنية،  من  اأ�شكالها  مبختلف  الباطنية  املمار�شات  اأن  بَلَكا(  )اإليا�س  الأ�شتاذ  لحظ 
)املكتبة  ويف  الغرب.  يف  خا�شة  احلايل  الع�شر  يف  بقوة  عادت  قد  خفية،  وكيمياء  وتنجيم، 
الفل�شفية الهرم�شية( يف اأم�شرتدام حوايل 4000 عنوان يف الكتب املتخ�ش�شة يف الباطنية فقط. 
الوليات  ويف  ون�شف،  مليونني  اإىل  الأوروبي  الحتاد  يف  ممار�شيها  عدد  فو�شل  البوذية  واأما 
املتحدة خم�شة ماليني، وارتفع عدد معتنقي البوذية يف فرن�شا من 200 األف يف 1976 اإىل 600 
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األف يف 1997 ولهم حوايل 200 مركز ودير يف فرن�شا، حيث متالأ البوذية الفراغ الروحي الكبري 
لدى معتنقيها وعزاء النف�س وتهدئتها.

جتّمعات امللحدين لي�شت اأف�شل حاًل، فقد ر�شد الأ�شتاذ )عبد اهلل العجريي( تاأ�شي�س بع�شهم 
عيد  مثل  والأعياد،  الحتفالت  واإقامة  واأمريكا وغريهم،  وبريطانيا  كندا  الإحلاد(! يف  لـ)كنائ�س 

ميالد داروين، ويوم الإحلاد العاملي، ويوم الزندقة والكفر يف 30 �شبتمرب من كل عام!
ويف �شنة 2008 قام مركز Pew لالأبحاث بعمل م�شح لالنتماءات الدينية يف الوليات املتحدة، 
ن يف الطفولة، فوجد اأن اأقل ن�شبة ا�شتبقاء ملذهب الطفولة كان من  ومقارنتها باملذهب الديني املَُلقَّ
ن�شيب الإحلاد والال اأدرية، اأكرث من ن�شف هوؤلء الأطفال )54%( ل يبقون على ما متت تن�شئتهم 

عليه من الإحلاد اأو الال اأدرية.
يبدو يل اأن الإن�شان يحتاج حًقا اإىل اهلل! يبدو يل اأن الإن�شان يحتاج حًقا اإىل وجود اهلل!

مثل )فولتري( الذي �شّرح باأنه »اإذا مل يكن اهلل موجوًدا، فاإن علينا اخرتاعه«! اأو مثل )داروين( 
الذي كتب ر�شالة اإىل �شديق له بتاريخ 17 يونيو 1868 يخربه فيها اأنه �شعيد لأنه وجده متديًنا، 
�شجرة  كاأنه )ورقة  املادي حتى  العلم  ب�شبب  �شديد  من جفاف روحي  هو  يعاين  كم  له  ح  وو�شّ
الذي  ال�شر�س  اأو مثل )�شام هاري�س( داعية الإحلاد  املادي.  العلم  يبغ�س  اأحيانًا  جافة(، مما جعله 
اأبدى اهتماًما كبرًيا بروحانيات ديانات ال�شرق، وكتب كتابًا اأ�شماه: )ال�شحوة، دليل اإىل الروحانية 
بدون دين(! اأو مثل )فرانك �شفر( الذي كتب كتابًا عنوانه كوميدي للغاية: )ملاذا اأنا ملحد يوؤمن 

باهلل(!
كان الإمام )ابن القيم( رحمه اهلل يقول: »يف القلب �شعث ل يلمه اإل الإقبال على اهلل. وفيه 
وح�شة ل يزيلها اإّل الأن�س به. وفيه حزن ل يذهبه اإّل ال�شرور مبعرفته و�شدق معاملته. وفيه قلق 
ل ي�شكنه اإّل الفرار اإليه. وفيه فاقة ل ي�شدها اإّل حمبته والإنابة اإليه ودوام ذكره و�شدق الإخال�س 

له«. 


تلك احلالة التي هي مزيج من احلرية والتيه وجوع قار�س ل يعلم �شاحبه ما الذي قد ي�شبعه! 
 

َ
نَْدُعو ِمن ُدوِن اهلل َما ل

َ
أ ْل 

ُ
تلك احلالة هي التي عرب عنها القراآن بلفظ بديع، فقال هلالج لج: ﴿ق

ْرِض َحرْيَاَن﴾ 
َ ْ
َياِطُي ِف ال ِي اْسَتْهَوتُْه الَشّ

َّ
 َهَدانَا اهلل َكل

ْ
ْعَقابَِنا َبْعَد إِذ

َ
ٰ أ نَا َونَُرُدّ َعَ  يَُضُّ

َ
يَنَفُعَنا َول
)األنعام 71(

ان! َحْيَ
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5
                  العناية

ْرِض﴾ 
َ ْ
َماَواِت َوال َْبَء ِف السَّ ِي ُيِْرُج الْ

َّ
 يَْسُجُدوا هلل ال

َّ
ل

َ
﴿أ

سورة النمل آية 25

اأعرف واحًدا من اأحالمك! يف ال�شيف القائظ اأنت حتلم ببطيخ بدون بذر، األي�س كذلك؟ كلنا 
يتمنى ذلك يف احلقيقة، وهذا يدفعنا اإىل التفكري يف �شبب وجود البذور يف و�شط ثمار الفاكهة 

ال�شهية لتف�شد علينا فرحتنا بها. 
�شبب ذلك هو اأن النباتات ل تك�شب �شيًئا من طرح الثمرة بكل هذا الإهدار يف الطاقة واملكونات 
الغذائية اإل لكي تكون ُطعًما يحوي بداخلها اأطفاله )البذور( ويجذب الطيور واحليوانات والب�شر 
باألوانها الزاهية وروائحها ال�شهية لأكلها ومن ثم ن�شر بذورها واإمتام عملية التكاثر. بالن�شبة للنبات 
ف�شبب وجود اخل�شراوات والفواكه هو اإغراوؤنا مل�شاعدته بالزواج. بالطبع نحن نحتال على حيلة 
اأخرى، حيث يجمع الفالحون منا هذه البذور ويزرعونها يف قطع خم�شو�شة  النباتات بطريقة 
من الأرا�شي لينتفعوا اأكرث بالغذاء، النبات ميدنا بثماره وهو يح�شب اأننا �شوف نن�شرها ع�شوائًيا 

كالطيور البلهاء ول يعلم اأننا اأذكى من ذلك. 
والبندق  واللوز  اجلوز  مثاًل  فلدينا  الطيور،  بالهة  ي�شتغل  فالنبات  البلهاء،  الطيور  ذكر  على 
وغريها من )املك�ّشرات( عبارة عن بذور خم�شو�شة مليئة بال�شعرات واملواد الغذائية كي ت�شاعد 
النبات اجلديد يف النمو ب�شرعة، هي اأطفال النباتات ومرفق معها كل ما يلزم هذه الأطفال من غذاء 
اأطفالها وتكتفي  الطيور  تاأكل  للغاية حتى ل  بق�شرة �شلبة  فالنبات يحميها  حتتاجه، ولأنها كذلك، 
بن�شرها يف الرتبة اخل�شبة بعد اأكل الأوراق، ولكن الطيور البلهاء لي�شت بهذه البالهة حيث لها 

ا حيلة! اأي�شً
فالببغاء مثاًل لديه منقار معقوف وخمالب ثالثية، املخالب مت�شك بحبة اجلوز واملنقار املعقوف 
)ال�شبيه بعتلة فاحتة العلب املعدنية( يتمكن من ك�شر الق�شرة ال�شلبة ويح�شل على الغذاء الد�شم 
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ال�شمني بداخلها، الببغاء يفعل ذلك لأن وزنه ثقيل ولو اأكل اأوراق النباتات حتى ي�شبع ف�شيثقل 
هذا وزنه اأكرث ومن ثم يعجز عن الطريان، فيلجاأ لهذه احليلة حتى يح�شل على غذاء خفيف الوزن 
عظيم الفائدة. الببغاء ينجح يف الفرار من احليل النباتية ويتمكن يف نف�س الوقت من الحتيال على 

قوانني الكتلة واجلاذبية.
وبعد اأن ميوت الإن�شان الأذكى منهم جميًعا يتحلل يف الرتبة ليمت�س منه النبات كل النيرتوجني 
بداخله، من وجهة نظر النبات فهو الذي جنح بحيلته يف البقاء، اإنه وكاأنه قد رعى الإن�شان واأعطاه 
كل ما يحتاجه كي يكرب وي�شمن وميوت ويتحلل وينتج له كل هذا النيرتوجني الثمني! ولو نظرت 

اإىل متو�شط عمر الإن�شان ومتو�شط عمر الأ�شجار مثاًل لعلمت اأن هذه لي�شت فكرة غريبة متاًما. 
هناك الكثري من احِليَل عند خملوقات اهلل، ل ندري من اأين تعلموها! زهرة )الهندباء( تتخذ 
�شكل املظلة فتحتال على قوانني اجلاذبية وتطري ملئات الأمتار لتتكاثر. وزهرة )الأوركيديا( تتخذ 
�شكل اأنثى النحل لتجذب الذكر اإليها فتل�شق به حبوب لقاحها. واأما زهور الزنابق فتطلق رائحة 
�شبيهة باللحم املننت الذي تع�شقه الذباب لتجذبه اإليها لنف�س الغر�س. بينما نبات )الكرمية( املت�شلق 

فيلتف على نف�شه ويربط عقدة، جتف وتتمدد، حتى تنفجر لتطلق بذور اللقاح يف كل مكان.
عنه  بعيًدا  نظرها  يلفت  كي  فري�شة  تطارده  حني  الثمانية  اأرجله  اأحد  احل�شاد  عنكبوت  يقطع 
وينجح يف الفرار. وي�شرب طائر الكيوي الأر�س برجله حتى تخرج الديدان له فيلتهمها. ويطلق 
جذر نبات اجلوز بع�س املواد الكيماوية التي متنع منو الطماطم اأو البطاط�س اأو الرب�شيم بجانبه لأنها 
بالع�شل  ال�شم  يخلط  عمًدا كي  ال�شامة  الزهور  بع�س  على  النحل  يقع  بينما  الغذاء.  على  تناف�شه 

بن�شبة ل ت�شره هو ولكن تقتل كل من يتعدى على خليته باللتهام.
اإنها خملوقات اهلل الذي مّكن كاًل منها من مقدار كاٍف من احِليَل الناجحة! فتقدر كلها على 
النجاة، وتنجح كلها يف البقاء، وتتناف�س جميعها على موارد حمدودة، فيخرجون وقد احتالوا 

جميًعا على بع�شهم، وجنحوا جميًعا بطريقة ما يف اجتياز طريق احلياة الوعر! 
َفْضَل بَِيِد 

ْ
ْل إِنَّ ال

ُ
هذا لي�س بعجيب على اهلل ل�شبب ب�شيط، اأن اهلل عز وجل هو الوا�شع. ﴿ق

َعِظيِم﴾ )آل عمران 
ْ
َفْضِل ال

ْ
اهلل يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء واهلل وَاِسٌع َعلِيٌم ۞ َيَْتصُّ بِرَْحَتِِه َمْن يََشاُء وَاهلل ُذو ال

.)74-73

الوا�شع ي�شع اجلميع بعنايته، ويعطي اجلميع ول ينفد ما لديه، ويحر�س اجلميع ول يكّل مبا عليه، 
ويهدي اجلميع فال ي�شري اإل اإليه. فدنيانا �شيقة، وربنا وا�شع!
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اأمثال هذه العناية هي اأدلة على وجود من يعتني بكل هذه الكائنات. انظر اإىل مثال اآخر: عيون 
احليوانات املختلفة!

اأهداه عينني يف   ▐ اهلل  ب�شهولة، وذلك لأن  املحيط  مثاًل طعامه من  ال�شقر  يقتن�س 
مقدمة راأ�شه متجاورين كعيني الإن�شان، كل واحدة من هاتني العينني ترى ثلثي ال�شورة ببعدين 
الطول  متداخلة:  ثالثية  �شورة  لريى  خمه  يف  يركبهما  اأن  من  ميكنه  مما  والعر�س.  الطول  فقط: 
املّخية  القدرة  اأي   ،Stereopsis الب�شريات:  علم  يف  تُدعى  الظاهرة  هذه  والرتفاع.  والعر�س 
على اإدراك العمق وخلق �شورة ثالثّية الأبعاد من �شورتني ثنائيتي الأبعاد. بوا�شطة هذه القدرة 
فقط ي�شتطيع ال�شقر اأن يقتن�س ال�شمكة من املحيط ب�شهولة لأنه يحدد مدى العمق الذي ت�شبح فيه 

حتت �شطح البحر.
على اأن هذا لي�س كل �شيء، فالأن �شعاع ال�شوء ال�شادر من ال�شمكة ينك�شر عند خروجه من 
املاء اإىل الهواء فاإن من يراها ب�شكل جانبي �شينخدع يف عمقها احلقيقي. اأنت هنا تتعامل مع ظاهرة 
انك�شار ال�شوء وهي ظاهرة يعرفها كل من يرى ملعقة يف كوب من املاء في�شعر اأنها مك�شورة. ما 
احلل لكي ترى هذه امللعقة غري مك�شورة؟ اأ�شمعك تقول: اأنظر اإليها من اأعلى كوب املاء ولي�س من 
اجلانب. وهذا هو بال�شبط ما يقوم به ال�شقر حيث ل ينزل لال�شطياد اإل حني يرى فري�شته بزاوية 

راأ�شية!
من الذي اعتنى بهذا ال�شقر فجعل لديه العينني املتجاورتنْي ثم عّلمه اأن ينظر اإىل فري�شته بهذه 
اأن هذه هي الطريقة التي خلقت عليها كل اخلالئق. لكن يف احلقيقة الغزال  الطريقة؟ رمبا تقول 

�شيخالفك الراأي. 
منهم عينني  الغابات ميلك كل  تعي�س يف  التي  اللذيذة  الفرائ�س  الغزال والأرنب وغريها من 
على جانبي راأ�شه متباعدين، كل واحدة من هاتني العينني ت�شاهد �شورة خمتلفة عن التي ت�شاهدها 
الأخرى، هذا ل ي�شنع لديها �شورة جم�ّشمة ثالثية الأبعاد مثل التي حتتاجها احليوانات ال�شّيادة، 
وبهذه  عيناها  بينما  يتحرك.  ل  والنبات  اأ�شاًل،  النبات  تاأكل  لأنها  ذلك  اإىل  حتتاج  ل  اإنها  حيث 
الـ 180 درجة من  اأن ترى ما يزيد عن  بانورامية وا�شعة املجال، ميكنها  لها �شورة  الطريقة ت�شنع 
بـ 120 درجة تقريًبا للحيوانات ذوات العيون املتجاورة.  باملقارنة  جمال الإب�شار بهذه البانوراما 
هذا هو بال�شبط عني ما يحتاجه الغزال كي ياأخذ احليطة وينجح يف الفرار من هجمات الفهد الذي 

ي�شتهيه!
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يا لها من عناية من اهلل ▐ مبخلوقاته، جند القراآن يحدثنا عنها حني يقول اهلل هلالج لج: 
َها 

ُ
َها اهلل يَْرُزق

َ
ِْمُل رِْزق  تَ

َ
ْن ِمْن َدابٍَّة ل يِّ

َ
أ
َ
َها﴾ )هود 6(. ﴿َوك

ُ
 َعَ اهلل رِْزق

َّ
ْرِض إِل

َ ْ
﴿َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف ال

َعلِيُم﴾ )العنكبوت 60(.
ْ
ِميُع ال َوإِيَّاُكْم َوُهَو السَّ



ميكنني اأن اأجول بك طوال الكتاب يف اأمثلة ل تُعد على عناية اهلل ▐ مبخلوقاته يف 
خلقه لهم تبًعا ملا ينفعهم. والإن�شان له ن�شيب الأ�شد من هذه العناية الفائقة، خذ مثاًل على ذلك: 

املثانة.
اأعلم اأن مثانتك -كمعظم الب�شر- تتغابى كثرًيا، ففي اأوقات احلاجة ال�شديدة لدخول احلمام 
تكون قدرتها على التحمل كبرية جًدا فقط اإىل اللحظة التي تقرتب فيها بالفعل من اأحد دورات 

املياه، حينها ت�شاب مثانتك باجلنون الفوري، وتفقد كل قدرتها على التحمل.
و�شبب ذلك اأن خالياك الع�شبية على قدر من الذكاء يجعلها ل تُ�شتثار كثرًيا بالإ�شارات التي 
تر�شلها لها املثانة حتى يكون هناك جمال لإفراغها بالفعل، خالياك الع�شبية وقتها حتر�س على األ 

حتيل حياتك جحيًما.
متوا�شلة  �شاعات  �شبع  اأكرث من  تنام  قد  اأنك  برغم  النوم،  تتغابى عند  مثانتك ل  حل�شن احلظ 
اإل اأنها ل تزعجك يف الغالب برغبتها يف دخول احلمام، هذه املرة فال�شبب هو الهرمون امل�شاد 
لإفراز البول ADH والذي يزداد اإفرازه ب�شكل ملحوظ من غدتك النخامية لياًل عند النوم، فيعمل 
الهرمون على تقليل تر�شيح املاء من الكلى اإىل املثانة، مبعنى اآخر كمية بول اأقل يف مثانتك ت�شتطيع 

حتّملها، حتى توا�شل نومك من دون اأن تبلل فرا�شك.
وحني تُ�شاب بدوار احلركة والرغبة يف الغثيان والقيء حني تكون على ظهر �شفينة جارية يف 
املاء اأو تقراأ اجلريدة يف ال�شيارة، ف�شبب ذلك اأن الدماغ تلقى معلومتني مت�شاربتني، اإحداهما من 
اجلهاز الدهليزي يف الأذن الداخلية تخربه باأننا بالفعل نتحرك، والثانية من العيون التي تخربه بـ 
: ل ت�شدق الأذن الداخلية، فنحن ل نتحرك، كل �شيء م�شتقر اأمامنا. مما يُ�شِعر الباحة املنخف�شة 
Area Postrema املوجودة يف الدماغ باأن اأحدهما م�شاب باخَلَرف والهلو�شة، ويفرت�س اأن هناك 
من ال�شموم ما قد �شبب هذا، فيُحّفز اجل�شم للغثيان والقيء لطرد هذه ال�شموم. هو يف الواقع هنا 

يحاول اأن يحميك!
واأما حني ت�شاب بالرع�شة يف الربد وترجتف فاإن ج�شدك يف احلقيقة ل يقوم بعمل عابث، بل 
هو يعلم متاًما ما يفعله، هذه الرع�شة م�شئوولة عن اإك�شاب احلرارة بالطاقة احلركية خلاليا ج�شدك 
التي تعاين من نق�س درجة احلرارة يف هذا اجلو البارد، فيبقى �شيتوبالزم اخلاليا يف حالة �شائلة 

ودرجة لزوجة منا�شبة. 
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تتثاءب فتعلم اأن ج�شدك يحتاج اإىل النوم، ي�شيل لعابك فتعلم اأن الطعام ال�شهي الذي اأمامك 
اأن  اأن تدخل يف نوبة جفاف، وت�شعر بالأمل فتفهم  مفيد لك غذائًيا، تعط�س فتتدارك نف�شك قبل 

هناك جرح ل تراه يف ظهرك يحتاج اإىل اأن يُعالَج حتى ل يتلوث.
ج�شدك يعتني بنف�شه ب�شكل جيد، بل ب�شكل ممتاز! ورمبا اأكرث من اأي كائن حي اآخر. ل يوجد 
اأو�شاعه مع الظروف املحيطة، لقد  ب�شاأنه بخ�شو�س ج�شدك وقدرته على تكييف  تقلق  الكثري مما 
خلقك اهلل بنظام ت�شغيل داخلي رائع و Updates متجددة يف كل ثانية. قد فّرغك اهلل من م�شقة 
والأن�شجة  والهرمونات  الأنزميات  من  جيو�س  وهناك  متلكها،  التي  اخلاليا  برتيليونات  العتناء 

ال�شاّمة املتخ�ش�شة ت�شهر على عنايتك 7/24.


باملنا�شبة، دعنا نتحدث قلياًل عن الفوبيا!
نعرف جميًعا الفوبيا، وميكننا اأن نتتفهم بع�شها، مثل رهاب الأماكن املغلقة والأماكن املرتفعة 
ورهاب البحر. لكن هناك اأنواًعا طريفة من الفوبيا ل نت�شور اأن يعاين اأ�شحابها من اخلوف والهلع 
ال�شديد لهذا ال�شبب فعاًل، مثل اخلوف ال�شديد من الت�شاق زبد الفول ال�شوداين ب�شقف احللق 
 Globophobia الباللني  ومن   Catoptrophobia املرايا  من  واخلوف   Arachibutyrophobia

بالطبع املر�س الذي  Alektorophobia وهناك  Gephyrophobia ومن الدجاج  الكباري  ومن 
ميلكه الرجال جميًعا بدرجات خمتلفة Gynophobia اأو اخلوف من الن�شاء!

القائم  الع�شبي  البيولوجي  التف�شري  اأقربها  من  رمبا  تف�شريات،  هناك عدة  الفوبيا؟  ملاذا حتدث 
على اأن مري�س الفوبيا ت�شتقبل )لوَزتُه( اإ�شارة واحدة فقط! 

هل ازداد الأمر تعقيًدا بالن�شبة لك؟ 
اللوزة اأو الأميجدال هي جزء �شغري يقع يف الف�س ال�شدغي للدماغ وهو امل�شئول عن ترجمة 
�شعور اخلوف والهلع اإىل حركات احرتازية تتعامل مع هذا الهلع، تهيئك اللوزة للرك�س والهروب 
من اخلطر، اأو ال�شراخ ل�شتدعاء من ينقذك، اأو حتى التجمد خوًفا بب�شاطة حتى ل تطيل عذاب 

نف�شك وتلتهمك الوحو�س املفرت�شة ب�شرعة.
اأ�شار عامل الأع�شاب الأمريكي )جوزيف يل دو( اأن اللوزة ت�شلها معلومة اخلطر من خالل 
طريقني، طريق �شريع وقذر -كما �شماه- عرب املهاد املخي، وهو طريق �شريع جًدا ولكنه غري دقيق 
اأنها  اأن تعلم على  اأن يتم تف�شريها يف خمك من دون  اإطالًقا حيث ميكن لزبدة الفول ال�شوداين 
خمّلفات حيوانية مقززة، وطريق اآخر بطيء ولكنه دقيق عرب ن�شف الكرة املخي الذي يفهم جيًدا 

ما هو اخلطر وما هو الإنذار الكاذب.
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مري�س الفوبيا حني يرى ال�شيء الذي يخاف منه ل ت�شل له اإل اإ�شارة واحدة هي اإ�شارة املهاد 
غري الدقيقة، فيقع يف اخلوف غري املربر من اأ�شياء غري موؤذية على الإطالق، فرناه نحن ونت�شاءل 
يف تعجب عن ذلك الغبي الذي يخاف من الباللني، ويرانا هو وينده�س كيف اأننا مثله ل نخاف 

منها والتي يف�شرها خمه بطريقة ما على اأنها: )�شيء وغد اآخر جاء كي يقتلك(.
خلق اهلل عز وجل لك هذه امليكانيزمات املختلفة وراقبها وهي تعتني بك وحتميك من التخبط 
و�شط خماطر هذه احلياة، خلق لك طريقة حماية ح�ّشا�شة جتاه اأدنى اأذى جتعلك تتهياأ للدفاع �شد 
اخلطر قبل حتى اأن تفهم، خلق يف دماغ كل واحد منا اأم ه�شتريية مذعورة ت�شيح على طفلها يف 

لهفة يف كل حلظة ت�شتّم فيها اخلطر قادًما من بعيد.
لذلك فحني ترى مري�س الفوبيا الذي يهرب يف هلع من الدجاج، فال تخرب اأحًدا باأن ذلك 
ِن﴾ )األنبياء 42(. ل تخرب 

ْيِل َوالََّهارِ ِمَن الرَّْحَٰ
َّ
بِالل ُؤُكم 

َ
ْل َمن يَْكل

ُ
هلالج لج: ﴿ق يذكرك بقول اهلل 

اأحًدا بذلك لأنهم لن يفهموك اأبًدا!


واأما العناية املخ�شو�شة، فتعني ذلك اخللق املخ�شو�س لكل كائن مبا يالئم عي�شه وظروفه وبيئته 
واحتياجاته. وذلك لأن اهلل عز وجل هو القّيوم الذي به يقوم كل �شيء! 

ولدينا من اأمثلة هذه العناية املخ�شو�شة ما هو اأكرث بكثري مما نظن.
احلرباء متلك حتت جلدها خاليا �شبغية باألوان خمتلفة، ليتغري لونها اإىل الأ�شود عند الغ�شب 
اخلفا�س  ولعاب  اأعدائها.  عيون  لتتماهى عن  عند اخلوف  الباهت  اللون  واإىل  اأعداءها،  لتخيف 
م�شا�س الدماء يحوي مادة خمدرة كي ميت�س دماء �شحيته على غفلة منها، ومواد مانعة للتجلط 
الأ�شياء  تكبري  ال�شقر متّكنه من  فمه. والعد�شة اخللفية يف عني  اإىل  ت�شري يف �شال�شة  الدماء  جتعل 
البعيدة. بينما فرخ الطيور يك�شر بي�شته ب�شن �شغري يوجد على فكه العلوي ويختفي مبا�شرًة عند 

خروجه اإىل الهواء.
الكروان  ومنقار  تام،  الطريان وال�شطياد يف �شمت  من  ميكنها  الثلجية  للبومة  الناعم  الري�س 
املحيطي طويلة  القطر�س  طائر  واأجنحة  الرخو،  الطني  داخل  للديدان  الو�شول  من  ميّكنه  الطويل 
اأن يتعب، وثالث �شاعات من النوم  بالأيام دون  ورفيعة كال�شراع متكنه من ال�شفر فوق املحيط 

فقط تكفي اخلروف لأنه يحتاج اإىل يقظته للحذر من الأعداء.
بي�س طائر الزّمار الذي يعي�س على ال�شاطئ األوانه مُمّوهة على �شكل الرمال لتحميه من الطيور، 
عن  يخفيها  ُمفلَطح  ج�شم  ذات  ال�شفنني  و�شمكة  كانت،  اأيًا  بيئته  �شكل  ياأخذ  الكوبي  واحللزون 
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تظهره  ظهره  على  وهمية  عيون  بقع  ال�شيلي  ال�شفدع  وميلك  البحر،  اأعماق  يف  بكفاءة  الأنظار 
وكاأنه اأفعى خطرية ليخيف الأعداء.

عند اخلطر، يطلق الظربان رائحة كريهة، وتدخل ال�شلحفاة قف�شها، ويتظاهر الأبو�شوم باملوت 
ملدة ت�شل اإىل �شت �شاعات، وتنت�شب 25 األًفا من الأ�شواك على ظهر القنفذ، واأما الأرنب الربي 

فيتغري لون جلده يف ال�شتاء اإىل الأبي�س في�شعب على الذئب اأن ي�شطاده.
ملا يت�شلق النمل �شاق نبات )امليموزا( تعتدل �شاقه فجاأة لي�شقطه من عليه. ونبتة التبغ )تر�ّس( 
النيكوتني على ح�شرة املّن فت�شيبها بال�شلل. وترّكز �شجرة )ال�شنديان( حم�س التنيك يف اأوراقها 

كي ت�شيب احليوانات املهاجمة بع�شر اله�شم فال تقتات عليها ثانيًة.
وعلى ذكر النمل، فنجده يُربّي قملة النبات كاأنها ما�شية ويحميها مقابل ندى الع�شل ال�شكري 
الذي تفرزه له ويع�شقه، وزهرات النبات تعطي احل�شرات رحيقها املجاين لقاء ل�شق حبوب لقاحها 

على ظهر احل�شرة لتنقلها اإىل ميا�شم اأزهار اأخرى وتتزاوج.
ماذا عن الأقدام؟ للح�شرات �شتة اأقدام، ترفع ثالثة منها وترتك ثالثة على الأر�س مثل اأرجل 
الطني، ولأقدام  الغو�س يف  من  متنعها  ُمكّففة  اأقدام  املائي  وللب�شرو�س  بتوازنها،  لتحتفظ  املقعد 
ال�شفدع و�شائد لزجة تثّبتها يف امل�شتنقع الرطب، ولأقدام الأ�شد و�شائد رخوة حتميها من وعورة 
ات ت�شاعده على ت�شلق الأ�شجار و�شعريات دقيقة ت�شاعده  الغابات، واأما الوزغ فباأ�شفل اأقدامه مم�شّ

على التم�شك بالأ�شطح الناعمة كالزجاج.
ات،  وماذا عن الفم والأ�شنان؟ اأنياب النمر قاطعة كاخلناجر، واأ�شنان الأ�شد اخللفية ت�شبه املق�شّ
لة العا�شرة غري  وقواطع الغزال الأمامية اآكل الأع�شاب منتظمة كاآلة جز احل�شائ�س، وفك اأفعى الأَ�شَ
مثّبت بجمجمتها فيمّكنها من ابتالع فري�شتها مهما كان حجمها، وفم الذبابة املنزلية �شبيه باملم�شحة 
)ال�شر�شوبة( فتطلق اللعاب على ال�شكر ال�شلب يذيبه ثم متت�س الناجت ببطء، واأما الدودة ال�شريطية 

فلي�س لها فم، فتمت�س الطعام امله�شوم الذي تعي�س فيه من خالل جلودها.
واأما احلركة، فنجد اأن جنم البحر يتحرك بالتالعب ب�شغط املاء عن طريق اأنابيبه الدقيقة اأ�شفل 
املاء  توتر  الرفيعة م�شتغاًل  بالفر�شاة  ال�شبيهة  باأقدامه  املاء  البوند �شتيكر حرفًيا فوق  قدمه، ويجري 
واأما  لالأمام،  لينزلق  اللزج  املخاطي  �شائله  الع�شالت  ال�شعيف عدمي  ال�شطحي، ويفرز احللزون 

البطريق فله بطون �شمينة متّكنه من التزحلق على اجلليد.
متلك ال�شلحفاة البحرية تر�ًشا ان�شيابًيا للحركة ي�شبه العجلة، واحلّبار ي�شحب املاء وي�شغطه بقوة 
ليطفو  بالهواء  اأ�شداًفا داخلية ميلوؤها  النوتي ميلك  النّفاث كالطوربيد، واأخطبوط  بالدفع  فيتحرك 
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كالغوا�شة، وتتحرك جمدافيات الأرجل على �شطح املاء بقرون ا�شت�شعارها املمدودة كالبارا�شوت، 
بينما اأوتار اأقدام الكاجنارو تتمدد كالأ�شتك عند الهبوط فتدفعه لأعلى ثانيًة مثل الزنربك.

ائٌِم َعَ ُكِّ 
َ
َفَمْن ُهَو ق

َ
فيحدثنا القراآن عن اهلل الذي يقوم على حاجات كل نف�س حية فيقول: ﴿أ

َسَبْت﴾ )الرعد 33(!!
َ
َنْفٍس بَِما ك



هذه الأمثلة من العناية ل ميكنها اأن تقرتب من جزء من الألف من الأمثلة املبثوثة بالفعل يف 
كتب الطب والأحياء و�شائر العلوم الطبيعية. بتنا الآن على يقني من اأن هناك اعتناء كامل بالإن�شان، 
ْيُكْم نَِعَمُه 

َ
ْسَبَغ َعل

َ
وبكل الأحياء. هذا العتناء الذي جنده يف القراآن، كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿وَأ

َظاِهَرةً َوَباِطَنًة﴾ )لقامن 20(. 

عدة الآلف من الأمثلة التي حدثتك عن اأنها مبثوثة يف الكتب، كل هذا - مع بقية نعم اهلل 
▐ التي نعرفها- من جملة الأمثلة الظاهرة. وما مل نعلمه بعد وما لن نعلمه اأبًدا هو من 

النعم الباطنة!

اإنه اهلل الذي خلق ف�شّوى، وقّدر فهدى، ومل ين�َس من قبلها اأن يخرج املرعى!

ب للنشر والتوزيع
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6
                     اإلعداد

.“ل.بد.اأن.الكون.كان.يعرف.بطريقة.ما.اأننا.قادمون!”.
فرميان.دي�سون

رائحة �شواء )الباربيكيو( هي ما ف�شح الب�شر اأمام )اآلهة( الأوليمب فعرفوا اأن هناك من �شرق 
النار من اأجلهم! كان هذا ال�شارق هو )بروميثيو�س( الذي نال عقابه يف �شورة رخ عمالق ياأكل 
املهارة  ا�شت�شاط غ�شًبا من  قد  الأوليمب-  اآلهة  اأن زيو�س -كبري  كبده كل �شباح، و�شبب ذلك 

ال�شناعية والفنية التي نالت الب�شر بعد اكت�شافهم �شر النار.
هكذا نظرت الأ�شاطري الإغريقية اإىل النار، اأعظم اكت�شاف اكت�شفه الإن�شان كما يقول )داروين(. 
نعلم اأن برومثيو�س غري حقيقي، ولكننا ل نعلم �شيًئا عن الطريقة التي اكت�شف بها الإن�شان �شر النار 

فعاًل!
باملنا�شبة، ما هو اأول �شيء �شنعه الإن�شان؟ القالع، املنجنيق، ال�شيف، اأم ال�شرياميك؟! بالطبع 
هو ال�شرياميك! حيث ت�شري الدلئل اأن الإن�شان كان ي�شنعه بكفاءة منذ ع�شرة اآلف عام، منذ اأن 

لحظ اأن النار تزيد من ق�شاوة الكتل الطينية وحتولها لأواين فخارية.
�شغرية  معدنية  كريات  من  خملفات  عنها  نتج  للطهي  ال�شخور  ت�شخني  اأن  لحظ  ذلك  بعد 
مرتاكمة يف الرماد، فاكت�شف التعدين. بعدها رمبا بثالثة اآلف عام عرف كيف ي�شهر النحا�س، ثم 
خلطه بالق�شدير ل�شناعة الربونز، و�شنع من الربونز كل �شيء تقريًبا، فيما يعرف بالع�شر الربونزي 
املختلفة،  للت�شّكالت  ال�شحري  املعدن  احلديد،  �شهر  يف  جنح  بعدها  امليالد.  قبل   3500 حوايل 
ودخل الع�شر احلديدي حوايل 1200 قبل امليالد. ثم ا�شتطاع ال�شيطرة على بقية املعادن ال�شبعة 

للعامل القدمي، الذهب والف�شة والر�شا�س والزئبق.
بالتقطري. واخل�شب  اإىل ملح  البحر  ماء  ا  اأي�شً النار كل ذلك وح�شب، ولكن حولت  تفعل  مل 
اإىل قطران. والراتينات اإىل زفت وتريبنتني ل�شنع الدهانات. وحجر الكال�شيت اإىل جري واأ�شمنت 
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املحركات  يف  والنباتي  احلجري  للفحم  بحرقها  قادتها  ثم  ال�شناعية  للثورة  اأّهلتنا  النار  للبناء. 
البخارية، ومن بعدها الثورة التكنولوجية التي مكنتنا من الو�شول اإىل حافة كوكب بلوتو. �شنع 

الإن�شان كل هذه احل�شارة ووقف فخوًرا بنف�شه بعدها. 
ولكننا ما زلنا ن�شاأل كيف ا�شتطاع الإن�شان اأن يُ�شّخر النار؟!

مبدئًيا �شاعدت الطبيعة خيال الإن�شان يف ذلك مبا اأ�شعلته من احلرائق الطبيعية، حمم الرباكني، 
وحرائق الغابات الناجتة عن الربق، من دون هذه احلرائق الطبيعية مل يكن ليقدر على تخيل ظاهرة 

النار اأو حماولة تقليدها.
ا لول اأن الأر�س ككوكب لها حجم معني، هذا  الإن�شان مل يكن ليقدر على اإ�شعال النار اأي�شً
احلجم امل�شبوط بدقة �شاعد على اأن يحتفظ الغالف اجلوي بخوا�س تدعم التنف�س وال�شتعال مًعا. 
حيث يجب اأن تكون جاذبيته قوية كفاية للحفاظ على العنا�شر الثقيلة مثل النيرتوجني والأك�شجني 
وثاين اأك�شيد الكربون يف غالفه اجلوي، وتكون �شعيفة كفاية ليتخل�س غالفه اجلوي من الن�شب 
الزائدة من الهيدروجني والهيليوم. احتفاظ الأر�س باحلجم واجلاذبية املثالية �شمحت لها بتكوين 

غالف جوي ي�شمح لنا باإ�شعال النار.
حيث  ا.  اأي�شً متاًما  م�شبوطة  تكون  اأن  يجب  اجلوي  الغالف  يف  املوجودة  الأك�شجني  ن�شبة 
كانت  لو  فبالتايل  الأك�شجني،  من  مول  لكل  احلرارية  ال�شعة  مع  ال�شعلة  ا�شتعال  معدل  يتنا�شب 
ن�شبة الأك�شجني اإىل النيرتوجني اأقل من 12% فلن تتمكن النار من ال�شتعال يف الظروف الطبيعية 
املحيطة. والختبارات التي اأُجِريَت بوا�شطة البحرية الأمريكية اأثبتت اأن النار �شوف تنطفئ باإ�شافة 
الأك�شجني لو زادت عن )%25(  ن�شبة  اأن  الغالف اجلوي. دعك من  اإىل  النيرتوجني  املزيد من 
ف�شيوؤدي هذا اإىل حرائق ل ميكن ال�شيطرة عليها، كما يَُظّن اأنه قد حدث يف احلقبة الرطبة )الع�شر 
الكربوين لالأر�س(. اإذن ن�شبة الأك�شجني احلالية )21%( مثالية لنتمكن من اإ�شعال النار، ثم نتمكن 

من ال�شيطرة عليها.
حرق اخل�شب اأو الفحم قد يكون اأمًرا اعتياديًا متاًما حني تراه اأ�شفل كوز الذرة، ولكن الحرتاق 
)الذي هو تفاعل بني الأك�شجني وبني الكربون املختزل يف الفحم اأو اخل�شب( فريد فعاًل، حيث 
يك�شبنا كمية احلرارة الالزمة ويف نف�س الوقت غري قابل لالنفجار، وذلك مل يكن ليتم لول اخلمول 

الن�شبي النادر الذي تتميز به ذرتا الأك�شجني والكربون. 
واأما املعادن النتقالية مثل احلديد والنحا�س فتمتلك ذراتها اخلوا�س املنا�شبة لتفعيل الأك�شجني 
)برفق( يف التفاعالت الكيميائية فتقل مقاومة ال�شد اخلا�س بها يف درجات احلرارة العادية في�شبح 
نحا�س  اأ�شالك  اأو  اأو عوار�س فولذية  ق�شبان حديدية  ت�شكيله يف �شورة  املعدن طريًا ميكننا من 

ت�شمح بتو�شيل الكهرباء بكفاءة.

ب للنشر والتوزيع
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اللينة  اخل�شب  اأغ�شان  املنا�شب!  الوقود  بدون  ا  اأي�شً النار  على  ال�شيطرة  على  لنقدر  نكن  مل 
تكفي لت�شخني )الربجر( ولكن ل تكفي لإذابة املعادن يف اأفران ال�شهر، ولكن الطاقة الناجتة عن 
احرتاق الفحم ال�شلب تقدر على ذلك. اإذن لن ميكننا اأن نغفل دور الأ�شجار ال�شخمة يف �شنع 
النار. ميكننا اأن نفكر اإذن يف عملية البناء ال�شوئي التي كونت هذه الأخ�شاب، اأو يف ظاهرة النفق 
الكمومي الفيزيائية التي ت�شتغله �شبغة الكولورفيل حتى تتحفز اإلكرتوناتها بال�شوء املرئي وتهرب 
اإىل مراكز التفاعل يف الكلوروبال�شت، اأو يف الليجنني املقاوم للتحطم بالإنزميات والذي يوفر 
للمط وقوة  مقاوم  �شد  قوة  يوفر  الذي  النباتات  �شيقان  ال�شليلوز يف  اأو  للخ�شب،  املتانة  عن�شر 
�شغط مقاوم للثني، اأو املاء الذي ي�شل بخا�شيته ال�شعرية لرتفاعات تقارب املائة مرت داخل عروق 

الأغ�شان العالية.
بها،  النار والتحكم  ل�شنع  تهيئته  الأر�س قد متت  ما على  اأن هناك كائن  يعني  ولكن كل هذا 

ولكن هل هو بال�شرورة الإن�شان؟ الإجابة هي نعم بالتاأكيد! 
اأ�شار عامل الأحياء )مايكل دنتون( مراًرا اإىل اأنه فقط الكائن احلي الذي يقارب اأبعادنا وت�شميمنا 
بطول من مرت ون�شف اإىل مرتين وامتداد ذراعني متحركني بطول مرت تقريًبا ينتهيان باأطراف متالعبة 
)اليدين( هو من يقدر على التحكم بها. بينما كائن �شغري مثل الكلب لن يقدر على القرتاب منها 
للتحكم بها دون اأن يقع يف حميط هالتها احلارقة. كما اأنه لن يقدر على بناء الأفران الالزمة، لأن 
الطاقة احلركية للكائن تزيد مع زيادة الطول مرفوًعا للقوة اخلام�شة، لذا ل ميكن للنمل اأن ي�شتخدم 

مطرقة، لأن الطاقة احلركية للمطرقة املنا�شبة حلجم النمل �شغرية جًدا لدفع م�شمار بحجم النمل.
اأما لو افرت�شنا وجود كائن كبري مثل عمالق ي�شري على قدمني، ف�شيكون مقيًدا باجلاذبية و�شيدفع 
ثمن طوله بال�شعف الن�شبي لتاأثري ع�شالته، وهذا يف�شر لنا كيف اأن النملة حتمل وزنًا مقارب لوزنها 
مما يعطينا انطباًعا اأن النملة اأقوى منا، ولكن قيا�س ع�شالت احل�شرات اأثبت اأنها لي�شت اأقوى، اإمنا 
هي ت�شتغل القاعدة القائلة باأن قوة الع�شالت تزداد بزيادة )تربيع( الطول، اأما الوزن فيزداد بزيادة 

)تكعيب( الطول.
مل يكن لربوميثيو�س دخل ملا و�شلت له الب�شرية من تطور. بل كانت الطبيعة مهياأة متاًما كما كنا 
ا للتحكم يف جذوة النار التي قادت حرفًيا لكل �شيء. كما كان عامل الأحياء  اأي�شً نحن ُمهّيوؤون 
الكبري )األفريد را�شل وال�س( يجادل باأن الطبيعة مل تكن منا�شبة للحياة فقط، ولكن كانت منا�شبة 
حلياة الإن�شان بالذات. وكما قال عامل الريا�شيات )فرميان دي�شون(: »ل بد اأن الكون كان يعرف 

ب�شورة ما اأننا قادمون«!

ب للنشر والتوزيع
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ذلك امل�شكني كان يجادلني باأن احل�شارة الب�شرية الآن �شارت يف غنًى عن )َدرو�َشة( فكرة 
ْنُتْم 

َ
أ
َ
أ  ۞ ِت تُوُروَن 

َّ
ال ْيُتُم الَّاَر 

َ
رَأ

َ
ف
َ
اأنا يف قوله تعاىل: ﴿أ اأفكر  بينما  اهلل والعناية والربوبية والنعم، 

ُمنِْشُئوَن﴾ )الواقعة 71-72(. واأفكر اأننا مدينون بح�شارتنا تلك هلل الذي جعل 
ْ
ُْن ال ْم نَ

َ
ُتْم َشَجَرَتَها أ

ْ
َشأ

ْ
ن
َ
أ

الإن�شان �شانًعا للنار، واأ�شاأل نف�شي: من اأعّد كل هذا ملجيء الإن�شان؟!


ماذا عن ال�شناعات املتقدمة؟! منذ اأن بداأ الإن�شان يكرث يف عدده علم اأنه يحتاج اإىل املزيد 
من ال�شناعة ملالقاة حاجة كل هوؤلء، بحث يف الطبيعة فوجد فيها ما يالئمه! مثل ال�شيليكون الذي 
�شّنع منه الرتانز�شتور وا�شتخدمه بعد ذلك يف كل �شناعاته الإلكرتونية. مثل حلاء ال�شجر الذي 
�شّنع منه الورق وا�شتخدمه يف تخليد املعرفة الإن�شانّية. مثل الإيثيلني الذي ا�شتخل�شه من النفط 
م�شانعه  واآلت  وقطاراته  �شياراته  منه  ي�شنع  الذي  احلديد  ومثل  البال�شتيكية.  اأوعيته  منه  و�شّنع 
ا ووّفر  اأي�شً ▐ قد اعتنى هذه املرة بالإن�شان  اأن اهلل  العمالقة. من جديد يحدثنا القراآن 
ٌس 

ْ
َِديَد فِيِه بَأ َا الْ

ْ
نَْزل

َ
له ما يالئمه من هذه املتطلبات ال�شناعّية. كما يقول اهلل ▐: ﴿وَأ

َشِديٌد َوَمَنافُِع لِلنَّاِس﴾ )احلديد 25(.


وحني ت�شري ب�شيارتك احلديثة على الطريق ال�شحراوي وت�شطر اإىل الوقوف يف �شحراء مقفرة 
تعريها هذا  تكن  الطاقة حًقا. مل  اأهمية م�شادر  تفكر يف  الوقود. حينها  منها  نفد  �شيارتك قد  لأن 
الوقود كان  بينما جالون �شغري من  ال�شحراء متاًما  اأنك بدونها �شائع يف  الهتمام حتى لحظَت 
اإمنا تت�شارع وتتقاتل وتقوم وت�شقط لت�شيطر  باأمان اإىل بيتك! حتى لحظَت اأن الدول  �شيو�شلك 
اأن  اأنه ل يوجد �شيء واحد يتحرك يف هذا الكون من دون  على م�شادر الطاقة! حتى لحظَت 
النووية  والقوة  والكهرطي�شية  اجلاذبية  الأربعة،  الكون  قوى  اإحدى  من  نابعة  طاقة  هناك  تكون 

الكبرية والقوة النووية ال�شغرية.
ماذا عن هذه الطاقة؟ اأين هي من عناية اهلل ▐؟ ميكنك اأن تالحظ اأن هذا الإعداد 
اهلل  فذّكرنا  الب�شيطة،  احلطب  نار  على  طاقته  م�شادر  يف  الإن�شان  اعتماد  كان  اأن  منذ  ينقطع،  مل 
ْو 

َ
أ َبٍ 

ِبَ ِمْنَها  آتِيُكْم  َعلِّ 
َ
ال�شتاء: ﴿ل تُدِفئنا يف  التي  النار  بطاقة  بذلك،  القراآن  ▐ يف 

ا  ﴿َوِممَّ املختلفة:  االنتفاعات  بأنواع  متدنا  أو   .)29 )القصص  وَن﴾ 
ُ
تَْصَطل ُكْم 

َّ
َعل

َ
ل الَّارِ  ِمَن  َجْذَوٍة 

ْو َمَتاٍع﴾ )الرعد 17(.
َ
َيٍة أ

ْ
ْيِه ِف الَّارِ ابْتَِغاَء ِحل

َ
يُوقُِدوَن َعل

وبعد اأن تقدم الإن�شان بداأ يحتاج اإىل ما ينتج الطاقة الأكرب، فاكت�شف اأن عناية اهلل الفائقة كانت 
اأ�شبق حني اأ�شكن اهلل ▐ املاليني من هذه الأ�شجار يف باطن الأر�س منذ اآلف ال�شنني 

فتحولت اإىل فحم قامت ب�شببه وعلى اأثره الثورة ال�شناعية.

ب للنشر والتوزيع
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ما زال الإن�شان يحتاج اإىل املزيد. وما زال يكت�شف اأن اهلل ▐ مل تنقطع عنايته عنه 
حلظة، ها هو يكت�شف املزيد واملزيد من بحريات النفط يف باطن الأر�س الناجتة عن حتلل احليوانات 
املقبورة يف باطنه منذ اآلف ال�شنني. لي�شتخل�س منه الكريو�شني والغاز الطبيعي واأنواع الوقود 

املختلفة لل�شيارات والطائرات.. اإلخ
نظر حوله فوجد اأن �شاللت املياه والرياح والطاقة ال�شم�شّية هي طاقة خملوقة منذ القدم ولكنه 

مل يدرك ذلك، بداأ يولد منها الكهرباء وي�شتخدمها لإدارة م�شانعه ومنازله.
وحني يفنى هذا النفط فاإن الإن�شان ما زال حماًطا بالإعداد الذي اأعّده اهلل عز وجل من خالل 
نووية  منه على طاقة  ليح�شل  به  اأن يخ�شّ ال�شحري والذي ميكنه  اليورانيوم، ذلك احلجر  حقول 
جبارة تفوق كل ما �شبق. وحني يحتاج اإىل املزيد واملزيد يف امل�شتقبل فاهلل اأعلم كم ما �شيكت�شفه 

من م�شادر طاقة خلقها اهلل ▐ واأعّدها يف اأر�شه لعناية ذلك الإن�شان اله�ّس!


 Atropa احل�شن(  )�شّت  نبات  الإن�شان  يجد  ملاذا  واأعجب.  اأكرب  اأخرى  ق�شة  له  املر�س 
بنوبة  ي�شابوا  حني  النا�س  من  الآلف  اإنقاذ  على  القادر  الأتروبني  منه  في�شتخل�س   belladonna

اعتاللية تثبيطية عن طريق اجلهاز الع�شبي البارا�شيمبثاوي! من جديد تتالقى احلاجة الإن�شانية مع 
وجود بُغيته يف الطبيعة!

الإن�شان؟؟  يعرفها  التي  القوية  امل�شّكنات  معظم  منه  فن�شنع   Opium الأفيون  نبات  جند  ملاذا 
حني ترى مري�س ال�شرطان الذي يئّن من الأمل ثم ياأخذ قر�س امل�شكن ال�شحري في�شري قادًرا على 
موا�شلة حياته الباقية يف �شالم، فلتعلم اأنها رحمة اهلل ▐ الذي خلق له هذا النبات منذ 

الأزل واأ�شكنه ذات الأر�س التي يعي�س عليها!
بل ملاذا هناك �شفاء لالأمرا�س اأ�شاًل؟ و�شواء كانت تُ�شفى من تلقاء نف�شها مثل نوبات اللتهاب 
اأمرا�س العدوى  به مثل معظم  نتمتع  املناعي اجلبار الذي  تُ�شفى ب�شبب اجلهاز  اأو كانت  الرئوي، 
اأو  احليوانات  اأو  النباتات  من  امل�شتخل�شة  العقاقري  هذه  ب�شبب  تُ�شفى  كانت  اأو  والطفيليات، 
ا يف الوجود؟! اإنها عناية كاملة من اهلل ▐ والذي قال عنه اإبراهيم  الكيماويات املبثوثة اأي�شً

♠: ﴿َوإَِذا َمرِْضُت َفُهَو يَْشِفِي﴾ )الشعراء 80(. 



هذا الإعداد املُ�شَبق اإمنا هو من اأدلة وجود اهلل ▐. كما ت�شري يف ال�شحراء فتجد من 
اأعّد لك ماأدبة عظيمة مليئة باللذيذ من املاأكولت وامل�شروبات. حلظة، بل باللذيذ الذي حتبه اأنت 

دون غريك من املاأكولت وامل�شروبات! من تراه اأعدها؟ ولأي غر�س غري رعايتك؟

ب للنشر والتوزيع
كت
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لو تخيلنا اأن هذا كون ع�شوائي ل اإله فيه، فلماذا اأجد فيه املاء الذي اأحتاج اإليه؟! ومن اأدرى 
هذا الكون اأن هناك اإن�شانًا �شيحتاج اإىل املاء؟؟ وملاذا هناك كل هذه الأطعمة التي اأحب مذاقها 

واأحتاج اإليها؟؟ 
ُثمَّ   ۞ َصبًّا  َماَء 

ْ
ال َصَببَْنا  نَّا 

َ
أ  ۞ َطَعاِمِه   

َ
إِل َساُن 

ْ
ن ِ

ْ
ال َيْنُظِر 

ْ
ل
َ
هلالج لج: ﴿ف اهلل  فتاأمل معي قول 

 ۞ ًبا 
ْ
ُغل ۞ وََحَدائَِق   

ً
ْل َوَزْيُتونًا َونَ  ۞ ْضًبا 

َ
َوق َوِعَنًبا   ۞ َحبًّا  نْبَْتَنا فِيَها 

َ
أ
َ
ف  ۞ ا  َشقًّ ْرَض 

َ ْ
ال َشَقْقَنا 

ْنَعاِمُكْم﴾ )عبس 24 -32(. اأ�شناف املاأكولت التي �شوف تاأكلها يف 
َ
ُكْم َوِل

َ
بًّا ۞ َمَتاًع ل

َ
اكَِهًة وَأ

َ
َوف

هذه املاأدبة مت اإعدادها يف وقت اأطول مما تظن، وكل هذا من اأجل غر�س واحد فقط: )متاًعا لكم 
ولأنعامكم(! 

تاأمل مثاًل �شطرية )ال�شاورما( ذات ال�شعبية الكبرية! -اأحتدث عن واقع م�شر ب�شكل خا�س- 
ل بد اأن كثرًيا ممن ياأكل هذه ال�شطرية ي�شعر مبقدار من اللذة جتعله ممتنًّا بالفعل لذلك ال�شيف العظيم 
الذي م�ّس �شغاف قلبه، وب�شكل اأكرب لِتلُكُم اجلنيهات الع�شرة التي وجدها يف جيبه �شباح اليوم. 
الرقيق  اأنتجت هذا اخلبز  التي  القمح  ل�شنابل  الذين �شيمتّنون  اأت�شاءل عن عدد هوؤلء  ولكني 
ال�شم�س  �شوء  ولجتهاد  )املخّلل(.  بطعم  بال�شتمتاع  لهم  �شمح  الذي  اخلّليك  وحلم�س  اله�ّس. 
يف دوام عمله الذي لو قّل عن 12 �شاعة ما كانت نبتت اأي حّبة ب�شل. ولدرجات احلرارة العالية 
التي �شمحت بنمّو حقول الفلفل الأخ�شر. ولدرجة حمو�شة تربة الطماطم والتي مل تزد عن 7 اأبًدا 
بنمّوه. ولتلك العالقة احل�شابّية غري املتوازنة بني وزن الدجاجة  ولو على �شبيل ال�شهو ف�شمحت 
الثقيل وقوة اأجنحتها ال�شعيفة، فجعلت ذلك الطائر اللذيذ من الدواجن الرخي�شة التي تقدر على 

�شرائها، فال بّد اأن )�شاورما احلمام( كان �شيكون اأغلى ثمًنا بكثري! 
الظروف،  وكم   ،▐ اهلل  خلقها  التي  املخلوقات  كّم  اإىل  �شيفطن  النا�س  من  كم 
وال�شروط، واملعايرة، التي �شبطها وهّياأها اهلل ▐، حتى ت�شتطيع اأن تاأكل هذه ال�شطرية 

فت�شعر بلذة ال�شبع وانت�شاء الطعم اللذيذ! 


الإلهية  العناية  وهو  املرات!  ع�شرات  نراه  اأننا  برغم  نلحظه،  ل  الإعداد  من  اآخر  نوع  هناك 
بخلقه يف اإنزال املطر لهم! اإن اهلل ▐ دائم المتنان على خلقه بهذه النعمة يف القراآن كما 
ٍء﴾ )األنعام 99(. غري اأن  ْخرَْجَنا بِِه َنَباَت ُكِّ َشْ

َ
أ
َ
َماءِ َماًء ف نَْزَل ِمَن السَّ

َ
ِي أ

َّ
يقول هلالج لج: ﴿َوُهَو ال

احلياة املدنّية قد اأخفت عنا تلك العربة بكل هذه املربعات اخلر�شانّية والتطبيقات الذكّية على هاتفنا 
اإليه. حتى جعلتنا قد نتعجب اأو ل ن�شدق احلقيقة  املحمول والتي ت�شحبنا يف كل مكان نذهب 

القائلة اأن كل ما نحن فيه من احلياة اإمنا قد ن�شاأ عن ماء املطر!
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ف�شواء كنت ت�شرب ماءك من �شنبور بيتكم اأو كنت ت�شربه من زجاجة مياه معدنّية، ففي كل 
التي  العمالقة  فيكتوريا  بحرية  عبارة عن  النيل  نهر  فمنبع  املطر!  ماء  اإل  ت�شرب  ل  اأنت  الأحوال 
تتكون من الأمطار ال�شتوائية الغزيرة، وبنف�س الطريقة التي ينبع بها نهر الأمازون من اأمطار جبال 
الإنديز الكثيفة! وتّدعي �شركات املياه املعدنية اأنها ا�شتخل�شت ماءها من الآبار العميقة ولي�س من 
)الرتعة( اأمام م�شنعهم، وعلى فر�س اأننا �شدقناهم فمياه الآبار لي�شت اإل جتمعات الأمطار التي 
َا 

ْ
نَْزل

َ
ت�شاقطت فوق حيوان املاموث من اآلف ال�شنني فاأ�شكنها اهلل الأر�س! كما قال هلالج لج: ﴿وَأ

ْرِض﴾ )املؤمنون 18(.
َ ْ
نَّاهُ ِف ال

َ
ْسك

َ
أ
َ
َماءِ َماًء بَِقَدٍر ف ِمَن السَّ

و�شرائح  الرومي  واجلنب  الفول  معلبات  بع�س  �شورة  يف  البقالة  من  ع�شاءك  ت�شرتي  اأنت 
البطاط�س املقلّية، لكنك يف احلقيقة مل تكن لتنعم بهذا الع�شاء لول ماء املطر الذي اأنبت البطاط�س 
والفول والع�شب الذي تغذت عليه اأنثى البقر التي تاأكل لبنها يف �شورة قطعة جنب رومية �شفراء! 
ا عن هذا الكتاب الذي تقراأ فيه الآن، فهو الذي اأنبت ال�شجر الذي اأُِخَذ  ماء املطر م�شئول اأي�شً
حلاوؤه ليُ�شنع منه هذا الورق الأبي�س، وهو الذي اأنبت الع�شب الذي تغذى عليه اجلامو�س قبل اأن 
ناأخذ حافره ون�شنع منه الغراء الال�شق الذي يربط كعب هذا الكتاب ببع�شه! وماء املطر م�شئول 
ا عن معطفك الذي تلب�شه و�شواء كان من الكّتان املزروع اأو من ال�شوف املاأخوذ من خروف  اأي�شً
مل يكن ليحيا لوله. وعن اخل�شب الذي يكّون اأجزاء �شريرك اأو مقعدك الذي جتل�س عليه الآن. 
وعن اأ�شواف ال�شجادة التي تزّين غرفتك. بل وحتى عن الوقود الذي ميالأ خزان �شيارتك، فما هو 

ا حتيا مباء املطر!  اإل زواحف عمالقة مدفونة منذ ماليني ال�شنني كانت يف �شبابها اأي�شً
ُدَمى  يربط  الذي  اخليط  اإنه  ب�شيطة.  قطراٍت  يف   ▐ اهلل  اأودعها  التي  القوة  اإنها 
)املاريونيت( املغرورة التي تدعي اأنها كائنات ذكّية قادرة على غزو الكون. اإنه دليل الرحمة الذي 
مل يقطعه اهلل عنا منذ خلقنا برغم كل ما نقوم به من اإمعان يف الف�شاد يف الأر�س. اإنه برهان الفقر 
وال�شعف، اإنه دليل العجز واحلاجة، اإنه التذكري لنا باأننا وبرغم �شهادات بو�شطن وم�شانع مو�شكو 
وناطحات �شحاب دبّي، �شنظل دائًما يف حاجة اإىل اإمدادات ال�شماء التي اخت�س اهلل وحده بعلمها 
ب ول نبّي ُمر�َشل! اإنه الدليل على اأننا ل منلك �شيًئا ولكننا  ومل يجعل علمها عند اأحد، ل َمَلك ُمقرَّ
ُم 

ْ
ِعل ِعنَدهُ  اهلل  قراآنه: ﴿إَِنّ  بذلك يف   ▐ اهلل  يذكرنا  كما  اإل هلل!  نحتاج  ل  ذلك  برغم 

َا 
ْ

نَْزل
َ
أ
َ
َواقَِح ف

َ
يَاَح ل َنا الرِّ

ْ
ْرَسل

َ
َغْيَث﴾ )لقامن 34(. وكما مينّت علينا �شبحانه فيقول: ﴿وَأ

ْ
ُل ال ّ

اَعِة َويَُنِ الَسّ
ُ ِبَازِنَِي﴾ )احلجر 22(. 

َ
ْنُتْم ل

َ
ُموهُ َوَما أ

ُ
ْسَقْيَناك

َ
أ
َ
َماءِ َماًء ف ِمَن السَّ
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لأن  هذا  رمبا  املُ�شَبق؟  الإعداد  من  نوٌع  هو  حولنا  من  الطبيعة  يف  املاء  وجود  اأن  اأّدعي  ملاذا 
املاء لي�س جمرد �شائل عادي. اإنه �شيء خمتلف عن اأي �شيء اآخر! وكما يقول ال�شاعر الإجنليزي 

)وي�شنت اأودين(: »لقد عا�س الآلف بال حب، ولكن مل يع�س اأحد بال ماء«.
تقول النكتة الإجنليزية، اأن ثلثي ج�شم الإن�شان عبارة عن ماء، ومعنى ذلك اأن كل واحد منا يف 

احلقيقة عبارة عن )خيارة( مع بع�س امل�شاكل النف�شية فقط!
اأول  من  املاء،  من  بركة  داخلًيا يف  ن�شبح  نحن  بالفعل،  املاء  من  لرًتا  يحتوي على 40  ج�شمنا 
الدم ال�شابح يف اأوعيتنا الدموية وحتى اأ�شغر خلية من خاليانا. لذا نحتاج اإىل 2 لرت من املاء يومًيا 

لنحافظ على �شحتنا.
عينة  على  الأ�شرتالية  )ميلبورن(  بجامعة  اأع�شاب  علماء  بها  قام  حديثة  درا�شات  اأُجريَت 
ع�شرينية من الرجال والن�شاء وت�شمل اإجراء م�شح على اأدمغتهم بالرنني املغناطي�شي اأثناء العط�س 
وبعد الرتواء باملاء، فوجدوا اأن تناول املاء )�شريطة اأن يكون بدون اأي اإ�شافات( ين�ّشط الق�شرة 
احلزامية الأمامية والق�شرة املدارية اجلبهية، وهي مناطق ترتبط باتخاذ القرارات العاطفية. اأي اأن 
تناوله. وهذا  بعد  بالرتواء  ال�شعور  ال�شايف وتوليد  املاء  للتعرف )فقط( على  اأخماخنا مربجمة 

يف�شر �شبب عدم ارتوائنا باأي �شائل اآخر اإل املاء عند ال�شعور بالعط�س.
عن توّفر املاء من حولنا، فاملاء يغطي 71% من �شطح الأر�س، ولكن هذا ل يعني اأن الأر�س 
كوكب مائي، بل هو كوكب �شخري يف احلقيقة، وبالن�شبة لكتلة الأر�س الكلية فاملاء ل ي�شكل اإل 
اأنه الكرمية التي تغطي كعكة الأر�س التي كانت  اأن تفكر يف املاء على  2.، % من كتلتها! ميكنك 

لَتكون بالغة الكاآبة من دونه!
حني ت�شرب كوبًا من املاء فاإن عدد اجلزيئات فيه اأكرب من عدد الأكواب التي يحويها البحر كله، 
لذلك يوؤكد لك علماء البيولوجيا على اأنه يف كل كوب ت�شربه هناك على الأقل جزئ مائي واحد 
فيه قد مر من مثانة اأر�شطو! واأنا ل اأدري ال�شراحة ما �شر هذا )القرف(، يعني كانت الفكرة �شت�شل 
ب�شكل كامل لو قالوا لنا اأن اجلزئ قد مر من دموعه مثاًل. و�شبب ذلك يف احلقيقة اأن نف�س ذرات 
املاء املوجودة على الأر�س حالًيا هي هي تلك التي كانت موجودة عليه منذ تاريخ الأر�س ذاتها. 
ميكنك اعتبار املاء اأقرب اإىل مدّون تاريخي ي�شهد على كل �شيء بخ�شو�شنا، كعجوز كان دائًما 

هناك طوال الوقت ول ي�شعر به اأحد.
الطلة ال�شم�شية التي تطلع علينا كل �شباح تبث لنا مقداًرا من الطاقة كل يوم اأكرب من الطاقة التي 
اأنتجها اجلن�س الب�شري منذ اأ�شكنه اهلل الأر�س وحتى الآن. املاء وحده من ينجح يف اقتنا�س هذه 
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الطاقة، وهو باملنا�شبة يعطينا جزًءا من هذه الطاقة يف مهابط ال�شاللت وال�شدود. وي�شتغل بع�شها 
يف القيام بدوره يف نحت وت�شكيل القارات و�شق الأنهار ور�شم خريطة العامل كما نعرفها اليوم.

على عك�س معظم املركبات املعروفة، يوجد املاء يف درجات احلرارة العادية يف الطبيعة بحالته 
الثالث، ال�شلبة وال�شائلة والغازية. وعلى عك�س كل املركبات املعروفة تقريًبا يتميز املاء باأنه يتمدد 
بالربودة، الغالبية العظمى من املركبات الكيميائية الأخرى تتقل�س بالربودة وتتمدد باحلرارة. اأما 
املاء فنجده يتمدد عند التجمد اإىل 9-11% من حجمه تقريًبا، وذلك لأن جزيئاته تتباعد بع�شها 
بعيًدا عن بع�س عند احتبا�شها يف الرتكيب الثابت للحالة ال�شلبة. وهذا التمدد هو ال�شبب يف اأنك 

جتد )كانز البيب�شي( وقد انفجر عند ن�شيانه يف )الفريزر(. 
هذا التمدد يوؤدي اإىل اأن ال�شورة ال�شلبة للماء )اجلليد( اأقل كثافة من ال�شورة ال�شائلة منه، 
 4 عند  اأ�شفله  ويبقى  الربودة  عن  املتجمد  املحيط  بقية  ليعزل  ال�شطح  فوق  اجلليد  يطفو  لذلك 
درجات مئوية بالظبط. بهذه اخلا�شية الفريدة يف املاء حافظ اهلل على حياة ماليني الكائنات باأ�شفله.
على امل�شتوى اجلزيئي للماء، فذرات الأك�شجني والهيدروجني فيه تتالحم بقوة كـ )عا�شق( 
و)مع�شوق(، يوؤدي ذلك اإىل ا�شتقطاب جزئ املاء واكت�شابه خا�شية كهربية فريدة، هذه اخلا�شية 
ال�شطحي  التوتر  ا�شمها  باملغناطي�س  �شبيهة  بقوة  �شطحه  جزيئات  تالحم  يف  ال�شبب  هي  الكهربية 

)Surface Tension(، مما ي�شمح ل�شفرة مو�س اأن ت�شتقر على �شطحه دون اأن تغط�س لأ�شفل. 
ا عن قدرة املاء الكبرية على الإذابة، على �شبيل املثال فن�شف  وهذه اخلا�شية هي امل�شئولة اأي�شً
املركبات املعروفة توجد يف الطبيعة ُمذابة يف املاء، وهناك من العنا�شر مثل الفلّزات القلوية مثل 
ال�شوديوم والبوتا�شيوم ل توجد يف الطبيعة يف �شورتها النقية اأبًدا لأنها تع�شق التفاعل مع املاء. 
وقدرة املاء الكبرية على الإذابة هو ما جعل منه الراعي الر�شمي ملعظم ما ياأكله وي�شربه الإن�شان، 

عليك اأن تتذكر ذلك يف كل مرة ت�شرب فيها كوبًا من اأحد الع�شائر. 
ا عن �شعود املاء اإىل اأطراف �شيقان الأ�شجار  وهذه اخلا�شية الكهربية باملنا�شبة هي امل�شئولة اأي�شً
العالية، مبا ي�شمى اخلا�شية ال�شعرية )Capillary(، حيث يت�شلق املاء اإىل اأعلى �شد اجتاه اجلاذبية 
عن طريق التجاذب بني ذراته وبني جدران الأوعية ال�شعرية، لأن ال�شطح كله متما�شك. ال�شعرية 
الب�شيطة تلك ترفع املاء مل�شافات ت�شل اإىل مائة مرت. ويجعل عمود املاء مت�شاًل غري منك�شر خالل 
التما�شك الفريدة بني ذراته جتعل لعمود املاء قوة توترية �شبيهة  �شحبه اإىل الأعلى لأن خ�شائ�س 
الطويلة  النباتات  الب�شيطة حافظ اهلل عز وجل على حياة  الطريقة  املعادن! بهذه  التي متلكها  بتلك 

وقدرتها على النمو.
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ذكر اهلل املاء يف 64 مو�شًعا من القراآن على �شبيل المتنان بالنعم، وجميعنا يحفظ الآية التي 
﴾ )األنبياء 30(. ولكن رمبا لأننا ظننا اأن الآية تقف بنا فقط  ّ

ٍء َحٍ َماء ُكَّ َشْ
ْ
َنا ِمَن ال

ْ
تذكرنا باأنه: ﴿وََجَعل

على املعنى ال�شطحي املبدئي باأننا )نحتاج اإىل املاء حتى ل ن�شعر بالعط�س(، رمبا لذلك مل ننتبه اإىل 
 يُْؤِمُنوَن﴾ )األنبياء 30(. 

َ
ل

َ
ف
َ
مغزى ال�شوؤال الذي يختم الآية، حني قال اهلل عز وجل بعدها: ﴿أ



الأر�س ُمعّدة للحياة. هي ذلك املكان الذي وجدت اأنه منا�شب لك جًدا بينما كل مكان اآخر من 
حولك، وكل كوكب اآخر ت�شمع عنه مكان خميف وعر مقزز مميت لك للغاية.

ولكن هل نحن مل نبحث كفاية؟
اأ�شا�شيني فقط لأن يكون الكوكب �شاحًلا  ُمعاملنْي  اأعلن )كارل �شاجان( عن  يف �شنة 1966، 

للحياة، وجود جنم من نوع منا�شب، ووجود كوكب يبعد عنه م�شافة منا�شبة. 
ولأن عدد الكواكب يف كوننا تُقّدر باأكرث من اأكتليون )10 27( فبالتايل عدد الكواكب ال�شاحلة 
�شيكون �شبتليون )10 24(. مما يعني اأن هناك الكثري من احلياة الذكية هناك قد ن�شاأت ب�شكل طبيعي 
اإطالق  فتم  اإ�شاراتهم.  اإىل  الإ�شغاء  اأن جنيد  الأمر  ما يف  ن�شاأنا( وكل  اأننا  لهم  املفرت�س  )كما من 
اإ�شارة،  اأية  م�شروع البحث عن حياة ذكية خارج الأر�س )SETI( وظل العلماء ي�شتمعون اإىل 
ولكن مل يجدوا اأي �شيء! اأوقف الكوجنر�س امل�شروع اخلائب �شنة 1993، وظلت قطاعات خا�شة 

تبحث، فلم يجدوا اأي �شيء!
اأكرث  اإىل  يحتاج  للحياة  ال�شالح  الكوكب  اأن  اكت�شفنا  العلمية  املعارف  تقدم  مع  اأنه  الفكرة 
من املعاملني اللذين افرت�شهما �شاجان، ومع الوقت اأدركوا ذلك، فاأ�شبحت العوامل ال�شرورية 
املطلوبة 10 ثم ع�شرين ثم خم�شني، والآن و�شلت اإىل اأكرث من 200، وما زال العدد ي�شتمر يف 

الإطالة كلما عرفنا عن احلياة اأكرث.
ت�شرح مع�شلة )فريمي( Fermi Paradox هذه الفكرة بدقة، حيث تقرر التناق�س بني الحتمالية 
اأر�س  احلقيقي على  الغياب  ال�شا�شع، وبني  الكون  احلياة يف هذا  لوجود عدة �شور من  العالية 

الواقع لر�شد اأي �شورة من �شور هذه احلياة اإن ُوِجدت. 
عن  للبحث  املبكرة  املجهودات  »كانت  امل�شروع:  هذا  موؤيدي  اأحد  �شنكل(  )بيرت  يقول 
ح�شارات ف�شائية يف جمرتنا تت�شم بروح تفاوؤلية مبالغ فيها. ويف �شوء املكت�شفات احلديثة يبدو اأنه 
من املنا�شب اأن ن�شع جانًبا ن�شوة التفاوؤل املفرطة هذه، ونكون اأكرث واقعية، يبدو اأن الأر�س اأكرث 

متيًزا مما كنا نظن«!

ب للنشر والتوزيع
كت
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ويف راأي )ريت�شارد دوكنز(: »باملقارنة بغالبية الكواكب فاإن هذه الأر�س تعد جنة، واأجزاء 
الأر�س هي جنة باأي مقيا�س. ما هي احتمالت اأن كوكًبا الُتِقَط ع�شوائًيا تتوفر فيه كل هذه اخل�شائ�س 

اللطيفة؟ حتى اأف�شل احل�شابات تفاوؤًل كانت لتجعل الن�شبة اأقل من واحد يف املليون«! 
ويقرر دوكنز اأن ذلك من ح�شن حظنا بالتاأكيد!


 يحدثنا القراآن عن الأر�س التي اأعدها اهلل عز وجل ملعي�شة الأحياء عليها، فيقول ▐: 
ْمَواتًا﴾ )املرسالت 25-26(. وكما يقول الفّراء: »تكفتهم اأحياًء 

َ
ْحَياًء  وَأ

َ
ْرَض كَِفاتًا ۞ أ

َ ْ
َْعِل ال ْم نَ

َ
ل
َ
﴿أ

على ظهورها يف بيوتهم ومنازلهم، وتكفتهم اأمواتًا يف بطنها، اأي حتفظهم وحترزهم«. ويحدثنا عن 
ْرِض 

َ ْ
َماءِ َوال ُكْم ِمَن السَّ

ُ
ْل َمْن يَْرُزق

ُ
)تدبري( اهلل عز وجل لكل ما نحتاج اإليه، فيقول �شبحانه: ﴿ق

ْمَر﴾ 
َ ْ
َحِّ َوَمْن يَُدبُِّر ال

ْ
َميَِّت ِمَن ال

ْ
ُيِْرُج ال َميِِّت َو

ْ
َحَّ ِمَن ال

ْ
بَْصاَر َوَمْن ُيِْرُج ال

َ ْ
ْمَع َوال ْن َيْملُِك السَّ مَّ

َ
أ

)يونس 31(. 

يقوم  ل  واأنه  مبفرده،  لي�س  الإن�شان  اأن  على  يدلن  اإمنا  الإعداد،  هذا  كل  العناية،  تلك  كل 
اإنه وكاأن كل  ي�شاأله،  اأن  قبل حتى  يريد من  ما  اإلًها يحوطه ويرعاه، ويعطيه كل  اأن هناك  وحده، 
حاجة كانت عندك قد اأجابك اهلل ▐ عنها من قبل حتى اأن تعاين من فقدها! اإنه وكاأن كل 
رغبة لديك وجدتها وقد لُّبيت كانت �شوؤاًل �شمعه اهلل منك واأجابك، كما قال �شبحانه يف كتابه: 

ُُموهُ﴾ )اإبراهيم 34(.
ْ

ل
َ
﴿َوآتَاُكْم ِمْن ُكِّ َما َسأ

ب للنشر والتوزيعالفرق الوحيد اأنه مل ي�شطّرك فعاًل اإىل ال�شوؤال قط!
كت
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7
                      الهداية

َْحِر﴾ َبِّ َوالْ
ْ
َماِت ال

ُ
ْن َيْهِديُكْم ِف ُظل مَّ

َ
﴿أ

سورة النمل آية 63

اأنها ق�شة اأطفال برغم ب�شاعتها،  يف ق�شة )هنزل( و )جريتل( الأملانية، التي هي من املفرت�س 
حتكي عن امراأة اأقنعت زوجها اأن يرتك اأولده يف الغابة ويرحل ِليَُتوها ول ي�شتطيعا العودة للبيت 
ذكًيا  كان  ال�شغري  الولد  لأن  للبيت  النهاية  يف  الو�شول  الطفالن  ا�شتطاع  عي�شهما!  لقمة  فيوّفرا 
كفاية لأن يرتك من خلفه فتات خبز على الطرق فيمّيز الطريق الذي �شار به مما مّكنه يف النهاية من 
الو�شول اإىل بيته واإنقاذ نف�شه هو واأخته. بالطبع لقد مّرا يف املنت�شف على بيت �شاحرة كانت تريد 

�شّيهما وال�شتمتاع بهما على الع�شاء لكنها يف النهاية ق�شة لطيفة بحق!
فتات اخلبز هذه تكون دائًما مبثوثة وب�شكل طبيعي يف الأر�س، فالت�شاري�س املحفوظة التي ل 
تتغري، والطرق الثابتة التي ل تتبدل، واجلبال التي يعرف النا�س بها الطريق ثابتة ل تربح مكانها، لول 
ذلك لكان النا�س مي�شون يف ذات الطريق ع�شرات املرات فال ميكنهم حفظه اأبًدا، وبنف�س الطريقة 
يقول اهلل  لذلك  فوقه!  ب�شحابة  تُعّلم مكان زوجها  لأنها كانت  ال�شحراء  امراأة يف  بها  تاهت  التي 
ُهْم 

َّ
َعل

َ
 ل

ً
َنا فِيَها فَِجاًجا ُسُبل

ْ
ْن تَِميَد بِِهْم وََجَعل

َ
ْرِض َرَواِسَ أ

َ ْ
َنا ِف ال

ْ
▐ يف كتابه: ﴿وََجَعل

َيْهَتُدوَن﴾ )األنبياء 31(. 

اجلهات  الأول  الإن�شان  بها  حّدد  التي  الطريقة  يف  كان  الهتداء  هذا  وراء  الأكرب  وال�شبب 
الأربع: ال�شمال واجلنوب والغرب وال�شرق. والتي اعتمد عليها بعد ذلك يف عمل )البو�شلة( 
التي  املمّيزة  الت�شكيالت  النجوم، ومن  الإن�شان من حركة  الأربع عرفها  اجلهات  واملالحة. هذه 
مثل  جهاته،  حتديد  يف  ي�شتخدمها  اأن  الإن�شان  اإىل  واأوحى  بها  تت�شكل   ▐ اهلل  جعلها 
جمموعة وعاء الدب الأكرب وجمموعة اأوميجا والرجل ال�شابح، ومعرفة النجم القطبي. يف املرة 
التالية التي تكون فيها على ظهر طائرة وتتعجب من الطريقة التي ي�شتطيع بها الطّيار اأن ي�شل اإىل 
وجهته يف هذه ال�شماء املظلمة، فتذّكر اأن الإن�شان قد بنى اأجهزة مالحته اعتماًدا على هذه اجلهات 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



96

َيْهَتُدوَن﴾  ُهْم  ﴿َوبِالَّْجِم  فيقول:  الهداية،  بهذه  علينا   ▐ اهلل  مينّت  اأخرى  مرة  الأربع. 
)النحل 16(.

الهتداء  �شي�شبح هذا  له �شاحب ول راعي ول رقيب،  يوجد  يف عامل ع�شوائي متخبط ل 
الكوين من املع�شالت! ملاذا كل �شيء مرتّب ومنّظم اإىل هذا احلد؟



واحدٌة اأخرى من معاين هذا الهتداء الربوبي، هي تلك الهتداءات اإىل امل�شالح واملنافع! 
مثل ما جاء يف العدد )170( من جملة العلم، اأن طائر )الزرزور( يلتقط اأوراق 34 نوًعا من بني 
63 نوًعا من النباتات املنت�شرة حوله، ويرّكز على 9 فقط منهم، وي�شعها حول ع�شه. قبل اأن نعرف 
اأوراق  بالذات متنع دورة حياة القمل. وبعد جتربة نزعوا فيها  اأن هذه الأوراق  النهاية  نحن يف 
)الزرزور( من حول ع�شه منا يف ع�شه ن�شف مليون قملة باملقارنة بثمانية اآلف فقط كانت تنمو فيه 

بحماية اأوراقه املختارة!
واأما العدد )190( من نف�س املجلة فذكر اأن اأنثى القرد النّباح تعمد اإىل نوع معني من النباتات 
التزاوج للتحكم يف درجة حم�شّية بوي�شاتها، لأن احليوان املنوي لذكر  تاأكله عادًة يف وقت  ل 

القرد النّباح قلوي الو�شط. 
هل نحن هنا ب�شدد طريقة كيميائية معقدة لتنظيم الن�شل تعرفها القردة النّباحة؟!

تبتلع الطيور احل�شى والرمال عمًدا كي ت�شاعد على عملية الطحن للطعام داخل معدتها لأنها 
ل متلك �شرو�ًشا طاحنة، ولو مت منعها من ذلك تُ�شاب بع�شر اله�شم. من هداها اإىل هذه الطريقة؟ 
ومن اأخرب ذكر الفيل اأن خ�شيته املوجودة يف جتويف بطنه حتتاج اإىل درجة حرارة منخف�شة فيعمد 
اأن بحثها عن ِبركة املاء عند  اأنثى الفيل  اإىل �شعود اجلبال العالية يف مو�شم التزاوج؟ ومن عّلم 

الولدة �شيخفف من وقع �شدمة الوقوع جلنينها البالغ 115 كجم؟
اأبناءه و�شط ن�شف مليون طائر بطريق متكد�شني على جزيرتهم. وينقر )نّقار  البطريق  يعرف 
اأماكن  اأحد كيف عرف  يعلم  اأن  بدون  متاًما  الريقات  تواجد  مكان  اأعلى  ال�شجر  فروع  اخل�شب( 
تواجدها! ويتوجه جذر النبات اأثناء منوه ناحية اأكرث مناطق الرتبة رطوبة. ويبني العنكبوت م�شيدته 
من خيوط جافة يعلمها هو وي�شري عليها، واأخرى لزجة تعلق بها احل�شرات. بينما يبني النحل خليته 
ليجعله  الع�شل  ماء  من  مثايل، ويجفف %60  ب�شكل  امل�شافات  لي�شتغل  الأ�شالع  �شدا�شي  ب�شكل 

مقاوًما لنمو البكترييا فيه. 
نف�س  يف  وجهتها  اإىل  وت�شل  الهيماليا  عرب  الهند  اإىل  �شيربيا  من  الأوز  اأنواع  بع�س  تهاجر 

ب للنشر والتوزيع
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التوقيت متاًما كل عام. واأما الطيور املائية املهاجرة من )نيوفاوندلند( و)جرينالند( �شمال اأوروبا 
فتعرف وجهتها اإىل جزيرة معينة يف املحيط الأطل�شي، برغم اأن اأقرب اأر�س لهذه اجلزيرة تبعد 
ثالثة اآلف كيلو مرت! من الذي عّلم اأ�شراب الطيور املهاجرة من كل مكان يف العامل اإىل وجهة 

حمددة، من عّلمهم هذه الوجهة؟ وكيف ي�شلون اإليها؟
اأو من عّلم الطفل الر�شيع اأن غذاءه متوّفر وموجود يف ثدي اأمه؟! ومن عّلم احليوان املنوي 
اخلريطة اجلغرافّية املعّقدة التي عليه اأن ي�شري ح�شبها حتى ي�شل من مهبل املراأة اإىل قناة فالوب لكي 

بها مبيكانيزم ما زال غري معروف لعلماء الفي�شيولوجيا حتى اليوم؟  يلتقي بالبوي�شة ويخ�شّ
نوعّية هذه الهتداءات )التعليمية( حكى القراآن عن واحدة منها حني يقول اهلل هلالج لج: 
ِ ِمْن ُكِّ 

ُ
ا َيْعرُِشوَن ۞ ُثمَّ ك َجِر َوِممَّ َباِل ُبُيوتًا َوِمَن الشَّ ِ

ْ
ِِذي ِمَن ال

َّ
ِن ات

َ
 الَّْحِل أ

َ
ْوَح َربَُّك إِل

َ
﴿وَأ

َوانُُه فِيِه ِشَفاٌء لِلنَّاِس إِنَّ ِف 
ْ
ل
َ
أ اٌب ُمَْتلٌِف   َيُْرُج ِمْن ُبُطونَِها َشَ

ً
ل

ُ
ِك ُسُبَل َربِِّك ُذل

ُ
اْسل

َ
اثلََّمَراِت ف

ُروَن﴾ )النحل 68 -69(. 
َّ
يًَة لَِقْوٍم َيَتَفك

َ
َذلَِك ل



يبدو؟  ما هو؟ كيف  اأين هو؟  مكانه،  كنهه، عن  اهلل، عن  مو�شى وهاروَن عن  فرعوُن  �شاأل 
ملاذا علينا اخلوف منه؟ ملاذا يجب اأن نحبه؟ ملاذا ن�شبح طواعيًة عبيده؟ قال له: ﴿َفَمْن َرُبُّكَما يَا 

ُموَس﴾ )طه 49(. 

َقُه ُثَمّ َهَدى﴾ )طه 50(.
ْ
ٍء َخل ْعَطى ُكَّ َشْ

َ
ِي أ

َّ
فاأجابه مو�شى ♠: ﴿َرُبَّنا ال

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



98

8
                   االختالف

.“ لو.كنت.تكره.الختالفات.فل�سوف.متوت.ملاًل!”.
طوبا.بيتا

من بني اأجمل الأكالت يف احلياة: البيتزا الإيطالية! وبرغم اأنها تبدو طعاًما )اإمربياليًّا( للغاية، 
وتكاد ت�شعر يف مذاقها بطعم احلياة الغربية نف�شه، اإل اأنه يف النهاية ل يوجد ما قد مينعني من هذه 

الأكلة، اللهم اإل اأن تكون بطعم التونة التعي�س.
اجلميل  املزيج  ذلك  تالحظ  اأن  فعليك  البيتزا  �شرائح  اإحدى  فيها  تاأكل  التي  القادمة  املرة  يف 
يف طعم املكّونات املختلفة من �شل�شة الطماطم و�شرائح الفلفل الأخ�شر وقطع الزيتون الأ�شود 

وعجني الدقيق وفطر عي�س الغراب. 
ما ي�شنع هذا املذاق الفريد هو التجاور بني املذاقات املختلفة لهذه النباتات املتباينة يف فمك. 
وهو اأمر يثري العجب لو لحظت يف الكيفية التي نبتت بها كل هذه النباتات من نف�س الرتبة ونف�س 

املاء الذي يرويها ونف�س الطّلة ال�شم�شّية التي متدها بالطاقة كل �شباح! 
ْرِض قَِطٌع ُمَتَجاوَِراٌت 

َ ْ
هذه املعجزة التي حتدث عنها القراآن، حني قال اهلل هلالج لج: ﴿َوِف ال

ُل َبْعَضَها َعَ َبْعٍض  ِيٌل ِصْنَواٌن وََغرْيُ ِصْنَواٍن يُْسَق بَِماٍء َواِحٍد َوُنَفضِّ
َ

ْعَناٍب َوَزْرٌع َون
َ
وََجنَّاٌت ِمْن أ

وَن﴾ )الرعد 4(. 
ُ
يَاٍت لَِقْوٍم َيْعِقل

َ
ُكِ إِنَّ ِف َذلَِك ل

ُ ْ
ِف ال



�شبعة  الب�شر،  وجوه  يف  التاأمل  يف  به  ال�شعور  ميكنك  الإلهي  اخللقي  والختالف  التنّوع 
مليارات من الب�شر ل يتطابقون �شكاًل مع بع�شهم البع�س! فحتى التوائم املتماثلة ت�شتطيع اأمهاتهم 
التفريق بينهم بلمحة خفّية حتت احلاجب اأو فوق ال�شفة العليا! اإنه الإبداع الت�شويري مرة اأخرى 
 

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
ْيَف يََشاُء ل

َ
رَْحاِم ك

َ ْ
ُرُكْم ِف ال ِي يَُصوِّ

َّ
والذي حتدث عنه اهلل ▐ فقال: ﴿ُهَو ال

َِكيُم﴾ )آل عمران 6(. َعِزيُز الْ
ْ
ُهَو ال

ب للنشر والتوزيع
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ماذا عن ب�شمة اليد؟! كل اخلرباء اجلنائيني يعلمون اأن اخلطوط والدوائر ال�شغرية التي ت�شّكل 
�شكاًل مميًزا على جلد الإن�شان ل يتكرر اإىل يوم الدين، هناك جمرم اأمريكي ا�شمه )جون ديلنجر( 
مثل  كانت  له  تكّون  الذي  اجلديد  باجللد  ملا ظهرت  ولكنها  باحلم�س  اأ�شابعه  ب�شمات  اإزالة  حاول 

�شابقتها متاًما.
 ي�شتطيع اخلبري اجلنائي اأن مييز مائة �شفة خمتلفة يف كل ب�شمة عن غريها، ويقولون اأننا كي جند 
ا، اأما لو اأردنا  �شخ�شني يت�شابهان يف �شفتني فقط من املائة فاإن علينا اأن نفح�س �شتة ع�شر �شخ�شً
اأربعة  اأن جند �شخ�شني لهما الب�شمات نف�شها متاًما فاإن علينا اأن نبحث و�شط 64 مليار ب�شمة يف 
الب�شر حّيهم ومّيتهم ميلك كل واحد منهم ب�شمة متفّردة متّيزه عن الآخرين،  مليارات عام! كل 
وبنف�س الطريقة التي يتميز بها بالنمط الفريد لالختالف الت�شاري�شي الدقيق على قزحّية عينه، اأو 
يف ب�شمة �شوته، اأو يف طريقة م�شيته! كل هذه اختالفات بني الب�شر، يبدع اهلل ▐ مع كل 

خلق من خلقه فيها.
هذا الختالف لي�س اعتباطًيا بل هو مق�شود متاًما. من ال�شعب افرتا�س اأن الطبيعة ال�شّماء قد 
ق�شدت على اأن تخلق الأ�شياء باختالف وبب�شمة خا�شة لكل منها. التكاثر الالجن�شي مثاًل يحافظ 
عند  املوجودة  الألغاز  من  كان  لذلك  احلي،  للكائن  اجليدة  ال�شفات  على  ويحافظ  املوارد  على 
البيولوجيني الدراونة هو حماولة تف�شري �شبب اإبداع الطبيعة للتكاثر اجلن�شي الذي بطبيعة احلال ل 
يف�شله الكائن الفرد باأي حال، واإمنا هو يف م�شلحة النوع ككل، بتوفري اأكرب كم ممكن من التنويعات 

املختلفة!
ال�شبب اأنه كما ذكرنا، فالإبداع يف خلق كل كائن بب�شمته اخلا�شة مق�شود ولي�س اعتباطًيا اأبًدا. 

ولفهم ذلك �شوف نرثثر قلياًل عن فرا�شات دودة القطن!
فالرومان�شية بني فرا�شات دود ورق القطن جميلة حًقا! حيث تفرز الأنثى )فريمونًا( ي�شل اإىل 
قرون ا�شت�شعار الذكر فيتوجه اإليها مبا�شرًة وما اأن يبلغها حتى يفرز هو )فريمونًا( اآخر ي�شّو�س على 
هذا  الذكر  فريمون  البيولوجيا  علماء  �شّمى  الطامعني.  الذكور  من  املزيد  توافد  ومينع  فريموناتها 

بفريمون الرومان�شية لأنه من الوا�شح اأن ذكر الفرا�شة يريد من اأنثاه اأن تكون له هو فقط.
الفريمونات هي ر�شائل كيميائية بني اأفراد النوع الواحد، ميكن النظر اإليها على اأنها روائح بال 
رائحة. يتم ا�شتقبالها يف احليوانات بجهاز جاكوب�شون، وهو جهاز مت�شل مبا�شرًة باملخ، وثبت يف 
1991 وجود جهاز �شبيه ا�شمه VNO لدى الب�شر بالقرب من احلاجز الأنفي، وهناك عدة درا�شات 
مع  كيميائًيا  نتوا�شل  اأننا  بالفعل  يبدو  الب�شرية،  الفريمونات  وجود  اأثبتت  ال�شبعينات  منذ  بداأت 
ُمقرتح  افرتا�س علمي  باملنا�شبة  الفريمونات، وهو  ن�شعر عن طريق هذه  اأن  بدون  البع�س  بع�شنا 

لتف�شري احلب من اأول نظرة، ويف هذه احلالة فالتو�شيف الأدق له هو احلب من اأول )�شّمة(!
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�شرتات 44  فدكيند( جتربة غريبة، حيث و�شع  ال�شوي�شري )كالو�س  البيولوجيا  اأجرى عامل 
رجاًل يف �شناديق مغلقة منف�شلة، ثم جعل 49 امراأة ت�شتن�شق رائحة )اأو مبعنى اأ�شح: فريمونات( 
�شبعة �شناديق منها! كان )فدكند( قد قام قبل التجربة بقيا�س الت�شابه والختالف اجليني بني الرجال 
والن�شاء مو�شع الختبار، عن طريق اأنتيجينات كرات الدم البي�شاء )HLA(، وجعل يف ال�شناديق 
ال�شبعة املخ�ش�شة لكل امراأة ثالثة من قم�شان الرجال امل�شابهني لها جينًيا وثالثة من قم�شان الرجال 
لت  ف�شّ حيث  فدكيند،  توقعها  كما  النتائج  كانت  للمقارنة.  نظيف  وقمي�س  جينًيا  معها  املختلفني 

الن�شاء ب�شكل وا�شح فريمونات الرجال املختلفني معها جينًيا.
قامت  حيث  املتحدة،  الوليات  يف  اأوبر(  )كارول  بها  قامت  اأخرى  درا�شة  اإىل  يجرنا  وهذا 
بع�شهم  من  اإل  يتزوجون  ل  والذين  املغلق  الهاترايت  جمتمع  يف  املتزوجني   )HLA( بفح�س 
ا بني  البع�س، فوجدت اأن الزيجات )التي كانت تتم عن حب( كانت بني اأفراد متباينني جينًيا اأي�شً

اأفراد القبيلة.
تخربنا هذه التجارب اأننا كب�شر قد خلقنا اهلل عز وجل ننجذب بطبعنا اإىل الزواج من �شاحب/ 
�شاحبة املحتوى اجليني املغاير لنا! هذا ي�شمن للن�شل اأن يكون دائًما جديًدا يف �شفاته الوراثية، 
خمتلًفا عن كل من اأبويه، ومغايًرا لكل ما هو حوله! لقد خلقنا اهلل عز وجل بطريقة ت�شمن لكل كائن 

ب�شري اأن يبداأ حياته متفرًدا.
نف�شك  لتعّزي  تذّكره حني تكون يف احلياة غريًبا م�شتوح�ًشا من وحدتك  تذّكر ذلك دائًما! 
باأنك ل�شت يف احلقيقة وحيًدا، ولكنك مميز. تذّكره حني ترى النا�س من حولك يتغريون فتفتخر 
اأنت بذاتّية مبادئك. تذّكره حني حت�س بِعَظم موقفك بني يدي اهلل حني تقف متفرًدا اأمام الإله الفرد 
لي�س بينك وبينه ترجمان، ليكلمك اأنت، ويحا�شبك اأنت، على اأفعالك اأنت. اأنت فقط! كما يقول 

ْرًدا ﴾ )مريم 95-94(.
َ
ِقَياَمِة ف

ْ
ُهْم آَتِيِه يَْوَم ال

ُّ
ا ۞ َوُك ُهْم َعدًّ ْحَصاُهْم َوَعدَّ

َ
َقْد أ

َ
اهلل هلالج لج: ﴿ ل



وماذا عن اختالف لغات الب�شر ولهجاتهم؟ لي�س فقط بني اللغات املختلفة التي يقال اأن عددها 
ا يف اللكنات واللهجات بني اأبناء اللغة  ي�شل اإىل �شبعة اآلف بح�شب منظمة اليون�شكو. ولكن اأي�شً

الواحدة!
التي   )Posh accent( الـ  هناك  اأن  اكت�شفنا  ولكننا  مثاًل،  واحدة  اإجنليزّية  هناك  اأن  نظن  كنا 
يتحدثها بع�س الإجنليز الذين يُ�شار لهم بالرقي وهم ي�شربون �شاي ال�شاعة اخلام�شة، وهناك اللهجة 
 Standard( الدارجة  واللهجة   ،)Cockney accent( الفقرية  العمال  بطبقة  خا�شة  كانت  التي 
English(، ولهجة ال�شود )BVE(. ناهيك عن اأهل مقاطعة )ويلز( الذين لي�شوا فقط ذوي لكنة 

اإجنليزية خا�شة، واإمنا لهم لغة اأخرى متاًما.
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ثم هناك الإجنليزية الأ�شكتلندية وهي نوع من اإلقاء الطوب ولي�س الكالم! وهناك الإجنليزية 
الأيرلندية وهي نوع من ال�شباب الغليظ ل اأكرث! وهناك الإجنليزية الأ�شرتالية التي هي �شيء خمتلف 
اأنها نف�س امل�شطلحات اللغوية! حني يكون )احل�شان املّيت( تعبري يعني )الكات�شب(،  متاًما برغم 

و)ل تب�شق الدمية( معناه: )اأ�شعر بالأ�شف من اأجلك(.
من  الغربية  اأو  ال�شرقية  للجهة  تبًعا  متاًما  تختلف  والتي  الأمريكية،  الإجنليزية  بالطبع  هناك  ثم 
اأمريكا، واإين اأوؤكد لك اأن �شكان )تك�شا�س( يتم التعرف عليهم يف )نيويورك( بال�شهولة ذاتها التي 

تتعرف فيها على م�شري �شوهاجي يف الإ�شكندرية!
حماولت  وردت  العرباين  التكوين  �شفر  يف  ال�شا�شع؟  اللغوي  الختالف  هذا  �شبب  ما 
مل  الذي  الإله  من  عقابًا  كان  هذا  اأن  زعموا  احلد.  هذا  اإىل  الب�شر  األ�شنة  اختالف  كيفية  لتف�شري 
يحب حماولت �شنع برج بابل الذي ينوي الو�شول اإىل ال�شماء، فقام اهلل ▐ بـ )بلبلبة( 
َها ِل�َشانًا َواِحًدا َولَُغًة َواِحَدًة، َوَحَدَث يِف اْرحِتَاِلِهْم  ل�شانهم وفّرقهم يف الأر�س: )َوَكانَِت الأَْر�ُس ُكلُّ
: »ُهَو َذا �َشْعٌب َواِحٌد َوِل�َشاٌن  بُّ �َشْرًقا اأَنَُّهْم َوَجُدوا بُْقَعًة يِف اأَْر�ِس �ِشْنَعاَر َو�َشَكُنوا ُهَناَك... َقاَل الرَّ
ِميِعِهْم، َوهَذا اْبِتَداوؤُُهْم ِباْلَعَمِل. َوالآَن َل مَيَْتِنُع َعَلْيِهْم ُكلُّ َما يَْنُووَن اأَْن يَْعَمُلوُه. َهُلمَّ نَْنِزْل  َواِحٌد جِلَ
بَّ  نَّ الرَّ ُهْم ِل�َشاَن بَْع�ٍس«... ِلذِلَك ُدِعَي ا�ْشُمَها »بَاِبَل« لأَ َونَُبْلِبْل ُهَناَك ِل�َشانَُهْم َحتَّى َل يَ�ْشَمَع بَْع�شُ
بُّ َعَلى َوْجِه ُكلِّ الأَْر�ِس( )�شفر التكوين 11:  َدُهُم الرَّ ُهَناَك بَْلَبَل ِل�َشاَن ُكلِّ الأَْر�ِس. َوِمْن ُهَناَك بَدَّ

 .)9- 1
كانوا  الذين  هوؤلء  بالتاأكيد  من هم؟  الب�شر،  من  ارحتال جمموعة  باحلديث عن  الفقرة  بداأت 
يِهْم  َرا�شِ يف الفقرة الأخرية التي �شبقت هذه مبا�شرة: )هوؤَُلِء بَُنو �َشاٍم َح�َشَب َقَباِئِلِهْم َكاأَْل�ِشَنِتِهْم ِباأَ
َقِت الأُمَمُ يِف الأَْر�ِس  َح�َشَب اأُمَمِِهْم. هوؤَُلِء َقَباِئُل بَِني نُوٍح َح�َشَب َمَواِليِدِهْم ِباأُمَمِِهْم. َوِمْن هوؤَُلِء تََفرَّ
وَفاِن( )�شفر التكوين 10: 31 -32(. فبح�شب �شفر التكوين نف�شه هوؤلء الذين بنوا برج  بَْعَد الطُّ
بابل كانوا متفّرقني يف الأر�س بلغات واأن�شال خمتلفة بالفعل. هذا تناق�س بنيِّ يجعلنا نت�شكك يف 

�شحة الق�شة كلها!
احلقيقة اأن هذا )التبلبل( الل�شاين قد مت غالًبا على مر الع�شور املختلفة، فكما انحدر الب�شر كلهم 
بع�شها  واأثر  وتنوعت  لغة واحدة، واختلفت  اللغات من  انحدرت كل   ،♠ اآدم  ن�شل  من 
على بع�س، كل ذلك جزء من عظمة الوعي الإن�شاين القادر على البتكار والتنويع والتكيف مع 
متطلبات بيئة جديدة تتطلب لهجة خمتلفة اأ�شرع اأو اأبطاأ، اأغنى بامل�شطلحات املعقدة اأو اأفقر، مليئة 

اأكرث باملقاطع ال�شوتية اأو اأقل! 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



102

مرة اأخرى نحن اأمام معجزة تنويعية من اهلل ▐ بديع ال�شماوات والأر�س، القائل 
ِف  إِنَّ  َوانُِكْم 

ْ
ل
َ
وَأ ِسنَتُِكْم 

ْ
ل
َ
أ  

ُ
ف

َ
َواْختِل ْرِض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ ُق 

ْ
َخل آيَاتِِه  ﴿َوِمْن  قراآنه:  هلالج لج يف 

َعالِِمَي﴾ )الروم 22(. 
ْ
يَاٍت لِل

َ
َذلَِك ل



هذا التنويع ل ي�شتمل على اللون واللغة فقط، ولكن يف الطباع والعادات والأعراف بني اأهل 
الثقافات املختلفة، مما يجعلها تدخل يف باب الغرائب والنوادر من كرثة ما يتعجب اأهل الثقافات 

املختلفة حني يتعرفون على بع�شهم البع�س! 
ول اأظن اأن �شدرك قد يت�شع ل�شتطراد طويل يف و�شف التنويع الذي جتده مبثوًثا يف كتب 

علم الجتماع ب�شكل معقد وجتده يف اأدب الرحالت ب�شكل اأكرث ب�شاطة ومتعة.
فلديك مثاًل اأهل البادية وال�شحراء يف موريتانيا فاإنهم اعتادوا اأن يتعاملوا بامللح اجلبلي حمل 
لأفراد  الذبيحة  يق�ّشمون  ال�شوماليون  بينما  عندهم.  الكبرية  لقيمته  والف�شة  والذهب  العمالت 
العائلة ح�شب مواقعهم، فمن املعروف اأن فخذ الذبيحة للفتيات العازبات، بينما الرقبة واحللقوم 
للمتزوجات! وهذا خرب غري �شعيد للمراأة املتزوجة يف ال�شومال ويعني اأنها �شتموت من اجلوع 

على الأرجح. 
يقت�شر ح�شور  اأعلى حيث  مكانة  لها  الأفريقية  )الهوتنتوت(  قبائل  املتزوجات يف  تكون  رمبا 
حفالت الزفاف عليهّن دون العازبات، تلك احلفالت التي يُعد فيها طق�ًشا اأ�شا�شًيا اأن يقّدم كل من 

الزوجني )بقرة( حلماته كنوع من اإظهار الحرتام!
اأمريكا ال�شمالية ي�شتخدمون اأوراق التبغ بدًل من  يف املا�شي كان الربطانيون يف م�شتعمرات 
النقود، بينما ا�شتخدم الأزتيك الكاكاو، وا�شتخدم الهنود الودع، واأما اأهل جزيرة �شانتاكروز يف 

املحيط الهادي فف�شلوا لفائف الري�س لإمتام معامالتهم املادية املختلفة.
هذه ل �شك من ملحات هذا اخلالق العظيم الذي قد نّوع بيننا اإىل هذا احلد، كما قال هلالج لج: 
ْطَواًرا﴾ )نوح 13 -14(. اأي خلقكم من نطفة ثم من 

َ
َقُكْم أ

َ
ْد َخل

َ
اًرا ۞ َوق

َ
 تَرُْجوَن هلل َوق

َ
ُكْم ل

َ
﴿َما ل

علقة ثم من م�شغة، اأو اأنه قد نّوع بينكم يف الأخالق والأحوال وال�شفات.


ولكن هذه الختالفات لي�شت بني القبائل واملجتمعات املنف�شلة فح�شب، ولي�شت حتى فقط 
ا بني الإن�شان وبني نف�شه! فهناك نوع من التغرّي والتطوير ل  بني اأبناء املدينة الواحدة، ولكن اأي�شً
املرحلة  يف  الختالف  مثل  الوقت!  مرور  مع  يفطن  اأن  دون  نف�شه  يف  الإن�شان  هذا  يخربه  �شك 
َقُكْم ِمْن َضْعٍف ُثمَّ َجَعَل 

َ
ِي َخل

َّ
العمرّية وما ينتج عنه ذلك من تغرّي يف القوة وال�شعف: ﴿اهلل ال

َقِديُر﴾ )الروم 
ْ
َعلِيُم ال

ْ
ُق َما يََشاُء َوُهَو ال

ُ
ٍة َضْعًفا َوَشيَْبًة َيْل وَّ

ُ
ةً ُثمَّ َجَعَل ِمْن َبْعِد ق وَّ

ُ
ِمْن َبْعِد َضْعٍف ق

 .)54
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ي�شعر  اإن�شان  فكل  اأ�شرحه،  اأن  من  اأو�شح  وهذا  نف�شه،  الإن�شان  هذا  اأحوال  يف  والختالف 
وبني  النف�شي(  )ال�شباب  مرحلة  بني  بالغة  بدقة  املو�شوع  ال�شفاف  احلاجز  ذلك  فعبور  حتًما!  به 
)الكهولة النف�شية(، هذا العبور ل تفطن له يف البداية ولكنك تفاجاأ بعد التغري رقم 136 اأنك مل 

تعد نف�شك ب�شكل كامل! 
الب�شيط  الكتاب  ذلك  عن  املعقد  الد�شم  بالكتاب  التلذذ  يف  فتبداأ  قراءاتك،  منط  يتغري  حني 
الوا�شح. حني تبداأ يف النفور الطبعي من املبالغات واأ�شحابها، وتبداأ يف الت�شكك من ذلك الذي 
يبدو واثًقا يف راأيه اأكرث من الالزم. حني تتعلم كيف جتتنب مواطن اجلدل لأنك تعلم اأنها تنتهي 

ا!  دائًما بانت�شار الطرفني وبخ�شارتهما اأي�شً
قلبك  غالف  ميتلئ  حني  باقيها.  قلق  يف  وتنتظر  احلياة،  درو�س  بع�س  اأخذت  قد  تكون  حني 
الداخلي بالكثري من الندوب والعالمات التي اأحيانًا تعرب عن اأنا�س و�شعوا على �شفتيك ابت�شامة، 
واأحيانًا ي�شعون الدموع. تعرب عن اآمالك اخلائبة، وعن جناحاتك غري املتوقعة. تعرب عن ذكرياتك 
ال�شعيدة وتلك التي كانت موؤملة اأكرث من الالزم. تعرب عن مفاجاآتك بالكثري من الب�شر، ومفاجاآتك 

اأكرث بنف�شك اأنت! مرحلة تذكرك باأنك ل�شت متحكًما يف نف�شك ول ذاتك. بل اأنت بذاتك تتغري!
فكيف ل توؤمن اأنك مفطور على احلاجة، مقهور على ال�شعف، جمبور حني تنك�شر، مك�شور 
حني تتجرب، م�شرور وقت الطاعة، م�شتور وقت الع�شيان؟! كيف ل تتذكر حينها قول اهلل هلالج لج: 
ُهْم 

َ
ُبَّ َطَبًقا َعْن َطَبٍق ۞ َفَما ل

َ
ك َتْ

َ
ََّسَق ۞ ل َقَمِر إَِذا ات

ْ
ْيِل َوَما َوَسَق ۞ َوال

َّ
َفِق ۞ َوالل ِسُم بِالشَّ

ْ
ق
ُ
 أ

َ
ل

َ
﴿ف

 يُْؤِمُنوَن﴾ )االنشقاق 16 -20(؟؟! 
َ

ل

كيف بعدما ترى املتغريات من حولك، وترى كل �شيء يركب طبًقا اآخر بعد طبقه. وتعرف اأنك 
نف�شك من الآفلني، كيف ل توؤمن بعد ذلك بدوام وجه رب العاملني؟!



اإىل طبائع  يعود  التاأثري  فلو كان  لهذا الختالف!  �شة  اإرادة خُم�شّ اإمنا يدل على  الختالف 
هذا  لنا  يف�شر  القراآن  بينما  الكون.  يف  التنوع  هذا  كل  لوجود  �شبب  من  هناك  كان  ما  الأ�شياء 
ُق اهلل 

ُ
الختالف، فبعد اأن ذكر لنا اأنواًعا خمتلفة من الدواب التي خلقها اهلل عز وجل، قال: ﴿َيْل

ِديرٌ﴾ )النور 45(
َ
ٍء ق َما يََشاُء إِنَّ اهلل َعَ ُكِّ َشْ

يخلق اهلل ما ي�شاء.

ب للنشر والتوزيع
كت
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9
                    اإلبداع

.“يوجد.قناع.من.النظريات.فوق.وجه.الطبيعة.كله”.
وليام.هيويل

وهم  العلمي  اخليال  اأفالم  يف  الإن�شان  تخيلهم  الذين  الف�شائيني  اأن  البيولوجيا  علماء  لحظ 
يخرجون من �شفنهم الف�شائية مب�شد�شات الليزر كانوا ينتمون اإىل ف�شيلة الفقاريات، بل والثدييات 
حتديًدا! بينما يف بع�س الأفالم والق�ش�س الأخرى كنا كب�شر نتخيل الكائنات الف�شائية على هيئة 

كائنات �شوداء مقززة ولكنها مل تكن تبعد عن ت�شنيف احل�شرات اأو الزواحف. 
برغم اأنه لو كانت هناك خملوقات ف�شائية لي�س عليها بال�شرورة اأن تتبع الت�شنيف البيولوجي 

املُّتبع يف الأر�س! 
وهناك من اأ�شحاب اخليال اجليد من تخيل هذه الكائنات اأخرًيا على هيئة اأ�شياء رخوة جديدة 
متاًما يف ت�شنيفها البيولوجي ومل نعهدها من قبل، ولكنها طبًعا كانت تعتمد على املواد الع�شوية 

ا يف غذائها وت�شعى اإىل التكاثر وحتتاج اإىل الهواء. اأي�شً
ل يعني هذا بال�شرورة اأن �شناع هذه الأفالم كانوا من الأغبياء اأو حمدودي اخليال، فلدينا 
اإن�شان عبقري مبدع مثل )�شتيفن هوكنج( ذكر حماولته لتخيل حياة يف مكان اآخر من الكون ل 
تعتمد على الكربون والكيمياء الع�شوية املعروفة فكانت اأقرب النتائج يف ظنه �شتكون هي احلياة 
الكائنات  اأن  معناه  اأمر غري حمتمل احلدوث لأن هذا  ما وجده  ال�شيليكون، وهو  املعتمدة على 

الف�شائية �شتكون اأنواًعا خمتلفة من ال�شخور! لذلك اأعلن هوكنج ف�شله عن ذلك حينها.
هناك اإعالن عجز �شبيه خرج من البيولوجي )ريت�شارد دوكنز( حني قرر اأن علماء البيولوجيا 

قد عجزوا عن تخيل اأن توجد حياة يف اأي مكان يف الكون بدون العتماد على املاء.
ماذا عن فن الر�شم والت�شوير؟! 

ب للنشر والتوزيع
كت
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ال�شم�س على �شطح  اأ�شعة  انعكا�س  اإبداعه من  ا�شتمّد  النطباعية  املدر�شة  )كلود مونييه( رائد 
جميًعا  لوحاته  يف  تراه  الذي  الأ�شلوب  هو  كان  اأمواج  كاأنها  املتاأرجحة  الرقراقة  الألوان  املاء، 
تيّمًنا بها. وابتكر  وبالأخ�س يف لوحته )انطباع غروب ال�شم�س( التي �شميت املدر�شة النطباعية 
)�شخور(  للـ  الهند�شية  الأ�شكال  اإيحاء  على  بناًء  الفن  يف  التكعيبية  املدر�شة  بيكا�ّشو(  )بابلو 

و)التالل(، وا�شتلهم فكرته من الطواطم الأفريقية املنحوتة من )ال�شجر(.
واأما �شربات فر�شاة )فان جوخ( الدائرية والتي تظهر اأ�شد ما تظهر يف اأ�شهر لوحاته: )الليايل 
به، هذه  يُعالج  نافذة امل�شفى الذي كان  الليل من  تاأمالته يف جنوم  النجمية( كانت م�شتوحاة من 
اأ�شلوبه يف الر�شم، حتى قّلدها  ال�شربات الدائرية التي �شبغت معظم لوحاته بعد ذلك و�شّكلت 

)اإدوارد مونخ( يف لوحة �شهرية اأخرى هي )ال�شرخة(. 
ماذا عن ال�شناعات والبتكارات الب�شرية؟!

ت�شم  التي  الطيور  ل�شلوط  مراقبته  من  الطائرات  �شنع  يف  )العجالت(  اأهمية  الإن�شان  تعّلم 
 Liquid Crystal الـ  اأرجلها اإىل بطنها عند الطريان وتب�شطهما اإىل الأر�س عند الهبوط. وابتكر 
Semiconductor يف حوا�شيبه من مراقبة الت�شابك الكمومي الذي ت�شتخدمه جدران اخلاليا احلية 

لت�شريع نقل املعلومات. ويف جراحة العيون، ابتكر طريقة ال�شق اجلراحي الأمثل املائل بثالثة مراحل 
يف عمليات املياه الببي�شاء والتي تنغلق بدون احلاجة اإىل )خياطة( من درا�شته لطريقة فتحات الـ 

ا. Vortex veins املائلة التي خلقها اهلل يف العني اأي�شً

يجمح الإن�شان بخياله وينتج لنا الكثري من الفنون والإبداع ولكنه يف اأحيان كثرية يظل اأ�شرًيا اأو 
على الأقل مقلّدا ملا وجده هو يف الطبيعة من خلق اهلل! 

ال�شاعر  كثرًيا  انتقد  الذي  )اإك�شينوفان�س(  ال�شاعر  هو  املعنى  هذا  عن  عرب  من  اأول  كان  رمبا 
�شورة  يف  الآلهة  ي�شور  كان  لأنه  والأودي�شة،  الإلياذة  �شاحب  )هومريو�س(  ال�شهري  الإغريقي 
كان  »لو  �شعره:  مقاطع  اأحد  يف  �شاخًرا  )اإك�شينوفان�س(  كتب  لذلك  الب�شر،  وطباع  واأخالق 
ت�شبه  اأ�شكال  يف  اآلهتها  اخليوُل  ل�شورت  بها،  تر�شم  اأن  وا�شتطاعت  �شواعد،  والثريان  للخيول 

ا يف اأج�شام ت�شبه اأج�شامها«. اخليول، ولر�شمت الثريان اآلهتها اأي�شً
كان )اأبو حامد الغزايل( يقرر اأن قدرة الإن�شان على التخيل حمدودة بتلك الأ�شياء التي يراها 
الإن�شان من حوله، فيقول يف كتابه )القت�شاد يف العتقاد(: »اإن اخليال قد اأن�س باملب�شرات، فال 
يتوهم ال�شيء اإل على وفق مراآه«. ويوافق على هذا الفيل�شوف ال�شهري )جون لوك( الذي كان 
يرى اأن م�شادر املعرفة اثنان: )احل�س(، والفكر. والفكر عنده يرجع اإىل احل�س وينطلق من جتاربه، 
لذلك يقول: »مهما بدت لنا فكرة ما موغلة يف التجريد، فال بد اأن ترجع يف اأ�شلها اإىل اأحد هذين 

ب للنشر والتوزيع
كت
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امل�شدرين«. واأما )اإميانويل كانط( فقد اأنكر اإمكانية التجريد العقلي متاًما، لأن التجريد عنده عملية 
تعميم ل�شورة تقدمها لنا جتربة �شابقة.

الفيل�شوف  يقول  كما  باأخرى!  اأو  بطريقة  نقّلد  ما  كثرًيا  فنحن  الب�شري،  الإبداع  يخ�س  فيما 
الربيطاين )�شرييل جود(: »الإبداع هو معرفة كيف تخفي م�شادرك جيًدا«! ومتنى )بابلو بيكا�ّشو( 
لو ي�شتطيع اأن يعزل دماغه وي�شتخدم فقط عينيه. وثّمة رجل ذكي قال مرة: »اإذا ظننت اأن اخليال 

الب�شري ل حدود له فحاول اأن تتخيل لونَا جديًدا مل تره من قبل«!
نطاق خلق اهلل، فال  اأذهاننا جميًعا يف  اأ�شر  الذي  الإبداع  اإبداع اهلل عز وجل! ذلك  اإنها قوة 
الطرائق املعهودة  اأخرى غري  نتخيل طريقة  اأو  نتخيل وجود �شيء مل يوجده  اأن  ب�شهولة  ن�شتطيع 
التي اختارها. الإبداع الذي عرفناه اأ�شد ما عرفناه حني لحظنا اأن اأجمل املبدعني من الب�شر هم 
فقط هوؤلء الذين اأجادوا الإن�شات ملا توحيه اإليهم الطبيعة، هوؤلء الذين حاولوا اأن يقّلدوا خلق 

ت على اإبداعاته �شبحانه. اهلل، هوؤلء الذين يحاولون التن�شّ
مثلما يتحدانا القراآن بدعوتنا لذكر مناذج اأخرى للخلق غري التي عرفناها من خلق اهلل، فيقول 
ٍل ُمبٍِي﴾ )لقامن 

َ
الُِموَن ِف َضل ِيَن ِمْن ُدونِِه بَِل الظَّ

َّ
َق ال

َ
ُروِن َماَذا َخل

َ
أ
َ
ُق اهلل ف

ْ
هلالج لج: ﴿َهَذا َخل

.)11

فاأروين!


املخلوقات  اأنواع  كم  يف  تتاأمل  حني  والتنّوع  الإبداع  هذا  ملحات  من  اأخرى  ملحة  اإىل  تنظر 
املوجودة يف الأر�س، كم القدرات الفريدة التي تتميز بها، كم اخل�شائ�س الغريبة التي تتباين بها! 
ت�شتطيع اأن مت�شك مبو�شوعة )التاريخ الطبيعي( من اإنتاج موؤ�ش�شة )�شميث�شونيان( امل�شرفة على 
الطبيعي  العامل  �شيًئا حًقا عن  تعرف  اأنك ل  �شتعلم  وقتها  وا�شنطن.  الطبيعي يف  التاريخ  متحف 

املوجود من حولنا على الأر�س.
كذلك  البحر  جراد  ورمبا  )الكابوريا(،  وال�شرطان  )اجلمربي(،  والروبيان  القريد�س  نعرف 
الق�شريات  اأنواع  نعرفها. لكن يف احلقيقية عدد  الق�شريات  اأنواع من  اأربعة  )الإ�شتاكوزا(. هذه 

التي تعرف عليها الإن�شان حتى الآن هو 40 األًفا!
يف خلق اهلل عز وجل الكثري من التنوع. 

هناك 10 اآلف نوع من النحل، و35 األف نوع من العناكب، و370 األف نوع من اخلناف�س، 
و250 نوًعا من الفريو�شات امل�شببة لنزلة الربد ال�شائعة، و750 نوًعا خمتلًفا من الأ�شجار يف الهكتار 

ب للنشر والتوزيع
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الواحد من الغابات املطرية يف الأمازون، ومائة تعبري وجهي خمتلف يقوم به الكلب با�شتخدام 
على  منها  وتعرفنا  )القبعة(،  القلن�شوة  ت�شبه  اأ�شداف  له  الرخويات  من  نوع  يوجد  بينما  اأذنيه، 
خم�شمائة نوع خمتلف! هناك خم�شمائة �شكل خمتلف للقبعات على روؤو�س هذه الرخويات يف 

قاع البحر.
وظيفة،  بخم�شمائة  الكبد  ويقوم  خمتلفة،  رائحة  اآلف  ع�شرة  على  الب�شري  الأنف  يتعرف 
ويتحدث الب�شر 6800 لغة، ويحتوي ج�شد الإن�شان على 600 ع�شلة خمتلفة، بينما يحتوي ج�شد 

ح�شرة الري�شوع بالغة ال�شغر على عدد اأكرب من ذلك من الع�شالت.
يف خلق اهلل عز وجل الكثري من التباين. 

ذلك  وبرغم  متماثل،  كيميائي  برتكيب  النقي  الكربون  من  منهما  كل  يتكون  واملا�س  اجلرافيت 
فاأحدهما حجر �شديد الليونة يُ�شنع منه اأقالم الر�شا�س، والآخر حجر �شديد ال�شالدة يُ�شنع منه 
خوامت الزواج الثمينة. وجزيرة واياليايل يف هاواي ينقطع عنها املطر خم�شة اأيام فقط يف ال�شنة، 

بينما متطر ال�شماء على منطقة اأتاكاما يف ت�شيلي كل 400 عام. 
ي�شع الطائر الطنان بي�شة كل عام، والديوميديا بي�شة كل عامني، بينما ت�شع اأنثى �شمك الإنقلي�س 
4 مليون بي�شة كل عام، و�شمكة الباكاله ت�شع اأكرث من ت�شعة ماليني بي�شة! وطحلب الكالميدونا�س 
ميوت من احلّر لو زادت درجة احلرارة عن 4 درجات مئوية، بينما �شوهدت بع�س اأنواع البكترييا 
فلّز  ين�شهر  وحني  يغلي!  ماء  يف  و�شعها  بعد  الربودة  من  متوت  وهي  الرباكني  يف  تعي�س  التي 
مئوية  اإىل 3422 درجة  يحتاج  التنج�شتني  فلّز  فاإن  الع�شرينية،  الغرفة  الزئبق عند درجة حرارة 

حتى ين�شهر.
بي�شة النعام قد تزن 19 كيلو جراًما وبي�شة طائر الطنان حجمها مثل حبة البازلء. ول تتماثل 
�شكاًل اأي نُدفتي ثلج برغم اأن جميعها يحمل �شتة اأوجه. وموجات جاما يبلغ طولها املوجي طول 
املوجات  من  وكالهما  الكيلومرتات  اآلف  املوجي  طولها  يبلغ  الال�شلكية  املوجات  بينما  الذرة، 
الكهرومغناطي�شية. ويزن اخلفا�س الطنان جرامني فقط، اأي اأخف من عملة الربع جنيه، بينما يزن 
القلب فقط للحوت الأزرق 600 كيلو جرام، وكالهما من الثدييات. واأما الطماطم والبطاط�س 

فنباتان �شديدا القرابة ولكنك ل ت�شعر بذلك يف �شطرية الإفطار.
اأوراق �شجر ال�شرو يف حجم الإبرة، واأوراق �شجرة املوز ي�شل طولها اإىل �شتة اأمتار. وينمو 
البامبو مبعدل 40 �شم كل يوم وي�شل اإىل ارتفاع 36 مرًتا، بينما ي�شل طول التنوب �شتيكو اإىل 28 
�شم بعد 98 �شنة! وي�شنع طائر )خطاف اجلرن( ع�ّشه من الطني، بينما )�شياد ال�شمك( يحفر ع�شه 

على اأنفاق ال�شواطئ، و)نقار اخل�شب( يحفر ع�شه يف فروع الأ�شجار.
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لالأخطبوط ثالثة قلوب، وللبقرة اأربع معدات، واأنثى الفيل الهندي حتمل ملدة 648 يوًما بينما 
بن�شف اأخماخها فقط كي ل تغرق،  تنام احليتان والدلفني  اأ�شاًل.  تولد حاماًل  النبات  اأنثى قملة 

وينام حيوان الك�شالن 20 �شاعة، واأما النمل فال ينام اأبًدا.
يف خلق اهلل عز وجل الفريد من القدرات. 

طوله،  �شعف   200 ت�شاوي  م�شافة  يقفز  والربغوث  وزنه،  �شعف   25 يحمل  النمل  جي�س 
والقناد�س تبني �شدوًدا مل�شافة ثالثمائة مرت، وال�شم يف جلد ال�شفدعة الواحدة من �شفادع ال�شهم 

ال�شام يكفي لقتل األف فاأر. وعند ال�شبعني، يكون قلبك قد دق مليار دقة.
ترفرف اأجنحة النحلة 250 مرة يف الثانية الواحدة، وحيوان اآكل النمل يقوم بـ 150 )�شفطة( 
واجلمال  الر�شا�شة،  �شرعة  من  اأكرب  ب�شرعة  الثانية  يف  نقرة   20 ينقر  اخل�شب  ونقار  الدقيقة،  يف 
ت�شمد بدون ماء لأ�شبوعني ثم قد ت�شرب 200 لرًتا من املاء يف ع�شر دقائق. ويُ�شمع �شوت عواء 

القرد العّواء من بعد 5 كيلو مرت. ويغّني ذكر احلوت الأحدب لأنثاه 20 دقيقة.
وو�شط كل ما هو غريب وبديع يظهر لنا طائر الكيوي ليعّلمنا اأننا مل نر �شيًئا بعد! فهو ع�شفور، 
ولكن ج�شمه ُمغّطى بال�شعر بدًل من الري�س! وله مواء كالقطط، وينبح اأحيانًا كالكلب، وع�شه حتت 
الأر�س ولي�س فوق ال�شجر، وله حا�شة �شم قوية يندر مثلها و�شط الطيور، وي�شع بي�شة �شخمة 

ي�شل طولها اإىل 12 �شم برغم اأنه يف حجم الدجاج!
ْرِض 

َ ْ
َماَواِت َوال ُق السَّ

ْ
هذا التنّوع اخللقي الكبري حتدث عنه اهلل هلالج لج فقال: ﴿َوِمْن آيَاتِِه َخل

ِديٌر﴾ )الشورى 29(. بل وحتدث القراآن عن الإعجاز 
َ
َوَما بَثَّ فِيِهَما ِمْن َدابٍَّة َوُهَو َعَ َجِْعِهْم إَِذا يََشاُء ق

َبْطنِِه  َعَ  َيْمِش  َمْن  ِمْنُهْم 
َ
ف َماٍء  ِمْن  َدابٍَّة  ُكَّ  َق 

َ
َخل فقال هلالج لج: ﴿َواهلل  بينهم  يف الختالفات 

ٍء  ُق اهلل َما يََشاُء إِنَّ اهلل َعَ ُكِّ َشْ
ُ
ْرَبٍع َيْل

َ
ْيِ َوِمْنُهْم َمْن َيْمِش َعَ أ

َ
َوِمْنُهْم َمْن َيْمِش َعَ رِْجل

ِديٌر﴾ )النور 45(. 
َ
ق



للخلق ول طريقة  �شكل واحد  للرزق ول  لديه و�شيلة واحدة  لي�شت  الذي  البديع  الإله  هذا 
واحدة لالأحياء يف معي�شتهم. هذا الإله الذي اأرانا هذا التنويع يف اأنف�شنا قبل اأن نراه يف غرينا. 
هذا الإله الذي يبدع يف كل حني �شكاًل جديًدا ومنًطا جديًدا للحياة. هذا اإله يحب اأن يرينا من 

اآياته، ولكن الكثريين منا غافلون!
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10
                   التصميم

“هل.�ُسِنعت.العني.بدون.براعة.يف.الب�سريات؟.

والأذن.بغري.معرفة.م�سبقة.بعلوم.ال�سوتيات؟”.
اإ�سحاق.نيوتن . .

تعاونت )اآن ديوران( مع )كارل �شاجان( يف كتابة �شيناريو فيلم يف 1979، ولكن بعد ذلك 
حدث اأمران، اأوًل توقف اإنتاج الفيلم، وثانًيا تزّوجا بع�شهما! قرر )كارل �شاجان( اأن يحّول الفيلم 
اإىل رواية، فكانت رواية )توا�شل( Contact والتي مت ن�شرها يف 1985. حتكي الرواية عن علماء 
ر�شدوا �شل�شلة من الأرقام املعقدة من الف�شاء اخلارجي جتعلهم يجزمون اأن هناك حياة )ذكية( 

يف مكان ما من الكون حتاول التوا�شل معهم. 
تذكر اأن )كارل �شاجان( هو عامل فلكي اأمريكي اأ�شهر من نار على علم، واأنه كان �شبب اإطالق 
م�شروع البحث عن حياة ذكية SETI من حكومة الوليات املتحدة اعتماًدا على ر�شد اأية دللة 
)معقدة( من الف�شاء. واأما اآخر الأمور التي اأريدك اأن تعرفها عن )�شاجان( اأنه مل يكن موؤمًنا باهلل 

عز وجل. 
والآن نريد اأن ن�شاأل: هل تعني رواية �شاجان املن�شورة يف 1985 اأن �شل�شلة الأرقام املعقدة الآتية 

من الف�شاء اخلارجي تدل على )ذكاء( من �شممها، لكن الكون بكل ما فيه ل يدل على ذلك؟!
اأطلق الفيل�شوف الالهوتي )ويليام بيلي( مثاله ال�شهري: »عندما  منذ حوايل قرنني من الزمان 
ّممت  جند �شاعة على الأر�س ن�شتنتج اأن م�شمًما قد �شنعها، فعندما جند حيوانات ونباتات قد �شُ
ت�شميًما معقًدا، وتتكيف على نحو رائع فينبغي باملثل اأن ن�شتنتج اأن خالًقا قديًرا حكيًما قد �شنعها«.
اأتخيل اأن �شبب ا�شتخدام )بيلي( لل�شاعة كمثال على الت�شميم هو اأنها كانت اأعقد ما لديهم من 
�شناعات وقتها، على الأقل هي مثال لل�شناعة الدقيقة التي ل تتطلب مهارة يف ال�شنع فقط، ول 

ا ِحَرفّية يف العمل، واأناقة يف التكوين! علًما كافًيا فقط، ولكن اأي�شً
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كان )هيوم( واحًدا من املعرت�شني على فل�شفة حجة الت�شميم من َقبل بايل باعتبار اأن الكائنات 
احلية تختلف عن امل�شنوعات يف اأنها تتكاثر، لذلك فالكائنات احلية لرمبا اأتت من كائنات اأخرى مثل 

عنكبوت عمالق اأو خ�شروات مثاًل!
مل يعلق )بيلي( على مو�شوع اخل�شروات اأو غريه ولكنه �شاأل: األ تعد �شاعة جيب تقوم باإنتاج 

نف�شها اأعقد واأكرث تطلًبا لوجود �شانع لها من �شاعة جيب اأخرى ل تفعل؟
وما يف  الكون من خملوقات،  ما يف  عليه، هل  الإجابة  نريد  الذي  فال�شوؤال  على كل حال، 

�شنعتهم من تعقيد تدل على الت�شميم؟
دعنا نفرت�س �شرًطا للت�شميم اجليد، وهو اأن يكون منّظًما.

ح�شًنا، لدينا مثال جّيد على النظام يف اخللية احلية. فتالحظ بدخلها �شبكة من الطرق والنقل 
وم�شانع   .ER الإندوبالزمية  ال�شبكة  ت�شمى  اخللية  ع�شّيات  بني  الرئي�شية  املوا�شالت  خلطوط 
 Golgi متخ�ش�شة  جلزيئات  وم�شانع   Mitochondria للطاقة  وم�شانع   Ribosome للربوتينات 
 Centriole التكاثر  لتخطيط  ومراكز   Lysosomes النفايات  حرق  وم�شاحات   Apparatus

وخمازن للغالل Vacuole وحكومة مركزية هي النواة والتي يتكد�س بها الـ DNA املكتوب فيه 
ٌم�شّبًقا كل �شيء يتعلق بهذه )املدينة( وطريقة تنظيمها وعملها.

دعنا نفرت�س �شرًطا اآخر للت�شميم اجليد، وهو اأن يكون )اأنيًقا(.
األف  من 200  يتكون  الذي  الوراثي  كتابنا  الت�شميم، وهو  اأناقة  على  مثال جيد  لدينا  ح�شًنا، 
DNA و�شمكه 2 من  ا�شمه  الطول  �شريط خرايف  مق�شمة على 23 جزًءا، ومكد�شة على  �شفحة 

بليون من املرت!
اللغة املكتوب بها كتابنا الوراثي مكّونة من اأربعة حروف فقط A,C,G,T وقامو�شه مكون يف 
الأحما�س  اأ�شماء  هي   ، معنًى  ع�شرون  ولها  مرتادفة  الكلمات  وهذه  فقط،  كلمة   61 من  معظمه 
معني(  اأمينية  اأحما�س  تتابع  )تذكر  ا�شمية  جمل  منها  جماًل  لنا  يذكر  الوراثي  والكتاب  الأمينية. 
وجمل فعلية )تقول: ابداأ، كفى، توقف... اإلخ(. واجلمل من املمكن اأن تتكون من 80 كلمة، اأو 
مئات اآلف الكلمات )جني بروتني الدينورفني طوله 2 مليون حرف(. ومعظم ما يف كتابنا الوراثي 

كلمات غري مفهومة مل نعرف ما تدل عليه بعد!
مل تنتِه )اأناقة( الت�شميم بعد! ف�شريط الـ DNA لي�س مكّد�ًشا بطريقة قبيحة، بل ملفوف يف �شلم 
حلزوين، حتمل كل دورة منه ع�شر �شالمل بال�شبط، وبني كل �شلمتني متتابعتني 3،4 اأجن�شرتوم، 

ويبلغ عر�س ال�شلم اللولب 20 اأجن�شرتوم.
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 كانت اأناقة كتابنا الوراثي اأكرث من مذهلة بالن�شبة للعامل النم�شاوي )اإروين ت�شارجاف( والذي 
كان اأول من اكت�شف اأن ن�شبة القواعد النيرتوجينية )احلروف( من النوع A ي�شاوي T متاًما، ون�شبة 
ا، وذلك يف كل كائن حي. ُعِرفت هذه املالحظة با�شم )ن�شبة ت�شارجاف(.  G ي�شاوي C متاًما اأي�شً
مل يَر ت�شارجاف هذا الت�شاوي يف الطبيعة من قبل، مما جعله مت�شكًكا حول نتائجه التي تعلمها منه 
)واط�شون( و)كريك( قبل اأن يخرجا يف 1953 باأهم ورقة علمية يف الع�شر احلديث وهي و�شف 

.DNA الـ
دعنا نفرت�س �شرًطاأ ثالًثا للت�شميم اجليد، وهو اأن يكون )معّقًدا(.

ح�شًنا، لدينا عدة اأمثلة على ذلك يف احلقيقة.حركة يدك مع ذراعك لتقوم ب�شيء ما هي يف 
الواقع نتاج تعاون وتنا�شق بني 30 مف�شاًل و50 ع�شلة! ولكن هذا لي�س باأغرب من خرطوم الفيل 
الذي يحتوي على 40 األف ع�شلة )70 �شعف عدد ع�شالت ج�شمك باأكمله( تعمل كلها يف تناغم 

وي�شتطيع بوا�شطته اقتالع �شجرة تزن اأربعة من الأطنان!
ت�شمح  منها،  اأ�شغر  م�شافات  تف�شلها  ال�شغر  بالغة  جزيئات  من  تتكون  للنبات  احلية  الأغ�شية 
مبرور )جزيئات( املاء ول ت�شمح مبرور )قطرياته(. بهذه الطريقة يح�شل النبات على املاء ول يفقد 

ع�شارته النباتية اإىل اخلارج.
جلذب  البنف�شجية  فوق  لالأ�شعة  كعاك�شات  تعمل  �شغرية  عقًدا  جند  العنبكوت  �شباك  يف 
احل�شرات. وجند مك�شاف على راأ�س احلية ذات الأجرا�س لر�شد الأ�شعة حتت احلمراء وال�شتجابة 
يف زمن قيا�شي بالن�شبة لالأنظمة احلية )35 مللي ثانية(. وعلى اأنف �شمكة القر�س جند هوائي كهربائي 
ي�شتقبل اإ�شارات الأ�شماك ال�شئيلة والبحث عن املختبئ منها حتت الرمال. وجند لبع�س احليوانات 
اأ�شواء خا�شة، وقيثارة للجراد، و�شنوًجا ل�شر�شور الليل، وجمموعة كبرية من الأفخاخ وامل�شائد 

وال�شباك والأ�شماغ!
جمموعة كاملة من الأدوات املعقدة متلكها احليوانات العجماء، حتى اأّلف )اأندريه ترتي( كتابًا 

كاماًل �شماه: )الأدوات عند الكائنات احلية(.
دعنا نفرت�س �شرًطاأ رابًعا للت�شميم اجليد، وهو اأن يكون )دقيًقا(.

رمبا �شجرة الفيلو�شتا�شي�س -والتي هي نوع من اخليزران- ميكنها اأن جتيب عن اأمر الدقة هذا. 
حيث يكتمل منّوها وتزهر كل 120 عاًما بال�شبط! ومت ر�شد هذه املالحظة لأول مرة �شنة 999 يف 
ال�شني، ومن يومها مل تتاأخر اأو تتقدم عن هذا املوعد اأبًدا. واآخر اإزهار لهذه الأ�شجار مت يف 1959 

وينتظر املراقبون اإزهارها القادم يف عام 2079.
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على جبال جامايكا نوع اآخر من اخليزران ل يُزهر اإل كل 32 عاًما متاًما، ولكن اإزهاره يكون 
اإيذانًا مبوت النبات بعده. ويف اإحدى جزر �شي�شيل باملحيط الهادي نوع من النخيل ينتج ثماره كل 

ع�شرة �شنوات كاملة.
دعنا نفرت�س �شرًطا خام�ًشا للت�شميم اجليد، وهو اأن يكون )متناغًما(.

من  الآلف  اأن  لحظ  والذي  جوربوف�شكي(  )األك�شندر  للدكتور  املرة  هذه  الإجابة  �شنرتك 
اأنفاق  فيه  التعقيد  بالغ  بناء  به  اإذا  ينتهون  للنمل، وعندما  بيتي  بناء جبل  تتعاون يف  الأبي�س  النمل 
وطرق وخمازن لالأخ�شاب وحجرات للبي�س. وقد اأجريت جتربة، حيث ق�شموا جبل النمل وهو 
يف اأثناء مرحلة البناء اإىل ق�شمني، فكانت النتيجة اأن ا�شتمر العمل يف البناء بالطريقة نف�شها، ومت 
بناء نف�س الطرق واملمرات والأنفاق يف كل ن�شف منهما لي�شبحا جبلني. بل و�شنع النمل و�شالت 

م�شرتكة بني البناءين. 
لحظ اأنهم قد ق�شموا بني الن�شفني وعزلوا بني النمل العامل يف كل ن�شف ب�شكل كامل. اإن كل 
منلة مل تكن تعلم ما الذي تفعله جارتها ومع ذلك �شنعت �شيًئا متناغًما معها ب�شكل كامل. اإنه وكاأن 

النمل يف جمموعه ميلك املعلومات الكاملة عن البناء، بينما كل منلة مبفردها ل متلك اأي معلومة!
دعنا نفرت�س �شرًطا �شاد�ًشا للت�شميم اجليد، وهو اأن يكون )اأ�شياًل(.

ح�شًنا، اإن الأ�شالة التي تبحث عنها ميكنك اأن تالحظها يف جهاز ال�شونار يف اخلفافي�س والذي 
بنيتها  يف  تختلف  التي  الفرا�شات  اأجنحة  يف  اأو  الدلفني.  يف  ال�شونار  جهاز  عن  متاًما  يختلف 
الت�شريحية عن اأجنحة الطيور ويختلف الثنان عن اأجنحة اخلفافي�س ويختلف الثالثة عن اأجنحة 

.Pterosaurs الزاحف املجنح
حاول التطورّيون الزاعمون اأن كل الكائنات احلية ن�شاأت من �شلف م�شرتك اأن يرتبوا الكائنات 
يف �شجرة تطورية واحدة، ولكن وجدوا اأنه وفًقا لهذه ال�شجرة فالعني تطورت عدة مرات على 
اأربعة  تطورت يف  الأخرى، واجلناحات  بالفروع  لها  مرة ل عالقة  اأفرع خمتلفة، ويف كل  عدة 
األ  املفرت�س  املت�شابهة )جًدا( من  احليوانات  الكثري من  �شعب خمتلفة من مملكة احليوان، وهناك 
اأو قرابة تطورية مفرت�شة بينهم مثل ال�شنجاب  تكون مت�شابهة )على الإطالق( لأنه ل توجد �شلة 
الطائر امل�شيمي وال�شنجاب الطائر اجلرابي، اأو الفراء ال�شوكي لل�شيهم الأمريكي والفراء ال�شوكي 
لل�شيهم الأفريقي. وُعرفت هذه املع�شلة با�شم Convergent Evolution وله ع�شرات الأمثلة يف 

الكائنات املختلفة.
بالن�شبة اإىل من يوؤمن باخللق فهذه لي�شت مع�شلة، اإمنا هو اإبداع من اهلل عز وجل، واأ�شالة يف 

�شنعه املتقن.
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الت�شميم كان باديًا يف اأعني فال�شفة اليونان، مثل اأفالطون، ومن قبله )اأناك�شاغور�س( الذي 
اإل  اأن تبدع هذا النظام واجلمال، لأن القوة العمياء ل تنتج  قال: »من امل�شتحيل على قوة عمياء 

الفو�شى«. 
بن  كمو�شى  اليهود  والفال�شفة  ك�شي�شرون،  القدمية  روما  فال�شفة  ا  اأي�شً الت�شميم  حجة  راأى 
ميمون، وفال�شفة الن�شارى كتوما الإكويني، والفال�شفة امل�شلمون كاأبي حامد الغزايل وابن ر�شد 

- فبنوا عليه حججهم اخلا�شة بوجود اهلل عز وجل.
بل اإن فيل�شوًفا مل يكن يرى للحجج العقلية كبري قيمة يف اإثبات وجود اهلل مثل )اإميانويل كانط( 
توقف اأمام حجة الت�شميم واعتربها دلياًل على الأقل لوجود م�شمم ذكي لهذا العامل، ويذكر عن 
الت�شميم اأنه: »اأكرثها اإدها�ًشا وو�شوًحا، واأكرثها ات�شاًقا مع احلالة الطبيعية من اأي دليل اآخر، وهو 
يطلعنا على �شيء من حكمة اهلل وعنايته، وهو يف النهاية اأكرثها عملية من اأي دليل اآخر، حتى يف 

نظر الفيل�شوف«.
راي(  و)جون  الأبرز،  الفلك  عامل  كيبلر(  )يوهان�س  فلدينا  التجريبيني،  للعلماء  بالن�شبة  اأما 
عامل الأحياء، و)روبرت بويل( عامل الكيمياء الذي عذبك يف حماولة تذكر قوانينه يف الفيزياء 
يف  م�شاهداتهم  وحي  من  الت�شميم  على  حجًجا  قدمًوا  هوؤلء  كل  العامة.  الثانوية  يف  احلرارية 

جمالتهم العلمية.
اأو كما قال ال�شري اإ�شحاق نيوتن يف كتاب )الب�شريات(: »كيف ميكن لأج�شام احليوانات اأن يتم 
ِنعت  اإبداعها و�شناعتها بكل هذا الفن؟ وما الغايات التي ُجِمعت لأجلها اأجزائهم املتعددة؟ هل �شُ
العني بدون براعة يف الب�شريات والأذن بغري معرفة م�شبقة بعلوم ال�شوتيات؟ وكل هذا يو�شع 
يف حمله ب�شكل �شحيح �شديد الدقة! األ تدل هذه الظواهر على موجود ل مادي حي ذكي كلي 

العلم؟«.
مريًدا  فاعاًل  باأن  با�شتمرار،  الفكرة  يل  »تخطر  جرين�شتاين(:  )جورج  الفيزيائي  قال  كما  اأو 
خارج الطبيعة ل بد اأنه لعب دوًرا«. اأو كما ذكر فريد هويل: »هنالك مكّون مفقود يف الدرا�شات 
اأو كما يقول عامل  اأ�شل الكون، كما هو احلال يف حل مكعب روبيك، يتطلب ذكاًء«.  الكونية. 
ممثلة  املتقدمة  تقنياتنا  �شمات  من  �شمة  كل  تقريًبا  نرى  بتنا  »لقد  دنتون(:  )مايكل  اجلزيئية  الأحياء 
بنظائرها يف اخللية. مقنعة جًدا ق�شة هذا التناظر اإىل درجة اأن كثرًيا من م�شطلحاتنا التي ن�شتخدمها 
لو�شف الواقع املذهل للعامل اجلزئي ميكن ا�شتعارتها من عامل التقنية يف اجلزء املتاأخر من القرن 

الع�شرين«.
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ويلّخ�س اآين�شتاين موقفه من الكون الذي يُن�َشب له: »اإن معرفة الإن�شان عن الكون كطفل دخل 
مكتبة �شخمة، فيها جملدات كتبت بلغات متعددة، يدرك يقيًنا اأن ُكّتابًا كتبوا هذه الكتب، ولكنه 
ل يدري كيف، ول يفهم اللغات التي كتبت بها، ويدرك يقيًنا اأن الكتب قد ر�شت يف املكتبة بنظام 

ما، ولكنه ل يعرفه«!
ولئن مل يذكر لنا القراآن لفظ اأن اهلل )�شّمم( الكون، فقد ذكر لنا اأنه اأح�شن خلقه، واأتقن �شنعه، 

وقّدر كل �شيء و�شّواه.
ون�شيجها:  �شنعها  واأح�شن  وجل  عز  اهلل  )احتبكها(  والتي  ال�شماء  عن  القراآن  فيحدثنا 
َرهُ  ٍء َفَقدَّ َق ُكَّ َشْ

َ
ُُبِك﴾ )الذاريات 7(، وحيدثنا عن التقدير يف خلق كل يشء: ﴿وََخل َماءِ َذاِت الْ ﴿َوالسَّ

ِي 
َّ

َسوَّى ۞ َوال
َ
َق ف

َ
ِي َخل

َّ
ْعَ ۞ ال

َ ْ
َتْقِديًرا﴾ )الفرقان 2(، ويقول عز وجل: ﴿ َسبِِّح اْسَم َربَِّك ال

َر َفَهَدى﴾ )األعىل 3-2(. دَّ
َ
ق



ولكن ل اأظن اأن هذا ينطبق على كل النا�س! لي�س عند اجلميع ال�شتعداد نف�شه لالعرتاف مبا هو 
وا�شح. خذ عندك مثاًل على ذلك )راندولف ني�س(!

ولنعرف ق�شة راندولف، دعنا نت�شاءل اأوًل، ملاذا ت�شع اأمك طبقة من الزيت اأعلى )برطمان( 
اأ�شابع  نتوءات  برغم  ال�شال�شة  بهذه  بالب�شاميل(  )املكرونة  �شينية  �شطح  جتعل  وكيف  الزيتون؟! 
الدهون على  تكّون كرّيات  �شر  فما  باملاء فقط،  القلي  تغ�شل )طا�شة(  البارزة؟ وحني  )املكرونة( 

ال�شطح؟ 
اأن  اأعيننا! حيث ل بد من  فل�شفة هذه الأفكار �شبيهة اإىل حد كبري بطبقة الدموع التي تغلف 
حتتوي الدموع على طبقة زيتية Oily layer كـ )برطمان( الزيتون لتمنع التبخر ال�شريع للدموع 
مما مينع جفاف العني. ول بد من وجود طبقة خماطية Mucin layer تقوم بتحويل �شطح القرنية 
طبقة  تتك�شر  �شوف  واإل   Hydrophilic للماء  حمب  �شطح  اإىل   Hydrophobic للماء  الكاره 
الدموع عليها مثل كرّيات الدهون الزيتية على املقالة. واأما الطبقة الثالثة للدموع فهي الطبقة املائية 
Aqueous layer التي متالأ التعرجات الدقيقة املوجودة على القرنية فتجعلها �شطًحا �شل�ًشا ي�شمح 

بانك�شار ال�شوء من خالله ب�شكل �شليم لي�شاعد يف دقة الإب�شار. بينما اجلفون فهي اأمك التي تقوم 
بـ )فرد( كل هذه الطبقات وتوزيعها على �شطح العني ع�شرات املرات كل دقيقة.

فاجلفون  العني عليها عدة حرا�س.  اأن  »العني عليها حار�س«، واحلقيقة  يقولون:  القدماء  كان 
جتاهها  يتحرك  �شيء  اأي  من  اأو   Dazzle Reflex ال�شديد  ال�شوء  من  العني  حلماية  تلقائًيا  تنغلق 
Menace Reflex. وكرة العني تنقلب لالأعلى بزاوية 15 درجة حلمايتها من كل الأ�شياء الوقحة التي 
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قد حتط عليها فيما يعرف بـظاهرة )بل( Bell’s Phenomenon. ون�شبة حم�س الأ�شكوربيك يف 
ال�شائل العيني تبلغ 20 �شعف ن�شبته يف الدم ليخل�شها من ج�شيمات الـ Free Radicals ال�شارة. 
ويقوم غ�شاء )بروك( Bruch Membrane بعمل حاجز بولي�شي حازم بني ال�شبكية وبني الدم 
الذي يجري فيه الكثري من الأ�شياء اخلطرية. ومتت�س الطبقة امل�شيمية Choroid ال�شدمات بطبيعتها 
الإ�شفنجية لتحمي ال�شبكية، بينما يتوىل غذاوؤها الدموي الغني التعامل مع احلرارة الزائدة الناجتة 
عن التعر�س لل�شوء. واأما �شطح القرنية فنجده ي�شعر بالأمل اأكرث باألف �شعف من �شعور اجللد به، 

لينبهك باأدنى خد�س قد ي�شيبه.
باملنا�شبة، هل تعلم اأن القرنية يف تكوينها الن�شيجي �شبيهة باجللد اإىل حد خرايف، فلماذا القرنية 
�شفافة فت�شمح مبرور ال�شوء داخل العني؟ يف احلقيقة هناك حوايل 12 �شبًبا لهذا! لن اأخاطر بذكرها 
اأن  املثال  �شبيل  منها على  بحق.  بديع  ما هو  منها  هناك  لكن  القراءة،  تتوقف عن  جميًعا حتى ل 
األيافها مرتبة بطريقة دقيقة جتعل امل�شافة بني كل واحدة والأخرى اأقل من الطول املوجي لل�شوء فيما 
تقريًبا،  ال�شوء لكل طبقاتها متماثل  انك�شار  اأن معامل  اَدف(  اأنه )يُ�شّ بقانون موري�س، كما  يعرف 
ا بظاهرة  بينما موجات ال�شوء القليلة املتبعرثة ب�شبب ا�شطدامها باألياف القرنية، تلغي بع�شها بع�شً
اجل�شم  واأما  املرئّية.  ال�شورة  على  )ت�شّو�س(  ل  كي  الفيزيائية   Destructive Interference الـ 
Collagen والـ  الـ  األياف  املتوازنة بدقة بني  بالن�شب  الزجاجي داخل العني فيحافظ على �شفافيته 

.Hyaluronic Acid

ت�شتغرق كل رم�شة للعني حوايل ثلث الثانية، ولذلك )كان من املفرت�س( اأن يتاأثر النظر حني 
كالـ  القريب  للطرف  البعيد  الطرف  من  الإغالق  يف  الفريدة  اجلفن  حركة  ولكن  باأعيننا.  نرم�س 
)�شو�شتة( ت�شبب اأن النظر ل يتعرقل اإل ُع�شر الثانية فقط. وهي مدة اأقل من املدة التي تظل فيها 
ال�شورة ال�شابقة منطبعة على ال�شبكية )After Image( فت�شبح ال�شورة مت�شلة اأمامنا، ول ن�شعر 

اأننا نغلق اأعيننا اأ�شاًل.
ا اأن يتم اإ�شعاف كرة العني بخروج )خرطوم( الع�شب الب�شري العمالق  كان من املفرت�س اأي�شً
منها، لكن جعله اهلل عز وجل يخرج من خالل غ�شاء )غربايل( Lamina Criprosa مكون من 

200 اإىل 400 خرم �شغري، يحافظ على �شالبتها. 
ا اأن نرى الأوعية الدموية التي متر اأمام م�شتقبالت ال�شوء يف ال�شبكية  وكان من املفرت�س اأي�شً
)لتغذيتها( داخل اأعيننا با�شتمرار، اإنه اأمر مزعج للغاية ولكنه منطقي! عدم روؤيتنا لهذه الأوعية 
بخلية  متثيلها  يتم  لل�شوء  م�شتقبلة  اأن كل 100 خلية  الغريب، و�شبب ذلك  الأمر  )امل�شّو�شة( هو 
املائة!  بقية  ال�شورة من  امل�شّو�س عليها، وياأخذ  املُ�شتقبالت  املخ  فيتجاهل  تقريًبا.  ع�شبية واحدة 
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هناك مكان واحد فقط ل يحدث فيه ذلك. وهو مركز الإب�شار )Fovea( والذي متثل كل خلية 
 Foveal م�شتقبلة لل�شوء بخلية ع�شبية واحدة. ولذلك فهذا املكان ل متر من اأمامه اأية اأوعية دموية

Avascular Zone. وهذا لأن اهلل عز وجل ل ين�شى �شيًئا.

اأن حتدث، ولكن العني  اأن هناك الكثري من الأ�شياء املزعجة التي )كان من املفرت�س(  اجلميل 
مظبوطة لتجنبها باحرتاف. خذ عندك مثاًل، ظاهرة الت�شتت اللوين Chromatic Abrasion حني 
يتبعرث ال�شوء الأبي�س اإىل لوين الأحمر والأزرق على اأطراف قو�س قزح. تعادل �شبكية العني ذلك 
 Spherical بزيادة تركيزها على النطاق اللوين الأ�شفر والأخ�شر. وهناك ظاهرة الت�شتت املركزي
Abrasion حني ينك�شر ال�شوء من اأطراف العد�شة بقوة اأكرب من انك�شاره من منت�شف العد�شة، 

تتجنبها العني باحلفاظ على قطر �شغري حلدقة العني ي�شاوي حوايل 2 ون�شف مللي. عليك اأن تتذكر 
ذلك ملا تاأخذ قطرة )الأتروبني( املو�ّشعة حلدقة العني يف فح�س التجنيد الإجباري لتفاجاأ باأنك مل 

تعد ترى �شيًئا تقريًبا.
 Muller مثاًل  لديك  ال�شراحة!  العني  يف  )املثالية(  بالغة  تُعترب  التي  الأ�شياء  من  الكثري  هناك 
طوال  ورفعه  حمله  باإرهاق  ت�شعر  ل  كي  عليها  اجلفن  تعليق  يتم  )�شماعة(  تعترب  التي   Muscle

الوقت. ولديك �شبغات ا�شتقبال ال�شوء Chromophore والتي ت�شتقبل ال�شوء ب�شكل عمودي، 
مما يعترب اأف�شل و�شع ممكن للتقاط الفوتون. و�شبكية العني التي ميكنها احتمال توقف اجللوكوز 
عنها مدة ت�شل اإىل ع�شر دقائق. والقدرة البديعة للمخ على خلق �شورة ثالثية الأبعاد من �شورتي 

العينني وال�شعور بالعمق وامل�شافة.
العني حني تتحرك فهي لي�شت كاأي ع�شو يتحرك، فربغم اأنها تتحرك 100 األف مرة يف اليوم 
الواحد تقريًبا اإل اأنه ل ي�شيبها الإعياء اأو ال�شد الع�شلي اأو �شعف الدقة. ع�شالت العني يتحكم 
فيها �شعف عدد اخلاليا الع�شبية التي تتحكم يف الع�شالت العادية، مما ي�شاعدها لأن تتدرج يف 
حركتها بـ )مزاج(! وكمية كبرية من الأن�شجة املرنة بداخلها، ت�شاعد على اإك�شابها حركات رقيقة 
عن  النظر  بغ�س  دائًما  مو�شعها  يف  العني  يبقي  الذي   Vestibular Reflex الـ  غري  هذا  متقنة، 
الو�شع الذي تتخذه الراأ�س اأو الرقبة، حتى ل ن�شبح مثل البومة. بينما ت�شاعد الو�شلة الكهربائية 
بني اأع�شاب العني الأربعة يف تن�شيق تعاون حركات العني اليمنى مع الي�شرى دائًما، فيما يعرف 

بقانون �شريينجتون، وقانون هريينج.
 Starburst يف احلقيقة ككل، فالعني تت�شرف مع ال�شورة كجهاز مركزي متكامل، فخاليا الـ
Amacrine والـ Amacrine 3 DAPI ت�شتطيع حتديد حركة الأ�شياء، والـ Horizontal Cells تقوم 

 Ganglionالتفا�شيل، و متخ�ش�شة يف   Ganglion X بتح�شني )كونرتا�شت( ال�شورة، وخاليا 
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W منظمة الروؤية الليلية، وGanglion Y م�شئولة عن حتديد التغري ال�شريع يف ال�شورة املرئية. 

بينما يقوم الـ LGB ب�شبط كمية املعلومات املنا�شب اإي�شالها للق�شرة املخية، واإهمال ما ل داعي له 
من ذلك كله!

على بعد 15 درجة من مركز اإب�شارك توجد نقطة عمياء، ميكن اعتبارها مبثابة �شريبة للع�شب 
الب�شري، ل ميكنك اأن ت�شعر بهذه النقطة يف الأحوال العادية ول اأن تدركها، وذلك لأنها بعيدة عن 
حمور اإب�شارك، ولأنك ترى جمايل اإب�شار متداخلني لكل عني، كما اأن العني ل تبقى يف حالة ثابتة 
 Troxler اأبًدا بل تتحرك بحركات ي�شرية جًدا ت�شاعد املخ على اأن ميالأ الفراغ املوجود مبا يعرف بـ

.Effect

د.  ي�شت�شيف  دوكنز(  )ريت�شارد  العجوز  الإحلاد  داعية  كان  الوثائقية،  اأفالمه  اإحدى  يف 
راأي  فكان  املزعوم(.  الإلهي  الت�شميم  يف  املوجودة  )الأخطاء  عن  للحديث  ني�س(  )راندولف 
راندولف اأن العني لي�شت مثالية اأو كاملة على الإطالق! واأن خلق اهلل لي�س على هذه الدرجة من 
الإحكام! واأن هناك الكثري من عيوب الت�شميم فيها. و�شبب ذلك يف راأيه هو وجود بقعة عمياء 

يف جمال الإب�شار، مما اعتربه مبثابة )ف�شل(!
والذي  الأعمى(  ال�شاعات  )�شانع  كتاب  �شاحب  هو  نف�شه  دوكنز  ريت�شارد  اأن  عن  ناهيك 

ي�شتدل به با�شتخدام )اأ�شياء( مثل هذه للدللة على عيوب )الت�شميم(. 
ٰ َربِِّه َظِهريًا﴾  َكفُِر َعَ

ْ
﴿َوَكَن ال يف القراآن جند لدينا ما يف�شر ذلك، وهو قول اهلل عز وجل: 

)الفرقان 55(، اأي يكون معيًنا لل�شيطان على ربه، وكاأنه �شي�شره! 

ا جند تو�شيًفا رائًعا حلال هوؤلء الذين ل يرتيثون قلياًل قبل اأن يرتكوا  يف القراآن اأي�شً
ْت 

َ
ْو ُدِخل

َ
اأمثال هذه، وهو قول اهلل تعاىل: ﴿َول دينهم لأجل )اأفكار منت�شف الليل( من 

 يَِسريًا﴾)األحزاب 14(. اأي هوؤلء الذين 
َّ

بَُّثوا بَِها إِل
َ
تَْوَها َوَما تَل

َ
ِفْتَنَة ل

ْ
وا ال

ُ
َطارَِها ُثمَّ ُسئِل

ْ
ق
َ
ْن أ ْيِهم مِّ

َ
َعل

يُدعون للكفر بعد الإ�شالم فريحبون بذلك ول ينتظرون اإل قلياًل!

ٰ َربِِّه َظِهريًا﴾، اأي هّيًنا! َكفُِر َعَ
ْ
باملنا�شبة هناك تف�شري اآخر لآية: ﴿َوَكَن ال
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11
                     االتزان

 “اأرى.عامًلا.على.حافة.ال�سكني،.من.دون.اّتزان،.�سوف.يقع”.
فيكتوريا.اإيفيارد . .

الق�ّس الإجنليزي )توما�س روبرت مالتو�س( كتابه ال�شهري جًدا: مقالة عن  يف عام 1798 ن�شر 
اإىل نظريته  اأبعد حد مما جعله ي�شل  اإىل  به  تاأثر  اأن )داروين( قد  اأنه �شهري جًدا  ال�شكان، و�شبب 

اخلا�شة )باأن ال�شراع من اأجل البقاء كان �شبب حدوث التطور( من هذا الكتاب.
قال مالتو�س يف الكتاب اأن اأعداد ال�شكان تتزايد يف العامل ب�شكل راأ�شي، بينما تتزايد املوارد 
اأفقي، ومن ثّم -ح�شب مالتو�س- �شياأتي على الب�شر زمان  الغذائية والرقعة املزروعة فيه ب�شكل 
يتقاتلون فيه من اأجل لقمة العي�س، وت�شتعل احلروب من اأجل ال�شيطرة على الغذاء. نظرية مثرية 

لالهتمام عموًما، غري اأن مالتو�س كان خمطًئا يف ثالثة اأ�شياء!
اأول هذه الأخطاء اأنه اأ�شاء تقدير القدرة ال�شتيعابية لالأر�س، فح�شب مالتو�س مثاًل ل ميكن اأن 
ت�شتوعب اجلزيرة الربيطانية اأكرث من ع�شرين مليون اإن�شان. بينما بعد �شدور كتابه مبئة وخم�شني 

عاًما ا�شتوعبت اجلزيرة الربيطانية ثالثة اأ�شعاف هذا العدد.
اخلطاأ الثاين كان الفرتا�س القائم على اأنه طاملا نحن نزداد يف العدد الآن ف�شنظل نزداد اإىل ما 
ا! وهو افرتا�س لدى الكثريين الآن ممن ي�شرخون با�شتمرار: العامل  ل نهاية حتى ياأكل بع�شنا بع�شً
كان ثالثة مليارات يف 1960 و�شار �شبعة مليارات يف 2015 مما يعني اأننا �شن�شري اأربعة ع�شر ملياًرا 

خالل الأربعني �شنة القادمة.
ال�شويدي )هانز  بديلة، فكما يقول عامل الإح�شاء  الآن يتحدثون عن نظرية  علماء الإح�شاء 
ا �شديًدا حدث بالفعل منذ 1980، وهذا النخفا�س ا�شتمر منذ ذلك  روزلينج( فاإن هناك انخفا�شً
احلني ومل ينك�شر يف الثالثني �شنة الأخرية! وال�شبب الذي يجعلنا ل ن�شعر بهذا النخفا�س، بل 
انخفا�س  الرئي�شي  و�شببها  الكربى،  الإحاللية  بالفجوة  ي�شّمى  ما  الآن  نعي�س  اأننا  بالزيادة،  ن�شعر 
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معدل الوفيات. واأن هذا �شيوؤدي بنا اإىل الو�شول اإىل رقم ع�شرة مليارات ومن ثّم يغلب الظن 
اأن ن�شل اإىل )التوازن( خالل الثالثني �شنة  لنا  يُتوقع  تقريًبا على ذلك.  الب�شرية �شيثبت  اأن عدد 

القادمة.
على اأن اخلطاأ الأكرب الذي وقع فيه مالتو�س يف توقعاته، اأنه توقع الزيادة الغذائية �شتكون بطيئة 
خطية تزداد ب�شكل اأفقي فقط رغم اأن التطور الكبري الذي حدث يف التكنولوجيا احليوية والهند�شة 
الوراثية فيما يعرف با�شم الثورة الزراعّية اأتاح للب�شرية اأن يح�شلوا على اأ�شعاف الإنتاج الغذائي 

من نف�س امل�شاحة الزراعية!
على �شبيل املثال اجتاحت اأيرلندا يف اأربعينيات القرن التا�شع ع�شر جماعة رهيبة كان �شببها اأن 
فطًرا اأ�شاب البطاط�س بـ )اللفحة(، هذه املجاعة ُعِرفت با�شم )جماعة البطاط�س(، وكان �شببها اأن 
الظروف القت�شادية ال�شيئة دفعت ثلث �شكان اأيرلندا اإىل العتماد على البطاط�س كغذاء رئي�شي. 
نتج عن هذه املجاعة موت مليون اأيرلندي وتهجري مليون اآخر! اأي فقدت ربع �شكانها مرة واحدة. 

وت�شبب هذا يف تغيري فا�شل يف تاريخ اأيرلندا، ب�شبب هذه اللفحة.
اإىل  الرب�شيم  من  جيًنا  ينقلوا  اأن  من  )البيوتكنولوجي(  با�شتخدام  موؤخًرا  العلماء  متكن  بينما 
البطاط�س يجعلها مقاومة لهذا الفطر، وهكذا مت احلفاظ على املح�شول! امل�شكلة التي �شببت كارثة 
اإن�شانّية، قد متكن الإن�شان بف�شل ربه من الق�شاء عليها متاًما! هذه جتربة �شبيهة بنقل اجلينات امل�شئولة 
اأطفال  الكثري من  اأ مما يكفي لتح�شني  بفيتامني  اإىل الأرز فيجعله غنًيا  عن تكوين )البيتاكاروتني( 

دول العامل الثالث من العمى.
هذا غري التهجني الطبيعي الذي جعلنا نتعرف على �شاللة القمح ال�شلد مثاًل )الذي تف�شل منه 
ق�شوره ب�شهولة والذي ي�شنع منه املكرونة(، ثم تهجني اآخر نتج عنه قمح اخلبز العادي الذي ناأكله 

ويعطي لعجينة القمح اخل�شائ�س املتفردة التي جتعلنا ن�شكله يف الكثري من املخبوزات املختلفة.
عندما و�شل العامل اإىل حدود فو�شوّية يف ظنهم اكت�شفوا اأنهم كانوا فقط على اأعتاب طفرة 
▐ على هذه الأر�س. والذي قد يختل يف  اأقّره اهلل  جديدة من التوازن الإلهي الذي 
املا�شية  �شنته  تبقى  ولكن  �شبحانه.  يعملها  حلكمة  ظاهًرا  اأعيننا  اأمام  معّينة  واأوقات  معّينة  ظروف 

وب�شكل اإجمايل عام لكل ما يخ�س هذه الأر�س هي التزان!
نْبَْتَنا فِيَها ِمْن ُكِّ 

َ
هذا التزان الذي اأخربنا القراآن اأن اهلل ▐ ل ي�شمح بنقي�شه: ﴿وَأ

ٍء َمْوُزوٍن﴾ )احلجر 19(. َشْ
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لنا من  النازلة  الكمية  املياه! فلو كانت  التقدير احلكيم لدورة  ا يف  اأي�شً التزان الذي يتجلى 
وبيوت  فا�شدة،  الكهرباء  لتوليد  وحمطات  غارقة،  مدن  معناه  هذا  ل�شار  اأكرب  املاء  من  ال�شماء 
مهّدمة. ولو كانت اأقل فهذا معناه موا�شم جاّفة ي�شعر بها الفالح الذي يريد اأن يروي حقول اأرزه 
َماءِ َماًء بَِقَدٍر﴾  َا ِمَن السَّ

ْ
نَْزل

َ
بدون تقتري! لذلك فهذا التقدير قد ذكرنا اهلل ▐ به فقال: ﴿وَأ

)املؤمنون 18(. 

انات Neonates يف اأي م�شت�شفى  ميكنك اأن تتاأكد بنف�شك من هذا التقدير بزيارة جناح الـح�شّ
ني يف علب بال�شتيكية كبرية تخرج منها اخلراطيم ويكادون  للولدة، �شتالحظ عدة اأطفال مرتا�شّ
اأطفال  هوؤلء  اأن  �شاأذّكرك  منهم  بالفزع  ت�شعر  اأن  وقبل  الف�شائية،  روزويل  خملوقات  ي�شبهون 
طبيعيني ولكنهم م�شطرين للبقاء هنا عدة اأيام اأو اأ�شابيع اأو �شهور لالإبقاء على حياتهم، فقط لأنهم 
ُوِلدوا مبكرين عن موعدهم باأ�شابيع قليلة Preterm لذلك هم غري قادرين على موا�شلة احلياة كما 
ْقُكْم 

ُ
ْل ْم نَ

َ
ل
َ
يقدر غريهم. حينها يجب عليك اأن تتذكر ما قاله لنا القراآن من تقدير وقت الأجّنة: ﴿أ

َقاِدُروَن﴾ )املرسالت 
ْ
نِْعَم ال

َ
وٍم ۞ َفَقَدْرنَا ف

ُ
َدٍر َمْعل

َ
 ق

َ
َراٍر َمِكٍي ۞ إِل

َ
َناهُ ِف ق

ْ
َجَعل

َ
ِمْن َماٍء َمِهٍي ۞ ف

.)23- 20



ملا و�شل املهاجرون الإجنليز الأوائل اإىل اأ�شرتاليا افتقدوا ريا�شة �شيد الأرانب التي كانت تخلو 
منها القارة اجلديدة، فا�شتورد )توما�س اأو�شتني( 12 زوًجا من الأرانب عام 1859 واأطلقهم، وبعد 

عدة �شنني ت�شببت الأرانب يف كارثة بيئية واأهلكت كل مراعي املا�شية تقريًبا! 
ماذا حدث؟

الذي حدث اأن الأرانب تكاثرت بدون اأي عائق طبيعي لتكاثرها ف�شببت م�شكلة كبرية، ولكن 
هذا جعلنا نفكر، ماذا لو اأُتيحت الفر�شة لكائنات م�شاملة بريئة باأن تتكاثر بحرية، هل �شتنجو البيئة 

من ذلك؟
�شمك )الباكاله( الذي يعي�س يف �شمال املحيطني الهادي والأطلنطي، لو مت ترك �شمكة واحدة 
منها حمّملة بالبي�س بدون اأية عوائق اأو خماطر لها، ملالأت املحيط الأطلنطي عن بكرة اأبيه خالل 
عام واحد فقط! اأما �شبب عدم حدوث ذلك يف واقع الظروف الطبيعية، اأنه على الرغم من اأنها 
ت�شع 9 ماليني بي�شة، اإل اأن �شمكة واحدة تنمو من كل 8 ماليني، وذلك لأن معظم الأ�شماك املحيطة 

)مبا فيها اأ�شماك الباكاله البالغة نف�شها( تتغذى على بي�شها يف املعتاد.
ال�شهر  ابتداًء من  اأ�شابيع  تلد ع�شرين مولوًدا كل ثالثة  الفاأر  اأنثى  الفاأر،  بذلك هو  �شبيه  مثال 
الثالث من عمرها وتعي�س ثالث �شنوات، لذلك قد ي�شل ن�شله من زوج واحد اإىل ن�شف مليار 
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اأمامهم للحياة مما يعني اأن يتحول كوكب الأر�س اإىل  خالل خم�شة �شنوات لو مت اإخالء ال�شبيل 
كوكب فئران فقط. و�شبب اأن ذلك ل يحدث )حل�شن احلظ ال�شديد( هو اأن اهلل قد اأقّر التوازن 
الطبيعي باأن مّكن اأعداء الفئران من �شيدها ب�شكل ممتاز، فلدينا البومة التي ت�شتطيع اأن تدير عنقها 
360 درجة مب�شاعدة الأوعية الدموية اللينة يف رقبتها. ولدينا الثعبان الذي ي�شتطيع التعرف على 
اأقل من 1، درجة  بفرق  الو�شط املحيط  التي تختلف درجة حرارتها عن درجة حرارة  الأج�شام 
مئوية. ناهيك بالطبع عن ذكر الإن�شان الذي ي�شطر اإىل اإتقان طرق ا�شطياده كي تر�شى عنه زوجته.
الفيل حيوان اآخر قد يهدد احلياة باأكملها، فهو يعي�س فوق املائة عام ويزن اأكرث من �شبعة اأطنان 
وياأكل ربع طن من الغذاء كل يوم، لذلك اأقّر اهلل اتزان احلياة ب�شكل خمتلف هذه املرة، باأن جعل 
مدة حمل اأنثى الفيل 646 يوًما، وهي اأطول مدة حمل معروفة على ظهر الأر�س. مما يعني ال�شيطرة 

الطبيعية على اأعداد الفيلة التي كانت لتاأكل كل ما على الأر�س.
واأما الطيور ال�شرهة للطعام، فقد ق�ّشمها اهلل على الياب�شة بتق�شيمه للمناطق املناخية، وتغري اأنواع 

ال�شجر تبًعا، وتوّزع الطيور يف كل مكان كنتيجة على ذلك.
ْقَناهُ بَِقَدٍر﴾ 

َ
ٍء َخل ينّبهنا القراآن اإىل هذا التّزان )اخَلْلقي( حني يقول اهلل عز وجل: ﴿إِنَّا ُكَّ َشْ

)القمر 49(. اأي كل اخلالئق ٌمقّدرة من قبل خلقها، لي�س فقط معلوٌم عند اهلل قدرها، ولكن مكتوٌب 

ا من قبل خلقها. عنده اأي�شً


على �شعيد اآخر، هل �شمعَت من قبل عن مع�شلة )ال�شجني( الريا�شية؟
ماذا لو عمدنا اإىل م�شجوننْي، وقلنا لكل منهما على انفراد، لو اعرتفت على زميلك ومل يعرتف 
هو عليك، ف�شن�شجنه نحن ثالث �شنوات ونفرج عنك. ولو اعرتف هو عليك ومل تعرتف عليه 
ف�شن�شجنك ثالث �شنوات ونفرج عنه. ولو مل يعرتف اأي منكما على الآخر ف�شيحظى كل واحد 
منكما ب�شنة واحدة من ال�شجن. واأما لو اعرتف كل واحد على الآخر ف�شيحظى كل واحد ب�شنتني 

من ال�شجن.
الآن كل �شجني يفكر، لو كان )اأنانًيا( واعرتف على زميله ف�شوف يطلق �شراحه لو كان زميله 
ا واعرتف عليه هو الآخر ف�شياأخذ �شنتني  اأميًنا و�شكت )اأي متعاون(. واأما لو كان زميله اأنانًيا اأي�شً

�شجن. اإذن اأن يكون اأنانًيا معناه اأحد هذين امل�شريين: )2-0(.
)�شنة  وي�شكت  مثله  متعاونًا  زميله  يكون  اأن  اإما  فهنا  و�شكت،  ومتعاونًا  ا  خمل�شً كان  لو  واأما 
�شجن( واإما اأن يكون زميله اأنانًيا ويعرتف عليه فياأخذ ثالث �شنوات �شجن، اإذن �شريبة )التعاون( 

هي اأحد هذين امل�شريين: )3-1(.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



122

اإن )0-2( اأف�شل حاًل بالتاأكيد من )1-3(. الأنانية اأف�شل من التعاون دائًما فيما يخ�س التناف�س 
البيئة )جاريت هاردين( فن�شر يف  اأثار خوف عامل  بال�شبط ما  على موارد حمدودة. وهذا هو 

1968 ورقته البحثية الهامة )ال�شرر الذي ميكن اأن ت�شببه ت�شرفات الفرد الربيء على البيئة(. 
يف هذه الورقة لفت هاردين انتباه العامل اإىل ما ي�شمى مباأ�شاة املوارد العامة امل�شرتكة. يقول 
لك هاردين، تخيل )مرعى( للما�شية. كل راٍع من م�شلحته اأن يُزيد من عدد ما�شيته، ولكن هذا 
ثانية، مما  اأن ينمو  اإىل احلد الأدنى الذي لن ي�شتطيع بعده الع�شب  يتاآكل  اأن املرعى �شوف  يعني 

�شيوؤدي يف النهاية اإىل ن�شوب املورد.
والذي كان يتوفر بكرثة يف   Cod fish حتذيرات هاردين كانت حقيقية يف حالة �شمك القد 
اأحد �شواطئ كندا مبا يعرف با�شم Grand Banks. ولكن فيما بني عامي 1960 و1990 وب�شبب 
تناف�س ج�شع من ال�شيادين عليه مت الق�شاء على احلد الأدنى الذي يحتاجه ال�شمك للتكاثر. متاًما 

كما تخيل هرادين مع مثال املرعى.
ب�شب هذه  احلياة  تفنى  ملاذا مل  اأهم،  �شوؤال  اإىل  البيولوجيني  اأنظار  لقد لفت هذا  الواقع  يف 

املاأ�شاة من قدمي الأزل؟! 
فكما يقول )كيفن فو�شرت(: »ما الذي مينع التناف�س من تدمري املورد العام الذي مت اإيجاده من 
خالل التعاون؟ هذا ال�شوؤال يعترب واحًدا من اأكرب امل�شكالت الأ�شا�شية يف التطور البيولوجي«، 
التطور«، ويقول )بارفينني(  اأ�شا�شية يف نظرية  ويقول )جان كريفت(: »اأ�شل الإيثار هو م�شكلة 
و)ديكمان( يف ورقتهما عن النتحار التطوري: »اإذا كانت هذه الظاهرة وا�شعة النت�شار، فلماذا 

احلياة ما زالت م�شتمرة؟«
ملاذا هناك تعاون ظاهر بني الأحياء مينع الأنانية الفردية من الق�شاء على املوارد امل�شرتكة؟ وما 
الذي ي�شمن لكل فرد ل يت�شرف باأنانيته اأن غريه من الأفراد �شوف يلتزم بذلك؟ ما الذي يجعل 
الكائنات البهيمية العجماء تختار )1-3( عن )0-2( يف مع�شلة ال�شجني؟! مبعنى اآخر: كيف اأقّر 

اهلل عز وجل هذا التزان البديع بينهم وفر�شه عليهم؟
 ،)Punishment( لدينا طريقة من طرق حفظ التزان يف املوارد امل�شرتكة وهي طريقة العقاب
وهو ما ياُلَحظ عند قردة )البونوبو( والتي تعاقب اإناثها بال�شرب كل من ياأخذ اأكرث من ح�شته من 

الطعام من الذكور.
طريقة اأخرى، وهي طريقة الت�شّبع )Diminshing Returns(، وتعني اأن الطعام اأو ال�شراب 
الزائد تقل منفعته للكائن كلما زاد يف كمية تناوله، وهو ما يدفع اخلفافي�س م�شا�شة الدماء التي 
من  الأول  فريتاح  جائعة،  خفافي�س  مع  تناولته  ما  بع�س  م�شاركة  اإىل  ب�شراهة  كبرية  كمية  تناولت 

التخمة ويرتاح الثاين من اجلوع.

ب للنشر والتوزيع
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طريقة ثالثة، وهي طريقة توازن التكاثر )Stationary Phase( والتي تدخل فيها بع�س اأنواع 
البكترييا مثل E. Coli Wild Type وتعني اأنها حتد من تكاثرها تبًعا لالأعداد املوجودة منها بالفعل 
ي�شمى  الكيميائية  املكبات  من  معقد  جهاز  عرب  يتم  وهذا  بيئتها،  يف  الغذائية  املوارد  لتوفر  وتبًعا 
ا من طريقة  )Quorum Sensing( وهو معقد بالفعل لدرجة اأين حاولت درا�شته كي اأنقل لكم بع�شً

عمله فلم اأفهم منه �شيًئا.
النمل من  اأو  النحل  ملكة  به  تقوم  ما  مثل   ،)Coerction( الإكراه رابعة، وهي طريقة  طريقة 
تتفرغ  كي  وذلك  التبوي�س،  عملية  اإمتام  عدم  على  الإناث  ال�شغالت  )يُكِره(  فريمون  اإطالق 
ال�شغالت لرعاية اأبناء امللكة فقط واإل لن ت�شعهم املوارد. واجلميل اأنه لو حدثت طفرة لدى النمل 
اجلني  نف�س  لأن  ا،  اأي�شً ال�شغالت  عقم  اإىل  يوؤدي  هذا  فاإن  الفريمون  هذا  اإطالق  من  امللكة  متنع 
امل�شئول عن خ�شوبة ال�شغالت هو امل�شئول عن فريمون ملكة النحل �شابق الذكر! وهو ما ي�شمى 
يحفظ هذا  اهلل عز وجل هو من  الظاهري )Pleiotrophy(. وهذا لأن  النمط  متعددة  باجلينات 

التزان العجيب، وهو ل يُغِفل �شيًئا!
واحليوان.  النبات  مملكتي  ف�شائل  كل  والعوامل،  املمالك  كل  �شيء،  كل  يطال  عجيب  اتزان 
 َيْبِغَياِن﴾ )الرمحن 20-19(. 

َ
َتِقَياِن ۞ بَيَْنُهَما بَْرَزٌخ ل

ْ
َْحَرْيِن يَل فيحكي لنا القراآن كيف اأن ﴿َمَرَج الْ

ِعْنَدهُ  ٍء  َشْ ﴿َوُكُّ  فيقول سبحانه:  يطول كل يشء،  الذي  وجل  اهلل عز  تقدير  القرآن عن  وحيدثنا 
بِِمْقَداٍر﴾ )الرعد 8(.



هناك ظاهرة ماألوفة لدى اجلن�س الب�شري وي�شميها علماء ال�شكان ظاهرة �شنوات احلرب، حني 
يُقتل اأثناء احلروب عدد كبري من الرجال، فعلى الفور تزيد ن�شبة املواليد الذكور من الرجال يف 

ال�شنني التالية حتى يُ�شتعاد التوازن! فما هذا؟!
يقول )األك�شندر جوروبف�شكي( ع�شو اأكادميية العلوم ال�شوفييتية يف كتابه )العامل الذي نعي�س 
فيه( عن هذه الظاهرة يف عامل احليوان ككل: »من احلقائق املعروفة من وجهة النظر البيولوجية اأن 
الن�شبة بني املواليد الذكور والإناث مت�شاوية، فاإذا اختلت هذه الن�شبة ال�شوية تظهر تلقائًيا عملية 
لإعادة التوازن من جديد، فاإذا نق�س عدد الإناث يف جمتمع، فاإن عدًدا اأكر من الإناث يولد. واإذا 
كان لدينا عدد اأقل من الذكور، فاإن عدد مواليد الذكور يزيد، وهكذا ت�شتمر العملية حتى يُ�شتعاد 
التوازن. ومن البنّي اأن الكائن احلي الفرد امل�شتقل ل ميكنه التاأثري على جن�س مواليده، مبعنى اآخر 
اإننا مرة اأخرى اأمام ظاهرة ذات قوانني خا�شة بها، نحن مرة اأخرى نواجه بتاأثري ياأتي من خارج كل 

كائن حي مفرد«!

ب للنشر والتوزيع
كت
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َجَعَل ِمْنُه 
َ
هل نحن ب�شدد توازن من نوع خا�س، يف عدد الإناث والذكور من كل نوع؟ ﴿ف

وَْجْيِ  الزَّ َق 
َ
َخل نَُّه 

َ
)الليل 3(، ﴿وَأ ْنَث﴾ 

ُ ْ
َوال َر 

َ
ك الَّ َق 

َ
َخل )القيامة 39(، ﴿َوَما  ْنَث﴾ 

ُ ْ
َوال َر 

َ
ك الَّ وَْجْيِ  الزَّ

ْنَث﴾ )النجم 45(.
ُ ْ
َر َوال

َ
ك الَّ



ميكنك اأن تالحظ هذا التزان يف كل �شيء من حولك.
تالحظه يف اتزان الكائنات احلية يف تغلبها على ذبذبات املوارد، فلدينا �شجر )البلوط( الذي 
يتغلب على تذبذات الطاقة ال�شم�شية يف بيئته بتخزينه الطاقة يف ثمار )البلوط(، وتغري براغيث 
وتفرد  بيئتها.  املوارد يف  لتذبذبات  تبًعا  والعك�س  اإىل ل جن�شية،  من جن�شية  تكاثرها  طريقة  املاء 
الفرا�شة ال�شدفية اأجنحتها كي ت�شتقبل اأ�شعة ال�شم�س ب�شكل عمودي اإىل اأن ت�شل درجة حرارتها 

للحرارة املطلوبة من )32.5 اإىل 35 درجة( ثم تغري و�شع اأجنحتها بعد ذلك. 
تالحظه يف القائمتني الأماميتني للفيل الأقوى من اخللفيتني لتحفظ له توازنه براأ�شه ال�شخم. اأو 
يف عادة الطيور بعدم بدء الرقود على البي�س اإل بعد اأن تنزل اآخر بي�شة حتى ينال البي�س جميًعا 

نف�س النمو املت�شاوي. 
اأو تالحظه يف نقطة منو الري�شة يف النتوء حتت جلد الطيور والتي ت�شل اإىل حد معني وبعدها 
ينقطع دم الوريد عنها فيتوازن طول ري�س الطائر، فال هو ق�شري ل يُدفئها، ول هو طويل ميانع حركة 

طريانها.

ْدًرا﴾ )الطالق 3(.
َ
ٍء ق  َشْ

ِّ
ْد َجَعَل اهلل لُِك

َ
ب للنشر والتوزيعاأو تالحظه يف قول اهلل عز وجل: ﴿ق
كت
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12
                   اإلحكام

 “من.غري.�سوؤال،.فاإن.حجة.ال�سبط.الدقيق.هي
اأقوى.احلجج.التي.قدمها.الطرف.املقابل”.
امللحد/.كري�ستوفر.هيت�سنز

ال�شماء،  اإىل  نعامة  بي�شة  اإمنا قذف  ال�شم�س  اأن خالق  اأ�شرتاليا  القدماء جلنوب  ال�شكان  اعتقد 
تت�شكع هناك ل�شبب ما، فكانت هذه هي ق�شة ن�شاأة  فاأ�شرمت النريان يف جمموعة حطب كانت 
لكن  الطبيعية.  الظواهر  لتف�شري  الذكّية  الب�شرّية  املحاولت  تبنّي  عظيمة  ق�شة  هذه  ال�شم�س! 
)البو�شمان( الذين يعي�شون يف �شحراء كالهاري قد تفوقوا عليهم باكت�شاح، فهم يعتقدون اأن 
)الإله( قذف بحذائه اإىل ال�شماء فثبت هناك واأ�شبح هو )القمر( الذي نعرفه! اجلميل اأنهم يقولون 
اأعباء احلكم دون  اإلههم مل ي�شتطع احتمال  اأن  اأن الإله قد اعتزل من�شبه بعد هذه احلركة! يبدو 

ل. حذائه املف�شّ
اأ�شحاب هذه الأ�شاطري كانت لديهم على ما يبدو م�شاكل عقلّية خطرية، اإل اأنهم كانوا ميلكون 
بنف�س  متاًما  م�شبوطة  كانت  لو  اإل  ت�شتمر  اأن  ميكن  ل  احلياة  اأن  ليعلموا  احلكمة  من  كافًيا  مقداًرا 

الظروف التي عهدناها عليه.
خذ عندك مثاًل ال�شينيني الذين يحكون عن زمن اأثناء حكم �شاللة )هي�شا( قبل ميالد امل�شيح 
♠ باألفي عام، اأنه حدث تغري مفاجئ يف ال�شماء وظهرت ع�شرات ال�شمو�س يف الف�شاء مما 
جعل حياة النا�س على الأر�س م�شتحيلة، فاأمر الإمرباطور اأحد رماة الأ�شهم املهرة اأن يقوم باإ�شقاط 
هذه ال�شمو�س بوا�شطة اأ�شهمه! الغريب اأنه قد جنح يف هذا بالفعل بزعمهم، فكافاأه الإمرباطور بحّبة 
نباتية لو تناولها لنال ب�شببها اخللود، ولكن زوجته �شرقتها منه فقام بنفيها ب�شبب ذلك اإىل القمر! يا 

له من حظ ح�شن اأن ميلك اإمرباطور �شيني قدمي معاهدات حتالف ع�شكرية مع القمر!

ب للنشر والتوزيع
كت
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الأ�شرار  يفهمون  يبدو-  فيما  الأفيون  على  ال�شينيني -العاكفني  هوؤلء  الذي جعل  ما  ولكن 
احلا�شلة على احلياة الأر�شية لو ظهرت ع�شرات ال�شمو�س يف ال�شماء؟! بالتاأكيد مل يكونوا على 
الن�شبية  لنظرية  تبًعا  الزمكاين  الت�شّوه  بالتاأثريات اخلطرية لعدة �شمو�س حول الأر�س على  دراية 
انتظام  اأن وقوع الأر�س يف عدة مدارات حول عدة جنوم �شيمنع  العامة، ومل يكونوا يعرفون 
احلرارة على �شطحها، ويجعلها تدمن الوقوع يف مناطق متطرفة احلرارة اإما باردة جًدا اأو �شاخنة 
جًدا! ومل يكونوا حتى يعرفون بخطر زيادة الأ�شعة فوق البنف�شجية UV والتي ت�شبب عتامات يف 
عد�شة العني و�شرطان يف اجللد وتغرّيات مزاجّية. لرمبا فقط كل ما يعلمونه ما يبدو من الظاهر من 
اأن عدة �شمو�س �شتجعل الكوكب اأكرث حرارة مبا ل يحتمله الب�شر، وبرغم اأن هذا لي�س بال�شرورة 

�شحيح، اإل اأنه يبقى اأمًرا حمتماًل بقوة.
اأننا حمظوظون ب�شم�شنا! فنحن  اأن نبتكر كل هذه الق�شة لنثبت  اأيها ال�شينيون  مل يكن علينا 
نعلم الآن اأن وقوع )حظنا( يف جنم متو�شط احلجم كان منا�شًبا متاًما للمعّدل املتوازن الذي تفنى 
فيه الغازات املكّونة لل�شم�س، هذا املعدل يتنا�شب ب�شكل طردي مبا�شر مع حجمها، مبعنى اأن لو 

كانت ال�شم�س اأكرب جلعلها ذلك تفنى قبل اأن يت�شنى لالأر�س اأن تكون عليها حياة م�شتقرة دافئة!
ا يف مو�شع مثايل متاًما بالن�شبة اإليها. ال�شريط ال�شغري الذي  هذا لي�س كل �شيء، فالأر�س اأي�شً
تقع فيه الأر�س حول ال�شم�س والذي يُدعى با�شم Goldilocks Zone �شيق للغاية، ل بد لالأر�س 
ال�شم�س-  عن  تف�شلها  التي  بامل�شافة  باملقارنة  جًدا  �شغري  هو  -الذي  ال�شريط  هذا  يف  توجد  اأن 
بحيث ل ترتفع احلرارة فيها للدرجة التي تتبخر ب�شببها مياه املحيطات ول تنخف�س للدرجة التي 
يتجمد ب�شببها كل �شيء عليها. وجود الأر�س يف هذا ال�شريط ال�شّيق كان ب�شبب ح�شابات دقيقة 
جًدا متت لكتلتها وحجمها و�شكلها �شبه الكروي، لو كانت هذه الأ�شياء خمتلفة لختلفت �شرعتها 

وتغري موقعها حول ال�شم�س. فهل ميكننا اأن نعتربها �شدفة �شعيدة اأخرى؟!
هناك مثال اآخر، وهو ما يعرفه علماء الفيزياء با�شم )ثابت اجلاذبّية(، وهو عبارة عن رقم دقيق 
جًدا م�شئول عن اتّزان املعادلت التي ن�شتخل�س منها قوة جاذبّية ج�شم ما جل�شم اآخر. هذا الثابت 
اأدّق مما تتخيل بكثري، حيث اإنه لو مت الختالف فيه مبقدار جزء واحد من 6010 جزء، لكان هذا 

معناه اأّل يكون هناك اأي واحد منا على قيد احلياة! 
لكي تت�شور ذلك، تخّيل لو اأتينا اإىل رجل وعهدنا اإليه مبهمة اأن يكتب يف كل )ثانية( متّر عليه 
رقًما على ورقة، وظل يفعل ذلك ملدة.. 40 مليار عاًما! العدد الذي �شيقوم بكتابته يف النهاية )لك 
اأن يتغرّي ثابت  اآخر، لكان هذا معناه  اأن تتخيل �شخامته(، لو اختّل فيه رقم واحد فقط عن رقم 
اجلاذبية! اأي يت�شّخم الكون كله ب�شكل اأ�شرع ممّا ي�شمح بتكّون حياة، اأو اأن ينهار �شريًعا وينكم�س 

على نف�شه. مبعنى اآخر كون غري م�شتقّر اأ�شاًل بالقدر الكايف لوجود حياة بداخله!

ب للنشر والتوزيع
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وي�شرب لنا )روجر برنوز( مثاًل اآخر، حيث قام بح�شاب انخفا�س الإنرتوبيا ووجود الطاقة 
القابلة لال�شتعمال يف حلظة ن�شوء الكون الأويل، يف مقابل عدم توافر هذا ال�شرط الدقيق، فوجد 

اأن احتمالية حدوث ذلك ب�شكل ع�شوائي هي واحد على 10 اأ�س 10 اأ�س 123.
عدد  متخيلة.  اأفالك  اأي  من  مبراحل  اأكرب  لأنه  فلكي  كلمة  عليه  نطلق  اأن  ميكننا  ل  الرقم  هذا 
الأ�شفار التي نحتاجها لكتابة هذا الرقم فقط هي اأكرب من عدد الذرات املوجودة يف الكون كله! 
اأحًدا ما متكن من كتابة الرقم فقط على ورقة لمتد من طرف الكون اإىل طرف  اأن  ولو افرت�شنا 
الكون الآخر! اإن احتمالية اأن تفوز باليان�شيب ع�شرة اآلف مرة متتالية وت�شاب ب�شاعقة برق كل 

مرة تفوز فيها اأقل من احتمالية حدوث هذا بال�شدفة!


اأن هذه  لي�س هذا هو املكان املنا�شب لذكر الأمثلة وال�شواهد على الكون امل�شبوط! فالواقع 
حقيقة م�شّلم بها بني علماء الفيزياء والف�شاء وبغ�س النظر عن موقفهم الديني.

فكما يقول عامل الفيزياء الفلكية الربيطاين )مارتن ريز(: »اأينما ينظر الفيزيائّيون يروا اأمثلة على 
املعايرة الدقيقة«. ويقول عامل الفيزياء امللحد ال�شهري )�شتيفن هوكنج(: »احلقيقة امللحوظة اأن قيم 

هذه الأرقام تبدو وكاأنها م�شبوطة ب�شكل جيد للغاية حتى ت�شمح باإمكانية �شنع احلياة«! 
ويبدي اأ�شتاذ الفيزياء النظرية )ليونارد �شو�شكايند( تعجبه من اأن معطياتنا عن الثوابت الكونية 
تقف كلها على حافة �شكني وكلها م�شتقلة عن بع�شها البع�س، ويف الوقت نف�شه تتالقى لت�شمح 
لها  ن�شاأت م�شتقلة مل يكن ي�شمح  التي  اأي معطى من هذه املعطيات  باإحداث احلياة، وتغري  فقط 

بالتالقي ف�شاًل عن اإمكانية اإيجاد حياة اأو حتى منظومة كونية.
اأن�شار فكرة  الع�شرين )فريد هويل( والذي كان من  القرن  الف�شاء يف  اأبرز علماء  اأحد  بينما 
الكون الثابت -املوجود منذ الأزل بطريقة ما- حتى اإنه عار�س ب�شدة نظرية النفجار الكبري والتي 
تفرت�س اأن الكون امل�شاَهد له بداية، وكان هويل نف�شه هو الذي اأطلق عليها هذا ال�شم: النفجار 
الكبري Big Bang على �شبيل ال�شخرية منها، دون اأن يعرف اأن هذا ال�شم �شيثبت على النظرية 
لالأبد! برغم اأنه كان غري موؤمن باهلل ▐، اإل اأن )هويل( كان يرى اأن ال�شبط املُحكم للكون 
ل ميكن اإل اأن يعني وجود ذكاء خارق يف مكان ما من الف�شاء هو امل�شئول عن ذلك! مع ذلك 
مل يكن يحب - ل�شبب ما - اأن يعرتف بوجود اهلل! كما يقول : »التف�شري العقلي ال�شليم للحقائق 
يقرتح اأن هناك ذكاًء خارًقا ي�شخر من الفيزياء! واأن الأمر ل ي�شتحق اأن نتكلم حتى عن احتمالية 
تبدو يل  املوجودة  احلقائق  املرء من  يح�شبها  التي  الأرقام  الكون!  وجود قوى طبيعية عمياء يف 

�شاحقة للغاية لدرجة اأن جتعل هذا ال�شتنتاج ُمنّزًها عن جمرد ال�شوؤال!

ب للنشر والتوزيع
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املوؤمنني بوجود اهلل - كانت  قبل  امللحدين منهم  ت�شيب هوؤلء -  التي  العارمة  الده�شة  هذه 
امللحد  مثل  الكون!  لهذا  حكيم  ُمدبِّر  وجود  ينكر  من  كل  حلوق  يف  الأمّر  ة  الغ�شّ اأبًدا  و�شتظل 
اأن  اجلديد(  لالإحلاد  الأربعة  )الفر�شان  للـ  اجتماع  يف  �شّرح  الذي  دوكنز(  )ريت�شارد  ال�شهري 
الدقيق  لل�شبط  تف�شري  اإيجاد  كيفية  هو  املوؤمنني،  قبل  من  واجهه  الذي  الوحيد  ال�شعب  ال�شوؤال 

 !Fine Tuning of the Universe للكون
األ يفقدوا )الأمل( يف حل هذا  الإله(  اإخوانه بعد ذلك يف كتاب )وهم  اأن دوكنز دعا  غري 
اللغز يوًما! فبالتايل ويف نظر امللحدين، يجب عليك اأن تكف عن الإميان، لكن اإياك اأن تكف عن 

)احللم(!


يعود م�شطلح )املعايرة الدقيقة للكون( اإىل )براندون كارتر( الذي كتب يف 1974: )م�شادفة 
ا الفيزيائيني  الأرقام الكبرية واملبداأ الإن�شاين يف علم الكونيات(، تبعه الكثري من العلماء وخ�شو�شً
منهم اإىل التعجب من هذه احلقيقة، منهم )برنارد كار( و)مارتن ريز( يف 1979، ثم )جون بارو( 

و)فرانك يلر( يف 1986.
جولديلوك�س(،  )لغز  كتاب  ديفيز(  و)بول  اأرقام(.  �شتة  )فقط،  كتاب  ريز(  )مارتن  كتب 
اإله عظيم(،  و)جريالد �شرويدر( كتاب )علم الإله(، و)روندي هولدر( كتاب )اإنفجار عظيم، 

و)األي�شرت مكقارث( كتاب )كون ُمعاّير بدقة(، و)نيل مان�شون( كتاب )اهلل والت�شميم(.
ف�شاء  من  يحويه  ما  بكل  الكون  التي جتاهلناها:  الغريبة  احلقيقة  اإىل  ي�شريون  كانوا  هوؤلء  كل 
�شا�شع وغازات متناثرة واأغلفة واقية واأج�شامنا احلية التي متثل عوامل متعددة يف حد ذاتها، كل 
هذا م�شبوط متاًما على مقا�شاتنا! كما يقول العامل الفيزيائي )ديفيد دويت�س(: »لو اّدعى اأي اأحد اأنه 
غري منده�س باملوا�شفات اخلا�شة التي ميلكها الكون، فهو يدفن راأ�شه يف الرمال! هذه املوا�شفات 

اخلا�شة ُمدِه�شة وغري حُمَتَملة!«
ا َما 

ً
َق َسْبَع َسَماَواٍت ِطَباق

َ
ِي َخل

َّ
فيحّدثنا القراآن عن هذه احلقيقة حني يقول اهلل هلالج لج: ﴿ال

ََصَ َهْل تََرى ِمْن ُفُطوٍر﴾ )امللك 3(. ويقول هلالج لج يف  ارِْجِع الْ
َ
ِق الرَّْحَِن ِمْن َتَفاُوٍت ف

ْ
تََرى ِف َخل

َقُه﴾ )السجدة 
َ
ٍء َخل ْحَسَن ُكَّ َشْ

َ
ِي أ

َّ
َعِزيُز الرَِّحيُم ۞ ال

ْ
ال َهاَدةِ  َغْيِب َوالشَّ

ْ
اآية اأخرى: ﴿َذلَِك َعلُِم ال

6 -7(. بل وي�شرح لنا ما ال�شبب يف هذا الإحكام الذي نراه من حولنا! كما يقول اهلل: ﴿ُصْنَع اهلل 

وَن﴾ )النمل 88(. اإنه العلم واحلكمة والإتقان والإح�شان الذي 
ُ
ٍء إِنَُّه َخبرٌِي بَِما َتْفَعل ْتَقَن ُكَّ َشْ

َ
ِي أ

َّ
ال

يتجلى يف خلق اهلل ▐ كله.
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فحني تتاأمل يف كل ما هو م�شبوط يف هذه احلياة، يف كل ما هو حمكم ال�شنع ومتقن الإن�شاء، 
تتيقن فقط يف وجود اهلل  اأن يكون هناك ومل يوجد قط، حينها ل  يف كل عيب كان من املمكن 

ا يف خربته وحكمته واإح�شانه. حينها ل يبقى من درن �شكوكك �شيء! ▐ ولكن اأي�شً

ب للنشر والتوزيع
كت
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13
                    الفناء

 “اأنا.قلق.ب�ساأن.املوت،.موتك.بطريقة.ما.غري.مقبول
اإنها.حقيقة.مذهلة.عن.وجودنا.هي.اأننا.منوت!” 
امللحد/.�سام.هاري�س

�شريًعا متت  »ِع�س  الأمريكيني مكتوب:  اأند رول(  بالو�شم على ذراع كثري من جنوم )الروك 
ا على اجليتار ويعتربونه �شعاًرا بينهم. �شوف نتحدث عن هذا الو�شم  �شغرًيا«. يكتبون ذلك اأي�شً

بعد قليل، ولكن دعنا نبداأ مع نو�شرتادامو�س.


ن�شر املنّجم الفرن�شي املعروف عادة با�شمه الالتيني )نو�شرتادامو�س( يف 1555 كتابه: النبوءات. 
كان كتابًا مليًئا بالهراء، النبوءات القريبة من زمنه اأي املتوقع اأن ي�شاأله النا�س عنها ويكون وقتها على 
قيد احلياة كان يكتبها بلغة �شعرّية غام�شة ت�شلح يف تف�شريها على كل وجه ممكن، بحيث ميكن له هو 
واأتباعه بعدها اأن يدعوا اأن هذا احلدث اأو ذاك هو ما ق�شده بتلك النبوءة امللتّفة! بينما النبوءات 
البعيدة والتي �شتحدث بعدما ي�شري هو وكل من على الأر�س وقتها يف بطون الديدان، كان يكتبها 

بلغة وا�شحة حا�شمة، باعتبار: Who cares؟
من نبوءات نو�شرتادامو�س يف العام الذي متت كتابة الكتاب الذي تقروؤه الآن فيه )2015( اأن 
الب�شر �شيتو�شلون اإىل ترياق ال�شباب فريتفع متو�شط عمر الإن�شان اإىل 200 عام. مل يحدث ذلك 

بالطبع ومل حتدث نبوءته الأخرى يف نف�س العام باأن يقوم املوتى من قبورهم.
ب�شكل عام فاإن اإك�شري ال�شباب من اأقدم )الثيمات( واأ�شهرها انت�شاًرا يف امليثولوجيا ال�شعبّية. 
حلم البحث عن اخللود هو حلم عتيد بالن�شبة لالإن�شان الذي عا�س يف حياة كانت من �شننها الدائمة 
َمْوِت﴾ )األنبياء 

ْ
وَن ۞ ُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة ال َاِلُ

ْ
إِْن ِمتَّ َفُهُم ال

َ
ف
َ
َ أ ُلْ ْبلَِك الْ

َ
َنا لِبََشٍ ِمْن ق

ْ
اأن: ﴿َوَما َجَعل

.)35- 34
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التو�شل  ا�شتطاع  طبيب  عن  تتحدث  القوطي  الرعب  من  تفا�شيلها  اأذكر  ل  قدمية  ق�شة  هناك 
لل�شيغة الكيميائية ال�شحيحة لإك�شري اخللود وقام ب�شنعه بالفعل وتناوله، مل يعد بو�شعه اأن ميوت، 
فرح يف اأول الأمر، ثم �شرعان ما اأدرك اأن هذا الإك�شري ل مينع اأن تف�شد كليتاه متاًما مع التقدم يف 
العمر ول اأن ي�شاب بعمى ال�شيخوخة والتهاب املفا�شل. يف النهاية �شارت حياته كابو�ًشا، يعي�س 

يف ج�شد فاٍن، ل يقدر على احلياة اأو املوت.
ل يهزم اأحٌد املوت فعاًل. يف املقابل فاإن دورة احلياة واملوت مت�ّس كل �شيء يف الدنيا من اأول 
مكونات اجل�شد الإن�شاين الذي مترح فيه الـ Free radicals لت�شبب ال�شيخوخة يف كل خالياه، 
الفقري  ينحني عموده  ويتجّعد جلد وجهه،  قرنّيته  اأطراف  الدهون على  �شعره وترت�شب  يبي�ّس 
وت�شمر خاليا الذاكرة وتتدهور قدرة اأذنه الداخلّية على اإثارة اأع�شابه ال�شمعّية. يف النهاية يدرك 

اأنه بداأ يف �شل�شلة الفناء، ول تقدر اأعلى العنايات الطبية يف العامل من منع هذه ال�شل�شلة.
لكن ماذا لو بحثنا جيًدا عن مكان ما تتوقف فيه هذه ال�شل�شلة؟ هل ميكننا اأن جند )�شاجنري ل(؟!
كتب د. �شو�س كل كتبه لالأطفال، ما عدا كتاب واحد: )اأنت فقط ت�شبح عجوًزا مرة واحدة(، 
فيه تخيل اأر�س الأحالم )�شاجنري ل( التي ل يهرم ول ميوت فيها اأحد. وجاءت )جري�س هال�شل( 

لتّدعي: لقد وجدنا �شاجنري ل على اأر�س الواقع فعاًل: يف الإكوادور!
قرية فيلكاباما يف الإكوادور نُ�ِشَجت حولها اأ�شاطري ال�شباب الطويل، ذكرت هال�شل يف كتابها 
ا عن )رامون( الذي يبلغ من العمر 115  )القدامى، اأ�شرار طول العمر يف الوادي املقد�س( ق�ش�شً
عاًما ويت�شلق اجلبال يف ر�شاقة املاعز، وعن )اإرازو( الذي يبلغ 132 عاًما ويعي�س يف لياقة �شاب 

ع�شريني.
العمر  بطول  الأطباء واملعاجلون واحلاملون  اإليها  قبلة يحج  اإىل  القرية  الفور حتولت هذه  على 

والبقاء، يبحثون كلهم، ما اجلديد يف هذه البقعة يجعل اأهلها يف �شحة وعمر مديد؟
ثبتت خرافة الفيلكاباما يف وثيقتني ن�شرهما )مازي�س( يف 1979 و1982 بعنوان )طول العمر 
اأنه مل يتعد اأحٌد من اأهل هذه البلدة فعاًل �شن املائة، واأن متو�شط عمر  يف الفيلكابامبا( ذكر فيها 
اأهلها هو 86 عاًما، واأنه ل يوجد فرق يف متو�شط العمر بينها وبني القرى املجاورة، واأنه يقل بـ %15 

عن متو�شط العمر يف الوليات املتحدة.
ل يهزم اأحٌد املوت حًقا. ول حتى يف �شاجنري ل!

ولكن ماذا عن هزمية ال�شيخوخة؟!
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ملا راأى الإغريق الَفجر تخيلوه كاإله، اأو كـ)اإلهة( اأنثى والعياذ باهلل، و�شموها )اإيو�س(، امل�شكلة 
املزعومة:  الإغريق  اآلهة  كمعظم  كانت،  بل  للفجر،  املفرت�س  بالنقاء  تكن  مل  الفجر  ربّة  اإيو�س  اأن 

عاهرة!
احلرب  رب  )اأفروديت(  احلب  ربة  وجدت  يوم  ذات  اأنه  الإغريقية  امليثولوجيا  لنا  وحتكي 
وهكذا  لل�شباب!  امل�شتمر  بالعط�س  عليها  وحكمت  عليها  فغ�شبت  اإيو�س،  فرا�س  يف  )اأري�س( 
�شارت اإيو�س تراود ال�شباب عن نف�شه، و�شار لها الكثري من الع�شاق، منهم اأخوين هما )جانيميد( 
و)تيتونو�س(، ولكن )زيو�س( كبري الأرباب عندهم اأحب )جانيميد( جلماله يف اأن ي�شري �شاقي 
)تيتونو�س(  الآخر  ع�شيقها  مينح  اأن  كتعوي�س  منه  فطلبت  اإيو�س،  من  فاختطفه  به،  اخلا�س  اخلمر 
اخللود فاأعطاها ذلك، ولكنها فطنت بعد هذا اأنها ن�شيت اأن تطلب له ال�شباب مع اخللود، وهكذا 
تيتونو�س وهو يهرم يوًما بعد يوم، ويزداد بيا�س �شعره، وي�شّدع راأ�شها برثثراته  اأخذت تراقب 

املرتع�شة النربات، ف�شئمت منه و�شخطته اإىل خنف�شاء وحب�شته يف علبة!
تلك  )تُفل�ِشف(  اأن  هنا حتاول  اإنكار ذلك، هي  م�شلية وحقرية، ل ميكن  الإغريقية  امليثولوجيا 

الظاهرة امل�شيطرة على كل ما يتعلق بالدنيا: ال�شيخوخة!
الأديب  ابتكرها  التي  ل�شخ�شية )دوريان جراي( اخليالية  النقي�شة  ال�شورة  تيتونو�س هو  كان 
الأيرلندي )اأو�شكار وايلد(، فتيتونو�س كان خالًدا ولكنه مل يحتفظ ب�شبابه، اأما دوريان فهو فاٍن 
ولكنه �شاب دائًما اإىل حلظة املوت، وميكنك اأن تفكر، ترى اأيهما اأ�شواأ؟ اأن اأكون دوريان واأراقب 
اأيام عمري اللذيذة دائًما وهي تفنى، اأم اأن اأكون تيتونو�س واأق�شي حياتي يف عدد ل يح�شى من 

الأيام غري املمتعة؟! ل يوجد معنى للخلود مع ال�شيخوخة، ل يوجد معنى لل�شباب مع الفناء!
كثري من الفال�شفة والأدباء ميتدحون ال�شيخوخة، وهذا لي�س بغريب اإذ اإن جمال عمل الفال�شفة 
هو الروح ولي�س اجل�شد. يقول اأفالطون: »ل تنجلي عني الروح اإل اأن تع�شو عني البدن«. ويقول 
تول�شتوي: »ندين لكبار ال�شن بالرقّي الأخالقي يف عاملنا«. ويقول فواندو: »كلما دنا اجل�شد من 

�شقوطه، ارتقت الروح اإىل ذروتها«.
جاك،  تهواه(:  )كما  م�شرحيته  بطل  فنجد  خمتلفة،  بطريقة  ال�شيخوخة  فو�شف  �شك�شبري  اأما 
الن�شيان، فقدان  ثانية، ل �شيء �شوى  ال�شبع لالإن�شان: طفولة  املراحل  ي�شف املرحلة الأخرية من 
ولكن  �شك،  بال  الطرفني حمق  �شيء. وكال  فقدان كل  التذوق،  فقدان  النظر،  فقدان  الأ�شنان، 

البيولوجيا ل تعرف الروح، لذا تن�شر �شك�شبري اأكرث!
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اأن هذه  يوم )تذكر  املخ كل  األف خلية من خاليا  يفقد 100  الإن�شان  اأن  البيولوجيون  يخربنا 
ا اأنه حني ي�شل اإىل �شن ال�شتني يكون قد فقد ن�شف براعم التذوق  اخلاليا ل تتجدد(. يخربوننا اأي�شً

لديه. يخربوننا كذلك اأنه بدًءا من �شن الع�شرين، يفقد خمه جراًما كل �شنة.
حلظة، بدًءا من �شن الع�شرين؟! هل نبداأ ال�شيخوخة من الع�شرين؟

مفاجاأة! األي�س كذلك؟


العمر، حني  مراحل و�شط  وتنتهي  ال�شيخوخة  »تبداأ  نا�س(:  )اأوجدن  الأمريكي  ال�شاعر  كتب 
يكون عدد ن�شلك اأكرب من عدد اأ�شدقائك«. ولكن الإح�شائيني ل يبالون بال�شعر، فكان راأيهم: يف 

الواقع �شيخوختك تبداأ حني تكون قادًرا على �شنع اأي ن�شل من البداية!
يف درا�شة ملعدل الوفيات متت يف الوليات املتحدة يف 2009، وجد )بنجامني جومربتز( اأن 
معدل الوفيات يزيد بزيادة اأ�شية بعد �شن البلوغ مبا�شرًة. على �شبيل املثال، يقفز معدل الوفيات 
ا اأن معدل  من 1% اإىل 11% ب�شكل درامي يف �شن الأربعة ع�شر عاًما تقريًبا. لحظ بنجامني اأي�شً
الوفيات يت�شاعف كل 8 �شنوات من عمر الب�شر. ويف الدول الغنية التي يزيد فيها العمر املتوقع 
لالإن�شان ل يتاأثر هذا الت�شاعف يف املعدل. اأي اأن ال�شيخوخة مل ترتاجع يف الدول الغنية واإمنا يتم 

تاأخريها قلياًل فقط!


هل تذكر و�شم جنوم الروك اأند رول الذي بداأنا الف�شل باحلديث عنه؟ ِع�س �شريًعا متت �شغرًيا. 
اإنهم يعي�شون  تذكر اأن الروك اأند رول يعني ال�شخب واحلما�س والندفاع طوال الوقت تقريًبا، 
لأنهم  �شغرية  �شن  يف  رول  اأند  الروك  جنوم  ميوت  حًقا  هل  ولكن  طويلة.  حفلة  وكاأنها  حياتهم 

يعي�شون )ب�شرعة(؟
و)جيمي  بالإ�شرتكنني،  بت�شمم  والع�شرين  ال�شابعة  يف  جون�شون(  )روبرت  الروك  جنم  مات 
هندريك�س( يف نف�س ال�شن بالختناق، و)جاني�س جوبلني( يف نف�س ال�شن بالهريوين، و)برايان 
جونز( يف نف�س ال�شن بالغرق، و)اآمي واينهاو�س( يف نف�س ال�شن بالكحول. واأما )جيم موري�شون( 
فمات يف الثامنة والع�شرين بال�شكتة القلبية. وهناك 40 فرًدا اآخرين اأقل �شهرة، جميعهم يف نف�س 
ال�شن! ميكنك اأن تتاأكد من هذه احلقيقة الغريبة بالبحث يف الويب عن م�شطلح )نادي الـ 27( 27 

.The Club
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هناك من الإح�شائيني من حاول اأن يتتبع الظاهرة بالفعل، هل ثمة عالقة بني الروك وبني املوت 
َرت يف 2011 يف املجلة الطبية الربيطانية، ودرا�شة اأخرى  يف ال�شابعة والع�شرين؟ مثل درا�شة نُ�شِ
يف 2015، خل�شت الدرا�شات اإىل اأنه ل توجد عالقة، ولكن اأثبتت اأنه بالفعل ميوت جنوم الروك 
يف �شن �شغرية اأكرث من بقية النا�س ب�شعفني اإىل ثالثة اأ�شعاف! على ما يبدو كانوا يعي�شون �شريًعا 

وماتوا �شغاًرا بالفعل!
ولكن حيوان الزبابة Shrew ال�شبيه بالفاأر يعي�س حياة اأ�شخب من جنوم )الروك اأند رول( بـ 
25 �شعًفا. حيث يعاين ب�شبب ج�شمه ال�شغري واحتياجه للحفاظ على حرارته دائًما وقلة ال�شعرات 
احلرارية يف طعامه الوحيد )احل�شرات( مما يوؤدي اإىل اأن يحتاج �شعفي وزن ج�شمه من الطعام 
يومًيا. وي�شتهلك 25 �شعف الطاقة التي ي�شتخدمها مغني الروك لإ�شعال حفلة �شاخبة. لذلك يف 
النهاية ميوت حيوان الزبابة يف خالل اأقل من عام، اأي حياته اأق�شر من مغنيي الروك بـ )25 �شعًفا( 

ا! اأي�شً
العالقة بني معدل الأي�س وحجم اجل�شد عالقة عك�شية يف البيولوجيا، كلما زاد حجم اجل�شد 
اأدى ذلك اإىل مقدار اأقل من الطاقة يجب اأن ي�شتهلكه الكائن للحفاظ على حرارة ج�شده، فالفيل 
ي�شرب قلبه 25 نب�شة يف الدقيقة بينما ينب�س قلب الزبابة 600 نب�شة. لو بذل احلوت نف�س كمية 

الأي�س الذي تبذلها احليوانات ال�شغرية ل�شتعل باللهب و�شط املحيط.
الأي�س  العالقة بني معدل  بدرا�شة حول  الأملاين )ماك�س روبنز( يف 1908  الف�شيولوجي  قام 
وبني  �شنوات   6 عمره  متو�شط  يبلغ  الذي  غينيا(  )خنزير  اجلبل  اأرنب  بني  فقارن  العمر،  وطول 
احل�شان الذي يبغ متو�شط عمره 50 �شنة، فوجد اأن كاًل منهما ي�شتهلك نف�س مقدار الطاقة تقريًبا 
على مدار حياته لكل جرام من ج�شده. من وجهة نظر البيولوجيا فاإن املوت �شغرًيا �شريبة حقيقية 

للعي�س �شريًعا!
اإنه وكاأن كل كائن له مقدار معنّي من )احلياة(! وكاأن الفناء يح�شب لنا كل ما ن�شتهلكه منها! 

وكاأن ن�شيبنا من هذه الدنيا حمدود للغاية، معدود بالفعل!
كان لغًزا لكثري من علماء الأحياء، كيف اأن الكيان املت�شابك الناجت عن عملية تكوين مورفولوجي 

�شديدة التعقيد مثلنا عاجز متاًما عن القيام بوظيفة اأب�شط بكثري مثل احلفاظ على ما هو موجود!
ثم عرفنا اأننا خملوقون للفناء حني اكت�شفنا )التيلومري( على اأطراف الكرومو�شومات، حيث 
التيلومري تبلى الكثري من قواعده النيرتوجينية مع كل انق�شام للخلية، فاإذا بلَي بالكامل متوت اخللية! 
يبدو اأننا خملوقون بطريقة تعرتف لنا باأننا لن نعي�س لالأبد، وبطريقة ت�شمن اأننا مع كل جتدد حلياة 

خاليانا فنحن من�شي خطوة اأخرى نحو القرب!
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والأعجب من ذلك اأن 90% من انق�شامات خاليانا حتدث ونحن يف رحم اأمهاتنا، اأي اأننا نولد 
ونحن قد ا�شتنفذنا 90% من �شباب الـ DNA اخلا�س بنا، نحن نولد ونحن م�شابون بال�شيخوخة 

بالفعل!
ا  اأغلب النا�س الذين عا�شوا على هذه الأر�س هم موتى الآن لو فكرت يف ذلك. ونحن اأي�شً
قيد  بقيناه على  الذي  الوقت  بكثري من  اأكرث  الوقت!  اأغلب  نبقى موتى  �شوف  ثم  �شوف منوت، 
احلياة. نحن اإذن جمموعة من املحكوم عليهم بالإعدام يقبعون بزنازينهم يف انتظار اأن ينفذ فينا 

اٍن﴾ )الرمحن 26(.
َ
ْيَها ف

َ
القانون الإلهي: ﴿ُكُّ َمْن َعل

نحن جمموعة من املوتى الذين مل ميوتوا بعد!
قال جاك �شورون: »على الرغم من اأن الإن�شان قد يدرك تفاهته، اإل اأن التفكري يف الفناء اأمر 
ي�شعب احتماله«. وقال م�شروق: »اإذا بلغ اأحدكم اأربعني �شنة فلياأخذ حذره من اهلل«. وقال عمر 
الب�شري:  اأول خليفة متوت! وقال احل�شن  ل�شَت  له:  فقال  العلماء: عظني.  العزيز لأحد  بن عبد 
»ف�شح املوُت الدنيا فلم يرتك لذى لبٍّ فرًحا«. وُرِوَي عن النبي ☺: »لول ثالث، ما طاأطاأ ابن 
ا ☺: »اإن اهلل اأذل بني  اآدم راأ�شه، الفقر واملر�س واملوت، واإنه مع ذلك لوّثاب«! وُرِوَي عنه اأي�شً

اآدم باملوت«!
تت�شاءل عن جدوى  األ  اأن تفهم ملاذا عليك  اأن ترى كل �شيء على حقيقته. يعني  الفناء يعني 
الأمل، اأو �شريبة امل�شقة، اأو احتمال ال�شرب. الفناء ي�شرح لك بهدوء ملاذا املُتع التي تراها متر من 
اأمامك يجب األ ت�شيبك باحل�شرة. ملاذا يجب عليك األ تغرق يف الرغبة حني ترى الفتاة اجلميلة اأو 
اأكوام النقود املكد�شة اأو حو�س ال�شتحمام الفاخر يف فيال فارهة يف مكان بعيد من العامل. الفناء 
يهم�س يف اأذنك يف كل مرة تنغم�س فيها يف دورة املادة، اأو ترتبك فيها من ل عقالنية الزهد، اأو 

ترتع�س فيها من وقع امل�شيبة. يهم�س لك باأن كل �شيء �شيزول. كل �شيء!
األي�س حزيًنا اأن هدف احلياة ل يكتمل اإل بقتلنا؟ األي�س حزيًنا اأن لذة ال�شباب تكمن يف اأنه �شريع 
الزوال؟ األي�س حزيًنا اأن الرغبات مثل احلياة فانية، اأنها �شراب يتجدد، ل يُنال، ل يختفي، ل يثبت، 

ول حتى يرتدد؟ 


هذا لي�س كل �شيء، فبقليل من التاأمل تفطن اإىل اأن الفناء قد طال ما هو اأثبت من هذا، مثل 
الأفكار الب�شرية ذاتها!

ظن )هيجل( اأن التاريخ �شوف يثبت بعد قيام الدولة الربو�شية التي كان يحلم بها، ومل يحدث 
هذا، مثلما ظن )مارك�س( اأن نهاية التاريخ �شوف تكون بقيام ال�شيوعية، واأما )فوكوياما( فاعترب 
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الليربالية الغربية التحررية والنزعة الإن�شانية )الثاميو�س( املحطة النهائية لتاريخ الب�شر، ومن جديد 
مل يحدث اأي من هذا. و)نيت�شه( الذي اأعلن عن موت الإله قد مات وبقي الإله.

َغِنُّ ُذو 
ْ
ا با�شتمرار! مثلما يقول اهلل تعاىل: ﴿َوَربَُّك ال تفنى الأفكار ذاتها ويفنى اأ�شحابها اأي�شً

آََخِريَن﴾  ْوٍم 
َ
ق يَِّة  ُذرِّ ِمْن  ْم 

ُ
ك

َ
َشأ

ْ
ن
َ
أ َما 

َ
يََشاُء ك َما  َبْعِدُكْم  ِمْن  َويَْسَتْخلِْف  يُْذِهْبُكْم   

ْ
يََشأ إِْن  الرَّْحَِة 

)األنعام 133(.

ماذا عن فناء ح�شارات الأمم العظيمة وجمدها؟ ح�شارة الإغريق العظيمة مثاًل والتي جاء عليها 
وقت كانت تعّلم الب�شرية فيه كل �شيء تقريًبا، انتهت هذه احل�شارة اأو كادت، وميكنك اأن تتاأكد 
من ذلك حني تراقب بقية الدول الأع�شاء يف الحتاد الأوروبي وهي ت�شيق ذرًعا باإفال�شات اليونان 
املتكررة وامل�شاعدات امل�شتمرة التي يدفعونها لهم. وح�شارة املايا يف اأمريكا القدمية انتهت فجاأة 
ب�شكل يحرّي علماء التاريخ والإن�شانيات عن ال�شبب وراء انتهائها، فمن املعتاد اأن متوت احل�شارات 

ببطء.
ماذا عن الروم الذين �شيطروا على ن�شف العامل منذ عدة قرون من الزمان؟ �شاروا الآن جمرد 
البا�شتا! والفر�س  املافيا والأفالم الإباحية واأكالت  ت�شتهر بع�شابات  اأوروبية متو�شطة املكانة  دولة 
الذين كانوا ي�شيطرون على الن�شف الباقي �شاروا الآن دولة طائفّية تتميز بغباء عن�شري و�شيا�شة 
ثيوقراطّية وعالقات دولية بالغة ال�شوء. بل وحتى ح�شارة العرب العظيمة انتهت لالأ�شف بطريقة 

ل نقدر على نكرانها.
هذا من غري اأن نحتاج اإىل اأن نذّكر باأحفاد الفينيقيني اأ�شحاب ال�شناعات البارعة الذين �شاروا 
ي�شنعون  �شاروا  الذين  الأ�شّداء  املحاربني  الفايكنج  اأحفاد  اأو  تقريًبا،  �شيء  ي�شتوردون كل  الآن 

اجلنب الرومي، اأو اأحفاد الفراعنة املهرة الذين �شاروا الآن يحلمون فقط بلقمة عي�س نظيفة!
التذكري  مع  بذلك،  لنا  التذكري  دائم  والقراآن  الأمم!  وعظمة  احل�شارات  تطول  الفناء  عجلة 
وا َما  ُ ْوٍم َحتَّ ُيَغريِّ

َ
ْنَعَمَها َعَ ق

َ
ًا نِْعَمًة أ ْم يَُك ُمَغريِّ

َ
نَّ اهلل ل

َ
بال�شبب، فيقول اهلل هلالج لج: ﴿ َذلَِك بِأ

ْو 
َ
ْن ل

َ
ْهلَِها أ

َ
ْرَض ِمْن َبْعِد أ

َ ْ
وَن ال

ُ
يَن يَِرث ِ

َّ
ْم َيْهِد لذِل

َ
َول

َ
نَّ اهلل َسِميٌع َعلِيٌم﴾ )األنفال 53(. ﴿أ

َ
ْنُفِسِهْم وَأ

َ
بِأ

َصْبَناُهْم بُِذنُوبِِهْم﴾ )األعراف 100(. 
َ
نََشاُء أ



لقانون م�شنون  اأقرب  الدنيا  ما هو خملوق يف هذه  ثابت لكل  الذي هو م�شري  الفناء  هذا 
على اجلميع، قانون ل ميكن خداعه اأو جتاوزه، قانون يعني ويوؤكد الإرادة النافذة التي تقف خلفه. 
لذلك جعل اهلل ▐ هذا الفناء و�شًفا ل ينف�شل ول ي�شتقل عن الدنيا، كما تالحظ يف هذا 
ِد 

َ
ْول

َ ْ
ْمَواِل َوال

َ ْ
ٌر ِف ال

ُ
ْهٌو َوزِيَنٌة َوَتَفاُخٌر بَيَْنُكْم َوتََكاث

َ
ِعٌب َول

َ
ْنَيا ل ََياةُ الُّ نََّما الْ

َ
ُموا أ

َ
املثل: ﴿اْعل

اَر َنَباتُُه ُثمَّ يَِهيُج َفَتَاهُ ُمْصَفرًّا ُثمَّ يَُكوُن ُحَطاًما﴾ )احلديد 20(! فَّ
ُ
ك

ْ
ْعَجَب ال

َ
َمَثِل َغْيٍث أ

َ
ك
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ملاذا ل يبقى �شيء على حاله؟! وملاذا ل يدوم اأي �شيء؟! ملاذا نالحظ حتى يف قوانني الفيزياء 
 )Entropy( والديناميكا احلرارّية اأن الطاقة ل تبقى يف مكان واحد بل دائمة النتقال؟ ملاذا تدل الـ
ا يف  اأي�شً الإنرتوبيا  هذه  نالحظ  ملاذا  والفو�شى؟  والنهاية  لال�شمحالل  يتجه  الكون  كل  اأن  على 
اأنف�شنا حيث يولد الطفل اأكرث نقاًء ثم ت�شمحّل اإن�شانيته مع جريان الزمن؟ وكاأنه م�شداق قول اهلل 

﴾ )العرص 2-1(!  ِف ُخْسٍ
َ
َساَن ل

ْ
ن ِ

ْ
َعْصِ ۞ إِنَّ ال

ْ
تعاىل: ﴿َوال

ملاذا احلياة واملوت م�شتمَران يف هذه اللعبة الدورانّية منذ اأن عرفنا الدنيا؟ األي�شت هذه الطبيعة 
الفل�شفّية للحياة دلياًل على اإرادة عليا نافذة تاأبى اأن يكون الكمال اإل لها، تاأبى اأن يكون البقاء اإل 

ل�شاحبها؟
ل يوجد يف هذا الوجود �شوى حٌي واحد وجمموعة من الأموات، ل يوجد فيه �شوى حقيقة 
واحدة وب�شعة اأوهام، ل يوجد فيه �شوى �شيء واحد باٍق ي�شتحق اأن تفني حياتك يف عبوديته، يف 

خدمته، يف تعظيمه، يف التو�شل اإليه. اأما َمن غريه، فالكل قد خلقوا اأمواتًا يف هذه احلياة!
ا�شت�شعرَت ذكر  اإن  فاإنك  بعد،  »اأما  لهم:  يقول  بيته  اأهل  بع�س  اإىل  العزيز  بن عبد  كتب عمر 

املوت يف ليلك اأو نهارك، بَُغ�َس اإليك كل فاٍن وُحبَِّب اإليك كل باٍق، وال�شالم!«
وال�شالم.
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4
                 المشاعر

 “من.ظهره،.يبدو.الإن�سان.كحيوان.حقيقي،.لكن.ما.اإن.ي�ستدير
ليواجهني.حتى.ي�سيبني.حزنه.كطلقة.نارية.يف.منت�سف.جبهتي” 
�سيزار.باييخو

ماذا يحدث لو مت نقل امل�شاعر الإن�شانية اإىل اجلماد؟!
هذا هو ما تخيله الكاتب الربيطاين )براين األدي�س( حني كتب ق�شة اأدبية ق�شرية يف عام 1969 
اإن�شان اآيل طفل  الفائقة ت�شتمر طوال ال�شيف(، بطل هذه الق�شة )ديفيد( هو  بعنوان: )الألعاب 
متت برجمته على فهم احلب، فاأ�شبح يحمل لل�شيدة التي ا�شرتته م�شاعر الولد لأمه، غري اأن )اأمه( 
تبادله نف�س احلب فتخلت عنه. هنا يبقى هذا اجلماد اإىل الأبد غري قادر على  اأن  هذه مل ت�شتطع 
الق�شة وهو  ن�شيانها! وتنتهي  قادر على  قادر على مالقاة حمبوبته، غري  التوقف عن احلب، غري 

يفكر يف م�شري حبه املجهول.
الأمريكي  العلمي  اخليال  لكاتب  اأخرى  برواية  ما  حد  اإىل  �شبيهة  بحق،  حزينة  ق�شة  كانت 
الرو�شي/ اإ�شحاق اأزميوف. الذي كتب بعد ذلك يف 1976 رواية )رجل امِلئَتي عام( وفيه يحكي 
عن اإن�شان اآيل لديه حلم واحد فقط: اأن يتحول اإىل اإن�شان! ويخترب يف حياته الطويلة الإح�شا�س 

بامل�شاعر الإن�شانية.
الرجل  اإىل  حقيقًيا،  �شبًيا  ت�شبح  اأن  تريد  التي  اخل�شبية  الدمية  )بينوكيو(  اأول  من  وهكذا، 
اإحدى  تتعلق  ما  اأنه دائًما  له قلب. جند  اأن يكون  يتمنى  الذي  اأوز(  الق�شديري يف ق�شة )�شاحر 
ب�شًرا  لي�شبح  يحّن  الذي  امليكانيكي  الكائن  واحدة:  رومان�شية  بفكرة  والأدب  الفن  مو�شوعات 
اأن  يريد  بل  اأ�شالك ومعادن،  باأن يكون جمرد  قناعته  الإن�شانية، وعدم  امل�شاعر  ويجّرب كل هذه 

يبكي وي�شحك ويحب ويخاف وينت�شي. 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



139

النظرّيات  اأ�شعافها وهم يحاولون و�شع  الطب  اأ�شاب علماء  الأدباء  تلك احلرية لدى هوؤلء 
ل�شرح املكان الذي )ي�شعر( يف الإن�شان، ما مكان ال�شحك اأو احلزن اأو احلب اأو اخلوف؟ و�شعوا 
بالفعل )ت�شّورات( مقبولة لكنها ما زالت غري موؤكدة بعد. ويف حالة تاأكدنا من الع�شو امل�شوؤول 

عن هذا ال�شعور اأو ذاك، ف�شيبقى لدينا اللغز الأكرب: كيف تتم ا�شتثارته؟!


يعتقد العلماء اأن العواطف تتم معاجلتها يف )اجلهاز احلويّف( للدماغ، ماذا �شوف يحدث اإذن 
اأنه يعالج التفكري )الق�شرة  لو مت ف�شل هذا اجلزء الذي يعالج امل�شاعر عن اجلزء الذي يعتقدون 
الدماغية(؟ النتيجة ل بد من اأن تكون قدرة اأكرب على التفكري ال�شليم والقرارات ال�شديدة، فجميعنا 

يعلم اأن العواطف هي �شم القرارات ال�شائبة. األي�س كذلك؟!
لكن احلقيقة اأنه نعم، لي�س الأمر كذلك! فبح�شب درا�شات عامل الأع�شاب الدكتور )اأنتونيو 
معاجلة  دماغية عّطلت  اإ�شابات  عانوا من  الذين  اأن هوؤلء  اأيوا،  الطب جامعة  كلية  داما�شيو( من 
�شاروا  توجههم  عواطف  دون  ومن  القرارات!  اأب�شط  اتخاذ  عند  �شلل  لديهم  اأ�شبح  العواطف 
اتخاذ  العجز عن  اإىل  النهاية  اأو ذاك، مما يقودهم يف  القرار  نهاية حول هذا  اإىل ما ل  يتناق�شون 
اأي قرار، وقد اأم�شى اأحد مر�شى دكتور )داما�شيو( نحو ن�شف �شاعة وهو يحاول حتديد موعد 

مقابلته التالية.
عندما نذهب اإىل الت�شوق فاإننا نتخذ ل �شعوريًا اآلف الأحكام القيمية حول كل �شيء نراه: هذا 
غال جًدا، هذا ملون جًدا، هذا جيد، ذاك �شخيف.. اإلخ. بدون القدرة على معاجلة العواطف، 
مثل احلمار  متاًما  ذاتها!  القيمة  لها  الأ�شياء بدت  اإن كل  اإذ  املر�شى كابو�س،  فالت�شوق عند هوؤلء 

الذي مات جوًعا بني حزمتي ق�س لأنه عجز عن اأن يقرر اأي واحدة منهما �شوف ياأكل!
لقد تبني اأننا كي ل ن�شبح مثل احلمار امليت بني كومتي الق�س، فاإننا نحتاج اإىل العاطفة وامل�شاعر 
ويتخذ  املتعار�شة،  تفكرينا  دارات  بني  يوازن  الذي  العام  املدير  دور  تلعب  التي  تلك  الب�شرية، 

قراراتنا احلياتية املختلفة.
رمبا بع�س النا�س ممن يحبون اأن يتمتعوا مبظهر )العاقلني( اأو )املنطقيني( هم �شبب تلك ال�شمعة 
ال�شيئة التي تتمتع بها كلمة )العاطفة(. مثل بع�س علماء البيولوجيا الذين اأ�شروا على اأن العواطف 
فاجاأهم  حني  بحق  كبرية  �شدمتهم  كانت  التطور،  عملية  من  ناجتة  ثانوية  )نفايات(  هي  الب�شرية 
الفيزيائيون باأنه من امل�شتحيل اأن يقوموا ب�شنع ذكاء ا�شطناعي ناجح قادر على البقاء من دون اأن 
يحاولوا بطريقة ما اأن ي�شيفوا اإليه عاطفة اخلوف من نفاذ �شحن البطارية مثاًل اأو عاطفة الرغبة يف 

النجاح والتطلع اإىل امل�شتقبل ل�شنع غر�س لنف�شه وخطة ناجحة حلياته.

ب للنشر والتوزيع
كت
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هذه امل�شاعر لي�شت �شيًئا ماديًا بالتاأكيد، رمبا هي اأقرب للغز فل�شفي اأتى من نف�س العامل الذي 
ْمِر 

َ
وُح ِمْن أ ِل الرُّ

ُ
وِح ق ونََك َعِن الرُّ

ُ
ل
َ
اأتى منه اللغز الأكرب: الروح! فيقول اهلل ▐: ﴿َويَْسأ

﴾ )اإلرساء 85(. 
ً

لِيل
َ
 ق

َّ
ِم إِل

ْ
ِعل

ْ
وتِيُتْم ِمَن ال

ُ
َربِّ َوَما أ

لذلك اعترب القراآن هذا ال�شحك والبكاء مظهًرا من مظاهر القدرة الإلهية! كما يقول هلالج لج: 
بَْكى﴾ )النجم 43(. واعترب �شعورك بالطمئنان والراحة واحلنني يف بيتك نعمًة 

َ
ْضَحَك وَأ

َ
نَُّه ُهَو أ

َ
﴿وَأ

تقول  املكان! كما  بهذا  الدافئ وربطه لك  ال�شعور  الذي خلق لك هذا   ▐ اهلل  نعم  من 
ًنا﴾ )النحل 80(.

َ
ُكْم ِمْن ُبُيوتُِكْم َسك

َ
الآية: ﴿َواهلل َجَعَل ل



غري اأن ما ياأخذ ن�شيب الأ�شد من تلك الألغاز هو لغز �شعور احلب نف�شه! احلب �شيء حمرّي 
العلماء التجريبيني، رمبا فقط يفهمه الأدباء وال�شعراء ولكن ل يقدر على فك  وغري مفهوم لكل 

األغاز �شفراته علماء الطب اأو الفيزياء اأبًدا!
احلب يعني القدرة على الت�شحية ب�شعادة، وال�شعور بالألفة والرتباط، وال�شعور باأن بو�شلة 
قلبك تتجه اإىل مكان ما رغًما عن اأنفك! احلب يعني اأن ينطبع اإن�شان اإىل الأبد يف البطانة الداخلية 
لذاتك. يعني اأن تتالقى نغمتك الروحّية مبعجزة غري مفهومة مع نغمة اأخرى ذات تردد خمتلف 

متاًما عنك وبرغم ذلك تت�شكالن من جديد لبع�شكما البع�س!
اآخر غري اهلل( ت�شرح فيه جتربتها مع احلب الذي هزم  كتبت )جينيفر فولويلر( كتابها: )�شيء 
الإحلاد واأعادها اإىل الإميان باهلل! فقد ن�شاأت يف عائلة ل دينية، وان�شبغ تفكريها باملادية، ولكنها ما 
لبثت اأن اأجنبت طفلها الأول، فاأخذت تنظر اإليه وتقول: »ما هذا الر�شيع؟ من زاوية مادية اإحلادية 
بحتة هو جمموعة من التفاعالت الكيميائية املتطورة ب�شورة ع�شوائية، واإذا كان الأمر كذلك فكل 

احلب الذي اأ�شعر به جتاهه لي�س اإل تفاعالت كيميائية يف دماغي«.
ثم نظرت اإىل طفلها، وقالت: »لي�س الأمر كذلك! لي�س الأمر كذلك!«



من اأين اأتى احلب؟ لي�س من املادية بالتاأكيد!
احل�شارة املادية يف اأمثل �شورها )الطوبيا( ل تعرتف باحلب، فحمل الأطفال ل عالقة له بالعاطفة 
الع�شرين والأربعني يف  الن�شاء بني �شن  اأفالطون مثاًل: »يجب و�شع  الأبوين، يف جمهورية  بني 
غرف خا�شة مع رجال بني �شن خم�س وع�شرين وخم�س وخم�شني. والأطفال الذين يولدون نتيجة 
بالعالقات اجلن�شية للن�شاء الالئي يقل  لذلك ينبغي تربيتهم وتعليمهم يف معاهد الدولة. وي�شمح 
عمرهن عن ع�شرين �شنة والرجال الذين يزيد عمرهم عن خم�شني �شنة، ولكن نتيجة هذا احلب 

ب للنشر والتوزيع
كت
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الأ�شرية  فاحلياة  تركه حتى ميوت جوًعا.  فيجب  العالقة،  ُوِلَد طفل من هذه  واإذا  اإزالتها.  يجب 
واحلب الأ�شري ل بد من اإزالتهما«!!

التفكري املادي الطوباوي من املنطقي اأن يرف�س احلب، لأنه عالقة �شخ�شية ل اجتماعية، ويذكرنا 
رف�س  ال�شباب  تعليم  كان  ال�شني  يف  الثقافية  الثورة  اأهداف  اأحد  باأن  بيجوفيت�س(  عزت  )علي 
احلب، باعتباره )اجتاًها برجوازيًا(. احلب الوحيد امل�شموح به كان حب الدولة، حب ال�شرتاكية، 
حب ماوت�شي توجن! وكانت كتب الأدب الرومان�شي ممنوعة يف حكمه، وبعد موته وقف النا�س يف 

طوابري باملئات ل�شراء )اآنا كارنينا(!
من  »�شي�شبح  فيقول:  بو�شوح،  امل�شاألة  )اإجنلز(  امللحد  ال�شيوعي  الفيل�شوف  لنا  يلّخ�س 
الوا�شح اأنه لكي يتم حترير الن�شاء ل بد من حتقيق ال�شرط الأول لذلك وهو اإدخال جميع الن�شاء 
يف الن�شاط العام، وهذا يعني اإلغاء الأ�شرة املنعزلة«. ويرى )مارك�س( اأن الق�شاء على الأ�شرة هو 
فقط ما �شيحّول الإن�شان اإىل كائن اجتماعي بكليته، وتقول النا�شطة الن�شوية )�شيمون دي بوفوار(: 

»�شتظل املراأة ُم�شتعَبدة حتى يتم الق�شاء على خرافة الأ�شرة وخرافة الأمومة والغريزة الأبوية«.
بالن�شبة لهم فاحلب هو �شم، جمرد ناجت ثانوي ع�شوائي غري مرغوب فيه من التطور الدارويني 
اأداة اأخرى لذلك، وهي الدولة.  كي يدفعنا اإىل التكاتف مًعا حلماية الن�شل. لذلك اخرتعوا هم 
واأنِت  املنوية،  احليوانات  لإنتاج  اآلة  كاإن�شان ذكر جمرد  اأنت  لتحميه،  ن�شلك  تاأخذ  �شوف  الدولة 
كاإن�شانة اأنثى جمرد اإناء طهي لنمو الأطفال بداخله. العملية كلها عملية اإنتاج واإعادة اإنتاج والتي ل 
يعرف امل�شار املادي غريهما كما اأكد )اإجنلز(. ويف النهاية يجب عليك األ تن�شغل ب�شيء اإل بالعمل 
باملزيد من اجلن�س اخلايل من  اأجل الدولة وم�شري الربوليتاريا. ومرحب دائًما بك لأن حتظى  من 

احلب لتنجب لنا املزيد من العمال!
ل يوجد مكان للحب، للوفاء، للمودة، اأو لل�شكينة يف جمتمع اإن�شاين ينكر وجود اهلل!

ْو 
َ
ل وبِِهْم 

ُ
ل
ُ
ق َبْيَ  َف 

َّ
ل
َ
﴿وَأ الإلهية:  القدرة  خ�شائ�س  من  ي�شة  خ�شّ احلب  القراآن  اعترب  لذلك 

َف بَيَْنُهْم﴾ )األنفال 63(. واعتربه آية 
َّ
ل
َ
ِكنَّ اهلل أ

َ
وبِِهْم َول

ُ
ل
ُ
ْفَت َبْيَ ق

َّ
ل
َ
ْرِض َجِيًعا َما أ

َ ْ
ْنَفْقَت َما ِف ال

َ
أ

ةً  َمَودَّ بَيَْنُكْم  َْها وََجَعَل  إِلَ ُنوا 
ُ
لِتَْسك ْزَواًجا 

َ
أ ْنُفِسُكْم 

َ
أ ِمْن  ُكْم 

َ
ل َق 

َ
َخل ْن 

َ
أ آيَاتِِه  من آياته: ﴿َوِمْن 

بها عىل  يمتّن  نعمه  نعمة جليلة من  )الروم 21(. واعتربه  ُروَن﴾ 
َّ
َيَتَفك لَِقْوٍم  يَاٍت 

َ
ل َذلَِك  ِف  إِنَّ  َورَْحًَة 

َْها﴾ )األعراف 189(. َقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة وََجَعَل ِمْنَها َزوَْجَها لِيَْسُكَن إِلَ
َ
ِي َخل

َّ
عباده: ﴿ُهَو ال



اأتريد اإقناعي اأنه ل يتملكك الإح�شا�س باهلل حني يخالط قلبك اأحد هذه امل�شاعر؟!
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15
                  الجمال

 “علّي.اأن.اأعرتف.اأن.الطبيعة.تبدو.يل.اأحياًنا.اأجمل.مما.ينبغي.لها.اأن.تكون ”

امللحد/.�ستيفن.واينبج

كان )األبري كامو( يقول: »يف قلب كل جمال يكمن �شي ء ل ب�شري«. ومل يكن داروين موؤمًنا 
بوجود اهلل، ولذلك كان اجلمال بالن�شبة اإليه مع�شلة حقيقة.

النتخاب  طريق  عن  وتطورها  احلية  الكائنات  اأنواع  ن�شاأة  بتف�شري  اخلا�شة  نظريته  طّور  حني 
الطبيعي، اأدرك وقتها اأن النتخاب الطبيعي ل ميكنه اأن يف�شر وجود اجلمال. لذلك وبعد �شنة من 
ن�شره لكتابه ال�شهري )اأ�شل الأنواع(، اأر�شل بر�شالة اإىل �شديقه عامل النبات الأمريكي )اأ�شا جراي( 

يقول له فيها: »منظر ري�س ذيل الطاوو�س يجعلني اأ�شعر بال�شقم كلما اأمعنت النظر فيه«!
ولكن داروين طّور بعد ذلك نظرية اأخرى ون�شرها يف كتاب )اأ�شل الإن�شان( يف 1871 ذكر 
فيها باأن ال�شطفاء اجلن�شي هو �شبب )الإبقاء( على اجلمال. مبعنى اأن جمال ري�س ذيل الطاوو�س 

�شببه هو اأن الأنثى تختار الذكر الأجمل للتزاوج. 
)ماريكو  يراأ�شهم  العلماء  من  جمموعة  يد  على  اليابان  يف  اإجراوؤه  مت  بحًثا  هناك  اأن  امل�شكلة 
تكها�شي( من جامعة طوكيو، ومت ن�شره يف 2008، اأثبتوا فيه بعد درا�شات متاأنية على مدار �شبع 

�شنوات اأن اأنثى الطاوو�س ل تبايل اإطالًقا بجمال الذكور عند التزاوج!
اأن  اأنها حتاول  وامل�شكلة الأكرب من ذلك اأن هذه املحاولة الداروينية لتف�شري اجلمال، ل تّدعي 
تف�شرًيا  تقدم  اأنها مل  بقائه فقط. دعك من  لتف�شري  واإمنا حماولة )فا�شلة(  تف�شر )ظهور( اجلمال، 
لوجود حا�شة تذوق اجلمال عند هذه احليوانات العجماء، ول لغلبة احل�س اجلمايل عندهم على 
�شرورة التمويه )كاموفالج(، والذي يهدد الفرد اجلميل و�شط القبيلة ب�شهولة اكت�شافه واقتنا�شه 

من احليوانات ال�شيادة.


ب للنشر والتوزيع
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مظهر اآخر من مظاهر اجلمال والذي ل ميكن تف�شريه يكمن يف اأناقة الكون Elegancy ونظامه، 
مما يجعل الريا�شيات - والتي تر�شم قواعده بالأرقام واملعادلت - ت�شتهر باجلمال، برغم اأنه اأ�شهر 

العلوم املجّردة البحتة.
حتى يقول الفيل�شوف وعامل الريا�شيات ال�شهري )برتراند را�شل(: »الريا�شيات ل متلك بحق 
ا اأق�شى اجلمال«. ويقول عامل الريا�شيات الإجنليزي )جودفري هاردي(:  احلقيقة فقط، واإمنا اأي�شً
اأول  اجلمال هو  اإن  وال�شعراء،  الر�شامني  كاأمناط  الريا�شيات جميلة  علماء  اأمناط  تكون  اأن  »يجب 
الفرن�شي  الريا�شيات  عامل  واأما  القبيحة«.  للريا�شيات  العامل  يف  دائم  حمل  يوجد  ل  اختبار، 
)هرني بوانكري(: »الإح�شا�س بجمال الريا�شيات وبتنا�شق الأرقام والأ�شكال وبالأناقة الهند�شية، 

يعرتف به كل علماء الريا�شيات الأ�شليني«.
عن  بعيًدا  ن�شاأت  علمية  نظرية  من  »لي�شت  باأنه  م�شتجري(  )اأحمد  امل�شري  البيولوجي  يذكرنا 
اعتبارات اجلمال«. لذلك يقول اآين�شتاين: »النظريات الفيزيائية الوحيدة التي نحن على ا�شتعداد 
لقبولها هي اجلميلة منها«. وهذا �شبيه باإقرار �شتيفن هوكنج يف كتاب الت�شميم العظيم اأن النموذج 

املقبول لتف�شري ظاهرة ما ل بد من اأن يكون اأنيًقا.
لذلك ما زلنا نت�شاءل: ملاذا هناك جمال؟!



الع�شافري على  نومك على �شوت رديء مثري لال�شمئزاز، هو �شوت  لو �شحْوَت من  تخّيل 
ال�شجرة القريبة من نافذة غرفتك! تخيل لو قمت وفتحت النافذة ثم وجدت ملم�س الهواء على 
ب�شرتك مقزًزا وغري مريح على الإطالق! تخيل لو نظرت اإىل ال�شماء فوجدت لونها )فو�شيا(! ثم 
نظرت اإىل الأ�شجار فوجدت لونها اأ�شود! تخيل لو اأ�شاًل ل توجد األوان، وكل �شيء درجة من 
درجات الرمادي! تخيل لو اأن كل الب�شر ي�شبهون القردة، اأو اأن كل احليوانات ت�شبه الفاأر! تخيل 
لو كان اأنفك حتت اإبطك! اأو كانت عيناك فوق �شّرتك! تخيل لو كل ما تاأكله له طعم واحد، يبقيك 
على قيد احلياة ولكن له طعم الطني! تخيل لو كل امل�شروبات ال�شاخنة بطعم زيت اخلْرَوع، اأو اأن 

كل الأزهار لها رائحة ال�شمك!
تخيل لو كانت احلياة بدون جمال؟ هل ت�شتقيم؟ بالطبع ت�شتقيم! كل �شيء �شيكون يف مو�شعه، 
كل احلياة املادية �شت�شتمر كما هي، كل احلياة �شتم�شي ولن يعطلها �شيء. ملاذا مل يحدث ذلك اإذن؟ 

مل يحدث ذلك لأن اهلل جميل. هذا هو التف�شري فعاًل. وهذا هو التف�شري الوحيد. 

ب للنشر والتوزيع
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ُكْم 
َ
لذلك جتد اأن القراآن يحدثنا عن مظاهر هذا اجلمال! �شواء كان جمال احليوانات: ﴿َول

نْبَْتَنا فِيَها ِمْن 
َ
فِيَها َجَاٌل ِحَي تُِريُوَن وَِحَي تَْسَُحوَن﴾ )النحل 6(. اأو جمال النباتات والأ�شجار: ﴿وَأ

نَْزَل 
َ
ْرَض وَأ

َ ْ
َماَواِت َوال َق السَّ

َ
ْن َخل مَّ

َ
ُكِّ َزْوٍج بَِهيٍج﴾ )ق 7(. اأو جمال احلدائق امللتّفة واملتنّزهات: ﴿أ

ْن تُنْبُِتوا َشَجَرَها﴾ )النمل 60(. اأو 
َ
ُكْم أ

َ
نْبَْتَنا بِِه َحَدائَِق َذاَت َبْهَجٍة َما َكَن ل

َ
أ
َ
َماءِ َماًء ف ُكْم ِمَن السَّ

َ
ل

ُروٍج﴾ )ق 6(. 
ُ
َها ِمْن ف

َ
ْيَف بَنَْيَناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما ل

َ
ُهْم ك

َ
ْوق

َ
َماءِ ف  السَّ

َ
ْم َيْنُظُروا إِل

َ
ل
َ
ف
َ
جمال ال�شماء: ﴿أ

ْخرَْجَنا بِِه َثَمَراٍت ُمَْتلًِفا 
َ
أ
َ
َماءِ َماًء ف نَْزَل ِمَن السَّ

َ
نَّ اهلل أ

َ
ْم تََر أ

َ
ل
َ
اأو جمال اختالف الألوان وبهجتها: ﴿أ

ْنَعاِم 
َ ْ
َوابِّ َوال َواُنَها َوَغَرابِيُب ُسوٌد ۞ َوِمَن الَّاِس َوالَّ

ْ
ل
َ
َباِل ُجَدٌد بِيٌض وَُحٌْر ُمَْتلٌِف أ ِ

ْ
َواُنَها َوِمَن ال

ْ
ل
َ
أ

ْم 
ُ
ْحَسَن ُصَوَرك

َ
أ
َ
ْم ف

ُ
َرك َذلَِك﴾ )فاطر 27 -28(. اأو جمال الإن�شان نف�شه و�شورته: ﴿َوَصوَّ

َ
َوانُُه ك

ْ
ل
َ
ُمَْتلٌِف أ

َمِصرُي﴾ )التغابن 3(. 
ْ
ِْه ال َوإِلَ

الأعجب من هذا اجلمال هو اإح�شا�شك به! ملاذا ت�شعر بجمال اختالف الألوان يف اأزهار الربيع 
بينما تتقزز من نف�س الختالف اللوين يف مقلب القمامة؟! اإنه جهاز ال�شتقبال الإن�شاين امل�شبوط 
َماءِ  َنا ِف السَّ

ْ
َقْد َجَعل

َ
على كيفية فهم اجلمال وال�شعور به! كما يحدثنا القراآن فيقول هلالج لج: ﴿َول

ْوُنَها تَُسُّ الَّاِظِريَن﴾ 
َ
اقٌِع ل

َ
اَل إِنَُّه َيُقوُل إِنََّها َبَقَرٌة َصْفَراُء ف

َ
بُُروًجا َوَزيَّنَّاَها لِلنَّاِظِريَن﴾ )احلجر 16(. ﴿ق

)البقرة 69(.



ملاذا عليك اأن توؤمن بوجود اإله؟؟ اأعطني تف�شرًيا غريه لوجود اجلمال يف احلياة اإذن! 
اأعطني تف�شرًيا لكيفية وجوده، والأهم من ذلك: ملاذا ُوِجَد من البداية؟!

ب للنشر والتوزيع
كت
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16
                 طاعة الوجود

 “حم�س.وجود.قوانني.ميكن.فح�سها.هو.
من.املعجزات،.هذا.اأمر.غري.مفهوم.البتة” 
الفيزيائي/.ريت�سارد.فاينمان

باإخراج كتاب يف 2009  قام  اأمريكي ظريف وفيزيائي �شاب،   )راندال مونرو( هو �شخ�س 
الأ�شئلة  عن  بحت  علمي  ب�شكل  الإجابة  يحاول  املتعة  فائق  الكتاب  هذا  يف  لو؟(  )ماذا  عنوانه: 
العبثية )املتخّلفة( التي قد تراود اأذهاننا! ا�شتقبل اأ�شئلة النا�س فعاًل على بريده الإلكرتوين، وبداأ 

يف الإجابة عنها ب�شكل دقيق.
 DNA اختفى  لو  الهواء؟!  يف  منطلقة  ر�شا�شة  الربق  �شرب  لو  �شيحدث  ماذا  مثل:  اأ�شئلة 
هيليوم  اأنبوبة  لو قفزت من طائرة ومعي  �شيم�شي حتى ميوت؟!  الوقت  �شخ�س فجاأة، كم من 
وبالون لنفخه، من اأي ارتفاع علي اأن اأ�شقط حتى يت�شنى للهيليوم نفخ البالون ب�شكل كاٍف كي 
اأهبط ب�شالم؟! ومن اأي ارتفاع علّي اأن األقي بقطعة حلم حتى تهبط اإلأى الأر�س مطهّوة من حرارة 
اأطول  هو  وما  لنيويورك؟!  لندن  من  لبناء ج�شر  التي حتتاجها  الليجو  مكعبات  كم  الحتكاك؟! 
غروب لل�شم�س ميكنك م�شاهدته يف حالة قيادتك على الطريق باللتزام بحدود ال�شرعة القانونية؟! 
هذا  يكون  اأن  احتمالية  هي  ما  اهلل(،  )يرحمكم  وقلت:  ع�شوائي  تليفون  برقم  ات�شلت  لو  وماذا 

ال�شخ�س بالفعل كان قد عط�س للتو؟
كان راندال ينطلق بعدها يف و�شع القوانني والأرقام واملعادلت والر�شوم التو�شيحية، لي�شل 

يف النهاية لإجابة كل �شوؤال ب�شكل حا�شم. 
الدرجة  اأو�شلهم لهذه  الذي  الب�شر  بالنبهار. منبهر بخيال  ينتابني �شعور  الكتاب كان  طوال 
من الغباء! ومنبهر برباعة الكاتب الذي كتب هذا الكتاب يف وقت فراغه اأثناء درا�شته، بدًل من 
اأن ين�شغل مبحاولة حتطيم الن�شبية كاأي طالب اآخر يف بالدنا يحرتم نف�شه. ومنبهر بالعلم التجريبي 

ب للنشر والتوزيع
كت
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اخلربة  من  مبزيج  لك  ينظر  اخلم�شينيات  اأواخر  يف  اأر�شيف  كموظف  ويبدو  الكثري  يعرف  الذي 
وامللل من فوق نظارة القراءة. ومنبهر قبل ذلك كله باأناقة الكون نف�شه!

اأن  زمانه-  يف  اإن�شان  اأذكى  البع�س  يعده  كان  -والذي  فاينمان(  )ريت�شارد  ذلك لحظ  قبل 
�شيطرة الكهروديناميكا الكمية على العامل الطبيعي قد بلغت من الدقة مبلًغا مبهًرا، حيث با�شتخدام 
النظرية ميكن قيا�س امل�شافة بني )نيويورك( و)لو�س اأجنلو�س( فال يختلف الناجت عن امل�شافة املُقا�شة 
بالتجربة الواقعية اإل مقدار عر�س �شعرة اآدمي! النظرية الن�شبية العامة لآين�شتاين بلغت دقة مماثلة مما 

اأدخل التح�شينات والتعديالت على نظام حتديد املواقع GPS ليعمل بدقة تثري الغرابة.
نف�س  حتكمه  ملاذا  العمالق؟!  الكون  هذا  اأركان  من  ركن  كل  يف  �شائدة  اأحكام  توجد  ملاذا 
القوانني؟! ملاذا ي�شتطيع طالب جامعي اأن يح�شب م�شري ر�شا�شة منطلقة من م�شد�س )ت�شعة مللي( 
حني ت�شربها �شاعقة برق؟ ملاذا يت�شرف الربق اأ�شاًل يف كل مرة بنف�س �شرعته ونف�س طاقته املعلومة؟ 
ملاذا ميكننا ح�شاب الرقم الدقيق لقوة اجلاذبّية ال�شم�شّية اأو حجم الأر�س اأو املقدار الدقيق لثابت 
)بالنك(؟! ملاذا نعرف اأن �شرعة ال�شوء ت�شاوي متاًما: 299792458 مرت يف الثانية، واأن ن�شبة كتلة 
الربوتون اإىل كتلة الإلكرتون يف الذرة ت�شاوي متاًما: 1836،15؟! ملاذا ل جتروؤ اأي واحدة من قوى 
الطبيعة على خمالفة القانون الثابت املوجود يف كتاب فيزياء مهرتئ يف حقيبة طالب نحيل ذاهب 

ملدر�شته على ظهر )توكتوك(؟
اإنها نف�س الده�شة التي اأ�شابت )اآين�شتاين( حني قال اأن اأكرث ما اأده�شه يف الكون اأنه مفهوم! اإنها 
نف�س الأناقة الكونية التي خلبت لُب )�شتيفن هوكنج( فال يكف عن احلديث عنها ب�شوته املعدين 
اإنها نف�س امل�شاعر التي وقعت يف قلب )كارل �شاجان( ملا انطلق يكتب الكتب  ونظرته املرتددة. 

والوثائقيات ليعّرف النا�س على عظمة الكون ويربر ذلك باأنه قد وقع يف احلب!
اإتقاٌن كامل من ُموجد هذا العامل يف اإ�شباغ قوانينه، واإقرار �شيادتها، واإحكام فاعليتها يف خلقه! 
اإتقاٌن يف )تقعيد( كل حركات الطبيعة، وو�شع احلدود املُلِزمة لكل قواها فال تقدر على خمالفة 

�شيدها! حني نرى الفيزياء �شاهدًة على طاعة كل الوجود!


ل يجب عليك اأن تكون مثل راندال ول فاينمان كي تدرك �شيادة القوانني يف الكون! ميكنك 
اأن تلم�س ذلك بنف�شك يف الواقع حني ت�شطر اإىل تغيري اأ�شلوب حياتك بالكامل مع بداية كل �شيف 
اأو �شتاء، بعد اأن تكون قد تعودت عليه اأخرًيا! حني يتغري املناخ فت�شطر اإىل اأن تغري موعد نومك، 
وراء  املعلقة  واملالب�س  فرا�شك،  اإىل  ت�شحبها  التي  والفاكهة  املف�شل،  وم�شروبك  وا�شتيقاظك، 

الباب، وعدد املرات التي ت�شطر فيها لزيارة )حّمام( بيتكم!

ب للنشر والتوزيع
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ما يثري الإعجاب حًقا اأن كل هذه التغريات التي ي�شطر كل منا اإىل �شنعها بحياته كانت نتاج 
تغري زاوية ميل اأ�شعة ال�شم�س على اأحد ن�شفي الكرة الأر�شية! فقط زاوية امليل ت�شنع بنا كل هذا! 
قانون واحد ب�شيط �شغري اأودعه اهلل ▐ الكون وقت خلقه. ولكنه يتحكم يف كل �شيء 

يتعلق بك وعّما اإن كانت رائحة املاجنو �شتنبعث من اأ�شابعك م�شاًء اأم رائحة الربتقال.
عندما ت�شمع عن الراكب امل�شكني الذي غرقت به �شفينته يف عر�س البحر فمات من الظماأ على 
قطعة خ�شب طافية، فتذّكر مدى قوة قانون م�شاك�س �شغري كقانون الذوبان والذي جعل ماليني 
الأمتار املكعبة حوله من مياه البحر الذائب فيه امللح غري �شاحلة لإرواء عط�س من يحتاج اإىل كوب 
واحد! عندما ترى ممثلة كانت تخلب لب الرجال، وقد بلغت من العمر املئتني من ال�شنني وقد �شار 
وجهها يخيف �شغار ال�شن وكبار ال�شن ومتو�شطي ال�شن، فتذّكر حينها مدى فاعلية وثبات قانون 

ال�شيخوخة الذي �شّنه اهلل تعاىل يف خلقه.
على  ته�شمه  بعد  اجلديد  )الآيفون(  هاتفك  يف  املت�شفية  اجلاذبية  قانون  ب�شمة  تلحظ  اأن  حاول 
يف  لتوه  ت�شبب  اأن  بعد  الذاتي  الق�شور  قانون  وجه  على  ال�شريرة  النظرات  تلحظ  اأو  الأر�س. 
قتل �شاب ن�شي اأن يربط حزام اأمانه. اأو تلحظ روعة قانون الغليان يف كوب ال�شاي املمتع وقت 

الع�شاري.
كان اأعمق دافع فكري عند اآين�شتاين هو معرفة ما اإذا كان هلل اختيار يف خلق الكون بالطريقة 
التي هو عليها اأم ل؟ كان يت�شاءل هل هذه القوانني ال�شائدة حتمية اأم اأنها واقعة حتت م�شيئته! مثلما 
كان يقول: »يدرك كل اإن�شان يهتم بالعلم بطريقة جادة اأنه قوانني الطبيعة تعك�س وجود روح كلية 

اأ�شمى كثرًيا من الإن�شان«.
�شاأل عامِل الكونيات )جول برماك( غرميَه الفيزيائي )نيل توروك(: »ما الذي يجعل الإلكرتونات 
»قوانني  اأن:  ديفيز(  )يول  ويذكرنا  ال�شوؤال!  من  )توروك(  فُدِه�َس  القوانني؟«  اتباع  يف  ت�شتمر 
الطبيعة تبدو نف�شها نتيجة لت�شميم غاية يف الإبداع«. بينما عرّب )�شتيفن واينربج( امللحد يف كتابه 
للعامل لأننا: »�شوف نظل  اأن يكون لدينا �شورة متكاملة ومر�شية  ياأ�شه من  )كون م�شمم؟( عن 

ن�شاأل دائًما: ملاذا؟ ملاذا هذه النظرية ولي�شت نظرية اأخرى؟!« .
يتفق الفيزيائيون -امللحدون منهم قبل املوؤمنني- على اأن قوانني الطبيعة هي التي جتعل الكون 
على ما هو عليه، واأنها )ثابتة( ل تتغري، )مطلقة( غري ن�شبية، )�شابقة( على الزمان واملكان، غري 
مادية، غري جم�شمة. لذلك يقول الفيزيائي )جريالد �شرويدر(: »قد يبدو هذا الو�شف الآن ماألوًفا! 
قريب جًدا من املفهوم الكتابي هلل! لي�س بج�شم، خارج الزمان، قادر على خلق الكون«!! يخلعون 
على قوانني الطبيعة نف�س ال�شفات التي ملا نذكرها على اهلل عز وجل ي�شخرون منا لأننا بزعمهم: 

نفرت�س �شيًئا معقًدا ل دليل عليه.
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�شيء يف  تف�شري كل  قادرة على  اأنها  )اإم(  النظرية  امللحد عن  )�شتيفن هوكنج(  مثلما حتدث 
اأحد ال�شحفيني الربيطانيني على هذا،  الفاتنة، فيعلق  القدرات  الكثري من  الكون، وي�شفي عليها 
ويقول: »ت�شتدعي النظرية )اإم( �شيًئا مغايًرا: حمرًكا اأول، موجًدا، قوة خالقة... لي�س بالإمكان 
كل  تت�شمن  ذلك  مع  وهي  مفهوم،  ريا�شي  بتوقع  اأو  اآلت  با�شتعمال  القوة  هذه  على  التعرف 
)�شر(  وهي  الكلية(،  و)القدرة  الكلي(،  و)العلم  الكلي(،  )احل�شور  متلك  هي  الحتمالت. 

عظيم. األ يذكركم ذلك باأحد؟!«


طاعة الوجود هذه قد نبهنا اإليها القراآن ونبهنا على مدى دللتها على وجود اإله حاكم يخاف 
منه اجلميع ول يجروؤون على خمالفته. بالأحرى هم ل ي�شتطيعون خمالفته، فطاعته هي ال�شيء 
َماَواِت  َم َمْن ِف السَّ

َ
ْسل

َ
ُ أ

َ
َفَغرْيَ ِديِن اهلل َيْبُغوَن َول

َ
الوحيد الذي يجيدون فعله! كما قال هلالج لج: ﴿أ

تَِيا 
ْ
ْرِض اِئ

َ ْ
َها َولِل

َ
َماءِ َوِهَ ُدَخاٌن َفَقاَل ل  السَّ

َ
ْرًها﴾ )آل عمران 83(. ﴿ُثمَّ اْسَتَوى إِل

َ
ْرِض َطْوًع َوك

َ ْ
َوال

تَيَْنا َطائِِعَي﴾ )فصلت 11(.
َ
َا أ

َ
ال

َ
ْرًها ق

َ
ْو ك

َ
َطْوًع أ

هو  القوانني  هذه  من  قانون  كل  عليها،  الكون   ▐ اهلل  خلق  التي  ال�شفرة  هي  هذه 
مظهر لقّيومية اهلل ▐ خللقه وقهره فوقهم ورعايته لهم. لذلك يحدثنا القراآن عن اأفعال 

اهلل ▐ والتي تعّرفنا على )جزء( من الأ�شباب الكامنة وراءها من خالل هذه القوانني!
 الرَّْحَُن إِنَُّه 

َّ
ُهنَّ إِل

ُ
اٍت َويَْقبِْضَن َما ُيْمِسك

َّ
ُهْم َصاف

َ
ْوق

َ
رْيِ ف

 الطَّ
َ

ْم يََرْوا إِل
َ
َول

َ
ميكننا اأن نقراأ الآية: ﴿أ

ٍء بَِصرٌي﴾ )امللك 19(. فنفكر يف قوانني احلركة امليكانيكية والق�شور الذاتي التي و�شفها  بُِكلِّ َشْ
نيوتن والتي �شّنها اهلل ▐ وجعلت هذا الطائر ل يقع على الأر�س حني يقب�س جناحيه! 
خالل  من  لنا  اهلل  حفظ  يف  فنفكر   .)22 )يونس  َْحِر﴾  َوالْ َبِّ 

ْ
ال ِف  ُُكْم  يَُسريِّ ِي 

َّ
ال ﴿ُهَو  الآية:  ونقراأ 

قانوين اجلاذبّية والطفو وغريهما.


حتى يف غري القوانني الفيزيائية ميكننا اأن نلحظ ال�شيطرة الربوبّية على كل �شيء يف الكون من 
حولنا. هذا الكون الذي يخربنا القراآن اأنه �شي�شري اإىل الزوال الفوري يف اللحظة التي مينع اهلل عنا 
َا 

َ
ِئْ َزال

َ
 َول

َ
ْن تَُزول

َ
ْرَض أ

َ ْ
َماَواِت َوال فيها قّيوميته وحفظه! كما قال هلالج لج: ﴿إِنَّ اهلل ُيْمِسُك السَّ

َحٍد ِمْن َبْعِدهِ إِنَُّه َكَن َحلِيًما َغُفوًرا﴾ )فاطر 41(.
َ
ُهَما ِمْن أ

َ
ْمَسك

َ
إِْن أ

اآثار هذا احلفظ وهذه الرعاية  اإل  تتاأمل من حولك فال ترى يف هذا الوجود  اأن  لذلك ميكنك 
الربوبّية منه �شبحانه.
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تلب�س قمي�شك الأبي�س قبل الذهاب للعمل فتفكر يف حقول القطن التي رواها اهلل ▐ 
باملطر! جتل�س على مائدة طعامك فتفكر يف البحر الهادر الذي �شخره اهلل لنا والذي لول ما ميدنا به 
من ملح لكنت تاأكل الآن �شيًئا �شبيًها بال�شابون! تقراأ يف �شفحات كتابك البي�شاء فتفكر يف الدبابري 
التي اأوحى اهلل اإليها باأن مت�شغ حلاء الأ�شجار ثم ت�شنع منه بيوتًا كرتونية، ليتعلم منها الب�شر كيف 

ي�شنعون الورق! 
الكهربّية  بني  العالقة  يف  فتفكر  كونرتول(  )رميوت  بالـ  غرفتك  حرارة  درجة  يف  تتحكم 
البديعة.  الكهرومغناطي�شية  املوجات  هذه  فاأنتجت   ▐ اهلل  حددها  التي  واملغناطي�شية 
 ▐ اهلل  اأ�شكنه  الذي  ال�شليكون  يف  فتفكر  الذكّي  هاتفك  �شا�شة  على  باأ�شابعك  تعبث 
الأر�س وجعل له �شفاٍت كهربائية خا�شة للغاية، ليتمكن الب�شر من حتويله اإىل الرتانز�شتور الذي 
تقوم عليه �شناعاتهم الإلكرتونية. ت�شرب من زجاجة املياه املعدنية فتفكر يف الغزال الذي خلقه اهلل 
▐ ثم اأقربه يف باطن الأر�س من ماليني ال�شنني ليتحول اإىل نفط ي�شتخل�س منه الب�شر 
)الإيثيلني( ويحولوه اإىل تلك الزجاجات البال�شتيكية ال�شغرية. تنظر اإىل مراآة �شيارتك اجلانبّية 
لتتفادى ال�شدام مع هذه ال�شاحنة العمالقة فتحمد اهلل على اأنه قد خلق لك �شوًءا يتمتع بخا�شية 

النعكا�س على الأ�شطح الالمعة!
ل طوال اليوم. تنظر اإىل كل �شيء يف حياتك بنظرة خمتلفة، نظرة  ميكنك اأن تقوم بهذا التاأمُّ
خارج ال�شندوق بحق كما يقولون! تتجاوز حوا�شك التي ت�شع ت�شّوًرا حمدوًدا جًدا للموجودات 
من حولك. وتتجاوز حدود تفكريك القدمية اإىل حدود اأبعد. وت�شل يف النهاية اإىل احلقيقة التي 

اأودعها اهللُ الكوَن من حولنا.
وهي اأن كل �شيء منه واإليه. واأن له امللك وحده. وله الأمر وحده. وله احلمد وحده. 

ٍء﴾  ّ َشْ
 َوُهَو َرُبّ ُكِ

ً
بِْغ َرّبا

َ
َغرْيَ اهلل أ

َ
ْل أ

ُ
حينها تفهم مدى عظمة هذا الت�شاوؤل القراآين: ﴿ق

)األنعام 164(؟!
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17
ه                    اإلنسان الُمرفَّ

 “اأًيا.كان.م�سدر.امتياز.الب�سر.يف.الطبيعة،.فاإن.وجوده.اأمر.جلّي
لدرجة.اأن.اأي.اإنكار.م�ستهرت.له.�سيتمخ�س.عنه.�سرب.من.التفاهة” 
ديفيد.بريلن�سكي

برتتيب  )يلعب(  اأن  ميكنه  اأنه  بال�شدفة  بري�شي(  )هانز  الهولندي  النظارات  �شانع  اكت�شف 
العد�شات املحّدبة واملقّعرة، لي�شنع منها تل�شكوبًا يكرّب الأ�شياء البعيدة، وجاء )جاليليو( واقرتح: 
ملاذا ل نوّجه هذا التل�شكوب اإىل ال�شماء؟ ومع تطور هذه التلي�شكوبات حتى و�شلت اإىل تل�شكوب 
اأن هناك املزيد واملزيد من تلك الأجرام ال�شخمة التي ل  )كيبلر( ثم )هابل(، نكت�شف كل يوم 
ن�شاوي �شيًئا بجانبها. نتعلم كل يوم اأن الكون اأو�شع مما كنا نظن يف اليوم الذي قبله، واأننا ل �شيء 
و�شط هذا الكون الف�شيح. واأن ال�شبب الوحيد الذي ل يجعلنا نرى املزيد منه هو حمدودية اآلت 

فح�شنا نحن!
ال�شغرية  الأج�شام  )ليفنهوك(  احلية، واكت�شف  اخللية  اكت�شف )هوك(  اأن  املقابل، وبعد  يف 
اأج�شامنا، نظرنا  نراه يف  اأن هناك املزيد واملزيد مما ل  العلماء يدركون  بداأ  ت�شبح يف الدم،  التي 
باملجهر ال�شوئي، فوجدناه غري كاٍف، نظرنا حينها باملجهر الإلكرتوين فوجدنا اأننا بب�شاطة لن ن�شبع 
الطول ومكّد�س  �شريط خرايف  بداخلها  بداخلها كروموزومات،  نواة،  هناك يف كل خلية  اأبًدا! 
بعناية من احلم�س النووي DNA يحتوي عدد خرايف من اجلينات، وكل جني هو تتابع طويل من 

القواعد النيرتوجينّية. 
هناك دائًما اأجزاء �شغرية تتكون من اأجزاء اأ�شغر، وهكذا، اإىل اأن ن�شل اإىل الذّرات الكيميائية 
الب�شيطة فائقة ال�شغر والتي ل ن�شتطيع اأن نرى ما بداخلها بو�شاطة اأي ميكرو�شكوب، ولكن فقط 
ما  اأق�شى  فاإن  الع�شر احلايل  الكهربية، ويف  تاأثرياتها  الربوتونات والإلكرتونات من  ندرك وجود 
ن هذه الربوتونات. ماذا يوجد داخل الكواركات؟ بالتاأكيد  و�شلنا اإليه هو )الكواركات( التي تُكوِّ
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عامل اآخر اأو�شع مما نظن! من جديد يدرك الإن�شان اأن هناك عاملًا اأو�شع بكثري من اأن ي�شتطيع اأن 
يحيط به لأن اآلته لي�شت بالقوة الكافية.

الوجود غري متناٍه بالن�شبة اإلينا، وهو وا�شع للغاية على )مقا�شاتنا(! اإما اأكرب مّنا بكثري اأو اأ�شغر 
اأننا جزء �شغري يف مكانة متو�شطة من هذا العامل الوا�شع. وما نراه منه هو  اإذن  مّنا بكثري. ل بد 

و�شيلة لإثارة ده�شتنا بتخّيل كم ما ل نراه.
تعلمنا حينها اأن الإن�شان من حيث حجمه هو كائن تافه متاًما لي�س له وزن اأو قيمة، نحن هباءة يف 
امللكوت، والعامل )املاكروّي( الكبري ل يبايل بنا، والعامل )امليكروي( ال�شغري ل يدري بوجودنا. 

والغرور الب�شري العتيد اإياه لي�س له داٍع على الإطالق!
ولكن برغم ذلك ل يوجد كائن اآخر بالذكاء الكايف كي ينظر حوله لريى حجمه احلقيقي. نحن 
�شغار احلجم اأمام كون عمالق، ولكن كوننا ندرك حًقا اأننا �شغار احلجم و�شط مليارات الكائنات 
التي مل تعرف هذا بعد يعني اأننا اأذكى ما يف هذا الكون العمالق! هذا لي�س ل�شتحقاقنا ذلك. 
َْحِر  َبِّ َوالْ

ْ
َناُهْم ِف ال

ْ
ْمَنا بَِن آَدَم وََحَل رَّ

َ
َقْد ك

َ
ولكن حم�س تف�شيل وتكرمي من خالق كل �شيء: ﴿َول

﴾ )اإلرساء 70(.
ً

ْقَنا َتْفِضيل
َ
ْن َخل ثرٍِي ِممَّ

َ
َناُهْم َعَ ك

ْ
ل ضَّ

َ
يَِّباِت َوف َناُهْم ِمَن الطَّ

ْ
َوَرَزق

براأ�شها  له  تذعن  ذلك  وبرغم  والقوة  احلجم  يف  بكثري  تفوقه  التي  الناقة  يرى  الأعرابي  كان 
وت�شمح له -هو ال�شغري ال�شعيف البائ�س- اأن يركب على ظهرها ومي�شك بزمامها ويقودها حيث 
�شاء! لذلك اأمره اهلل ▐ اأن يالحظ هذا الت�شخري العجيب الذي يدل على قدرته هلالج لج: 
َا 

َ
َر ل ِي َسخَّ

َّ
وا ُسْبَحاَن ال

ُ
ْيِه َوَتُقول

َ
ُروا نِْعَمَة َربُِّكْم إَِذا اْسَتَوْيُتْم َعل

ُ
﴿لِتَْسَتُووا َعَ ُظُهورِهِ ُثمَّ تَْذك

ُ ُمْقِرنَِي﴾ )الزخرف 13(. اأي وما كنا نقدر ول نطيق اأن نطّوع هذه الناقة لو مل يكن 
َ

نَّا ل
ُ
َهَذا َوَما ك

اهلل قد �شّخرها لنا.
والدراما-  بالنو�شتاجليا  ن�شعر  �شافاري كي  -اإل يف رحالت  الإبل  نركب  نعد  فلم  نحن  اأما 
البوينج، بكل هذه  البحر الأحمر وطائرات  الرباعي ويخوت  الدفع  �شيارات  ولكن �شرنا نركب 
امليكانيكا الفائقة التي حتويها، وكل هذه احلركات النزلقية الناعمة، وكل هذه الروعة التنظيمّية 
التي قّدرنا اهلل عليها ف�شرنا جنل�س على كر�شي يف ال�شماء وناأكل الفول ال�شوداين ب�شعة �شاعات 
لن�شل اإىل الن�شف الآخر من العامل! لقد �شرنا اإذن يف حاجة اأكرب اإىل هذا الدعاء وهذا التذكر! 

�شرنا ن�شاهد ملحات من هذا الت�شخري اأعظم واأجل من التي كان يراها الأعرابي القدمي. 
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هناك جانب اآخر من هذا الرتفيه الب�شري، وهو يف موقعنا من الكون!
وفيه  املميز(،  )الكوكب  كتباهما  ريت�شاردز(  جانزالز( و)جاي  كتب )جلويرمو  يف 2004 
خل�شا اإىل نتيجة غريبة: موقعنا من الكون مثايل متاًما حتى ن�شتطيع اأن نكت�شف الكون ونتعلم عنه!
املثايل  ال�شبط  وهو  مهًما،  هند�شًيا  مفهوًما  ح�شاباتهما  يف  و)ريت�شاردز(  )جانزالز(  اأدخل 
املقيد، وهو يعني اأن يف اأحد الظروف الفردية فقط كان من املمكن اأن تكون الأر�س اأف�شل من 
هذا، ولكن يف جمموع الظروف فنحن يف الو�شع املثايل! فّكر يف حا�شوبك ال�شخ�شي املحمول 
هذا  هل  ولكن  بو�شة،   40 بحجم  كانت  لو  اأف�شل  �شا�شته  �شتكون  بالتاأكيد  توب(،  )لب  مثاًل 
�شيجعله عملًيا للحمل والتنقل؟ فباملثل، لو كانت الأر�س قرب مركز املجرة مثاًل كان هذا �شيعطينا 
رفاهية اأف�شل ل�شتك�شاف الثقب الأ�شود املوجود هناك، ولكن ال�شوء ال�شاطع هناك كان �شيحول 

دون اكت�شافنا لأي من النجوم الأخرى.
ال�شايف، ومقدار جاذبية  الأر�س، وغالفنا اجلوي  القمر وبعده عن  اأن حجم  اأثبتا  وهكذا، 
الأر�س بالتحديد، وكتلة �شم�شنا، وموقعنا يف املجرة، كل ذلك مل يجعل الأر�س �شاحلة للحياة 
تعبريهما:  حد  على  اأو  العلماء،  قبل  من  الكون  ل�شتك�شاف  ا  اأر�شً �شروريًا  كان  ولكن  فقط، 
»الب�شرية، وبطريقة ا�شتثنائية، مو�شوعة يف موقع مالئم متاًما من اأجل فك مغاليق الكون، هل كنا 

حمظوظني فقط بهذا اخل�شو�س؟«
وَنَها َوَما 

ُ
َْمُد هلل َسرُيِيُكْم آيَاتِِه َفَتْعرِف ِل الْ

ُ
ل ميكننا اأن نغفل اأن هذا ل يذكرنا بقوله تعاىل: ﴿َوق

وَن﴾ )النمل 93(!
ُ
ا َتْعَمل َربَُّك بَِغافٍِل َعمَّ



ولو كنا نتحدث عن الإن�شان املُرفَّه، فماذا عن التعليم؟ ملاذا الإن�شان يتعلم؟!
فحتى قرون قليلة من الزمان كان العامل كله يوؤمن باأن �شحة الإن�شان واعتالله قائمة على املقادير 
التي يحتويها ج�شمه من الأخالط الأربعة: البلغم والدم واملرارة وال�شفراء! لي�س يف الأمرا�س 
وال�شخ�شيات  الب�شر  اأمناط  تق�شيمات  يف  وحتى  بل  ا،  اأي�شً والذهنّية  النف�شية  بل  فقط،  اجل�شدّية 

املختلفة!
الكثري من  اآمن  فقد  اإليه من خيال وا�شع،  الو�شول  الإن�شان  ي�شتطيع  ما  اأق�شى  يكن هذا  مل 
النجوم  حركات  مع  وتقل  تزداد  الأربعة  الأخالط  هذه  اأن  الو�شطى  الع�شور  يف  ا  اأي�شً الأطباء 
الربودة واجلفاف،  لها خا�شيتي  ما، ولأن  �شخ�س  تغلب على  قد  ال�شوداء  فاملرارة  والكواكب، 
بني  عاطفي  ارتباط  وجود  ن�شتنتج  اأن  ميكننا  فبالتايل  اخلا�شيتني،  نف�س  له  )ُزحل(  كوكب  ولأن 
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املرارة ال�شوداء وبني حركة ُزحل! لذلك ميكننا اأن نعك�س هذا التاأثري ونعالج من غلبت عليه املرارة 
باحلرارة  يتميزان  الّلذان  وال�شم�س  امل�شرتى  كوكب  هو:  والذي  ُزحل  كوكب  بنقي�س  ال�شوداء 
والرطوبة! لذلك على من يعاين من هذا املر�س اأن يكرث من ارتداء املالب�س الربتقالية الزاهية واأن 

ياأكل التوابل )ال�شم�شّية( مثل الزعفران والقرفة!
وبذلك يذهب املري�س اإىل الطبيب من )اإياهم( في�شف له اأهمية تناول الزعفران للتخل�س من 
اآلم املرارة! ياأكل املري�س اأطنانًا من الزعفران ثم ميوت، فيهز الطبيب راأ�شه يف اأ�شى باأنه على ما 
يبدو حركة امل�شرتى كانت �شعيفة اأكرث من الالزم، ل بد اأنه مل يلب�س الكثري من املالب�س ال�شفراء 

الزاهية كما اأمر الطبيب اإذن!
للنا�س  تبدو  اأنها يف جمدها كانت  الغباء والظرافة، على  الآن �شديدة  لنا  تبدو  النظرية  هذه 
اأق�شى درجات العلم واملعرفة. للدرجة التي جعلتها يف الوجدان اجلمعي الب�شري اإىل يومنا هذا. 
اللغات  بني  م�شرتك  م�شطلح  )ِمَزاج( جيد -وهذا  اأنه يف  فتقول  اأحدهم  تتكلم عن  فاأنت حني 
نظرية  وحي  من  تتحدث  حينها  فاأنت  والأمل،  ال�شعادة  اآثار  عليه  تبدو  لأنه  باملنا�شبة-  املختلفة 
الأخالط الأربعة التي كانت تّدعي اأهمية وجود تنا�شب مزاجي بني هذه الأخالط لن�شباط احلالة 
النف�شية. والكلمة الإجنليزّية: Melancholy والتي تعني الكتئاب وال�شوداوّية، اإمنا اأ�شلها الكلمة 
الالتينّية: Melaina chole والتي تعني: املرارة ال�شوداء! وكلمة Jovial الإجنليزية التي تعني الفرح 

!Jupiter واجلزل تعني حرفًيا: له عالقة بكوكب امل�شرتى
ميكنك اأن تقارن بني هذا الدجل وبني كتب علم الأمرا�س احلديثة التي تتحدث عن علم وجتربة 
باأ�شباب املر�س وكيفية عالجه. هذا تقّدم اإن�شاين ل �شك فيه، وتطّور معريف كبري. نراه نحن فننبهر 
ول نعلم التاريخ الطويل لهذا التقّدم والإلهامات املتتالية لرجال كانوا حلقة الو�شل بيننا وبني جزء 

اأ�شيل من هذه املعرفة.
بدايًة من )اإدوار جيرَن( الذي نظر اإىل الأبقار وهي م�شابة بجدري البقر Cowpox، ولحظ 
الإن�شان حني ي�شاب  التي يعاين منها  اإىل حد كبري الأعرا�س  ت�شبه  تعاين منها  التي  اأن الأعرا�س 
Smallpox، ففّكر: لرمبا يكون م�شبب املر�شني مت�شابه. ولأن جدري البقر اأخّف بكثري  باجلدري 
من جدري الإن�شان ول ي�شبب الوفاة، ولأنه معروف عن جدري الإن�شان اأن من ي�شاب به مرة 
امللّوثة بجدري  احليوانية  ال�شوائل  نحقن  فلماذا ل  املر�س،  منيًعا �شد  ي�شبح  ثم ل ميوت  واحدة 
الأبقار يف الإن�شان في�شبح منيًعا �شد كليهما! الفكرة غريبة وجنونّية اإىل حد كبري، ولكنها ناجحة 
اإىل اأق�شى حد، لقد كانت الق�شة الب�شيطة ال�شابقة هي اخرتاع التطعيم نف�شه Vaccination والذي 

متت ت�شميته بهذا ال�شم تبًعا لـ Vacca الالتينية التي تعني: بقرة.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



154

كان من نتاج هذا التطعيم اأن فريو�س اجلدري الذي يجد علماء احلفرّيات اآثاره على اأج�شاد 
قبائل  انقرا�س معظم  ال�شبب يف  اآلف عام والذي كان  اأكرث من ع�شرة  املحّنطة منذ  املومياوات 
املا�شاي يف اأفريقيا والهنود احلمر يف الأمريكتني، مت الق�شاء عليه متاًما من على وجه الأر�س ب�شكل 
كامل: Eradiacation كما اأعلنت منظمة ال�شحة العاملية يف 8 مار�س 1980! هذا غري طبًعا الع�شرات 
واحل�شبة  النكافّية  الغدة  التهاب  معها،  التطعيمي  املبداأ  نف�س  با�شتخدام  قمنا  التي  الأمرا�س  من 

و�شلل الأطفال واللتهاب ال�شحائي وغريها من التطعيمات التي اأنقذت املاليني من الب�شر.
اإنه ن�شر عظيم اإذن مبنّي على الفكرة الب�شيطة امللهمة التي دخلت اإىل عقل اإن�شان عن طريق 
ما، لذلك كان اإدوارد جيرَن يقول عن اكت�شافه ذلك: »اأنا ل�شت منده�ًشا اأن النا�س غري ممتنني يل، اأنا 

فقط منده�س اأنهم غري ممتنني هلل لأجل اخلري الذي �شخرين كاأداة لتبليغه لرفقائي من الب�شر«!
الطبيب  يد  على  كانت  التي  تلك  كمثل  الطبية،  اجلراحة  علم  يف  متت  اأخرى  طفرات  هناك 
Albucasis. اخرتع  اأبو القا�شم الزهراوي، املعروف يف الغرب عادة با�شم  امل�شلم الأندل�شي/ 
اأبو القا�شم وب�شكل بديع مبتكر للغاية اأدوات جراحة دقيقة، حتى اإن بع�شها ما زال ي�شتخدم اإىل 

يومنا هذا بعد مرور اأكرث من األف عام.
يف غري الطب هناك املئات من هذه الأمثلة، فالنمّو الأُ�ّشي �شمة مميزة للمعرفة الب�شرية، كل 
يف  اأخرى  مرة  ت�شاعفت  ثم   ،1950 يف  ت�شاعفت   1900 عام  حتى  الإن�شان  قدمها  التي  املعرفة 
1960، وتت�شاعف كل �شبع اأو ثمماين �شنوات. مما يجعل جتاوز قرون من التنمية العادية يف زمن 
Meiji حيث حدث تو�شع  ق�شري ممكًنا باكت�شاب هذه املعرفة، وهذا ما قامت به اليابان بعد ثورة 
مفاجئ يف التعليم، وكان د�شتورها وقتئٍذ يحتوي على خم�س مواد فقط، واآخرمادة منها: »يجب 

اكت�شاب املعرفة اأينما كانت«.
كل هذه املعارف العلمّية تدل على قدرة الإن�شان على تخطي حدود املوجود، والقفز فوق 
الب�شري  الإن�شاين ول حمدودّية اخليال  الأفق  ات�شاع  اإنه دليل على  الذي يحوطه،  الواقع  اأ�شوار 

والكم غري املتوقع من املنجزات الناجتة عن اإثارة هذا الوعي. 
اأي �شيء غري  اأمه ل يعلم كيف يفعل  من عّلم الإن�شان كل هذا؟ ذلك الذي خرج من بطن 
البكاء. هذه الطفرة املعرفّية بني احلال التي بداأ عليها احلياة وبني احلال التي ي�شل اإليها بعد عدة 
ُبُطوِن  ِمْن  ْخرََجُكْم 

َ
أ هلالج لج: ﴿َواهلل  يقول  كما  املعجزة،  بحجم  باإ�شعارنا  كفيلة  ي�شرية  اأعوام 

ُروَن﴾ )النحل 78(.
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رمبا تظن اأن التعليم الب�شري فقط هو ما اأو�شله اإىل هذه احلالة، ولكنك حينها لن جتد تف�شرًيا 
مادي  عامل  يف  نف�شه  العلم  قيمة  بها  ن�شاأت  التي  الطريقة  اأو  العلوم،  كل  بها  نبتت  التي  للكيفية 
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ع�شوائي ل �شاحب له، ولن جتد حتًما و�شيلة لتف�شري القدرة الإن�شانية على اإ�شافة املزيد واملزيد 
اإىل هذه املعرفة، والقدرة الفردّية على الإنتاج والزيادة، لرمبا بعد اأن حتتار يف ذلك تهتدي بهذه 
ْم 
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ْم﴾ )العلق 3 -5(.
َ
َيْعل



على  كمثال  والتقدم!  احل�شارة  �شنع  على  قدرته  املُرفَّه،  الإن�شان  هذا  �شمات  اأكرب  اأن  على 
ذلك، انظر اإىل حالنا الآن.

ففي روما القدمية كان الأغنياء فقط هم من ميلكون القدرة على اأكل اخلبز اللنّي، برغم اأنها 
ملكت ن�شف العامل تقريًبا! ولكن هذا لي�س بغريب، لأن )قي�شر( نف�شه كان م�شكيًنا باملقارنة بحالنا! 
لو اأراد بع�س الهواء البارد فاأق�شى ما ميكنه احل�شول عليه هي الن�شمات الَتِع�شة الناجتة عن مروحة 
الري�س خمتلطة برائحة عرق ذلك العبد الأ�شود الذي يحركها له. اأرخ�س اأنواع مراوحنا الكهربّية 

ا! تنتج هواًء اأف�شل من هذا، بل وخالًيا من العرق اأي�شً
ولو اأراد قي�شر التنّقل يف �شوارع روما، فهو قد بلغ من ال�شوؤدد واملكانة ما يجعل اأربعة رجال 
اأقل  بجانب  �شيًئا  ي�شاوي  ل  هذا  بالتاأكيد  لكن  يريده،  مكان  اأي  اإىل  فاخرة  ّفة  حِمَ على  يحملونه 
نف�شه يف ال�شحراء عدًوا حتى ل يوؤخر  يُهلك  الهمام الذي  �شيارة متهالكة يف زماننا. والفار�س 
عن قي�شر ر�شائله املهمة ب�شعة اأيام، بالتاأكيد مل يكن اأ�شرع من بريدنا الإلكرتوين يف اأبطاأ �شرعات 
ا. و�شيء ما يخربين اأن طعام قي�شر كان رائًعا، ولكنه بالتاأكيد كان لينبهر بـ )ال�شي�س  النرتنت طرًّ

طاووق( و)الكرمي كراميل(!
اأي اأن قي�شر الذي غزا العامل كان �شيموت من ال�شدمة لو علم اأن اأقل موظف يف جمل�س 
الدولة يعي�س عي�شة اأهناأ مما عا�شها فعاًل. واأنه �شياأتي على النا�س زمان يتنّعمون فيه بالكثري من املتع 

اجلديدة متاًما والتي مل يفكر فيها اأ�شالفهم!
يذكر العامل الأمريكي )جاليو�س روبرت اأوبنهامير( اأن التقدم التكنولوجي الذي حدث يف 
اآخر 40 عاًما يفوق التقدم الذي حدث يف اآخر 40 قرنًا. زادت امل�شافات املتاحة لالإن�شان من 10 10 

اإىل 10 40، واحلرارة من 10 5 اإىل 10 11، وال�شغط من 10 10 اإىل 10 16.
لو نظرت اإىل حال الب�شرية ككل لوجدت اأننا يف )ع�شر النعيم(! ع�شر �شادت فيه اأدوات 
ل اهلل علينا بتعليمه الب�شر الكثري من اأ�شرار  الراحة، وقلت فيه الكثري من امل�شقة. ع�شر قد ظهر تف�شّ
ْمَناهُ 

َّ
املخرتعات واملكت�شفات احلديثة كما فعل اهلل ▐ من قبل مع داوود ♠: ﴿َوَعل

ْنُتْم َشاكُِروَن﴾ )األنبياء 80(. ع�شر قد مكننا اهلل 
َ
ِسُكْم َفَهْل أ

ْ
ُكْم ِلُْحِصَنُكْم ِمْن بَأ

َ
ُوٍس ل

َ
َصْنَعَة ل

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



156

فيه من البني�شّلني، والديجيتاليز، والأتروبني! ع�شر قد مّن اهلل علينا فيه باملحّركات والرتانز�شتور 
وال�شتاليت! ع�شر زاد فيه ظهور منة اهلل على الإن�شان، وظهور حنانه، وظهور رحمته.



الإن�شان مدلل، لأن الكون ل يت�شرف معنا بحجمنا احلقيقي! اإنه التمكني الذي هو يف احلقيقة 
اأكرب من قدرنا املنطقي! والت�شخري الذي هو واحد من مظاهر وجود اهلل ▐ واإرادته يف 
ْرِض َجِيًعا ِمْنُه﴾ 
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آتَاُكْم﴾ )األنعام 165(.
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18
                   اإلنسان القّيم

 “اإذا.مل.يكن.اهلل.موجوَدا.فالإن�سان.غري.موجود،.بالن�سبة.يل.فهذه
مثل.م�سلمة.اإقليد�س،.ل.حتتاج.اإىل.برهان،.وفوق.كل.اعرتا�س” 
علي.عزت.بيجوفيت�س

هل لحظَت من قبل يف رواية )اأوليفر توي�شت( اأن )ت�شارلز ديكنز( كان يريد اأن يقول بب�شاطة 
لوينتون(  التطورية )ريت�شارد  الأحياء  لقد لحظ عامل  يا جماعة(؟! ح�شًنا،  د�ّشا�س  )العرق  اأن: 

ذلك. 
اأفط�س، وحاجبان م�شتويان، وعني  اأنًفا  باأن له  و�شف )ديكنز( الطفل الفقري )جاك دوكنز( 
اأما الطفل )اأوليفر توي�شت(  اإجنليزيته مل تكن جيدة.  اأن  ماكرة، ووجه كوجه العامة، ناهيك عن 
فربغم اأنه مت اإذلله يف مالجئ الأيتام طوال حياته اإل اأنه طفل �شاحب نحيل، اأ�شلوبه راٍق، روحه 
النهاية  ويف  بالطبع!  مثالية  كانت  اإجنليزيته  اأن  اإل  اللغة  قواعد  اأحد  يعلمه  مل  اأنه  وبرغم  �شلبة، 
نكت�شف )غمو�س( الرواية. لقد كان )دم( توي�شت هو دماء الطبقة الراقية، فجده �شابط بحرية 

ووالده غني. وهكذا، لقد فهمنا كل �شيء!
هناك رواية �شبيهة جلورج اإليوت وهي )دانيال ديرونيدا( حيث ينزع ال�شاب اإىل حب كل ما 
هو يهودي، ويتم تف�شري ذلك يف نهاية الرواية: اأمه كانت يهودية! ويف رواية )روجون ماجارت( 

جند حبكة م�شابهة، ويقول موؤلفها )اإميل زول( يف مقدمتها: »للوراثة قوانينها كاجلاذبية«.
كانت الثورات تقوم حتت �شعار )امل�شاواة للجميع( برغم اأن الكل كان يعرف اأن هذا ال�شعار 
مل يكن �شحيًحا يف اأي زمن، اإل اأنه من ال�شعب ح�شد النا�س للقتال حتت �شعار )امل�شاواة للبع�س(، 
يذكرنا ذلك مبزرعة حيوان )اأورويل( التي كتبت فيها اخلنازير اأن جميع احليوانات مت�شاوية اإل اأن 
بع�س احليوانات اأكرث م�شاواًة من البع�س! كانوا يّدعون اأنهم يزيلون احلواجز الظاملة بني الطبقات 
ومن ثم يت�شاوى اجلميع. ولكن ل يت�شاوون يف النتائج ولكن يف الفر�س. حيث يح�شل اجلميع 
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على فر�س متكافئة، ولكن لأننا يف احلقيقة غري مت�شاوين فاإن هذا �شوف يبني احلواجز البيولوجية 
الالزمة على حد تعبري )ريت�شارد هرن�شتني( عامل النف�س من جامعة هارفارد اأكرب منّظري احلتمية 

اجلينية.
املكانة  يف  الت�شاوي  امل�شتحيل  من  واأنه  بطبعه،  هرمي  جمتمع  يف  اأننا  تعني  اجلينية  احلتمية 

الجتماعية، واأننا حمكومون بطبيعتنا الوراثية. باخت�شار: العرق د�ّشا�س، ل تتعبوا اأنف�شكم.
ولكن هل هذا �شحيح؟ هل نحن ن�شاوي جيناتنا؟

باجلينات ولكنها  تتاأثر  احلية  الكائنات  اأن �شفات  حت  احلديثة و�شّ البيولوجية  الدرا�شات  اإن 
بل  )التعليم(.  والتغذية والروائح وامل�شاهدات والأ�شوات  احلرارة والرطوبة  بدرجة  تتاأثر  ا  اأي�شً
نوًعا من  اأثبت  اليمني وال�شمال مما  الفاكهة غري مت�شاٍو عن  ال�شعريات حتت جناحي ذبابة  اإن عدد 

)�شجيج النمو( ويعني اأنه اأحيانًا حتدث اختالفات ع�شوائية يف منو اخللية وتقا�شمها.
هناك من الدرا�شات ما يتتبع التوائم املتماثلة التي ن�شاأت يف ظروف خمتلفة، وهي درا�شات 
التواأم املتماثل املنف�شل ي�شرتك  اأن  اإثبات  فاإذا ا�شتطعنا  مع�شوقة لدى علماء النف�س والبيولوجيا. 
بالبيئة. ولكن يف معظم هذه  يتاأثر  الذكاء جيني ول  اأن  نثبت  اأن  ن�شتطيع  الذكاء مثاًل،  ن�شبة  يف 
الدرا�شات ل تكون التوائم منف�شلة فعاًل، فلرمبا كان اأحدهما مع اأبويه والآخر تبنته اخلالة. ولرمبا 
كانا ي�شرتكان يف نف�س املدينة اأو املدر�شة. هناك درا�شة واحدة كانت لتوائم منف�شلة فعاًل ب�شكل 
اأن 80% من الذكاء موروث.  بها  قاطع وهي الدرا�شة التي قدمها ال�شري )�شرييل برييت( واأثبت 
امل�شكلة اأن ال�شحفي )اأوليفر جيلي( من �شحيفة )التاميز( والربوفي�شور )ليون كامن( من جامعة 
برين�شتون تتبعا درا�شة )برييت( فاأثبتا اأنه قد لفق اأ�شماء احلالت ونتائج البحث وكل �شيء تقريًبا! 

لقد كانت من اأكرب الف�شائح يف علم النف�س والبيولوجيا.
ل توجد درا�شات دقيقة لإثبات احلتمية اجلينية، يف املقابل هناك الكثري مما ميكن اأن يقال يف 

عك�س ذلك.
اجليني  الت�شابه  عن  �شهرية  درا�شة   Science جملة  يف  و)ويل�شون(  )كنج(  ن�شر   1975 ففي 
بني الإن�شان وال�شمبانزي والذي و�شل اإىل حدود اأكرب بكثري مما كان يتوقعه اأي اأحد. ولكن يف 
اجل�شدية  الظاهرة  الختالفات  اأن  حقيقة  من  تعجبهما  املوؤلفان  اأبدى  درا�شتهما  من  الثاين  الق�شم 
تطلب و�شعهما يف  )مما  والدماغ  والقدم  الفك واحلو�س  وال�شمبانزي يف  الإن�شان  بني  والعقلية 
عائلتني بيولوجيتني م�شتقلتني( ل تتنا�شب مع الت�شابه اجليني الكبري، مما يقرتح وجود اأنظمة لتنظيم 
اجلينات، ووجود اأنظمة اأعلى منها لتنظيم هذه الأنظمة! وكل ذلك ل نعرف عنه �شيًئا! من الوا�شح 

اأن اجلينات لي�شت كل �شيء!
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يف �شبعينات القرن املا�شي ن�شر )اإدوارد ويل�شون( كتابه )علم الجتماع البيولوجي( ون�شر 
تيمة حمببة لدى  التطوري(  النف�س  الأناين(، ومن وقتها �شار )علم  )ريت�شارد دوكنز(: )اجلني 
علماء النف�س الذين يرون اأن الإن�شان ل�شبب ما قد كّيف )ا�شرتاتيجيات التجاوب مع البيئة( يف 
الع�شر احلجري القدمي، واأطلقوا عليه )ع�شر التكيف التطوري(، ثم حدثت بعد ذلك الكثري من 
بالتايل ميكننا  اأدمغتنا.  بنتاج الع�شر احلجري يف  التي مل يحدث فيها �شيء، ثم احتفظنا  احِلقب 
اأن نف�شر بالبيولوجيا التطورية �شبب احلروب، وع�شقتنا للجمال، واخلوف من الثعابني، والغرية، 

والزنا، وحتى حب القيل والقال.
على �شبيل املثال يخربك هوؤلء بـ )حقائق خمتبئة عنك( وهي اأن الرجال يحبون ال�شقراوات 
فاإنه لو كانت هذه حقيقة خمتبئة عنا، فهي مل تكن  الفاتنات. على حد تعبري )ديفيد بريلن�شكي( 
يتمتعن  الالتي  الن�شاء  عن  يبحثن  كّن  الرجال  اأن  ذلك  �شبب  اأن  يخربونك  جيد!  ب�شكل  خُمّباأة 
بال�شحة فف�شلوا تلك التي متتلك �شفات جن�شية ثانوية جيدة، يت�شاءل )بريلن�شكي( اإن كان تكيفنا 
التطوري حدث يف الع�شر احلجري فلماذا ل يبحث الرجال عن الن�شاء ذوات الع�شالت القوية 

والظهر املتني والأرجل العري�شة اإذن؟ كانوا ليَُكنَّ اأكرث كفاءة يف البحث عن الطعام بالتاأكيد.
داروينية  »حكايات  ا�شم:  التطوري(  النف�س  )علم  على  يطلق  �شتوف(  )ديفيد  كان  لذلك 
خيالية«. ويقول )جريي كوين( وهو دارويني ملحد: »هناك مْيل اآخذ يف التزايد ب�شكل مزعج 
لالإن�شان،  ال�شلوكية  لـ )درونة( كل جانب من اجلوانب  نف�س وبيوجليني وفال�شفة  قبل علماء  من 
اأن  )يُحَتمل(  التي  الطرق  ت�شكيل  اإعادة  اإن  علمية جماعية،  )لعبة(  اإىل  الدرا�شات  تلك  لتتحول 

الأ�شياء تطورت من خاللها لي�شت علًما، واإمنا جمرد )حكايات(«.
فّكر يف الإحباط الذي �شيملكه من يظن اأنه نتيجة حتمية ملا ميليه عليه الـ DNA. فّكر يف احل�شد 
الذي ميكن اأن ياأكل قلبه حني يظن اأن غريه قد جنح لأنه كان فقط حمظوًظا وراثًيا. فّكر يف املادية 
اأنغام  ترق�س على  املاريونيت  اأنه حم�س دمية من  يظن  تُع�ّش�س يف روح من  �شوف  التي  القميئة 
�شفرته الوراثية. فّكر يف العن�شرية الزائفة وال�شعور بالتفوق عند من يفرت�س اأنه اأف�شل من غريه 
لأنه قد ُولد على اجلينات ال�شحيحة. فّكر يف ال�شعور بالوهن، والركون اإىل العجز، وال�شت�شالم 
قبل بدء ال�شراع الذي يعاين منه من يظن اأن هناك خارطة ُم�شَبقة مل�شتقبله مكتوبة داخل خالياه 

جتربه على اتباعها.
اأنَت ل�شَت جيناتك.

َعَ  َمانََة 
َ ْ
﴿ال وجل  عز  اهلل  عر�س  حني  والإرادة  الختيار  بحرية  املٌتَوج  الكائن  ذلك  اأنَت 

اأنت  )األحزاب 72(  َساُن﴾ 
ْ
ن ِ

ْ
ال َها 

َ
وََحَل ِمْنَها  ْشَفْقَن 

َ
وَأ َنَها 

ْ
َيِْمل ْن 

َ
أ َبْيَ 

َ
أ
َ
ف َباِل  ِ

ْ
َوال ْرِض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ
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َر﴾ )املدثر 37( أنت  خَّ
َ
ْو َيَتأ

َ
َم أ ْن َيَتَقدَّ

َ
ذلك الكائن القّيم الذي خاطبه اهلل فقال: ﴿لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم أ

يَِّباِت  َناُهْم ِمَن الطَّ
ْ
َْحِر َوَرَزق َبِّ َوالْ

ْ
َناُهْم ِف ال

ْ
ْمَنا بَِن آَدَم وََحَل رَّ

َ
َقْد ك

َ
ذلك الكائن املُكّرم بالعقل: ﴿َول

﴾ )اإلرساء 70(.
ً

ْقَنا َتْفِضيل
َ
ْن َخل ثرٍِي ِممَّ

َ
َناُهْم َعَ ك

ْ
ل ضَّ

َ
َوف



ملمح اآخر من مالمح قيمة الإن�شان، وهي يف قدرته على اإثارة املفاجاآت!
اأحد  اأع�شاء  واأعطوا  فريقني  اإىل  ع�شوائًيا  النا�س  من  ق�ّشموا جمموعة  فقد  املثال  �شبيل  على 
الفريقني جمموعة من اأكواب القهوة، وهذه املجموعة متثل البائعني، واأما املجموعة الأخرى فتمثل 
امل�شرتين، ثم طلبوا من كل واحد تقييم �شعر بيع/ �شراء كوب القهوة، فكان متو�شط ال�شعر الذي 
ال�شعر الذي اقرتحه امل�شرتون كان  البائعون مالكو الأكواب هو 7.12 دولر، ومتو�شط  اقرتحه 

2.87 دولر. اأثبتت هذه التجربة اأننا نقّدر الأ�شياء التي منتلكها باأكرب من حجمها غالًبا.
ل  املُعطاة  الأ�شياء  كانت  ع�شوائية،  اأ�شياء  النا�س  من  جمموعة  باإعطاء  قاموا  اأخرى  جتربة  يف 
تتفق غالًبا مع رغبات ال�شخ�س الذي اأخذها، ومع ذلك فحني �ُشِئلوا اإن كانوا يريدون املقاي�شة اأو 
ال�شتبدال، اأجاب 70% بالرف�س! من جديد -ولأنهم فقط امتلكوها- �شار التخلي عنها اأ�شعب. 

فهل كان هذا �شبب قول الأقدمني باأن ع�شفوًرا يف اليد خري من ع�شرة على ال�شجرة؟!
من  كنت  اأنني  حيث  اإيّل،  بالن�شبة  امل�شلمات  من  كانت  بفكرة  ع�شفت  ال�شابقة  التجارب 
املوؤمنني باأن الب�شر دائًما ت�شعى اإىل ال�شيء الذي ل ميتلكونه ويزهدون فيما لديهم بالفعل، مثلما 
اأكرث اخ�شراًرا على اجلانب الآخر«، ويقول املثل الكوري: »تبدو  يقول الإجنليز: »الع�شب دائًما 

كعكة الأرز اأكرب وهي يف يد الغري«.
عقلي الب�شري -كجميعنا يف الواقع- يتوق اإىل فهم �شلوك النا�س من حوله عن طريق تنميطها 
وت�شنيفها وافرتا�س القواعد والـتنميطات. يجعلنا ذلك ن�شعر بالطمئنان، كوننا ن�شتطيع يف املرة 
القادمة اأن نتنباأ باأفعال النا�س طاملا ي�شريون ح�شب القاعدة التي نعلمها. لذلك ن�شعر بعدم الرتياح 
النمطية  فالقواعد  الب�شر،  اإىل ت�شرفات  ناأتي  باأننا حني  يعلمنا  اأكرب من احلكمة  الذي يورثه مقدار 

تخيب متاًما يف كثري من الأحيان. 
لحظ الفيل�شوف الربيطاين )چوليان باجيني( اأن هناك قانونًا يف احلكمة ال�شعبية اأن لكل مثل 
مثاًل م�شاًدا، فلدينا: »من ي�شحك اأخرًيا ي�شحك طوياًل«، ولكن: »الطائر املبكر ي�شطاد الدودة«! 

نقول: »من يرتدد ي�شل طريقه«، ومع ذلك فـ: »كل الأ�شياء تاأتي ملن ينتظرون«!
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تفكر  العظيمة  و«العقول  احل�شاء«.  تف�شد  الطهاة  »كرثة  ولكن:  واحد«  من  اأف�شل  »عقالن 
بطريقة مت�شابهة« ولكن: »ما يظنه �شخ�س ما حلًما قد يكون �شًما بالن�شبة لالآخر«. وبالطبع: »الوقت 

لي�س متاأخًرا اأبًدا« وبالرغم من ذلك: »ل ميكنك اأن تعلم كلًبا عجوًزا خدعة جديدة«! 
جزء كبري من احرتام النا�س هو يف احرتام تفّردهم واختالف جتاريهم ال�شخ�شية، حينما جتد 
من يتحدث بثقة �شديدة عن روؤيته للكيفية التي �شتمر بها الأحداث لأنها )حدثت من قبل(، اأو جتد 
من يت�شبث باأحد امل�شاهري الناجحني لريجوه باأن يق�س ق�شته ليقتدي بها، اأو جتد من يعمم اأحكامه 
على طائفة معينة فقط لأنهم مت�شابهون، فهوؤلء جميًعا ا�شرتكوا يف اأنهم مل يحرتموا تفّرد وذاتية 

النف�س الب�شرية بالقدر الكايف!
ا! ل  هل تذكر ملا حتدثنا عن اأنك ل�شَت جيناتك؟ فهاَك قاعدة اأخرى، اأنت ل�شَت الآخرين اأي�شً
يجب عليك اأن تف�شل لأن من كانوا يف ظروفك ف�شلوا، ل يجب عليك اأن تثق يف جناحك كذلك 
اإن�شان  اأنت  اأن يحدث، طاملا  اأن يحدث! ل يوجد �شيء من املفرت�س  فقط لأن هذا من املفرت�س 
فبداخلك خمزون ل ينب�س من املفاجاآت التي ميكنك اأن تفجرها لنا، ميكنك بب�شاطة اأن تثبت يف اأي 
حلظة خطاأ حكيم �شيني عا�س يف قرٍن ما اأطلق مثاًل وقاعدة لتك�شرها اأنت لأنك كنت اأكرث تعقيًدا 

من اأن حتتويك جمموعة من الأمثال والقواعد. 
هل يوجد �شيء حمفز ل�شنع الأ�شياء العظيمة اأكرث من علمك باأنه ل يوجد اأحد ميكنه اأن يتوقع 

ما �شتفعله؟!
عّرف )األبري كامو( الإن�شان باأنه ذلك احليوان الذي يرف�س اأن يكون كذلك! ومن وجهة نظر 

)هوايتهايد( فهذا الإنكار وهذا الرف�س العظيم هو جوهر املوقف الديني.
قدرة الإن�شان على التمّرد، على تخطي املاألوف، على جتاوز املُتوقع، على �شق طريقه اخلا�س 
و�شط غابات املقلدين هو ما جعل له كل هذه امل�شئولية الفردية التي قررها القراآن كاأ�شد ما تكون، 
 تَِزُر َوازَِرٌة وِْزَر 

َ
ْيَها َول

َ
إِنََّما يَِضلُّ َعل

َ
إِنََّما َيْهَتِدي ِلَْفِسِه َوَمْن َضلَّ ف

َ
فيقول �شبحانه: ﴿َمِن اْهَتَدى ف

ْخَرى﴾ )اإلرساء 15(
ُ
أ



الهند املخت�شة يف الفح�س املبكر جلن�س اجلنني، تعلق لفتة: )ادفع  العيادات يف  يف بع�س 
600 روبية الآن ووفر خم�شني األًفا فيما بعد(! واملق�شود اأنك �شوف جتري الفح�س بـ 600 روبية، 
فلو كان اجلنني اأنثى فيمكنك اأن جته�شها، وتوفر خم�شني األًفا ثمًنا للمهر فيما بعد )يف الهند فالن�شاء 
بَت بال�شمئزاز الآن من هذه الالفتة؟! هم الذين يدفعون املهور للرجال(. وال�شوؤال الآن: ملاذا اأُ�شِ
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ملاذا يحتفظ الإن�شان بقيمته من حيث هو اإن�شان؟ ملاذا نالحظ اأن كل ما يتعلق مب�شاعر الإن�شان 
العزيزة، مباآثره امللحمية، بذكرياته الغالية، كل ذلك غري عقالين ومع ذلك هو اأهم لدينا من الأ�شياء 
اأن  البيت  خادم  يقدر  التي  الرواية  يف  ثانوية  �شخ�شية  امللك  ي�شبح  ملاذا  تخ�شه؟  التي  العقالنية 
يكون بطلها ملا �شلط الكاتب ال�شوء على عامله الداخلي الرثي؟ ملاذا لحظ الفيل�شوف البولندي 
)بوجدان �شوخودول�شكي( اأنه بجانب التاريخ ال�شيا�شي لالأ�شياء فهناك تاريخ اآخر لالإن�شان؟ ذلك 
الذي يتحدث عن املُُثل والدين والفل�شفة والفن والأخالق. اإنه تاريخ الرتقاء الداخلي لالإن�شان!



ماذا ميكن اأن يحدث لالإن�شان القّيم حني يفقد قيمته؟ ماذا ميكن اأن يحدث حني ي�شبح �شلعة 
تباع وتُ�شرَتى يف اأ�شواق النخا�شة احلديثة؟ 

الربازيل حوايل 7 ماليني  يوجد يف  اأنه  الإن�شان ذكرت  الدويل حلقوق  الحتاد  تقارير  اأحد 
فتاة قا�شر اأعمارهن من 8 اإىل 12 �شنة يع�شن على البغاء! ويف منطقة )دورادو�س( حوايل 1200 
والرقم  العا�شرة!  �شن  حتت  فتيات  فيها  تعمل  كانت  لأنه  فقط  ثلثها  ال�شرطة  اأغلقت  دعارة،  بيت 
الر�شمي لعدد الالتي يعملن يف البغاء يف مدينة )ري�شيفي( هو 90 األف امراأة يعانني كلهن تقريًبا 
يعانون من  �شتة ماليني مواطن  فهناك  الربازيلية  ال�شحة  التنا�شلية. وح�شب وزارة  الأمرا�س  من 
املاأ�شاة:  ال�شينمائي )جلوبري رو�شا( عن هذه  التنا�شلية املنتقلة باجلن�س. وكتب املخرج  الأمرا�س 
ذلك  وبعد  ال�شادة،  ويغت�شبهن  الآباء  يبيعهن  البغاء،  عامل  اإىل  الفقرية  العائالت  فتيات  »تدخل 
والأمرا�س  الر�شا�س  وطلقات  ال�شكني  وطعنات  واجلوع  ال�شل  مر�س  وطء  حتت  حتفهن  يلقني 

التنا�شلية«.
كانت   1975 �شنة  يف  ال�شا�شات.  وهو  املراأة  منها  تعاين  النخا�شة  �شوق  من  اآخر  نوع  هناك 
املعدة  الأفالم  ن�شف جمموع  اأكرث من  الغربية متثل  واأملانيا  فرن�شا والدمنارك  الإباحية يف  الأفالم 
للعر�س، ويف باري�س وحدها 250 دار �شينما لعر�س الأفالم الإباحية. لذلك تاأ�ش�شت يف الرنويج 
عام 1981 )جمموعة العمل �شد الإباحية والدعارة(، ويقول منظرو هذه احلركة اأن اأعظم خطر 

على الب�شرية بعد خطر القنبلة الهيدروجينية هو خطر الإباحية.
ولئن كانت الإباحية هي النظرية، فالغت�شاب هو التطبيق، كما جاء يف اإحدى بيانات احلركات 
اأملانيا  يَُبّلغ عنها �شنويًا يف  األًفا من حالت الغت�شاب  الن�شوية املعار�شة لالإباحية. فهناك خم�شني 
الغربية، وحوايل 250 األف حالة يف الوليات املتحدة. وتظهر البيانات اأن حالت الغت�شاب اأكرث 

انت�شاًرا يف بالد احلريات اجلن�شية بحوايل مائة �شعف من البالد املحافظة!

ب للنشر والتوزيع
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ْد 
َ
ق آَدَم  بَِن  اهلل عز وجل: ﴿يَا  كّرمه  الذي  الإن�شان  فذكر خماطًبا  ذلك،  من  القراآن  حّذرنا 

ُهْم 
َّ
َعل

َ
ْيُكْم ِلَاًسا يَُوارِي َسْوآتُِكْم َورِيًشا َوِلَاُس الَّْقَوى َذلَِك َخرْيٌ َذلَِك ِمْن آيَاِت اهلل ل

َ
َا َعل

ْ
نَْزل

َ
أ

َنَِّة َيْنُِع َعْنُهَما ِلَاَسُهَما  بََوْيُكْم ِمَن الْ
َ
ْخَرَج أ

َ
َما أ

َ
ْيَطاُن ك  َيْفتِنَنَُّكُم الشَّ

َ
ُروَن ۞ يَا بَِن آَدَم ل

َّ
ك يَذَّ

 
َ

يَن ل ِ
َّ

ْوِلَاَء لذِل
َ
َياِطَي أ َنا الشَّ

ْ
 تََرْوَنُهْم إِنَّا َجَعل

َ
ُه ِمْن َحْيُث ل

ُ
بِيل

َ
لرُِيِيَُهَما َسْوآتِِهَما إِنَُّه يََراُكْم ُهَو َوق

يُْؤِمُنونَ﴾ )األعراف 26-27(. وهو هنا يربط بني تكرمينا وبني زينتنا بالحت�شام وحفظ العورات والعفة.

ملاذا ترف�س فطرتنا اأن تتعامل مع الإن�شان على اأنه بهيمة متار�س اجلن�س يف اأي مكان ومع اأي 
التي نكنها لأنف�شنا، لأج�شادنا، لعوراتنا، مل�شاعرنا وعالقاتنا ال�شخ�شية؟  القيمة  اأحد؟ ما �شر تلك 
هل ميكن اأن يعني ذلك اأننا -من داخلنا- نعلم اأننا ل�شنا قردة، ل�شنا اأبناء الطبيعة، ل�شنا ركاًما من 

النفايات الناجتة من خ�شا�س الأر�س؟


وماذا ميكن اأن يحدث لالإن�شان القّيم حني يجادل اأحدهم يف قيمته؟ كيف ننظر لهوؤلء الذين 
يق�شمون النا�س ح�شب األوانهم اأو قبائلهم؟

ترجمة )بريل بك(: )جميع  اأو ح�شب  املائي(،  بعنوان )احلد  ُكِتبت رواية �شينية  يف 1974 
ل  مدخلها  لأن  التعليم،  يف  �شلبية  ر�شالة  توجه  لأنها  بعنف  الرواية  مهاجمة  متت  اإخوة(.  الب�شر 
اإىل  التالميذ  بت�شنيف  الرتبية والتعليم  اأمرت وزارة  املا�شي  القرن  اأواخر  املجر يف  طبقي! ويف 
�شتة فئات ح�شب حروف الهجاء وح�شب طبقتهم بالطبع. وحتى منت�شف الت�شعينات كانت بع�س 

الكنائ�س يف اأمريكا مكتوب عليها: للبي�س فقط!
ل نعرف هذه الطبقية يف الإ�شالم، فبتعبري مالكوم اإك�س فاإن الإ�شالم م�شاب بعمى الألوان! 

ْتَقاُكْم﴾ )احلجرات 13(.
َ
َرَمُكْم ِعْنَد اهلل أ

ْ
ك

َ
ل يفرق بني النا�س اإل مبعيار واحد: ﴿إِنَّ أ

ولكن ملاذا ن�شتنكر الطبقية من الأ�شا�س؟ 
قرر  كما  اهلل  من  خملوًقا  الإن�شان  كان  حالة  يف  فقط  ممكنة  النا�س  بني  والإخاء  امل�شاواة  اإن 
ال�شمو  من  نوع  امل�شاواة  اأخالقية،  خ�شو�شية  ولكن  مادية  طبيعة  لي�شت  امل�شاواة  بيجوفيت�س! 
الداخلي الإن�شاين. اأما لو نظرنا للنا�س ككائنات اجتماعية، اأو كاأ�شياء مادية، فاإنهم غري مت�شاويني! 
اأخالقيات اأفالطون خذلته فيما يخ�س الطبقية، فجمهوريته عن�شرية بامتياز! بينما الأديان ال�شماوية 
الدين كان خدعة من  اأن  )نيت�شه(  اّدعى  �شوا�شية. حتى  اهلل  اأمام  الب�شر  اأن كل  تقرر  ما  فقط هي 

ال�شعفاء خلدعة الأقوياء باأل فرق بينهم.
اإذا مل يكن اهلل موجوًدا فاإن النا�س لي�شوا مت�شاويني!


ب للنشر والتوزيع
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الإن�شان ذو القيمة مل يكن ليح�شل على قيمته لول اأنه �شنيعة اهلل عز وجل، لول ذلك لكان 
علينا اأن ننده�س ثم نعرت�س على تلك املكانة اخلا�شة التي يفرت�شها لنف�شه يف العامل. تلك القيمة 

التي ت�شتمد م�شدريتها و)ا�شتمرايتها( من اهلل �شبحانه. من جوار اهلل �شبحانه!
ْحَسِن 

َ
َساَن ِف أ

ْ
ن ِ

ْ
ْقَنا ال

َ
َقْد َخل

َ
ي�شرح لنا القراآن ذلك بهدوء وب�شال�شة، فيقول ▐: ﴿ل

ْجٌر َغرْيُ َمْمُنوٍن﴾ 
َ
ُهْم أ

َ
ل
َ
اِلَاِت ف وا الصَّ

ُ
ِيَن آََمُنوا َوَعِمل

َّ
 ال

َّ
ْسَفَل َسافِلَِي ۞ إِل

َ
َتْقِويٍم ۞ ُثمَّ َرَدْدنَاهُ أ

)التني 6-4(.

يِن﴾ ؟! بَُك َبْعُد بِالِّ ﴿َفَما يَُكذِّ

ب للنشر والتوزيع
كت
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19
                  الوعي البشري

 “كمبيوتر.امل�ستقبل.�سيكون.قادًرا.على.عمل.كل.ما.يقوم.به
الإن�سان.فيما.عدا.اأمرين،.اأن.يكون.متديًنا.واأن.يكتب.�سعًرا” 
ال�ساعر.ال�سوفييتي/.فوزن�سكي

�شوف  متطور، فمن  ا�شطناعي  بذكاء  ن�شتبدله  اأن  ب�شري على  بقربان  ن�شّحي  اأن  احتجنا  لو 
اأم نادل كافيرتيا )زعفرانة هاو�س(  نختار؟ نادل )جر�شون( كافيرتيا اللواء على طريق �شوهاج؟ 

على طريق الغردقة؟!
اأنيق،  مهذب،  الفاخرة  الزعفرانة  كافيرتيا  نادل  املت�شابقنْي،  على  اأعرفك  دعني  البداية  يف 
يرتدي مالب�س نظيفة، يتحدث ثالث اأو اأربع لغات، يحفظ قائمة الطعام الطويلة عن ظهر قلب، 
ي�شجل كل ما تقوله له بدقة يف مذكرة �شغرية، ول يوؤّخر عنك طلباتك، ول يخلط اأبًدا بني اأنواع 

الـ )�شتيك( املختلفة.
�شتة  فيها  الطعام  قائمة  اأ�شعث،  تعي�س  الفقرية، �شاب  اللواء  نادل كافيرتيا  الي�شار يقف  على 
منها ويقف يف  لتختار  احلائط  املُعّلقة على  للورقة  بك�شل  ي�شري  بحفظها،  يبايل  فقط ول  اأ�شناف 
اأوًل  �شاكًنا حتى يالحظ  اإىل طلبك ول يحرك  ي�شتمع  للكافيرتيا،  يراقب ب�شمت دخولك  الركن 
للجلو�س  بعدها  اخرتته  الذي  املكان  متاًما  ميّيز  اأم ل،  م�شبًقا  الوجبة  بدفع ح�شاب  قمَت  اإن كنت 
و�شط ع�شرات الطاولت املت�شابهة، ويتكلم ب�شوت خفي�س مميز للعامل يف املطبخ بالكود اخلا�س 
اأم م�شافر  اأرباب )البق�شي�س(  اإن كنت من  اأوًل من مظهرك  اأنه �شوف يتاأكد  بوجبتك، دعك من 

فقري اآخر لن يبايل به.
املفاجاأة اأن الذكاء ال�شطناعي �شوف يحل حمل الأول ب�شهولة وبكفاءة منقطعة النظري لكنه 

لن يقدر اأن يحل حمل الثاين اأبًدا!

ب للنشر والتوزيع
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يخربنا قانون )مور( اأن قدرة احلا�شوب تت�شاعف كل عامني، قدرة هاتفك املحمول احلا�شوبية 
الذي حتمله الآن بني يديك اأكرب من قدرة كل اأجهزة نا�شا جمتمعة عندما قامت بو�شع اأرم�شرتوجن 
على �شطح القمر عام 1969. تطور احلا�شبات كان واعًدا ومب�شًرا للغاية، وعندما تغلب حا�شوب 
IBM )ديب بلو( على بطل العامل يف ال�شطرجن )جاري كا�شباروف( عام 1997 كان هذا ن�شًرا 

الوعي! وكما  اأو  الذكاء  �شيًئا حول  التجربة مل تخربنا  اأن  تبني  ما  �شرعان  للحا�شوب. لكن  كبرًيا 
عّقب عامل احلا�شوب )دوجال�س هوف�شتادتر(: »يا اإلهي! اعتقدُت فيما م�شى اأن ال�شطرجن يحتاج 

اإىل التفكري، لكني اأعلم الآن اأنه ل يتطلب ذلك«!
لفهم ذلك ميكننا اأن ننظر بعني العتبار اإىل املثال الذي �شاقه فيل�شوف اللغة )جون �شريل(، 
تخيل اأنك جتل�س يف غرفة مغلقة ومعك كتاب ترجمة الكلمات ال�شينية، بحيث ميكنك اأن تبحث 
فيه ب�شرعة فائقة. والآن تخيل اأن اأحدهم ي�شاألك �شوؤاًل بال�شينية، فتقوم اأنت برتجمة ما يقول والرد 
الروبوتات  باأن  �شريل  يحاجج  بالفعل؟  ال�شينية  يف  حرًفا  تفهم  اأنك  ذلك  يعني  هل  برباعة.  عليه 
ت�شتطيع فقط اأن تتحكم ب�شكل اأعمى يف رموز من دون اأدنى فهم ملا تعنيه، حيث هناك فرق كبري 

بني بناء اجلملة وبني دللة األفاظها، هو ذات الفرق بني القامو�س وديوان ال�شعر!
لذلك فاإن اأكرث الروبوتات تطوًرا الآن )مثل روبوت هوفر على �شطح املريخ( متلك ذكاًء اأقل 
ل�شنع  بروك�س(  )رودين  حماولة  كان  ذكي  روبوت  ل�شنع  املحاولت  اأجنح  واأحد  ح�شرة!  من 
روبوت COG وهو ما كان يطمح لأن ي�شل اإىل ذكاء طفل يف ال�شهر ال�شاد�س من عمره. وقد باء 

لالأ�شف بالف�شل يف ذلك.
حني يدخل روبوت اإىل غرفة مليئة بالأثاث فهو ل يرى مقعًدا وطاولة، ولكنه يرى جمموعة من 
الأ�شكال واملنحنيات ويحاول اأن يف�شرها، وكما يقول بيل جيت�س، فاإن حتى القدرة على التفرقة 
الروبوت. ويف خمترب  اإىل  بالن�شبة  ال�شعوبة  منتهى  يكون يف  اأن  ونافذة ميكن  مفتوح  باب  بني 
الذكاء ال�شطناعي يف الـ MIT تعجز الروبوتات عن اأن تقلد اإجنازات ال�شرا�شري، مثل التحرك 
يف غرفة مليئة بالأثاث والعثور على اأماكن لالختباء، اأو حتى اإدراك اخلطر، تذكر اأن اإجناًزا كهذا 
تقوم به ذبابة الفاكهة بكل �شهولة ويف الأبعاد الثالثة، تلك التي ل يحتوي دماغها على اأكرث من 250 

األف خلية ع�شبية. 
اأما الدماغ الب�شري، فهو يحوي 400 األف �شعف العدد الذي يحويه دماغ ذبابة الفاكهة من 

اخلاليا الع�شبية! 
الدماغ الب�شري، ذلك الكائن املعقد. يف احلقيقة هو اأكرث تعقيًدا مما تتخيل. فاملائة مليار خلية 
ع�شبية التي تتكد�س يف جمجمتك ميكنها اأن تخزن كمية من املعلومات والأفكار املمكنة ي�شاوي 

ب للنشر والتوزيع
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2 مرفوعة لالأ�س مائة مليار يف كل توليد عقلي ُمتخّيل، وهو رقم فلكي غري معقول، اأو على حد 
درب  جمرة  يف  تخزينه  ميكن  املعلومات  من  كم  اأكرب  اأنه  كاكو(  )ميت�شيو  الفيزيائي  العامل  تعبري 
التبانة ككل! واأما احلا�شل على نوبل )ديفيد هابل( فراأيه اأن �شبكة اخلاليا الع�شبية »ل نظري لها من 
ناحية التعقيد يف الكون املعروف باأ�شره«. ويقول )لويجي اأجناتي( من جامعة مودينا: »اإن اخللية 
»اإن  بوجيو(:  )توما�س  ويقول  بذاته«.  قائم  م�شغر  كعامل  التعقيد  من  درجة  على  ذاتها  الع�شبية 
اخللية الع�شبية لي�شت نوًعا من الرتانز�شتور كما كان يُعتَقد حتى وقت قريب، واإمنا هي معالج دقيق 

حقيقي«.
واجلميل اأن العقل الب�شري يفعل كل ذلك با�شتهالك كمية من الطاقة ل تتعدى الع�شرين واط! 

اأي نف�س كمية الطاقة التي ت�شتهلكها )ملبة ال�شّهاري( اأمام باب حمام بيتك!
وبالعودة اإىل �شوؤالنا الأول، اأي النادلنْي �شوف نختار؟ فيخربنا امل�شتقبليون اأن علماء احلا�شوب 
وال�شّناع املهرة واملحا�شبني بل وحتى اجلراحني، ميكن اأن يتم ا�شتبدالهم �شريًعا بالذكاء ال�شطناعي 
يف امل�شتقبل، تلك املهام التي تعتمد على الدقة وح�شاب الحتمالت و�شرعة الت�شرف. بينما عمال 
النظافة ورجال الإطفاء رمبا لن ميكن ا�شتبدالهم اأبًدا، لأن ما يقومون به يعتمد على النماذج، فكل 
قطعة نفايات اأو نار م�شتعلة هي جتربة جديدة، ل ميكن للروبوت اإدراكها اأبًدا ما مل تتم برجمته عليها 

م�شبًقا!
وذلك لأنه مهما تطور الذكاء ال�شطناعي لن ميكننا اأبًدا اأن نتجاوز عقبة )الإدراك والرتميز( 
التي يتميز بها ذلك الوعي الذي اأعطاه اهلل لنا حني خلق اهلل اآدم فعلمه الأ�شماء كلها، ليكون �شاهًدا 
على علم اهلل وحكمته وقدرته واإحاطته بكل ما يتعلق ول يتعلق بهذا الكون، وباحلركات وال�شكون، 
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ْنُتْم تَْكُتُموَن﴾ )البقرة 33-31(.
ُ
َما ُتْبُدوَن َوَما ك



)ليونارد  فالفيزيائي  تت�شور.  كما  �شهلة  لي�شت  الإجابة  فعاًل؟  الوعي  هو  ما  الوعي؟  هو  ما 
مولدينوو( -والذي ي�شارك )�شتيفن هوكنج( يف كتابة كتبه الأخرية- قد ذكر يف اأحد اللقاءات 

التليفزيونية اأنه ل يوجد تف�شري فيزيائي للوعي، ومل يجد عند اأحد من العلماء تعريًفا للوعي.
ا. تذكر اأن )وال�س( قد تو�شل  كان الوعي الب�شري �شداًعا بالن�شبة اإىل )األفريد وال�س( اأي�شً
اإىل نظرية النتخاب الطبيعي يف نف�س الوقت الذي تو�شل فيه داروين اإليها، وكالهما كان قلًقا من 
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نظريته. ولكن بينما كان داروين قلًقا من نظريته لأنه كان يظن اأنها �شحيحة، كان وال�س قلًقا لأنه 
كان يظن اأنها خمطئة! 

كتب )وال�س( يف 1869 مقال: )ال�شيد ت�شارلز ليل حول املناخ اجليولوجي واأ�شل الأنواع( 
اأكرب  لالإن�شان- هو من  الأخرى  اجل�شدية  ال�شمات  الب�شري -مع جملة من  الوعي  اأن  فيه  اأو�شح 
الألغاز التي واجهته، حيث اأنه يف راأيه )اأكرب( و)اأعقد( كثرًيا مما يتطلبه الإن�شان للبقاء! اإنه وكاأنك 
تعطي حار�س بيتكم �شالًحا نوويًا ليحر�س البوابة من دخول الأغراب! وهذه املفارفة ُعِرَفت با�شم 
)مفارقة وال�س(. ملاذا كل هذا الوعي املعقد يف حني كنا نحتاج على الأرجح اإىل ذكاء اأعلى قلياًل 
من القردة العليا كي يتفوق اجلن�س الب�شري على بقية الأحياء الأر�شية؟ وانتهى وال�س يف النهاية 

باعتبار الوعي نفحة من نفحات الإله، وا�شتنثى الإن�شان من �شل�شلة التطور بالنتخاب الطبيعي.
ملاذا  والكون،  )العقل  كتاب  والذي كتب  نيجل(  )توما�س  امللحد  بالفيل�شوف  ذلك  يذكرنا 
ملحد  اإنه  اإذ  غريًبا،  كتابه  كان  قاطًعا؟(.  خطاأً  يكون  يكاد  للطبيعة  دارويني  النيو  املادي  الت�شور 
ويرف�س التف�شري املادي للطبيعة! ويف احلقيقة ما دفعه لذلك هو ثالثة األغاز مل يجد لها تف�شرًيا ماديًا: 

الوعي، والإدراك، والقيم.
التف�شري املادي للوعي �شبيه بت�شور الطفل عن مكان وجود املذيع يف �شا�شة التلفاز. بالن�شبة 
له هو داخل هذا ال�شندوق لأنه يراه �شادًرا منه! هكذا ينظر املاديون اإىل الوعي: لبد اأنه بطريقة ما 

)حم�شور( يف اأدمغتنا! حتى واإن كنا ل منلك كبري معرفة عن كيفية حدوث ذلك!
 Journal of Consciousness studies الأمريكية  الوعي(  كما �شّدرت دورية )درا�شات 

مقدمتها بثالثة لأ�شئلة، كان اأول �شوؤال منها: كيف ميكن للعقل اأن يت�شل بالدماغ؟
ويف حني يظن بع�س العلماء اأن مقدمة اجلبهة يف الق�شرة الدماغية يف الإن�شان هي امل�شئولة عن 
 Humans( :راأي اآخر، حيث ن�شر يف 2002 درا�شة بعنوان )ت�شكيل وعيه، كان للعامل )داما�شيو
and Great Apes share the same large frontal Cortex( وهي كما تبدو من العنوان تذكر 

اأن كاًل من الإن�شان والقردة العليا ي�شرتكون يف ذات الق�شرة الدماغية الأمامية، فلماذا متيز الإن�شان 
عنها بوعيه املعقد اإذن؟!

من  الإحلاد  اأطروحات  يهدم  اأن  املفرت�س  من  بالدماغ  الب�شري  الوعي  ارتباط  ثبوت  عدم 
اأ�شا�شها، اأو على الأقل من املفرت�س اأن مينح امللحدين قدًرا كبرًيا ي�شتحقونه من ال�شكوك وعدم 
التيقن، كما ذكر داعية الإحلاد الأكرب )ريت�شارد دوكنز(، يف حوار له مع )نك بولرد(: »من جهة 

املبداأ اإن كانت الذات �شيًئا مغايًرا للدماغ فينبغي اأن تعي�س بعد اأن يتعفن الدماغ«.
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التي  مقولة )�شوزان لكمور(  يوافق على  كان  اإن  �شاأله )نك(  احلوار،  اأنه يف ذات  اجلميل 
كتبت يف جملة )ال�شكاك(: »اأعتقد اأن فكرة اأننا موجودون جمرد وهم، فكرة اأن هناك )اأنا( يف 
الداخل تتخذ القرارات والفعل وهي م�شئولة هي جمرد وهم كبري �شخم«. كان تعليق )دوكنز( 
على هذه املقولة اجلريئة: »اأنا �شعيد حتًما باأننا نتاج لأدمغتنا، واأنه متى ما ماتت فاإننا نزول، القول 
باأن مفهوم )نحن( جمرد وهم هي طريقة جيدة للتعرب عن الفكرة، ولكني ل اأمتنى اأن األزم نف�شي 

بالقول باأن �شعورنا باأنف�شنا جمرد وهم. بالتاأكيد اأ�شعر اأن ثمة )اأنا(!!«.
مبعنى اآخر فاإن دوكنز يريد اأن يقول: ل يوجد اأي اإن�شان ميكن اأن يّدعي اأن �شعوره بذاته وهم، 
ولكننا ل منلك اأية فكرة عن كيفية �شعور الدماغ املادي بذاته واإدراكه لوجوده، لذلك فاإنني �شوف 
املحرجة  احلقيقة  بهذه  العرتاف  اإىل  اأ�شطر  ل  كي  اأوله  اآخره  ينق�س  كعادتي  طوياًل  كالًما  اأقول 

بالن�شبة اإيّل.
وعينا  يكون  اأن  فاإما  املمتاز،  النوع  من  ثنائية  مع�شلة  اأمام  الإحلاد  فكرة  مع  فاإننا  احلقيقة  يف 
الب�شري غري مادي، وهذا يعني اأن ثمة تدخل اإلهي ما، واإما اأن نّدعي اأن وعينا مادي بالكامل، وقتها 

�شيكون علينا اأن جنيب على عدة اأ�شئلة.
اإدخال الوعي يف نطاق  اأن يدرك وجود ذاته؟ كيف ميكن  اأولها، كيف ميكن للدماغ املادي 
الفيزياء اأو الكيمياء؟ يقول اأ�شتاذ الفيزياء )برايان بيبارد( يف جامعة كامربيدج: »امل�شتحيل بالتاأكيد 
هو اأن يُطَلب من فيزيائي نظري ُم�شلَّح بحا�شوب ذي قدرة غري حمدودة، اأن ي�شتنتج من قوانني 
)�شتيفن  ال�شهري  امللحد  الفيزيائي  ويعلق  وجودها!«،  تعي  بنية  هي  ما،  معقدة  بنية  اأن  الفيزياء 
واينربج( على هذا فيقول: »اأعرتف اأنني اأجد يف هذا املو�شوع بالغ ال�شعوبة ولي�س عندي خربة 

باأمثاله«.
اأن  ثاين الأ�شئلة التي يجب علينا اأن جنيب فيها على �شوؤال العقل املادي هو: كيف ميكن لنا 
ندرك التجريد؟ كيف ميكن للعقل املادي اأن يتخيل، جمرد تخيل، وجود �شيء جُمّرد غري مادي؟ 
كيف ميكن للعقل املتناهي املحدود اأن يتخيل وجود �شيء غري متناهي وغري حمدود مثل )اهلل(؟ اإن 
�شوؤاًل كهذا كان من العمق مبكان اأن دفع )ديكارت( اأ�شهر �شّكاك يف التاريخ اإىل الإيقان بوجود 

اهلل عز وجل.
واأما ثالث الأ�شئلة واأهمها، فهو كيف لنا اإن كان دماغنا ماديًا اأن نثق به؟!

بتاريخ 7/3/  اإىل �شديقه )وليام جراهام(  له  عرّب )داروين( عن هذه املع�شلة يف ر�شالة 
1881: »ينتابني ذامًئا �شٌك فظيع حول ما اإذا كانت قناعات عقل الإن�شان والذي بدوره تطور من 

عقول كائنات اأدنى تتمتع باأية قيمة اأو ت�شتحق اأدنى ثقة«!
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ويقول فيل�شوف الوعي امللحد )توما�س نيجل( ال�شابق ذكره: »قيام الفر�شية التطورية نف�شها 
على العقل يجعلها تطوق نف�شها بنف�شها«.

�شمعت  قد  كنت  اإن  نارنيا  روايات  �شل�شلة  -�شاحب  ال�شهري  الأيرلندي  املفكر  ذكر  كما  اأو 
عنها- )كليف لوي�س(: »لنفرت�س اأنها جمرد ذرات داخل جمجمتي تعطي ناجًتا ثانويًا ي�شمى فكًرا، 
اأثق بتفكريي، فلن  اأن  اأ�شتطع  اإذا مل  اأن تفكريي �شحيح؟ ولكن  اأثق  اإذا كان الأمر كذلك، كيف 
اأ�شتطيع اأن اأثق يف احلجج التي توؤدي اإىل الإحلاد، وبالتايل ل يوجد �شبب لأكون ملحًدا اأو اأي 

�شيء اآخر، اإل اإذا كنت اأوؤمن باهلل«!
نحن هنا اأمام مفارقة: يجب عليك اأن توؤمن بوجود اهلل حتى ت�شتطيع اأن تثق بعقلك قبل اأن 
تنكر وجود اهلل! لذلك كان يقول الأ�شتاذ )عبد اهلل ال�شهري(: »�شيظل الإحلاد حالة ُمفّرغة ومفردة 

معطلة عن اأية دللة ما مل يكن هناك ما ميكن الإحلاد به«.
ِل اهلل 

ُ
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َ
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ْ
لِل َيْهِدي 

ُموَن﴾ )يونس 35(. اأي كيف تُ�شّوي بني القائم بذاته املقيم لغريه يف دللتهم وكنههم ووجودهم 
ُ
ْك تَ

وهدايات �شعيهم، وبني خلقه الذين ل يهتدون اإل اأن يُهَدوا؟!


هناك لغز اآخر يواجه القائلني بتطور الوعي الب�شري، وهي كيف نف�شر ذلك الرتابط والتناظر 
بني وعينا ووعي اأجدادنا الذين عا�شوا قبل اآلف ال�شنني؟

فنون  لنا ممن  تركوه  ما  لنا من علوم احل�شارة وبني  الأقدمون  تركه  ما  بني  بّيًنا  فرًقا  هناك  اإن 
اأر�شطو والتي يذكر  املفارقة بني )طبيعيات(  تلك  لنا )بيجوفيت�س(  �شّجل  املختلفة. حيث  الثقافة 
عنها )را�شل( اأنه يف �شوء العلم احلديث ل توجد منها جملة واحدة �شحيحة! وبني )ميتافيزيقياته( 

والتي تعترب الع�شر الذهبي للفل�شفة!
فلك )بطليمو�س( عفا عليه الزمن مثله مثل طب )جالينو�س(، بينما الدراما الهّلينية، واأ�شعار 
)هومريو�س(، وكتابات )�شي�شرون( الأخالقية، وم�شرحيات )يوربيدو�س(، وملحمة )املانيو�شو( 
اليابانية و)املهابهاراتا( الهندية، اأثبت الزمن اأنهم ل يزالون ي�شلحون لتجلي الوعي الب�شري يف 

جمال وان�شجام عرب الأزمنة واحل�شارات.
ذكر هرني �شيمل يف موؤمتر علوم احلفريات �شنة 1760 يف )ني�س( اأن ر�شوم اإن�شان )نياندرتال( 
النف�شية التي يعي�شها  اأنه كان يعي�س نف�س احلالة  بّينت  األف �شنة  الذي عا�س يف الكهوف منذ 70 
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الإن�شان احلديث. ويف باري�س �شنة 1966 مت اإقامة معر�س لفن ح�شارة املايا الأمريكية، حيث انبهر 
الزوار من جمال املنحوتات املعرو�شة، وعلى حد ت�شاوؤل اأحدهم: »كيف انبثق هذا الفن يف القرن 

الرابع من غابات )بينت( و)�شيابا�س(«؟!
الأقنعة  الر�شم ومغزاه من  اأدرك دللة فن  اأنه  ال�شهري  الأ�شباين  الفنان  بيكا�ّشو(  )بابلو  ويقّر 
والتي  اإلهامهم  املعا�شرين م�شادر  الفانني  املنحوتة من اخل�شب، كما ذكر معظم  القدمية  الأفريقية 
واأفريقيا واأمريكا. ويف معر�س )البدائية يف  اأ�شرتاليا  القدمية يف  الثقافات  كانت يف معظمها من 
الأعمال  عر�س  مت   ،1958 �شنة  بنيويورك  احلديث  الفن  متحف  يف  اأُقيم  الذي  الع�شرين(  القرن 
الفنية الأوروبية احلديثة جنًبا اإىل جنب مع اأعمال فنانني جمهولني من دول اأقل تقدًما. بينما ُوِجَدت 
ر�شوم الإن�شان القدمي والتي يعود الكثري منها اإىل 30 األف �شنة يف )األتامريا( باإ�شبانيا، و)ل�شكو( 

بفرن�شا، و)ما�شكا( ببولندا!
اإننا مت�شلون باأجدادنا عرب الأزمان، وباإخواننا يف الب�شرية عرب القارات واحل�شارات املختلفة، 
ل ميكن فهم ذلك يف نطاق الوعي/ الدماغي املتطور ببطء، حيث كان من املفرت�س اأن نتجاوز 
التي  القي�س، يف املقابل جند لدينا نوًعا من )اجلن�شية الإن�شانية(  اأو ق�شائد امروؤ  اأر�شطو  فل�شفات 
النفحات  واأجمل  الألغاز  اأكرب  الب�شري  الوعي  فيها  ميثل  م�شكاة  واحدة،  مب�شكاة  اجلميع  تربط 
نفح يف  قد  اهلل  اأن  القراآن  لنا  اآدم على �شورته، ويذكر  قد خلق  اهلل  اأن  ال�شنة  لنا  فتذكر  الإلهية، 
 َما 

ً
لِيل

َ
ئَِدَة ق

ْ
ف
َ ْ
بَْصاَر َوال

َ ْ
ْمَع َوال ُكُم السَّ

َ
اآدم من روحه: ﴿ُثمَّ َسوَّاهُ َوَنَفَخ فِيِه ِمْن ُروِحِه وََجَعَل ل

ُروَن﴾ )السجدة 9(.
ُ
تَْشك



ماذا عن اللغة؟
يرى الأ�شتاذ اإليا�س بلكا اأّل �شيء مييز الإن�شان عن غريه من الكائنات بعد اخل�شو�شية البيولوجية 
اأكرث من اللغة، اللغة هي و�شيط بني الإن�شان والوجود، ن�شق من الرموز ي�شنع له قالبه الجتماعي 
الرموز  نظام  اإي�شاح  اللغة هي  لفل�شفات  الأوىل  الغاية   « يقول )بول ريكور(:  لذلك  والثقايف، 

الو�شيط بني العامل والإن�شان«. 
اللغة هي و�شيلة امتالك الإن�شان لعامل خا�س به ويف نف�س الوقت خارج عنه! فيقول فيل�شوف 
اللغة الأملاين )هامبولت(: »اللغات هي ت�شورات للعامل، فبقدر تعددها واختالفها تتعدد �شور 
ح لنا العالقة البّينة بني الوعي الإن�شاين واللغة التي متثل مراآة له.  العامل وتختلف« وهو هنا يو�شّ
لذلك كان كثرًيا ما يجادل )نعوم ت�شوم�شكي( فيل�شوف اللغة ال�شهري باأن ن�شاأة اللغة ل ميكن اأن يتم 
مبناأى عن اإله. بينما كان يرى )جون �شريل( فيل�شوف اللغة الأ�شهر اأن اللغة هي عالمة التميز التي 

ميتلكها الوعي الب�شري عن اأي ذكاء ا�شطناعي حمتمل.

ب للنشر والتوزيع
كت
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ْرِض 
َ ْ
َماَواِت َوال ُق السَّ

ْ
ح اهلل لنا لغز اللغة، فيقول �شبحانه: ﴿َوِمْن آيَاتِِه َخل ففي القراآن يو�شّ

ْسَماَء 
َ ْ
َم آَدَم ال

َّ
َعالِِمَي﴾ )الروم 22(، ويقول: ﴿َوَعل

ْ
يَاٍت لِل

َ
َوانُِكْم إِنَّ ِف َذلَِك ل

ْ
ل
َ
ِسنَتُِكْم وَأ

ْ
ل
َ
 أ

ُ
ف

َ
َواْختِل

َها﴾ )البقرة 31(.
َّ
ُك



وماذا عن تلك امل�شاحة الداخلية ال�شا�شعة للخري وال�شر ؟ الإن�شان القادر على ارتكاب اأفظع 
الغّدارة  الطباع  اأ�شمى معاين اخلري واأقذر  بداخله  الذي يحمل  الت�شحيات، ذلك  واأنقى  اجلرائم 

ويرتك له املجال لختيار اأيهما يفعل.
الإن�شان املتمرد على طبيعته احليوانية الطّيعة اجلربية فنجده ي�شرئّب بعنقه اإىل ما وراء حدود 
بيئته اأو النطاقات املر�شومة لأفعاله، يتمرد على ال�شلطة وعلى جمتمعه وعلى ثقافته بل وحتى على 

اأوامر الإله ذاتها!
اإن اهلل وحده هو القادر على خلق وعي يتمتع باحلرية! ميكننا اأن نلمح هذه املعجزة يف بداية 
َناهُ 

ْ
َجَعل

َ
ف نَبَْتلِيِه  ْمَشاٍج 

َ
أ ُنْطَفٍة  ِمْن  َساَن 

ْ
ن ِ

ْ
ال ْقَنا 

َ
َخل ﴿إِنَّا  �شبحانه:  اهلل  يقول  حني  الإن�شان  �شورة 

ُفوًرا﴾ )اإلنسان 3-2(.
َ
ا ك ا َشاكًِرا َوإِمَّ بِيَل إِمَّ َسِميًعا بَِصريًا ۞ إِنَّا َهَدْيَناهُ السَّ


الطفل حني ي�شل اإىل مرحلة )ملاذا( املزعجة يكون جت�شيًدا للوعي الب�شري الف�شويل الذي 
عرف اأن �شوؤال )ملاذا( امل�شتمر هو �شمة من م�شات منطق التف�شري الذي اكت�شفه منذ الطفولة على 
ح�شاب راحة اأبوْيه، وكل من لديه طفل يف ال�شاد�شة من عمره يعرف اأن كل اإجابة له عن �شوؤال 
)ملاذا( تنتج )ملاذا( اأخرى، وهكذا اإىل اأن جتن. كما اعرتف فيل�شوف العلم امللحد )بريت لبتون(: 
»اأتذكر بو�شوح حلظة ات�شح يل اأنه مهما كانت اإجابة اأمي عن اآخر )ملاذا( اأقولها، فباإمكاين بب�شاطة 

اأن اأرد باأن اأ�شاأل )ملاذا( عن اجلواب نف�شه، وهكذا حتى تنفد اأجوبة اأمي اأو ينفد �شربها«.
اأن  را�شل(  )برتراند  الفيل�شوف  لحظ  فقد  الأطفال،  معاناة  نف�س  والفال�شفة  العلماء  عانى 
الأ�شئلة الب�شيطة التي طرحها العلماء تبنّي لهم حني حاولوا الو�شول اإىل اأجوبتها اأنها اأ�شئلة اأ�شا�شية 
ولي�شت ب�شيطة. وكان املثال الذي طرحه را�شل على تلك املالحظة هو ذلك ال�شوؤال الذي ي�شاأله 

الأطفال جميًعا، وهو �شوؤال: »ملاذا ال�شماء زرقاء؟«.
اأول مرة مت توجيه هذا ال�شوؤال يل اأجبت بتلقائية �شديدة: »لأنها تعك�س لون البحر«، ثم قلت 
من  يل  قاله  ولكن  لنف�شي  ذلك  اأقل  مل  اأنني  ال�شراحة  املتخّلف،  اأيها  العك�س  بل  بعدها:  لنف�شي 

حويل. وهم حمقون بال �شك.

ب للنشر والتوزيع
كت
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بعدها عرفت اأن ال�شماء زرقاء لأن اللون الأزرق هو اأكرث الأطوال املوجية يف اللون الأبي�س 
اللون  منه  الأبي�س )يتبعرث(  ال�شم�س  اأن �شوء  اأي   ،Scattering ال�شوئي  الت�شتت  لظاهرة  معاناًة 

الأزرق اأكرث من غريه من الألوان فرنى ال�شماء زرقاء.
لكن -وبالعودة اإىل ما قاله را�شل- تبني اأن هذا ل يجيب عن ال�شوؤال ولكنه يطرح املزيد من 
الأ�شئلة، مثل: ملاذا اللون الأبي�س به �شبعة اأطوال موجية خمتلفة ل�شبعة األوان؟ ملاذا يعاين ال�شوء 
اأعيننا  �شبكية  تتعرف  كيف  الب�شيطة؟  الغبار  بذرات  ي�شطدم  حني  الفيزيائية  الت�شتت  ظاهرة  من 
على اللون الأزرق اأ�شاًل؟ وما هو اللون؟ هل هو خدعة من املخ لتف�شري ترددات موجات ال�شوء 
املختلفة؟ وهل الواقع امل�شاَهد موجود فعاًل اأم اأنه حماولة تف�شريية من الوعي لفهم املحيط املادي 

كما تقول املدر�شة ال�شكوكية Skeptical ؟!
اأخرى  �شبًبا ملجموعة  باأنها زرقاء  ال�شماء  الأطفال الربيء عن �شبب لون  �شوؤال  وهكذا كان 
الت�شاوؤل عن  اإىل  ن�شل  اأنف�شنا  الأ�شئلة، وهكذا، حتى جند  من  ثالثة  ملجموعة  تقود  الأ�شئلة،  من 
الوجود والعدم واملادة والوعي واملقارنة بني مدار�س اأر�شطو واأفالطون! واإىل اآخره من اجلدال 
الوجودي الذهني Intellectual الذي يعتربه البع�س مقد�ًشا ل جتوز احلياة اإل به، ويعبرته البع�س 
حم�س هراء ياأتينا من اأنا�س ل ي�شّدون منافذ روحهم مبا يكفي من حلوم ال�شاأن. وعلى الأرجح فكال 

الفريقني م�شيب بطريقة ما!
طوال  تت�شاءل  ملخلخة  قاعدة  على  تعتمد  بل  متاًما،  �شلبة  لي�شت  الفل�شفية  الب�شرية  اخلربة 
اليوم عن و�شعها القانوين وعّما اإذا كان موثوًقا بها اأم حم�س اخرتاع، وتف�شرياتنا للواقع لي�شت 
نهائية لأن التف�شريات دائًما حتتاج اإىل تف�شريات ولأن جمرد كلمة الواقع حتتاج اإىل عدة جملدات 
�شخمة فقط لحتواء اجلدل املوجود حول �شحتها، ويف اللحظة التي نرتاح فيها من عناء البحث 
مثل  متتد  اأخرى  ل�شل�شلة  وابتكار  جديد،  ت�شاوؤل  اإىل  قفز  مرحلة  يف  عقولنا  تكون  اجلواب  عن 

اأخواتها اإىل ما الالنهاية.
انتباه العقل  اإن�شاين لأنه ي�شد  اإلينا هو كون  بالن�شبة  اأن الكون  ال�شهري( يرى  كان )عبد اهلل 
الإن�شاين وي�شرتعي اهتمامه، والعقل يكون يف اأح�شن اأحواله واأجود �شوره حني ينفتح على اأ�شئلة 

املعنى والغاية واملاآل. 
لرمبا لهذا كان ال�شلف يعتنون بالتفكر ويعتربونه مبثابة بوابة رحبة غري مزدحمة للو�شول اإىل 
اهلل عز وجل. فكان )اإبراهيم بن اأدهم( يقول: »الفكرة مخ العمل، وكان )�شفيان بن عيينة( يقول: 
لذة  يجدون  الدنيا  »اأبناء  اأن  يرى  فكان  معاذ(  بن  )يحيى  واأما  قلبك«،  اإىل  تدخله  نور  »الفكرة 

الكالم، واأبناء الآخرة يجدون لذة املعاين«!

ب للنشر والتوزيع
كت
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يف كون من الت�شاوؤلت املمتدة يف وعينا الب�شري اإىل الال حدود كالف�شاء ال�شرمدي، يف 
واقع ت�شوبه الن�شبية والت�شكك يف كل �شيء تقريًبا، يف وجود اأو�شع من معارفنا واأ�شيق من وعينا 
الب�شري! يف عامل كهذا ي�شري وجود احلقيقة املطلقة الكائنة بذاتها �شروريًا لي�س فقط لت�شاقه ولكن 
ل�شتيعابنا له اأ�شاًل! كما عرب )جريوم كارل( احلائز على جائزة نوبل يف الكيمياء فيقول: »مفهوم 

الإله هو خال�شة اأ�شمى خربة ميكن اأن يت�شورها الإن�شان يف وجوده«
تلك احلقيقة القادرة على اأن تزن كل الأمور الن�شبوية العائمة، وحتّد كل غياهب التف�شريات 
اإىل غريها لإثبات وجودها! يف �شوء ذلك  تفتقر  التي  ال�شاردة، وتثبت وجود كل تلك الأ�شياء 
َُقّ َفَماَذا  لُِكُم اهلل َرُبُّكُم الْ

ٰ
َذ

َ
ميكننا اأن ن�شتوعب حجم املعنى الكامن يف قول اهلل عز وجل: ﴿ف

وَن﴾ )يونس 32(. 
ُ
ف ٰ تُْصَ

َّ
ن

َ
أ
َ
ُل ف

َ
ل  الَضّ

َّ
َِقّ إِل َبْعَد الْ

اأنّى تُ�شَرفون بالفعل؟!
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20
                  القيم

 “لو.كان.باإمكان.ال�سمبانزي.اأن.ي�سف.ما.مييز.الإن�سان
لأ�سار.اأوًل.اإىل.اأنه.الكائن.الذي.يقت�سم.الطعام.مع.الآخرين” 
عاملة.الأنرثوبولوجي/.جلينا.اإيزاك

اأن  ل  ويُف�شّ اخلطى،  و�شّيقة  القدمني  دقيقة  تكون  اأن  ل بد  اجلميلة  املراأة  اأن  يرون  اليابانيون 
القامة  لديهم طويلة  اجلميلة  فاملراأة  ب�شدة،  الراأي  يختلفون يف  الأمريكّيون  القامة.  ق�شرية  تكون 
و�شقراء. ومعنى هذا اأن املراأة الأمريكية اجلميلة لن ت�شاوي اأربعة جنيهات يف دول و�شط وجنوب 
اأفريقيا الذين يعتربون �شفار ال�شعر عيًبا اأو عقابًا اإلهًيا، يف املقابل هم يع�شقون املراأة �شديدة �شواد 
اأهل الإ�شكيمو لن يبالوا بكل  اأ�شلي املن�شاأ، وعرق �شديد ال�شفاء.  الب�شرة التي تدل على جمال 

هذه الأ�شياء لأن اأ�شل اجلمال عندهم يف الرائحة!
تنقل لنا امليثولوجيا الإغريقية عادة قطع الن�شاء الأمازونيات للثدي الأمين، واعتاد �شعب البانو 
يف اأوقيانيا اأن يثقبوا جمجمة الوليد ال�شغري باأ�شنان �شمكة القر�س، ويف قبيلة املاجنيتو�س يف زائري 
يربطون ع�شبيات حول راأ�س الوليد لت�شتطيل جمجمته، وعند الإنكا كانوا ي�شعون حلقات معدنية 
املراأة  ي�شتجملون  كانوا  املايا  عند  بينما  الكتفني،  اإىل  ال�شحمة  ت�شل  الأذن حتى  �شحمة  ثقب  يف 

احلولء! في�شعون كرة من الراتنج بني العينني للبنت ال�شغرية حتى ت�شبح اآن�شة حولء جميلة.
عند اأهل املوزمبيق اعتادوا اأن يخلعوا الأنياب والقواطع لأنها قبيحة، واأما الداهميون فكانوا 
يربدون كل الأ�شنان لت�شبح اأنيابًا لأنها عندهم جميلة. وقبيلة بادوجنر كانت حتب اأن حتّول ن�شائها 
اإىل زرافة بو�شع اأ�شطوانات معدنية حول اأعناق الفتيات تبداأ من طول 10 �شنتيمرتات اإىل 40 �شم. 
وحتى القرن التا�شع ع�شر كانت املراأة املوريتانية ت�شرب 20 لرًتا من حليب الناقة يومًيا يف الأيام 

التي ت�شبق الزواج حتى تهدي زوجها اجلديد ع�شرة كيلوجرامات من ال�ِشمنة التي يع�شقها!

ب للنشر والتوزيع
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هذه  معظم  يف  ن�شبّية  امل�شاألة  اإذن.  للجمال  وا�شحة  تف�شيلّية  موا�شفات  على  نتفق  مل 
التف�شيالت.

النحت  يف  التطور  اأعلى  جند  القدمي  اليوناين  الفن  يف  )ن�شبية(.  للـ  اأخرى  جوانب  هناك 
وامل�شرح ول جند اأثًرا للمو�شيقى. وخالل الع�شر الرومانتيكي يف اأوروبا احتل ال�شعر ال�شدارة 
يف الأدب، بينما يف القرن التا�شع ع�شر ت�شدرت الرواية امل�شهد. كما بع�س الأمم كانت تف�شل نوًعا 
من الفنون على مدار معظم تاريخها ب�شكل لفت، املو�شيقى عند الأملان، وال�شعر عند الفرن�شيني، 

والنرث عند الرو�س، والر�شم عند الأ�شبان والإيطاليني.
باملثل ميكنك اأن جتد موا�شفات )الظرافة( تختلف من ثقافة لأخرى، ال�شينما الأملانية ال�شامتة، 
والـ )�شيت كوم( الأمريكي، والـ )�شتاند اأب( الربيطاين، وامل�شّخ�شاتي امل�شري. كل هذه و�شائل 
قد جادت بها املخّيلة الب�شرّية لإ�شحاك النا�س. اختالف الثقافات ل يعني فقط اختالف )اخللفّية( 
لة لتلّقيها. مرة اأخرى نتعامل  ا يعني الختالف الكبري يف الو�شيلة املف�شّ املفرت�شة للنكتة، ولكن اأي�شً

مع م�شاألة كنا نظن اأنها عاملّية الذوق ثم تبني اأنها ن�شبية متاًما!
اأنها عامة فقط  العديد من الأ�شياء التي تعتربها مقايي�س عامة ومتفق عليها لالأ�شياء يتبني لك 
يف املحيط الذي حولك. بينما جند اأن قيم احلرية وال�شدق والوفاء والعدالة والعطف على الفقري 
والإح�شان اإىل النا�س هي قيم م�شرتكة فعاًل ب�شكل تام بني جميع الب�شر، اإنها �شفرة مكتوبة بعناية 

ي�شري عليها كل هوؤلء دون خالف يذكر!
ما �شر ذلك؟ 

دعونا جنيب عن هذا بطرح ثالثة اأ�شئلة: هل هناك قيم مطلقة واأخالق مو�شوعية يف العامل؟ 
ومن اأين اأتت؟ وهل ميكن تف�شريها مبناأى عن وجود اهلل؟

 
هل هناك اأخالق مو�شوعية يف العامل؟ دعنا نبداأ بالت�شاوؤل عن هذا اأوًل.

عندما يُ�شاأَل امللحدون عن هذا فهم يقعون يف ورطة، لو قالوا: نعم توجد اأخالق مو�شوعية 
مطلقة يف العامل، ف�شيكون علينا اأن ن�شاأل: من اأين اأتت؟ فال�شلوك الأخالقي اإما اأنه ل معنى له، 
فهم  ثابتة،  اأخالق مو�شوعية  توجد  قالوا: ل، ل  لو  واأما  اهلل.  يتمثل يف وجود  معنى  له  اأن  واإما 
بذلك يجّوزون اأن يفعل الإن�شان اأي �شيء، وين�شفون الأ�شا�س الِقيَمي ملعاين اخلري وال�شر. وقتها 

�شيلفظهم اجلميع بب�شاطة مثلما حدث لـ )ديفيد �شلفرمان(!

ب للنشر والتوزيع
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عقيدته  يوافق  مبا  باأمانة  ديفيد  �شّرح  تورليك(،  )فرانك  مع  ديفيد  التي جمعت  املناظرة  يف 
الإحلادية، وقال: »ل وجود لقيم اأخالقية ذات طبيعة مو�شوعية مطلقة، وجميع ما يتبناه املرء من 
قيم هي اأمور ن�شبية اإ�شافية«. فاأُلِزَم بلوازم هذه النظرة، ف�ُشِئَل عن تعذيب الأطفال واأكلهم، فقال: 

»ل بد اأن نواجه مثل هذه الأ�شئلة ال�شعبة«!
فبح�شب هذه الروؤية، ل يوجد اأي �شيء خاطئ يف اأن تغت�شب اأو تقتل، كما عرب دوكنز عن 
ذلك ب�شراحة فقال: »العلم الطبيعي لي�س لديه طريقة للحكم على ما هو اأخالقي. اإن هذه امل�شاألة 
مرتوكة لالأفراد واملجتمع«. وقال: »ما الذي مينعنا من القول باأن هتلر كان على �شواب، اأعني هذا 
اأننا  اأمر �شيء هو اعتباطي متاًما كحقيقة  اأن الغت�شاب  �شوؤال �شعب فعاًل«! وملا �ُشِئل: »اعتقادك 

تطورنا بخم�شة اأ�شابع بدًل من �شتة؟« قال: »نعم، ت�شتطيع قول ذلك«.
كيف ميكننا اأن نعي�س يف جمتمع مع رجل ملحد يوؤمن بهذه الأفكار؟ وعلى حد تعبري �شام 
معاقبة  ال�شروري  من  يجعل  ما  مبكان  اخلطورة  من  الأفكار  بع�س  اأن  يقول  كان  الذي  هاري�س 
اأ�شحابها، وكان يق�شد بالطبع امل�شلمني. اإل اأن كلمته بالفعل تنطبق على هذه احلالة، كيف ميكنني 
اأن اأثق يف جاري الذي ي�شكن بجوار اأطفايل اإذا كانت هذه هي فكرته عن الأخالق والقيم؟ رمبا 
لذلك قال فولتري الالديني: »اأريد من امراأتي وخادمي وخياطي اأن يوؤمنوا باهلل لكي يقل غ�شهم يل«!
فال وجود  مطلقة،  اأنه ل وجود حلقائق  »مبا  بريلن�شكي(:  )ديفيد  عنها  التي عرب  املع�شلة  اإنها 
لأخالق مطلقة. من هذين املوقفني، ل اأحد يوؤمن بالأول، ول اأحد م�شتعد للعي�س مع الثاين! هذا 

بال�شبط هو املاأزق الذي جند اأنف�شنا فيه«.
ميكننا اأن نفطن اإىل حجم هذه املع�شلة من التاأمل يف كلمة دوكنز التي ذكرها يف لقائه على 
اجلزيرة الإجنليزية: »اأنا �شد الداروينية ول اأطيقها حني يتعلق الأمر بحياتنا«. هو هنا لديه جمموعة 
تَُطاق ول ت�شلح حلياتنا.  باأنها ل  من القيم )الفْوقية( التي جتعله يحكم على الداروينية )الطبيعة( 
فمن اأين اأتت هذه القيم املتعالية؟ اإنها ل تتنا�شب مع الإحلاد مطلًقا ول تتوافق مع مادية الإن�شان. 
لذلك كان يقول )عبد الوهاب امل�شريي(: »الفل�شفة الهيومانية يف الغرب بتاأكيدها القيم الأخالقية 
املقد�س«.  املادي عن  الإن�شان  قبل  من  الواعي  البحث غري  اخلفي، وعن  الإله  تعبري عن  املطلقة، 
يوجد  ولكن ل  ُخُلق،  على  ملحدون  »يوجد  ال�شهرية:  )بيجوفيت�س(  كلمة  معنى  هو  ولرمبا هذا 

اإحلاد اأخالقي«!
كتب اأفالطون: »ي�شاأل �شقراط: هل احل�شن ح�شن لأن اهلل اأراده كذلك؟ اأم اأنه جعله ح�شًنا 
لأنه ح�شن؟« مبعنى اآخر، وتعاىل اهلل على ذلك، هل ميكننا اأن نقول اأن اهلل )�شرطي( ينّفذ القانون 
بالقتل  ياأمر  اأن  اهلل  على  نت�شور  اأن  ميكننا  وهل  القانون؟  هذا  �شّن  الذي  هو  اأنه  اأم  الأخالقي؟ 

والغت�شاب مثاًل؟

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



178

الأخالقية  القيم  اأن  �شببها  �شببها؟  ما  اأبًدا،  هّينة  ولي�شت  باملنا�شبة  كبرية  فل�شفية  اأزمة  هذه 
اكت�شبت قدًرا من الإطالق يجعلنا ل نت�شور -جمرد ت�شور- اأن تكون الأمور على خالف ذلك.

 
ننتقل اإذن اإىل ال�شوؤال التايل، من اأين اأتت هذه القيم؟ وملاذا تكون مطلقة؟ وملاذا هي متجاوزة 
للزمان واملكان؟ ملاذا ل ميكنك اأن تت�شور اأن بع�س الكائنات املخلوقة على جمرة اأندروميدا �شوف 
تفرت�س اأن الأمانة وال�شدق �شفات قبيحة؟ ملاذا ل ميكنك اأن تتخيل اأن يتوافق النا�س على ح�شن 

ال�شرقة اأو الغ�س يف الألفية العا�شرة؟ 
اأحكاًما  تطلق  اأن  للمادة  ميكن  وكيف  طبيعية؟  فوق  ت�شورات  تنتج  اأن  للطبيعة  ميكن  كيف 
مو�شوعية غري خا�شعة للمادة؟ وما �شر الرتباط بني عامل احل�شن واجلمال ال�شتاطيقي، وبني عامل 

القيم والأخالق؟ فما معنى قولك اأن الوفاء )جميل(؟ اأو اأن اخليانة )قبيحة(؟
ت�شاءل )هيوم( اإن كان ميكن ا�شتقاق )ينبغي( من )يكون(. ولكن هذا غري ممكن. ل تعرف 
الطبيعة )ينبغي(، ل تعرف غري )يكون(. اإن عاملْي القيم واحلقائق منف�شالن. وكما يقول )مارتن 
لوثر(: »اإن الأمر ل يعني اأن 5+3 ينبغي اأن تكون 8، ولكن لأنها يف ذاتها ت�شاوي 8«. اإن الطبيعة ل 

تعرتف مبا ينبغي اأن يكون، ولكن مبا هو كائن.
الأخالق هي ثغرة يف العامل املادي، ثغرة يف الطبيعة، ثغرة معرفية وزمنية وِقيمية وعقلية، 
حتى ت�شاءل اأ�شتاذ علم الأخالق الإجنليزي )برنارد ماندفيل(: »ما اأهمية الأخالق لتقدم املجتمع 

والتطور احل�شاري؟« واأجاب بعدها نف�شه: »ل �شيء! بل لعلها تكون �شارة«.
نن�شيء احل�شارة  الأخالق كي  اإىل  نحتاج  األ  املفرت�س  لكان من  اخلّل�س  املادية  اأبناء  كنا  لو 
والتطور، لأنها بالفعل �شارة ومعّطلة، ولكن العك�س هو الذي حدث، كمثال على ذلك تاأمل يف 

ال�شيوعية.
عنها  تخلت  لقد  فبالتايل  برجوازية،  الأخالق جمرد خدعة  اأن  ال�شيوعي  املانيف�شتو  جاء يف 
الربوليتاريا )طبقة العمال الكادحة( بال رجعة. ثم يف املوؤمتر الدويل الثاين لل�شيوعية متت مراجعة 

هذه النقطة، حيث اأكد على بع�س الأخالق الهامة للربوليتاريا، مثل: العدالة الجتماعية.
ولأن الأخالق بالفعل �شارة ومعطلة للح�شارة املادية، فقد رجع لينني اإىل قواعد املانيف�شتو 
ما -�شوف  ل�شبب  ولكن  الأخالق«.  من  ذرة  فيها  لي�س  العملية يف جمملها  »ال�شرتاكية  ليوؤكد: 
نعرفه بعد قليل- مل ينجح معه ذلك، فعاد واقرتح: )ن�شبية الأخالق(، مبعنى اآخر: �شوف ناأخذ من 
الأخالق ما يفيد ن�شر الربوليتاريا فقط، وهذا �شوف يكون تعريف الأخالق بالن�شبة لنا. وهو ما 
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تبناه )�شتالني( من بعده بطبيعة احلال فاأكد للنا�س اأن تقوية النظام البولي�شي )القمع( والتو�شع يف 
العقوبات )الإعدامات اجلماعية( هي من الو�شائل الداعمة لن�شر الربوليتاريا فبالتايل هي اأخالقية 

متاًما. ل تقلقوا، �شوف نقتلكم باأخالقنا كاملة!
ويف ال�شني وكوريا ال�شمالية ا�شطّرت ال�شيوعية اإىل ا�شتعارة بع�س الأخالق من الأديان مثل 
خلقي التوا�شع واحرتام كبار ال�شن، واهتمت احلكومات ال�شيوعية بن�شر هذه القيم و�شط النا�س. 
اإىل )تاأليه راأ�س الدولة(، لكن ما  ال�شن  اإىل )الن�شحاق(، واحرتام كبار  التوا�شع  بالطبع حتول 

علْينا من ذلك.
ما الذي حدث؟ وملاذا ا�شطّرت ال�شيوعية يف )تطبيقها( اإىل خمالفة )تنظريها(؟ ملاذا وجدت 

اأنها حتتاج اإىل الأخالق برغم اأنها رف�شتها اأيديولوجًيا؟
الفكرة اأنه كان ي�شرًيا بالن�شبة اإىل اأ�شهر فيل�شوف مادي )مارك�س( اأن يذكرنا ب�شرورة رف�س 
الأخالق واملثاليات لأننا بذلك �شوف نعود مل�شابهة الأديان، كان هذا ي�شرًيا بالن�شبة له لأنه قابع يف 
مكتبته يف اأملانيا يوؤ�ش�س لأيديوجليته مع اإجنلز. بينما الذين حاولوا اأن يطبقوا ال�شيوعية بالفعل يف 
رو�شيا وال�شني، وجدوا اأنهم ل ي�شتطيعون اأن يعلنوا هذا بال�شهولة نف�شها، بل بالعك�س، كي ين�شئوا 
جمتمًعا ويحافظوا عليه يحتاجون اإىل اأن يطالبوا النا�س باملزيد من )البذل( و)الت�شحية(، باملزيد 
من )الوفاء( لقيم ال�شيوعية، باملزيد من )الإخال�س( ملبادئ املانيف�شتو. باخت�شار كانوا يحتاجون 

اإىل اأخالق جنودهم كي يقيموا اإمرباطوريتهم التي يزعمون اأنها ترف�س الأخالق!
الغرتاب  نظرية  ابتداع  اإىل  )مارك�س(  احتاج  ملاذا  فباملنا�شبة،  مارك�س،  ذكر  وعلى 

)Alienation( والتي هي نظرية اإن�شانية اأخالقية يف جمملها؟
نف�س ما حدث بالن�شبة اإىل الفيل�شوف املادي اليوناين )اأبيقور( والذي ا�شتهر بتاأ�شي�س مذهب 
اللذة وال�شعي اإليها، فنجده ين�شح تالمذته باأن ينالوا ق�شًطا من الـ )اأتاراك�شيا( وهي هدوء العقل 
والتاأمل الروحي والتمتع املعنوي بالبعد قلياًل عن اللذات! لقد ناق�س اأبيقور نف�شه مثلما فعل من 

بعده لينني ومارك�س.
اأن يعظ  املادي من حقه  امللحد  اإذا كان  ما  ح )بيجوفيت�س( »لي�س  فال�شوؤال احلقيقي كما و�شّ
ما هو عليه يف  يفعل ذلك ويبقى على  اأن  ال�شوؤال هو هل ميكنه  الإن�شانية والأخالق، واإمنا  با�شم 

حدود املذهب املادي ل يربحه«؟!
منه  يهربون  لالأخالق،  )الأنطولوجي(  ال�شوؤال  عن  املعا�شرون  امللحدون  يُ�شاأل  ملا  لذلك 
القيم  هذه  ظهرت  كيف  يجيبوا:  اأن  من  بدًل  اآخر:  مبعنى  لالأخالق!  )الإب�شتمولوجي(  لل�شوؤال 
اأن  لنا  اأحد: كيف  املو�شوعية املطلقة يف عامل املادة؟ يجيبون بدًل من ذلك عن �شوؤال مل ي�شاأله 

نعرف ما هي القيم ال�شحيحة وما هي القيم اخلاطئة؟
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وهو الأمر الذي لحظ الأ�شتاذ )عبد اهلل العجريي( اأنه تكرر يف مناظرة )كري�شتوفر هيت�شرن 
مع فرانك توريك( ومناظرة )كري�شتوفر هيت�شنز مع وليام لني كريج(، ومناظرة )لوران�س كراو�س 

مع وليام لني كريج(، ومناظرة )دان باركر مع ترينت هورن(.
ل  اهلل،  وجود  اإثبات  يف  الفل�شفية  روؤيته  اأ�ش�س  -والذي  كانط(  )اإميانويل  يقول  كما  الأمر 
على العقل )الذي هو عنده جمرد عقل عملي قائم على التجربة( ولكن على الأخالق: »�شيئان 
اثنان ميالآن العقل باإعجاب ومهابة متجددْين ومتزايدْين كلما كررنا النظر فيهما، الأفالك املر�شعة 

بالنجوم، والقانون الأخالقي فينا«.
يف احلقيقية، فاإن وجود القيم الأخالقية ال�شائدة املطلقة دليل م�شتقل على وجود اهلل، كما عرب 
عن هذا الدليل الأ�شتاذ )عبد اهلل العجريي(: لو اهلل غري موجود، فالقيم الأخالقية املو�شوعية غري 

موجودة، ومبا اأن هذه القيم املطلقة موجودة، فاهلل موجود.
الأمر بهذه الب�شاطة!

 
ينقلنا هذا اإىل ال�شوؤال الثالث والأخري: هل ميكن تف�شري هذه القيم املطلقة مبناأى عن اهلل عز 

وجل وعن دينه؟
عند )زينون الرواقي(، فالأخالق هي الزهد، وهو كان طبيعًيا، واعترب اأن الزهد هو ان�شجام 

مع الطبيعة. ولكن احلقيقة اأن الزهد عك�س ذلك، هو مناق�شة الطبيعة.
رمبا كان )اأبيقور( اأكرث ات�شاًقا مع الذات، فقد كانت الأخالق عنده هي �شراع اللذة والأمل، 
له يعني اخلري وال�شر! وطّور  بالن�شبة  اللذة، ومع الوقت �شار هذا  اإىل  الإن�شان يهرب من الأمل 

مذهب اللذة من بعد ذلك )هولباخ( يف الع�شر احلديث.
اأخذ )�شام هاري�س( امللحد املعا�شر ال�شهري مذهب اللذة بعد اأن �شبغه بال�شبغة التي يع�شقونها 
اأن يحدد  جميًعا: العلم التجريبي. وكتب كتابه: )امل�شهد الأخالقي، كيف ميكن للعلم التجريبي 
القيم الإن�شانية؟(. وفكرته باخت�شار: ما يرتقي بعافية الإن�شان هو الأخالق ال�شحيحة، وما يتعار�س 

معها فهو القيم الفا�شدة. 
وال�شر،  اخلري  علم  �شرمر(:  )مايكل  كتاب  مثل  لالأخالق،  �شبيهة  داروينية  ت�شورات  هناك 
وكتاب  اأخالقية،  عقول  هاوزر(:  )مارك  وكتاب  جيد؟  اجليد  ملاذا  هايند(:  )روبرت  وكتاب 
اأنه  بد  ل  الذي  الكتاب  عنوان  اهلل؟ وهو  بدون  نكون �شاحلني  اأن  باإمكاننا  بكمان(: هل  )روبرت 
ذكرك مبا قلناه قبل قليل من اأن امللحدين يتعمدون الهروب من ال�شوؤال الأنطولوجي لالأخالق اإىل 

ال�شوؤال الإب�شتمولوجي لها.
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ما ن�شيه هاري�س ورفاقه هو اأن يو�شحوا لنا ما هو الدليل على اأن معيارهم �شحيح؟ يف عامل 
يوجد �شواب وخطاأ  ل  املطلقة،  املعايري  اأوىل  باب  من  توجد  فال  املطلقة  القيم  فيه وجود  ينفون 
)وهم  كتابه  يف  بذلك  العرتاف  اإىل  الأكرب  امللحد  دوكنز(  )ريت�شارد  دفع  ما  هو  وهذا  اأ�شاًل. 
الدفاع عن  ال�شعب جًدا  من  الدين، ولكن  من  ُم�شتَمّدة  املطلقة  الأحكام  »لي�شت جميع  الإله(: 

القيم الأخالقية املطلقة على اأر�شية اأخرى غري الدين«!
اأو�شح لهذه املع�شلة: »الإن�شان يبقى عاجًزا عن معرفة اخلري  وللفيل�شوف )با�شكال( تف�شري 
»اإن  فيقول:  الربيطاين )�شاميون بالكبرين(  الفيل�شوف  واأما  الإميان«.  احلقيقي والعدل مبعزل عن 
امل�شكلة عبارة عن اإيجاد م�شاحة لالأخالق اأو اإقامة الأخالق يف النظام الال اأخالقي واملجرد من 

ال�شحر )يعني الدين واملاورائيات عموًما( الذي نعي�س فيه«. 
ي�شطرون  الدين جتدهم  بعيًدا عن  اإخالقي  اأ�شا�س  اإيجاد  يّدعون حماولة  الذين  حتى هوؤلء 
اإىل مناكفة الدين يف دعواهم، ملاذا تفعل ذلك؟ مبعنى اآخر: ملاذا يرتبط الدين والأخالق يف ذهنك 
الأخالق  علم  تاريخ  »يف  كعادته:  املوقف  )بيجوفيت�س(  يلّخ�س  ذلك؟  دفع  فتحاول  �شعوريًا  ل 
الدينية  ا�شتعارة ال�شرورة  اإما عن طريق  الدين،  له موقف من  ل يوجد عملًيا مفكر جاد مل يكن 

كمبادئ لالأخالق، اأو عن طريق حماولة اإثبات عك�س ذلك«.
 

كيف اأجاب القراآن اإذن عن �شوؤال الأخالق والقيم؟
يف  وجدناها  التي  املطلقة  الأخالقية  القيم  لغز  الألغاز:  اأول  عن  الإجابة  القراآن  لنا  و�شح 
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ِمزيَاِن﴾ )الرمحن 7 -8(. واهلل هو الذي خلق فينا هذه القيم، وفطرنا على هذه الأخالق: ﴿إِنَّ اهلل 
ْ
ِف ال

ُكْم 
َّ
َعل

َ
ْغِ يَِعُظُكْم ل

َ ِر َوالْ
َ
ُمْنك

ْ
َفْحَشاءِ َوال

ْ
ُقْرَب َويَْنَه َعِن ال

ْ
ِْحَساِن َوإِيَتاءِ ِذي ال

ْ
َعْدِل َوال

ْ
ُمُر بِال

ْ
يَأ

ُروَن﴾ )النحل 90(. 
َّ
تََذك

الإن�شاين  والإجماع  الأخالق،  على  التاريخي  الّطراد  لغز  اآخر وهو  لغًزا  القراآن  لنا  و�شح 
عليها، بطريقة اأخرى: كان هذا من بقايا وحي الأنبياء على مر الع�شور.

مثل الو�شايا الع�شر يف �شفري التثنية واخلروج يف التوراة التي تتحدث عن احلقوق املادية 
مثل ال�شرقة والزنا والقتل و�شهادة الزور وال�شهوة، والتطويبات ومواعظ اجلبل يف الإجنيل والتي 
تتحدث عن ال�شمو الروحي الأخالقي مثل: )طوبى للم�شاكني بالروح، فاإن لهم ملكوت ال�شماوات 
- طوبى للرحماء فاإنهم �شرُيحمون - طوبى للجياع والعطا�س اإىل الرب فاإنهم �شي�شبعون... اإلخ(.

ب للنشر والتوزيع
كت
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كل هذه القيم التي جاء بها الأنبياء من قبل حممد ☺، و�شنعت ذلك الإجماع الإن�شاين 
وا 

ُ
 تُْشِك

َّ
ل

َ
ْيُكْم أ

َ
تُْل َما َحرََّم َربُُّكْم َعل

َ
ْوا أ

َ
ْل َتَعال

ُ
الفريد، حدثنا القراآن عنها، فقال عز وجل: ﴿ق

َتْقَرُبوا   
َ

َول َوإِيَّاُهْم  ُكْم 
ُ
نَْرُزق ُْن  نَ ٍق 

َ
إِْمل ِمْن  َدُكْم 

َ
ْول

َ
أ وا 

ُ
َتْقُتل  

َ
َول إِْحَسانًا  يِْن  َواِلَ

ْ
َوبِال َشيًْئا  بِِه 

اُكْم  َوصَّ َذلُِكْم  َقِّ  بِالْ  
َّ

إِل اهلل  َحرََّم  ِت 
َّ
ال الَّْفَس  وا 

ُ
َتْقُتل  

َ
َول َبَطَن  َوَما  ِمْنَها  َظَهَر  َما  َفَواِحَش 

ْ
ال

ْيَل 
َ
ك

ْ
وا ال

ُ
ْوف

َ
هُ وَأ ُشدَّ

َ
َغ أ

ُ
ْحَسُن َحتَّ َيْبل

َ
ِت ِهَ أ

َّ
 بِال

َّ
َتِيِم إِل  َتْقَرُبوا َماَل الْ

َ
وَن ۞ َول

ُ
ُكْم َتْعِقل

َّ
َعل

َ
بِِه ل

وا 
ُ
ْوف

َ
ْرَب َوبَِعْهِد اهلل أ

ُ
ْو َكَن َذا ق

َ
وا َول

ُ
اْعِدل

َ
ُتْم ف

ْ
ل
ُ
 وُْسَعَها َوإَِذا ق

َّ
ُف َنْفًسا إِل

ِّ
 نَُكل

َ
ِقْسِط ل

ْ
ِمزيَاَن بِال

ْ
َوال

ُبَل  السُّ تَتَّبُِعوا   
َ

َول اتَّبُِعوهُ 
َ
ف ُمْسَتِقيًما  ِصَاِط  َهَذا  نَّ 

َ
وَأ  ۞ ُروَن 

َّ
تََذك ُكْم 

َّ
َعل

َ
ل بِِه  اُكْم  َوصَّ َذلُِكْم 

ُكْم َتتَُّقوَن﴾ )األنعام 153-151(.
َّ
َعل

َ
اُكْم بِِه ل َق بُِكْم َعْن َسبِيلِِه َذلُِكْم َوصَّ َفَتَفرَّ

كمثال على ذلك تاأمل يف خلق ي�شري: اأن تعامل النا�س كما حتب اأن يعاملوك.
جتده عند )طالي�س( اأحد احلكماء الإغريق ال�شبعة الذي �ُشِئل : كيف حتقق حياة اأكرث ا�شتقامة، 
فقال: »عندما ل نفعل ما ن�شتهجن فعله من جانب الآخرين«. وجتده عند )بيتاكو�س(: »ل نفعل ما 
نوؤنّب الغري على فعله«. وجتده عند معلم ال�شني )كونفو�شيو�س(، وعند )فيثاغور�س(: »ما ل اأريد 
اأن اأفعله بنف�شي ل اأفعله لالآخرين«. وجتده عند )�شي�شرون( الروماين: »كل ما تاأخذه على الآخرين 
ينبغي اأن تتجنب فعله اأنت نف�شك«. وجتده عند )هيليل( اليهودي الفل�شطيني: »ما ل تريد اأن يُفعل 
بك ل تفعله بجارك«. وجتده عند )كانط( الأملاين يف الع�شر احلديث: »اعمل فقط وفًقا ملبداأ تريد 

اأن يكون قانونًا عاًما«.
اإجنيلي  يف  ُذِكَر  كما   ،♠ عي�شى  عليها  نبه  قد  احلكمة  ذات  اأن  تالحظ  األ  ميكنك  فهل 
☺ يف احلديث  اأو حممد  الآخرون«.  يفعله بك  اأن  ما حتب  بالآخرين  »افعل  )متى( و)لوقا(: 

الذي رواه عنه البخاري وم�شلم: »ل يوؤمن اأحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنف�شه«؟!
لذلك كان يقول )ابن تيمية(: »اإنه لي�س يف الأر�س مملكة قائمة اإل بنبوة اأو اأثر نبوة، واإن كل 

خري يف الأر�س من اآثار النبوات«.
فتجد كل نبي )يتمم( ويكمل اأخالق النا�س التي اأ�ش�شها الأنبياء من قبلهم يف وجدان النا�س، 
ويجد النا�س لها اأثًرا يف فطرتهم التي ت�شرخ بالقيم املطلقة التي ل ي�شتطيعون منها فكاًكا. فهذا نبي 
اأو الأنبياء، ما  ♠ يقول كما يف اإجنيل متى: »ل تظنوا اأين جئت لألغي ال�شريعة  اهلل عي�شى 
☺ يقول كما روى مالك يف املوطاأ: »اإمنا بعثت  جئت لألغي بل لأكمل«. وهذا نبي اهلل حممد 

لأمتم مكارم الأخالق«.

ب للنشر والتوزيع
كت
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يحدثنا القراآن عن ذلك، فربطت �شورة ي�س بني النبوة وبني الهتداء فقال �شبحانه: ﴿إِنََّك 
اَل 

َ
ُمْرَسلَِي ۞ َعَ ِصَاٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ )يس 3-4( وذّكر موؤمن اآل يا�شني قومه بتلك احلقيقة: ﴿ق

ْ
ِمَن ال

َ
ل

ْجرًا َوُهْم ُمْهَتُدوَن﴾ )يس 20-21( ويذّكرك القراآن 
َ
ُكْم أ

ُ
ل
َ
 يَْسأ

َ
ُمْرَسلَِي ۞ اتَّبُِعوا َمْن ل

ْ
ْوِم اتَّبُِعوا ال

َ
يَا ق

َح َما اْسَتَطْعُت﴾ )هود 88(. ويذكر 
َ

ْصل ِ
ْ

 ال
َّ

رِيُد إِل
ُ
بخال�شة دعوة نبي اهلل �شعيب ♠: ﴿إِْن أ

و بَِقيٍَّة 
ُ
ول

ُ
ْبلُِكْم أ

َ
ُقُروِن ِمْن ق

ْ
 َكَن ِمَن ال

َ
ْول

َ
ل
َ
لك ما كانت مهمة أتباع األنبياء يف كل زمن ومكان: ﴿ف

ْرِض﴾ )هود 116(.
َ ْ
َفَساِد ِف ال

ْ
َيْنَهْوَن َعِن ال

القراآن، وب�شفته كتاب من عند اهلل عز وجل الذي فطرنا على القيم احلميدة والأخالق ياأتي 
مت�شًقا مع ذاته جًدا يف هذه احلقيقة، فيذكر لنا اأبو حامد الغزايل يف كتابه )جواهر القراآن( اأن عدد 
الآيات التي تدعو اإىل الأخالق النظرية يف القراآن 764 اآية، وعدد الآيات التي تدعو اإىل الأخالق 
يقول اهلل  القراآن يف الأخالق! كما  اآيات  يعني ربع  اآية.  اآية، وجمموع ذلك 1505  العملية 741 
َعْدِل 

ْ
ُموا بِال

ُ
ْك ْن تَ

َ
ْمُتْم َبْيَ الَّاِس أ

َ
ْهلَِها َوإَِذا َحك

َ
 أ

َ
َمانَاِت إِل

َ ْ
وا ال ْن تَُؤدُّ

َ
ُمُرُكْم أ

ْ
تعاىل: ﴿إِنَّ اهلل يَأ

ا يَِعُظُكْم بِِه إِنَّ اهلل َكَن َسِميًعا بَِصريًا﴾ )النساء 58(. ويتمثل النبي ☺ ذلك فيكون خلقه  إِنَّ اهلل نِِعمَّ
القراآن كما ذكرت عنه زوجته عائ�شة ر�شي اهلل عنها. ويخربنا النبي ☺ كما روى الرتمذي عن 

اأبي هريرة اأن: »اأكمل املوؤمنني اإميانًا اأح�شنهم اأخالًقا«.
مقابل  الأخالق  التزام  اإىل  به  املوؤمن  يدعو  حني  الدين  هل  اآخر:  لغز  باإجابة  القراآن  يخربك 
امرئ ل  اأي  كان  »اإن  )اأوج�شت كونت(:  يزعم  النفعية كما  امتداد ملذهب  الأخروي هو  اجلزاء 
يكون �شاحًلا اإل خلوفه من غ�شب اهلل اأو لطمعه يف اإنعامه، فاإنه يف احلقيقة لن يكون �شاحًلا ول حمًبا 

للخري«؟
ا  ِبَّ َحتَّ ُتْنِفُقوا ِممَّ

ْ
وا ال

ُ
ْن َتَنال

َ
يجيبك القراآن على ذلك باأن جعل اهلل اخلري مرادًفا للعمل: ﴿ل

ِبُّوَن﴾ )آل عمران 92(. وربط بني الإميان والعمل ال�شالح �شواء ب�شكل �شريح اأو يف معناه يف اأكرث من 
ُ

ت
اأن ميزان جناة العبد يوم القيامة هو يف �شالح  اأن و�شح  خم�شني مو�شًعا. والأهم من كل ذلك 

ٍب َسلِيٍم﴾ )الشعراء 89-88(. 
ْ
 اهلل بَِقل

َ
ت

َ
 َمْن أ

َّ
 َبُنوَن ۞ إِل

َ
 َيْنَفُع َماٌل َول

َ
نف�شه: ﴿يَْوَم ل

القراآن ل يرى انف�شاًما بني العمل ال�شالح وبني �شالح هذا الإن�شان يف ذاته كما يراه كونت. 
وحقيقة اأننا نعمل العمل ال�شالح يف انتظار جزاء اهلل عز وجل ل يعني اأن لدينا ال�شتعداد للعمل 
األ  اأتباعه  من  يقبل  فال  ذاته �شالح  الدين يف  اأن  يعني  بل  اجلزاء،  هناك ذلك  يكن  لو مل  اخلبيث 

يكونوا �شاحلني.

ب للنشر والتوزيع
كت
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البديع  القراآين  الربط  القيم، هو ذلك  �شوؤال  القراآن يف  يجيبك عنها  التي  الألغاز  اآخر  واأما 
َقِّ َوِلُْجَزى ُكُّ َنْفٍس بَِما  ْرَض بِالْ

َ ْ
َماَواِت َوال َق اهلل السَّ

َ
الذي اأ�شار اإليه )عبد اهلل ال�شهري(: ﴿وََخل

ارتباط غريب بني الأخالق وبني �شورة الكون وبني �شورة  )اجلاثية 22(.  ُموَن﴾ 
َ
ُيْظل  

َ
َوُهْم ل َسَبْت 

َ
ك

الإن�شان املخلوق على هيئة متكنه من فهم هذه الأخالق والقيام بها!


ِت َفَطَر 
َّ
ملاذا فطرنا اهلل عز وجل على تلك الفطرة ال�شارخة بكل قيمة ح�شنة؟ ﴿فِْطَرَة اهلل ال

ِق اهلل﴾ )الروم 30(.
ْ
 َتْبِديَل ِلَل

َ
ْيَها ل

َ
الَّاَس َعل

لأن اهلل هو م�شدر كل احل�شن يف الوجود! ﴿إِنَّ َربِّ َعَ ِصَاٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ )هود 56(.

ب للنشر والتوزيع
كت
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21
                 المعىن

 “اإذا.كان.اهلل.جمرد.ا�سم.عابث،.اإذا.كان.كل.�سيء.ينتهي.بالن�سبة
لنا.باملوت،.فلنا.اأن.نت�ساءل.اإن.كانت.احلياة.ت�ستحق.اأن.نعي�سها” 
اأوج�سط.اأوت

اأ�شبحتم  قد  خمجلة  معلومة  وهذه  ب�شدة،  )جيمنازيوم(  اللياقة  �شالة  اإىل  الذهاب  اأكره 
ال�شبب؟ كل �شيء عندهم -احم- ثقيل  تعرفونها عني لالأ�شف، ول �شبيل للرجعة يف ذلك. ما 

جًدا!
وبرغم اأن هناك الكثري من الأكدار يف احلياة، ما هو اأ�شد بكثري من حمل اأكيا�س البقالة الثقيلة 
على �شلم بيتنا، اإل اأنه ول�شبب جمهول فعاًل بالن�شبة يل، يرتبط حمل الأ�شياء الثقيلة عندي بال�شعور 
بالعناء، وكنت دائًما اأحتاج اإىل اأن اأذكر نف�شي ملاذا علّي اأن اأفعل ذلك؟ وما معنى كل هذا بالن�شبة 
اإيّل؟ فعلى خالف معظم الآلم، فحمل الأثقال هو اأمل اختياري، ميكنك اأن تتخل�س منه ببب�شاطة 
فقط لو تركت ما تتم�شك به. رمبا لذلك ت�شيع املل�شقات التحفيزية يف �شالت الريا�شة! حتتاج اإىل 

الهدف الوا�شح كي ت�شرب على اأمل اختياري كهذا! 
ول اأوؤّمل على كل حال اأن يفهمني يف ذلك اأحد، اللهم اإل لو كان )األبري كامو( الذي اختار 

)�شيزيف( بالذات كي يتحدث عن عبثية الغاية من احلياة!
من هو �شيزيف ومن األبري؟ 

�شيزيف هو ذلك ال�شاب الأ�شطوري يف امليثولوجيا الإغريقية والذي من املفرت�س اأنه خدع 
اإن  اإىل قمة جبل، ثم ما  اأن يحمل �شخرة  اأ�شطوري،  املوت. لذلك حكم عليه )زيو�س( بعقاب 

ي�شل حتى تقع منه، فيقوم بحملها مرة اأخرى �شعوًدا للجبل، وهكذا اإىل الأبد!

ب للنشر والتوزيع
كت
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اأما األبري كامو فهو الروائي والفيل�شوف الفرن�شي من اأ�شل جزائري والذي اكت�شف يف مرحلة 
من مراحل عمره اأهم اأفكاره الفل�شفية: الإن�شان يعي�س يف حياة عابثة بدون معنى، ي�شقى ويكابد 
ل هدف، يعي�س وميوت دون اأن ميلك القدرة على احلكم على حياته اإن كانت ت�شتحق اأن تُعا�س اأم 
ل، متاًما ك�شيزيف يف حمله لل�شخرة عابًثا. وحيث اأن اأمل حتمل البقاء على احلياة ي�شابه اأمل حمل 
هذه ال�شخرة الثقيلة اإن كان كالمهما نوع من العقاب العابث عدمي اجلدوى! لذلك ذكر يف مقدمة 
كتابه )اأ�شطورة �شيزيف(: »هناك م�شكلة فل�شفية وحيدة يف النتحار، فاحلكم باأن احلياة ت�شتحق اأن 

تُعا�س ي�شمو اإىل منزلة اجلواب عن ال�شوؤال الأ�شا�شي يف الفل�شفة«.
 ولكن )كامو( كان يرى اأن على الإن�شان اأن يدرك اأن الوجود عابث جمرد من املعنى ولكن 
يف نف�س اللحظة يتمرد على ذلك وياأباه ويثور عليه. ومزيج ال�شعور بعبثية احلياة ومقاومة ذلك 
ال�شعور والياأ�س من القدرة على املقاومة، كل ذلك ي�شكل مع بع�شه مذهب )العبثية( الفل�شفي 

.Absurdism

مل يكن )كامو( هو الفيل�شوف العبثي الوحيد، فقد و�شع )�شورين كريكيجارد( بذور هذه 
ا، والذي كتب م�شرحيته  الفكرة من قبله. كما كان الأديب )�شامويل بيكيت( من رموز العبثية اأي�شً
)يف انتظار جودو( ليج�ّشد فيها عبثية احلياة من وجهة نظره، حيث تدور امل�شرحية يف اإطار حوار 

ممل غري هادف بني �شخ�شني يف انتظار �شخ�س ثالث لن ي�شل اأبًدا!
حني تو�شل البع�س اإىل ذلك الظن املرعب: )ل يوجد اإله، ل اأحد يبايل بنا، ل يوجد هدف 
والوجودية  �شرحها،  �شبق  التي  العبثية  مذاهب.  ثالثة  اإىل  حينها  انق�شموا  الوجود(  من  غاية  اأو 

.Nihilism والعدمية ،Existentialism

اأن  اأن ل معنى من احلياة وكفى! ل يجب علينا  العدميون مثل )فريدريك نيت�شه( يعتقدون 
نقاوم هذه احلقيقة اأو نحاول تزيينها. اأما الوجوديون مثل )جان بول �شارتر( يعتقدون اأن ل معنى 
من احلياة يف ذاتها اإل ما ي�شفيه عليها الإن�شان من معنى، وهو الأمر الذي ل ينطوي على كبري منطق 

كما ل بد اأنكم لحظتم، فان�شق عنهم العبثّيون كما ذكرنا.
ميكن النظر اإىل هذه املذاهب الثالثة على اأنها نوع من الحتجاج على عدم وجود الألوهية! 
احتجاج على حقيقة اأن الإن�شان غري ممكن حتقيقه. مثل الكلمة التي و�شف بها )�شارتر( املوقف: 
»الإن�شان عاطفة تافهة ل جدوى منها«. اأو مثل تعبري )كامو( يف رواية )الغريب(: »يف عامل خبا فيه 
الوهم فجاأة وانطفاأ ال�شياء ي�شعر الإن�شان بالغرتاب. فال توجد ذكريات عن وطن مفقود، ول اأمل 

يف الو�شول اإىل اأر�س موعودة«.
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يت�شمن ذلك فكرة اأن الإن�شان والعامل لي�س بينهما تناغم. لي�شا م�شنوعني من ذات املعيار. 
و)عابث(  )تافه(  �شيء  كل  ونتجاهلها:  جميًعا  نعلمها  بحقيقة  ال�شراخ  املذاهب  هذه  تت�شمن 
نََّما 

َ
أ َحِسبُْتْم 

َ
﴿أَف القراآن:  عنها  التي عرب  الفكرة  اإنها  الأبد!  اإىل  الإن�شان ميوت  كان  اإذا  و)عدم( 

 تُرَْجُعوَن﴾ )املؤمنون 115(. 
َ

َْنا ل نَُّكْم إِلَ
َ
ْقَناُكْم َعَبًثا وَأ

َ
َخل



ذات مرة قال )كارل �شاجان(: »اإننا جنعل حلياتنا معنى بجراأة اأ�شئلتنا وعمق اأجوبتنا«. نوعّية 
اأعلمه على  ما ل  ل�شبب  اليوم، وا�شطلحنا  نهاية  اأنف�شنا يف  التي جندها يف  العميقة  الأ�شئلة  هذه 
ت�شميتها بالـ Over-thinking هي ما يجعل حلياتنا معنى كما يقول �شاجان، ولكنها اإن مل يكن لدينا 
اأجوبة عميقة عليها ف�شيتحول ذلك لنوع من اأنواع القلق والدوار، متاًما مثل ما يحدث يف الغرب 
اب يوم الأحد( Sunday Neurosis حني تعود من عملك يف  حيث ي�شيع عندهم م�شكلة )ُع�شَ
اآخر الأ�شبوع لرتاقب النتهاء املتوا�شل ال�شريع لل�شاعات القليلة التي �شوف تق�شيها يف راحة قبل 
العودة اإىل العناء مرة اأخرى، لذلك فمن الطبيعي اأن ت�شاأل: ملاذا اأفعل كل ذلك؟ وما معنى البقاء 

على احلياة بالن�شبة اإيّل؟
رمبا الـ Over-thinking والـ Sunday Neurosis هي جمرد تنويعات حديثة لذات الفكرة 
التي عرب عنها الكاتب الأملاين )جان باول ري�شرت( حتت ا�شم )ال�شقاء الكوين( Weltschmerz اأو 
بالإجنليزية: World-Pain للتعبري عما ي�شعر به الإن�شان الذي يدرك اأن الواقع اأ�شيق من اأحالمه، 

و�شروره اأ�شبق لأحزانه.
وكتب )مارتن اإي�شلن(: اإن اأف�شل من عرب اأدبًيا وب�شكل وا�شح عن خ�شائ�س احلالة الروحية 

لالأوروبيني جميًعا هم الكتاب النم�شاويون«. ملاذا؟ ما الذي فعله النم�شاويون؟
جند اأن اأ�شهر كتاب م�شرحهم مثل )فولفجاجن باور( و)توما�س برنهارد( يتحدثون عن ظاهرة 
الوجود  مغزى  اإدراك  عدم  عن  والناجتة  م�شرحياتهم،  اأبطال  ت�شيب  التي  الروحية(  )البالدة 
يفيد،  لن  باأنه  واملخدرات، رغم وعيهم  باجلن�س  الروحي  الفراغ  ملء هذا  الإن�شاين، ويحاولون 

وتنتهي حالة العبثية هذه بالعنف الوح�شي يف اأغلب الأحيان.
اإح�شائية غريبة  معنى(  الإن�شان عن  ال�شهري )بحث  الكتاب  فرانكل( �شاحب  ذكر )فيكتور 
قامت بها موؤ�ش�شة بحثية يف جامعة )هوبكنز( وت�شمنت عينة من 7948 طالًبا يف 48 كلية خمتلفة. 
اأكرب قدر  اإجابة 16% منهم هو: حت�شيل  اإليك؟«. فكانت  بالن�شبة  اأهم �شيء  �ُشِئُلوا: »ما هو  حيث 
ممكن من املال، بينما كانت اإجابة 78% منهم: اإيجاد هدف للحياة ومعنى لها! فطن )فرانكل( اإىل 
اأهمية ال�شعور باملعنى لالإن�شان الذي خلقه اهلل عز وجل يف هذه احلياة ه�ًشا. فاأ�ش�س لنظرية يف علم 

 .Legotherapy النف�س تهتم باملعاجلة النف�شية باملعنى
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وذكرت �شحيفة )الكفاح( ال�شادرة من بلجراد يف يناير 1987، اأن الطبيب الياباين )جريو 
اإيتام( �شيقوم بقيادة جمموعة من مر�شى ال�شرطان لل�شعود اإىل قمة جبل )مون بلون( ليثبت اأنه 
ميكن قهر ال�شرطان باإيجاد هدف للحياة. وهي ذات املجموعة التي كانت ت�شلقت جبل )توجي( 

يف 1985وتعرف با�شم )جمعية العالج بال�شرطان باأهداف احلياة(.
يحتاج الإن�شان اإىل غاية من حياته، واإىل معنى يدركه لوجوده حتى ل ي�شاب باجلنون، وقتها 
اإن كانت احلياة  فحتى النتحار -كما بني كامو- لن يقدر عليه لأنه لن ميلك القدرة على احلكم 

ت�شتجق اأن نعي�شها اأم ل. 
الألباب.  اأويل  القراآن:  بتعبري  اأو  الكوكب،  على  الوحيدين  )العقالء(  عن  القراآن  فيحدثنا 
والذين ينظرون اإىل هذا الكون فيعلمون اأن ثمة �شيًئا يقبع يف كوالي�س مغزاه، هوؤلء الذين 
ْقَت 

َ
ْرِض َربََّنا َما َخل

َ ْ
َماَواِت َوال ِق السَّ

ْ
ُروَن ِف َخل

َّ
ُعوًدا َوَعَ ُجُنوبِِهْم َويََتَفك

ُ
ُروَن اهلل قَِياًما َوق

ُ
﴿يَْذك

ِقَنا َعَذاَب الَّارِ﴾ )آل عمران 191(
َ
 ُسْبَحانََك ف

ً
َهَذا بَاِطل



لو كان للوجود معنى يف وجداننا ملا اأمكن فهم ذلك اإل بوجود اهلل، ولكن هل للوجود معنى 
يف وجدان الإن�شان؟ 

اأ�شهر فيل�شوف مادي )مارك�س( قد حّول رموز املادة اإىل رموز معنوية بدون اأن يفطن! فال 
ميكنك اأن تخطئ اأن الربوليتاريا وراأ�س املال عنده هي رموز للخري وال�شر، للحق والباطل. وكما 
ذكر )برتراند را�شل( عنه اأن مارك�س »كان يب�شر باأمل كوين ل ميكن تربيره اإل اإذا كان �شاحبه من 

املوؤمنني بالألوهية«.
وماذا عن الزهد؟ ملاذا اجته الإن�شان للزهد؟ ول ي�شرتط اأن يكون ذا دافع ديني بال�شرورة. 
لديك الرواقيون يف يونان القدمية، والكلبّيون يف روما، والرهبان امل�شيحيون يف �شحاري م�شر، 
الرباهمة  كهنة  غري  هذا  يوغا(.  )نياما  عليه  يطلق  مما  الثالثة  القاعدة  هو  فالزهد  الهندو�شية  ويف 
منها  الديني  الروحية  الأفكار  كل  واملانوية.  والطاوية  والزراد�شتية  والكونفو�شيو�شية  والبوذية 
باأنه  ال�شعور  املادة.  بذاته يف عامل  لل�شعور  الإن�شان  اإنها طريقة  الزهد.  والالديني حر�شت على 

لي�س مادة!
وت�شري الروؤو�س املنحوتة يف )جريهون( والتي ترجع اإىل 6000 عام قبل امليالد، اأن ناحتها كان 
يوؤمن اأن الراأ�س م�شتقر الروح، ويف جزيرة )اإي�شرت( ركز ناحتو الروؤو�س على الوجه فقط. واهتم 
جميع الر�شامني بت�شوير وجه الإن�شان، والأهم من ذلك ت�شوير العامل الداخلي الرثي الذي يكمن 

خلف وجه الإن�شان. ولعلك تذكر ما قالوه لنا يف املدر�شة عن اأ�شهر لوحة يف العامل: املوناليزا.
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ماذا تعني الفنون؟ ماذا تعني الدراما الإغريقية والأ�شعار العربية والر�شوم الإيطالية والأقنعة 
الأفريقية؟ كما يقول )بيجوفيت�س( فالفن ممكن فقط اإذا كان الإن�شان خمتلًفا عن الطبيعة، اإذا كان 
الإن�شان يف  ترينا  الطبيعة،  الإن�شان عن  لغربة  الفنون حتكي ق�شة مت�شلة  متميًزا، فكل  غريًبا عنها 

�شورة مثرية قادمة من املجهول!
يف  القدمي  الإن�شان  بها  يقوم  كان  التي  ال�شيد  �شحر  طقو�س  و)مو�س(  )هوبرت(  و�شف 
بع�س القبائل البدائية قبل اأن يخرج لل�شيد، هناك طقو�س للتطهري، وطقو�س للرت�شيح، وطقو�س 
للقبول. هناك التمثيل الذي كان يقوم به للفري�شة التي يرغب يف الظفر بها. هناك املحظورات التي 
اأثناء عملية ال�شيد. هناك رق�شات خا�شة، وعالمات يجب  كانت تخ�شع لها الن�شاء يف البيوت 
مالحظتها، واأحالم يجب انتظارها قبل اخلروج للقن�س. وهكذا وبدًل من اأن ين�شغل الإن�شان يف 

هذه القبائل بالإعداد اجل�شدي كاحليوانات كان ير�شم وي�شلي وي�شوم. 
ما الذي جاد به الوعي الإن�شاين اأوًل؟ ال�شعر اأم النرث؟ الإجابة الغريبة اأن الب�شر كانوا اأ�شبق 
لل�شعر من النرث! لكن هناك ما هو اأغرب اأن الب�شر كانوا اأ�شبق للميتافيزيقا واأفكارها من الفيزيقا 
ونظرياتها! اهتم الإن�شان بعامل ما وراء الطبيعة قبل اأن يهتم بعامل الطبيعة املادي. �شار العامل واقعًيا 
فح�شب بقدر ما ن�شفي عليه من �شبغات اأنف�شنا، بقدر ما جند فيه من املعاين. وعلى راأي اأفالطون: 

»يكون العامل املادي حقيقًيا بقدر ما يوجد فيه من اأفكار«.
القراآن ي�شري لك اإىل هذا املعنى البديع! الإن�شان بداخله ميلك ال�شعور باملعنى الكوين الغام�س 
 ▐ اهلل  الذي ذكره  ال�شعور  الواقع ومن وراء العتياد. ذلك  الذي قد جاء من خلف 
َجٍل 

َ
َقِّ وَأ  بِالْ

َّ
ْرَض َوَما بَيَْنُهَما إِل

َ ْ
َماَواِت َوال َق اهلل السَّ

َ
ْنُفِسِهْم َما َخل

َ
أ ُروا ِف 

َّ
ْم َيَتَفك

َ
َول

َ
ملا قال: ﴿أ

﴾ )الروم 8(! ُمَسمًّ


غري اأن هناك من النا�س من ل يحب ذلك. فكرة البحث عن غاية للحياة اأو معنى لها اأمر يثري 
يف نفو�س الكثري من امللحدين اجُلدد مزيًجا من القلق والتوتر والغيظ والـ )نرفزة(!

لدينا )دوكنز( الذي قال: »ما لدي لأقوله عن �شوؤال ملاذا هو ملاذا تظن اأن من حقك اأن ت�شاأل 
الغاية من وجودنا؟«  »ما  اأحدهم:  �شاأل  الأ�شرتايل  اجلمهور  لقاءاته مع  اأحد  ال�شوؤال«! ويف  هذا 

فقال: »هذا �شوؤال فارغ! ول معنى له، واأي �شوؤال عن الغاية ل ينبغي اأن يعنينا«.
فح�شب«،  �شخيف  �شوؤال  هو  ملاذا  بـ  ال�شوؤال  »�شيدي،  قال:  الذي  اأتكنز(  )بيرت  ولدينا 
و)لوران�س كراو�س(: »ينبغي اأن نكون حذرين على وجه اخل�شو�س من اأ�شئلة ملاذا«، و)�شتيفن 

واينربج(: »اإن كلمة ملاذا تنطوي على مزالق كثرية«.
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وعلى ذكر )وايرنج( الذي كان يوؤكد اأن الكون كلما اأ�شبح قاباًل للفهم اأكرث بدا فارًغا اأكرث! 
جند اأنه مل يكن هكذا دائًما، فقد كان ثاين كتبه )الدقائق الثالثة الأوىل( يبحث عن اإمكانية اإيجاد 
هدف للعامل. ثم ذكر يف كتابه )اأحالم النظرية النهائية( اأنه كان مت�شرًعا حني كان يبحث عن ذلك، 
فالكون عبارة عن منظومة فيزيائية ل معنى لها، واأن هذا الت�شرع كان من قبيل »احلنني اإىل عامل 

ت�شبح فيه ال�شماوات بحمد اهلل« على حد تعبريه!
بنوها  التي  الزائفة  طماأنينتهم  يف  ا�شطرابًا  يثري  ل  حتى  ملاذا  ي�شاأل  باأن  لأحد  ي�شمحون  ل 
َما 

َ
وَن ك

ُ
ل

ُ
ك

ْ
ِيَن َكَفُروا َيَتَمتَُّعوَن َويَأ

َّ
لأنف�شهم. نتذكر ب�شهولة عند ذلك قول اهلل عز وجل: ﴿َوال

ُهْم﴾ )حممد 12(.
َ
ْنَعاُم َوالَّاُر َمْثًوى ل

َ ْ
ُل ال

ُ
ك

ْ
تَأ

لكل  الذي كان يجعل  �شبق واأعلنوا موت ذلك  امللحدين، لأنهم  له معنى عند  لي�س  الكون 
ا. �شيء يف الوجود معنى! والإن�شان جزء من هذا الكون، فالإن�شان عندهم لي�س له معنى اأي�شً

ب�شًرا يف  ننجب  ل  »نحن  لي�شينكو(:  )ترونيم  ال�شوفييتي  البيولوجيا  عامل  يقول  كان  لذلك 
الحتاد ال�شوفييتي، ولكن ننجب كائنات حية نقوم بتحويلها اإىل طهاة واأطباء وميكانيكيني«. وقد 

كان للغرابة )فخوًرا( بذلك الكالم.
وبالطبع فالأدب لي�س له عندهم معنى، كما كان �شّجان الكاتب الرو�شي )اأندريه �شينياف�شكي( 
يقول له: »اأود لو اأ�شع الكتاب جميًعا من اأول �شك�شبري وحتى د�شتويف�شكي يف م�شحة املجانني، 
اإنهم يعرت�شون �شبيل احلياة الطبيعي«! وحتولت عندهم الرواية اإىل رواية الإنتاج، وظهر اأول نوع 

)مّيت( من هذا النوع يف رو�شيا على يد )جالدكوف( فكان ا�شم الرواية: )الأ�شمنت(!
ل معنى عند من ينكر وجود اهلل للح�س اجلمايل Aesthetic، اأو الأخالقي Moral، اأو الِقيَمي 
Value-Oriented، اأو الإن�شاين Anthropic، اأو الأدبي Ethical، اأو العاطفي Emotional. ل 

يفهم الإحلاد اإل امليكانيكا!
هذا هو ما حدث لل�شاب امللحد امل�شكني الذي اأر�شل اإىل )ويليام لني كريج( بعد ن�شره مقاًل 
عن معنى احلياة قائاًل له: »لقد دمرت حياتي بروفي�شور كريج«. فقد اكت�شف على حد تعبريه اأن 

.Nihilism is unlivable العدمية ل ميكن اأن تُعا�س
َساُهْم 

ْ
ن
َ
أ
َ
ف اهلل  نَُسوا  ِيَن 

َّ
َكل تَُكونُوا   

َ
﴿َول منه:  حذرنا  القراآن  اأن  نالحظ  ما  هو  امل�شري  هذا 

َفاِسُقوَن﴾ )املدثر 19(!
ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
ْنُفَسُهْم أ

َ
أ
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ماذا يحدث حلياتي حني جتردين من املعنى؟ حني تعطيني رواية د�شمة ثقيلة مثرية اإىل حد ما 
ثم متد يديك لتقطع �شفحات اآخر ف�شل فيها تارًكا اإياي اأت�شاءل عن كل الثغرات التي وجدتها يف 

احلبكة، عن مغزى الذروة وخامتة احلكاية؟
بوعيي  العالقة  اللزجة  لالأ�شئلة  يحدث  ماذا  التف�شري؟  من  جتردين  حني  حلياتي  يحدث  ماذا 
التي طاردتنا يف  للحرية  ماذا يحدث  يتعمد �شيدها قط؟  �شباك عنكبوت مل  �شقطت يف  كذبابة 
حماولت الهروب؟ هل من العدل اأن جتردين حتى من اإجابات ال�شدى عن �شرخاتي اليائ�شة يف 

الوادي العميق؟
ماذا يحدث حلياتي حني تنزع منها الفهم؟ حني تخربين اأننا ل نعلم ملاذا كنَت تتاأمل، ل نفهم ما 

فائدة احلرمان، ل منلك اأية فكرة عن اأ�شباب اأوجاعك، والتي لن ي�شمعها اأحد.
هل الرك�س خلف متع احلياة مفهوم لديك؟ كيف تتفهم الراك�شني خلف �شراب ال�شحراء، 

الباحثني عن الكنز اأ�شفل قو�س قزح، ال�شاربني من مياه البحر املاحلة رجاء �شد العط�س؟
ماذا يحدث حلياتي حني يكون علي اأن اأنتظر فناءها يف كل حلظة؟ الب�شمة �شتتال�شى قبل اأن 
تبداأ لأين ملحت بطرف عيني نهايتها، املراأة اجلميلة اأراها بعد اأن جتّعد وجهها ب�شنني ثمانني، وياأتيني 

املجد يتهلل فال األتفت له، فالأموات ل يتمّجدون.
القا�شية اجلامدة تقر�شني كما ت�شاء، وتنزع مني قدرتي على الفهم، على  ترتكني يف احلياة 
ال�شرب، على الحتمال. تنت�شل اأملي و�شعيي وتخربين األ جدوى من النتظار. تف�شد األواين التي 
تخّرب  بدونها.  طريقي  اأعرف  ل  التي  اجتاهاتي  ببو�شلة  تعبث  من حويل.  الأ�شياء  على  �شبغتها 
ارت�شيُتها.  التي  وقيمي  واأمثايل  ِحَكمي  متحو  القبيح.  عراءها  لي�شرت  ن�شجُته  الذي  املنّمق  الثوب 
تلذذت  دافئة  انك�شار  ودمعة  امل�شيبة،  حني  ر�شاي  وابت�شامة  الغروب،  نحو  نظرتي  ت�شلبني 

با�شت�شالمات �شعفي.
ا، وتقول هذا غري مهم يف احلياة.  تنتزع اأح�شاء روحي وتطرحها اأر�شً

وهل من بعده تهم احلياة؟
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22
                  المستحيل!

 “كم.مرة.قد.قلت.لك،.اإنك.حني.تتخل�س.من.امل�ستحيل
فاإن.ما.يبقى.لك.-ومهما.كان.م�ستبعًدا-.ل.بد.اأنه.احلق” 
�ِسرلوك.هوملز.خماطًبا.واط�سون

احلياة  بال�شجن مدى  بريك(  )لو�شيا دي  الهولندية  الأطفال  احلكم على ممر�شة  يف 2003 مت 
بتهمة قتل اأربعة اأطفال وال�شروع يف قتل ثالثة اآخرين.

ما الدليل على اأنها فعلت ذلك؟ يف الواقع لقد قدم الدعاء جمموعة �شعيفة جًدا من الأدلة، 
واأقوى اأدلتهم كان وجود ن�شبة كبرية من عقار الديجوك�شني يف ت�شريح طفلة منهم تدعى )اآمرب( 
ولكن ب�شهادة خرباء اآخرين يف الطب ال�شرعي فاإن تاأثريات م�شابهة ميكن اأن حتدث طبيعًيا يف حالة 

الوفاة.
اأن  ا�شتبعاد  على  القائم  الإح�شائي  ال�شتدلل  هو  بروك(  )دي  اأدان  الذي  الأقوى  الدليل 
املهنية  احلياة  الأطفال يف فرتة  لهوؤلء  الطبيعية  الوفاة  �شيئة احلظ من  امل�شادفات  حتدث كل هذه 
ملمر�شة واحدة يف ثالثة م�شت�شفيات خمتلفة! و�شهد عامل النف�س القانوين )هينك اإلفرز( اأن ن�شبة 

حدوث ذلك طبيعًيا تقرتب من 1 يف كل 342 مليون حالة!
باأن  الرتباط( ويعني  ت�شل�شل  القائم على  )الدليل  بـ  تُعرف  قانونية  الدعاء وقتها حجة  قدم 
تقييم  عند  القطعي  الدليل  تقدمي  اأن عبء  تعني  احل�شابية  العملية  تلك  الناجتة عن  الحتمال  �شاآلة 
احلالت كمجموعة ينبغي اأن يكون اأخف منه عند التحقيق يف حالة واحدة. مبعنى اآخر، جادلت 
النيابة اأننا ل نحتاج اإىل تقدمي دليل قوي لإدانتها، فالأرقام الإح�شائية قامت عنا باملهمة! وبناء على 

ذلك مت اإيداع بروك لل�شجن مدى احلياة وغلق الق�شية متاًما.
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بعنوان: )لو�شيا دي  بكتابة كتاب  العلوم )تون ديرك�شن(  فيل�شوف  قام  �شنوات  ب�شعة  بعد 
بي، اإعادة بناء ل�شاللة العدالة(، وفيه ن�شر بذور ال�شك يف الدليل الإح�شائي الذي اأدان بروك.

بعدها قام عاملا الإح�شاء )ريت�شارد جيل( و)بيت جرونيوم( باإعادة احل�شابات، حيث وجدا 
اأن هناك الكثري من الأخطاء البدائية متت يف ح�شاب اإح�شائيات الرقم، من �شرب احتمالت غري 
م�شتقلة ببع�شها، اإىل ا�شطياد م�شادفات ظاهرية يف عدد كبري من الأحداث، وبح�شاباتهما وجدا 
اأن الرقم احلقيقي لحتمالية حدوث ذلك هو واحد اإىل 25. ويف 2007 كتب )مارك بوخانان( يف 
جملة Nature مقاًل اأو�شح فيه اأن احتمالية حدوث كل هذه اجلرائم رمبا تكون اأبعد اإح�شائًيا من اأن 

تكون الوفاة طبيعية و�شدفة.
اإىل  تقدميها  مت  الهولندي  ال�شعب  من  توقيًعا  بقيادة حملة جمع 1300  )ريت�شارد جيل(  قام 
وزير العدل لطلب اإعادة حماكمة بروك. ويف 2010 مت تربئة )بروك( متاًما وخرجت من ال�شجن 
وح�شلت على تعوي�شات لقاء �شجنها �شبعة اأعوام بدون وجه حق لت�شبح ق�شية راأي عام بطبيعة 

احلال.
الرقم الحتمايل الذي اأدان بريك يف نظر الق�شاة واأودعها ال�شجن مدى احلياة كان احتمالية 
بعيدة للغاية، ومل يحاجج اأحد الق�شاة باأنهم كانوا خمطئني حني اأدانوها ا�شتناًدا على هذا الرقم 
البعيد. تذكر اأنه مل يربئها اأ�شاًل اإل اإثبات اأن الأرقام يف احلقيقة مل تكن كذلك! وهذا الرقم هو 

واحد من كل 342 مليون مرة، اأي واحد على 3 م�شروبًا يف 10 اأ�س 8.
رقم جمنون بالتاأكيد! فهل اأنت م�شتعد ل�شماع جمموعة من الأرقام الأكرث جنونًا؟! 

�شاأقوم معك بلعبة ت�شبه األعاب برامج امل�شابقات.
خذ ع�شر قطع من النقود املعدنية وال�شق على كل واحدة منها رقًما من 1 اإىل 10، الآن لديك 
اأنك ل  يعني  مما  ملم�شهم  متاًما يف  ويت�شاوون  رقًما خمتلًفا  يحمل  منها  النقود كل  من  قطع  ع�شر 

ت�شتطيع التفرقة بينهم بلم�شة يدك. ح�شًنا، �شعهم يف جيبك واخلطهم جيًدا. 
املطلوب اأن تخرج يل العملة التي حتمل رقم )1(. ما احتمال اأن تنجح يف فعل ذلك؟ لو كنت 
ت�شغي ملدر�س الإح�شاء يف الثانوية العامة لعلمت اأن هذا الحتمال هو 10/1. اأي من �شمن كل 

ع�شر حماولت )يُتوقع( لك اأن حتظى بنتيجة واحدة �شحيحة مقابل ت�شع حماولت فا�شلة.
�شتحاول، وبعد عدة حماولت تزيد اأو تقل عن الع�شرة �شتح�شل على عملتك. الآن املطلوب 
منك اأن تعيدها اإىل جيبك وتكرر التجربة، ولكن هذه املرة فاإين �شاأطلب منك اأن تنزع من جيبك 
عملتني، بحيث الأوىل حتمل رقم )1( والتالية لها مبا�شرة حتمل الرقم )2(. ما احتمال فعل ذلك؟
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يف الواقع احتمال ذلك اأبعد مما تتخيل، فاإن مع كل ع�شر حماولت للح�شول على القطعة 
ع�شر  اإىل  نحتاج  ولأننا  لها،  التالية  على  للح�شول  فقط  واحدة  حماولة  هذه  �شتكون  الأوىل 
على  للح�شول  مئة حماولة  اإىل  -اإح�شائًيا-  نحتاج  اأننا  يعني  فهذا  الثانية  العملة  حماولت يف 

العملتني بالرتتيب املذكور.
الكائن  ل�شتخراج  فيه  املرغوب  التتايل  اأن  تعني  والإح�شاء،  الريا�شّيات  يف  قاعدة  هذه 
املرغوب فيه يزيد من )اأ�ّس( الرقم ولي�س قيمته، اأي يف حالة عملتني متتاليتني حتتاج اإىل عدد من 

املحاولت ي�شاوي: 210!
وبعد ما يقرب من مئة حماولة اأعد العملتني مكانهما. الآن املطلوب منك اأن تخرج يل العملة 
التي حتمل رقم )1( ثم العملة التي حتمل الرقم )2( ثم العملة التي حتمل الرقم )3( .. اإلخ اإىل اأن 

تكون العملة العا�شرة التي تخرجها حتمل الرقم )10(.
هذا يعني بب�شاطة، اأن عدد املحاولت الالزمة لكي )يتوقع( منك اأن تفعل هذا ب�شكل �شحيح 
هو 1010، ولكي تدرك فداحة هذا الرقم، فهو يعني بب�شاطة اأنك لو اأح�شرت كل رجل وكل امراأة 
وكل طفل من كل دولة من كل قارة يف العامل لكي يقوم باملحاولة فاإنه على الأرجع لن يتمكن ول 
واحد منهم للو�شول اإىل التتابع ال�شحيح! واأن عليك اأن تقوم بت�شعة مليارات وت�شعمئة وت�شعة 
وت�شعني مليونًا وت�شعمئة وت�شعة وت�شعني األًفا وت�شعمئة وت�شع وت�شعني حماولة فا�شلة، حتى حت�شل 

على فر�شة حماولة ناجحة وحيدة!
هذا هو املثال الذي ذكره )كري�شي موري�شون( يف كتابه املمتع: )الإن�شان ل يقوم وحده( 
توما�س هيك�شلي،  يقوم وحده( جلوليان هك�شلي، حفيد  للرد على كتاب )الإن�شان  األفه  والذي 
والذي �شياأتي ذكره بعد قليل. وهذا املثال يجعلنا نفهم فداحة خطاأ من يظنون اأن الع�شوائية قد 

تكون هي ال�شبب احلقيقي وراء ن�شاأة هذا الكون!
اأن  تخربنا  ال�شراحة، والتي  اأ�شك يف �شحتها  التي  القدمية  الكال�شيكية  بالق�شة  ذكرين ذلك 
اأي  يتمنى  اأن  منه  يكافئه على عمله، وطلب  ال�شطرجن كي  ا�شتدعى خمرتع رقعة  الفار�شي  امللك 
�شيء يريده، فطلب منه هذا املخرتع اأن يكافئه بحبتي قمح فقط ي�شعها على املربع الأول للرقعة، 
واأربع حبات على املربع الثاين، وثمانية على املربع الثالث، و�شت ع�شرة على املربع الرابع وهكذا 

اإىل اأن ي�شل اإىل املربع الأخري يف الرقعة والذي يحمل رقم 64.
غ�شب منه امللك واعتربه قد اأهانه. اأنا اأخربك اأن تتمنى ما تريد من امللك وبدًل من اأن تطلب 

مني الذهب والأرا�شي واملنا�شب، تطلب مني بع�س القمح!
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لكن امللك اجلاهل مل يكن يعلم اأن الرجل قد طلب منه بالفعل اأكرث مما ميلك كل ملوك الأر�س! 
فاإنه لو كان تتّبع املتتالية الهند�شّية املذكورة اإىل اآخرها لعلم اأنه مطلوب منه اأن ي�شع يف املربع رقم 
64 عدد 642 من حبات القمح. اأي ما ي�شاوي: 18446744073709551616 حبات من القمح! اأي 
اأنها كمية من القمح اأكرب بكثري جًدا من التي زرعتها الب�شرّية منذ اأن خلقها اهلل ▐! هذا 

لأن قوة املتتاليات الهند�شّية خميفة فعاًل. 
وبالعودة اإىل )كري�شي موري�شون( فاإن مثاله يذّكرنا بالتجربة احلقيقية التي قام بها )املجل�س 

القومي الربيطاين للفنون( الذي كان يرد على مع�شلة )هك�شلي(.
به  اآمن  مما  اأكرث  رمبا  بالتطور  اآمن  والذي  داروين حما�ًشا،  موؤيدي  اأ�شد  كان  توما�س هك�شلي 
الكالب  اأنواع  من  نوع  والبولدوج  داروين«،  »بولدوج  بـ  الكثريون  لقبه  حتى  نف�شه،  داروين 
الوفية! قال هك�شلي اأن الع�شوائية ميكنها اأن تف�شر لنا الوجود لو اأعطينا لها الوقت الكايف. ف�شرب 
لذلك مثاًل باأنه لو ظلت جمموعة من القرود جتّرب ب�شكل ع�شوائي متاًما اأن ت�شرب باأرجلها على 

اآلة كاتبة لرمبا وجدنا يف النهاية اأن لدينا ق�شيدة ل�شك�شبري!
قام املجل�س القومي للفنون بو�شع جمموعة من �شتة قردة يف قف�س مع جهاز كمبيوتر، وبعد 
م�شّي �شهر واحد اأنتجت القردة خم�شني �شفحة مكتوبة ب�شكل ع�شوائي من �شربات القرد الذي 
الأوراق  هذه  بتحليل  قاموا  ل�شديقته.  مغازًل  اأو  موزة  عن  بحًثا  وذهابًا  جيئة  القف�س  يف  ميرح 
اخلم�شني فلم يجدوا اأي ق�شيدة ل�شك�شبري، يف الواقع هم مل يجدوا اأي كلمة مكتوبة �شحيحة، 
حتى لو كانت هذه الكلمة )a( اأو )I(، هذا ل ميثل كثرًيا من العجب، اإذ اإنه لو افرت�شنا اأن لوحة 
املفاتيح بها 30 حرًفا، فاإن�شاء اأب�شط كلمة يف اللغة الإجنليزية، وهي حرف التنكري )a( يتطلب اأن 
تقوم القردة بال�شغط على حرف م�شافة ثم a ثم م�شافة. اأي اأن حماولة ذلك تبلغ احتمال واحد 

�شحيح من اأ�شل 330 حماولة فا�شلة، اأي احتمال واحد من اأ�شل 27 األف حماولة فا�شلة!
اإذلل هك�شلي مبثاله املتخلف.  التجربة لالإمعان يف  بال�شتعانة بهذه  قام )جريالد �شرويدر( 
قال جريالد اأن لإنتاج ق�شيدة �شغرية جًدا ل�شك�شبري، وهي اإحدى ق�شائد ال�شوناتا واملتكونة من 
488 حرًفا فقط، وبفر�س اأننا ا�شتعّنا بلوحة مفاتيح مقت�شرة على احلروف الأبجدية فقط: 26 حرًفا، 
حماولة! اأي احتمالية جناح واحدة يف  اأن احتمالّية جناح القردة يف ذلك هو 48826  فهذا معناه 

مقابل 69010 حماولة فا�شلة. 
اأكتبه  اأن  حاولت  لو  ال�شطرجن،  ق�شة  يف  فعلت  كما  اأكتبه  اأن  من  اأكرب  جًدا،  كبري  رقم  هذا 
الربوتونات  عدد  فقط!  العدد  لكتابة  الكتاب  هذا  من  �شفحة  الع�شرين  يقارب  ما  ل�شتهلكت 
والإلكرتونات والنيوترونات يف الكون كله اأ�شاًل ل تزيد على 8010! اأي اأن عليك اإيجاد مليارات 
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مليارات مليارات الأكوان فقط كي متالأها عن اآخرها باملحاولت الفا�شلة التي �شتقوم بها القردة 
من اأجل اإنتاج هذه الق�شيدة.

على  تعقيًبا  ال�شابق  امللحد  فلو(  )اأنتوين  اأورد  ا؟؟  اأي�شً �شت�شتغرقه  الذي  الزمان  عن  ماذا 
التجربة فقال اأنه لو افرت�شنا حتويل ذرات الكون كلها اإىل معاجلات حا�شوبّية بالغة، كل معالج منها 
يزن واحد على مليون من اجلرام، وقام كل معالج منها مبليون حماولة يف الثانية منذ حلظة النفجار 
فقط. اأي مل  الكبري اإىل يومنا هذا )13،7 مليار �شنة( فكل املحاولت التي �شتقوم بها هو 9010 

نقرتب حتى بعد من الرقم املراد: 69010!
ل  فاإننا  وال�شدفة  بالع�شوائية  احلياة  ن�شاأة  حالة  يف  ولكن  م�شتحيل،  هذا  اأن  لنا  يتبني  هكذا 
نحتاج اإىل 488 حرًفا فقط كما يف ق�شيدة �شك�شبري، بل نحتاج اإىل 200 األف حرف! و�شاأ�شرح 

لك ذلك حاًل اإن �شاء اهلل!
فاملالحدة الذين ارت�شوا نظرية التطور بدياًل عن وجود اخلالق افرت�شوا اأن اخللية احلية الأوىل 
قد مت اإيجادها بال�شدفة عن طريق تفاعالت كيميائّية ع�شوائّية اأنتجت اخللية احلية الأوىل من املاء، 
اأننا  اإل  اإيجادها عن طريق ف�شائيني زاروا الأر�س منذ فرتة طويلة  اأنه قد مت  بالطبع بع�شهم يقول 

�شنفرت�س اأننا مل ن�شمع هذه الكوميديا، ولنتم�شك اإًذا باأكرث هذه اخليارات عقالنّية: ال�شدفة.
طبًقا لنظرّية احلد الأدنى من اجلينات، ل ميكن اأن توجد اأية خلية حية لها القدرة على اإنتاج 
الطاقة والتكاثر اإل وهي حتتوي على الأقل 200 جيًنا. وهو ما ي�شاوي يف حدود 200 األف قاعدة 
األف حرف!  اأي 200  ترتيبها.  اأو خطاأ يف  اأي اختالف  يُقبل  ة برتتيب دقيق، ل  نيرتوجينية مرتا�شّ
10000010 احتمال  مقابل  يف  �شحيح  واحد  احتمال  هو  اإذن  بال�شدفة  اخللية  هذه  ن�شاأة  احتمالّية 

خاطئ!
ماذا عن خلق الربوتني الذي يكّون هذه اخلاليا ويقوم بوظائفها؟ 

كتابهما  يف  ثاك�شتون(،  )ت�شارلز  والربوفي�شور  براديل(  )والرت  الربوفي�شور  حل�شابات  طبًقا 
 101 على  ويحتوي  بال�شدفة  جًدا  ب�شيط  واحد  بروتني  تكون  احتمالية  فاإن  احلياة(،  اأ�شل  )لغز 
حم�س اأميني هي 1 إىل 10 191 . وطبًقا حل�شابات عامل الطبيعةال�شوي�شري )ت�شارلز يوجني جاي( 
فاإن خلق بروتني واحد بال�شدفة ي�شتغرق 10243 مليار �شنة )لحظ اأن عمر الأر�س هو 4،5 مليار 
�شنة فقط. وطبًقا حل�شابات العامل امللحد )مانفريد اإيجن( احلا�شل على جائزة نوبل يف الكيمياء 
لعام 1978 فاإن جميع ذرات املياه على كوكبنا ل تكفي لإنتاج جزئ بروتيني واحد بال�شدفة. واأنه 
لو افرت�شنا اأن الكون كله ملئ مبواد كيميائية تتحد مع بع�شها البع�س للم�شاعدة يف عملية اخللق 
بروتني  لإنتاج  تكفي  ل  الكون  ن�شاأة  منذ  ال�شنني  من  ع�شر  الأربعة  الباليني  فاإن  ذلك،  الربوتيني 

واحد.
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اخلطوة  هذه  وجتاوزنا  الأمينية  الأحما�س  من  �شلًفا  معد  بدائي  ح�شاء  وجود  افرت�شنا  ولو 
فقط  مثاًل(  )بكترييا  احلية  الكائنات  اأب�شط  اأحد  لن�شاأة  اإذن  املطلوب  الرقم  عن  فماذا  وجتاهلناها، 

بال�شدفة من هذا احل�شاء لتتطور بعد ذلك اإىل اأنواع الأحياء املختلفة طبًقا للداروينية؟
بح�شابات البيوفيزيائي )التطوري( الأمريكي )هارولد مورويتز( يف كتابه )تدّفق الطافة يف 
فقط من 124  وتتكون  ال�شدفة  من  ب�شيطة جًدا  كاملة  تكوين حياة خلوية  فاحتمال  البيولوجيا(، 
بروتني ت�شاوي 1اإىل10 8060 واأما ح�شابات )فريد هويل( الفيزيائي )امللحد( ال�شهري، فقد ح�شب 
احتمالية تكون حياة خلوية حتتوي فقط على 2000 بروتني، فوجد احتمالية ن�شاأة ذلك بال�شدفة 

هي 1 اإىل 10 40000 !!
كي ندرك معنى هذه الأرقام، ي�شرب لنا )هف رو�س( مثاًل: لو غطينا قارة اأمريكا باأكملها 
بالعمالت املعدنية اإىل اآخرها و�شنعنا منها جباًل ي�شل اإىل القمر، ثم فعلنا ذلك يف... بليون قارة 
اأخرى! كلها مغطاة بالعمالت املعدنية حتى ت�شل اإىل القمر، ثم اخرتنا عملة واحدة فقط من كل 
ذلك ولونّاها باللون الأحمر، ودفعنا رجاًل م�شعب العينني اإىل التقاطها، فاإن احتمالية اأن يلتقطها 

بالفعل هي واحد من اأ�شل 10 40 احتمال. )قارن هذا بالأرقام املذكورة اأعاله(.
ولكن هناك من النا�س من ل ي�شعفهم علمهم بالريا�شيات ليفهموا حجم هذه الأرقام املكتوبة، 
اأن يحدث هذا  يرام، فمن يدري؟ من املمكن  ما  فالأمر على  اأنه طاملا هناك رقم مكتوب  يظنون 

فعاًل!
الفكرة اأنه طبًقا حل�شابات عامل الريا�شيات )وليم دميب�شكي(، فاإذا كانت احتمالية وقوع �شيء 
اأر�س  على  عملًيا  احلدوث  م�شتحيل  فهو   150  10 على   1 من  اأقل  وقوعه  احتمالية  عدم  مقابل  ما 
الواقع! من اأين و�شل اإىل هذا ال�شتنتاج؟ با�شتخدام ثالثة معطيات متفق عليها بني جميع العلماء 

موؤمنهم وملحدهم.
هذه املعطيات هي كالتايل: اأوًل عدد اجل�شيمات الأ�شا�شية يف الكون كله ت�شاوي 10 80. ثانًيا 
ل ميكن اأن يحدث اأي تغري ملادة من حالة اإىل حالة يف زمن اأقل من )زمن بالنك( وهو زمن �شئيل 
جًدا ي�شاوي الثانية مق�شومة على 10 45. ثالًثا عدد الثواين التي مرت منذ ن�شاأة الكون )14 مليار 

عاًما( اأقل من 10 25 ثانية.
فبالتايل لو افرت�شنا اأن كل ج�شيم من ج�شيمات الكون كله من بروتونات ونيرتونات وغريه يف 
داخل كل ذرة داخل كل جزيء يف كل الكون املوجود، قام بعدد من التغريات عددها 10 45 تغرًيا 
يف كل ثانية )ل ميكن فيزيائًيا حدوث تغري يف اأي مادة يف زمن اأقل من هذا(، ولديه كل الثواين 
منذ ن�شاأة الكون كله ليقوم بالتجربة، ف�شيكون هذا معناه 10 80 م�شروبًا يف 10 45 م�شروبًا يف 10 
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25. ي�شاوي 10 150. واأي احتمالية اأ�شعف من هذه فمعناه اأنه بب�شاطة م�شتحيل احلدوث. فما بالك 

بالأرقام الهائلة املذكورة منذ قليل؟!
اأق�شم باهلل العظيم اأنني ل اأفهم فعاًل كل هذا العناد الذي يتمتع به امللحدون! لذلك كان املحلل 
يكون  اأن  املمكن  من  املده�س  عاملنا  اأن  »الإميان  يقول:  الإحلاد  من  العائد  �شرتن(  )كارل  النف�شي 
باملعنى  واإمنا  ال�شتائمي،  باملعنى  اجلنون  البتة  اأق�شد  ل  واأنا  العمياء هو جنون.  بال�شدفة  تطور  قد 
العلمي لال�شطراب العقلي. حقيقًة، يف مثل هذه الروؤية ت�شابه كبري مع بع�س خ�شائ�س التفكري 

ال�شيزوفريني الف�شامي«.
هو جنون بالتاأكيد، ولكنه جنون ل يعفيهم من امل�شئولية اأو ا�شتحقاق العقاب، واإمنا نوع من 
ِعريِ ۞  ْصَحاِب السَّ

َ
نَّا ِف أ

ُ
ْو َنْعِقُل َما ك

َ
نَّا نَْسَمُع أ

ُ
ْو ك

َ
وا ل

ُ
ال

َ
اجلنون ذكره اأهل النار عن اأنف�شهم: ﴿َوق

ِعريِ﴾ )امللك 11-10( ْصَحاِب السَّ
َ
ُسْحًقا ِل

َ
وا بَِذنْبِِهْم ف

ُ
اْعَتَف

َ
ف

اأن هناك فكرة عبقرية قد تفتقت يف ذهن بع�س امللحدين. الكون قد ن�شاأ من ل �شيء!  بْيَد 
مثل )لواران�س كراو�س( الذي كتب كتابه )كون من ل �شيء( وقّدم )ريت�شارد دوكنز( الكتاب 
ذاكًرا عنه اأنه طفرة يف عامل الفيزياء ذكرته بالطفرة البيولوجية التي قام بها داروين بكتابه )اأ�شل 
الأنواع(. ويبدو اأنها كانت طفرة خفّية ل تظهر اإل لالأ�شدقاء حيث كان دوكنز هو الوحيد الذي 

راآها.
احلقيقة  يف  هو  عنه  يتكلم  الذي  الال�شيء  اأن  )كراو�س(  يفاجئنا  الكتاب  قراءة  اأثناء  ولكن 
)�شيء(، ولكنه �شيء ب�شيط جًدا، فهو بذلك يعتربه )ل �شيء(. مبنطق �شبيه مبنطق الأطفال الذين 

ي�شرون اأن �شربهم املاء يف نهار رم�شان ل ينق�س �شيامهم لأنهم �شربوا )حاجة ب�شيطة(.
)دوكنز( كان موؤيًدا لروؤية كراو�س هذه كما ذكرنا ويف حواره مع )جورج بل( يف الربنامج 
التليفيزيوين الأ�شرتايل )Q&A( حاول اأن ي�شرح مفهوم العدم الذي يتحدث عنه هو وكراو�س، 
قاطعه  هنا  ب�شيط(«.  )�شيء  فهو  كان  ما  اأيًا  لكن  �شيء(  )ل  بـ  املراد  يف  تنازع  اأن  »ميكنك  فقال: 
�شيد  يا  منهم  يبدو هذا م�شحًكا؟« دعك  »ملاذا  ا�شتيائه وقال:  فعرّب دوكنز عن  اجلمهور �شاحًكا، 

دوكنز، ل يوجد اأي �شيء م�شحك على الإطالق فيما تقوله.
يف نف�س اللقاء فاجاأنا بالتايل:«بالتاأكيد اأن حدوث �شيء من ل �شيء م�شاد للبديهة، بالطبع 
املنطق ال�شليم ل ي�شمح بحدوث �شيء من ل �شيء، ولهذا الأمر م�شوق ومثري لالنتباه، ويجب اأن 
يكون م�شوًقا ومثرًيا لالنتباه لأجل قدرته على اإحداث الكون! يجب اأن يكون ثمة �شيء غام�س هو 

الذي اأخرج العامل اإىل الوجود!«.
مبعنى اآخر هو �شيء Fantastic وطريف جًدا، فال بد اأنه حقيقي!
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هذا عن بديل ال�شدفة املحتمل. فماذا عن بدائل اأخرى؟ نفي ال�شببية مثاًل؟!
رمبا تتعجب مني اإن قلت اأن هناك بالفعل من نفى هذا القانون العقلي املجّرد. ولكن هذه هي 
احلقيقة! ديفيد هيوم هو اأ�شهر مثال على هذا، قال اأن كوننا كلما فعلنا )اأ( يحدث )ب(، ل يعني 
اأن )اأ( �شبب لـ )ب( ! هما يحدثان مًعا فقط ولكن ل يعني ذلك اأن اأحدهما �شبًبا لالآخر! هذه خربة 

ب�شرية مّطردة ل تكفي لإقامة الربهان على ال�شببية.
اأنهم ويف  العامري،  �شامي  الدكتور  اإليها  اأ�شار  اإىل مع�شلة  يفطنون  ال�شببية ل  ينفون  الذين 
اأنهم  اأي  اإذن(.  اأن...  )مبا  ونتائج:  مقدمات  من  مكونًا  عقلًيا  برهانًا  �شي�شتخدمون  لل�شببية  نفيهم 
�شي�شطرون بدون اأن يفطنوا اإىل ا�شتخدام ال�شببية للربهنة على بطالن ال�شببية! لذلك كان )ابن 

ر�شد( يقول: »فمن رفع الأ�شباب فقد رفع العقل«.
ولكن )هيوم( مل يكن يعني فعاًل اأن ينفي ال�شببية، هو فقط ينفي قدرتنا على الربهنة عليها، 
ففي ر�شالة له اإىل )جون �شتيوارت( عام 1754 قال: »مل اأّدِع يوًما مثل هذا الدعاء ال�شخيف، اأن 
�شيًئا ميكن اأن ين�شاأ بدون �شبب. الذي قلته فقط اأن جزمنا بخطاأ تلك الدعوى مل يكن نا�شًئا ل من 

حد�س ول من برهان. واإمنا هو من م�شدر اآخر«!
بع�شنا  خلقنا  من  الكون-  هذا  يف  ترتع  -ككائنات  نحن  نكون  اأن  ثالث:  بديل  عن  ماذا 
البع�س؟! ل، لن ننحدر اإىل هذا امل�شتوى من احل�شي�س العقلي ون�شّود ال�شفحات يف الرد على 

هذه الرتهات!
هذه البدائل عن وجود اهلل ▐ ل ت�شمد اأمام عقل ابن اأختك الطفل ال�شغري الذي ل 
يفهم بعد ما هي الأ�شياء التي توؤكل والأ�شياء التي ل توؤكل، ولكنه برغم ذلك اإذا �شربه اأحدهم على 

موؤخرة راأ�شه �شينظر خلفه لريى ما )�شبب( هذا!
كل هذا قد خّل�شه القراآن يف اآيتني حني خاطبنا بالبديل املحتَمل عن وجود اهلل ▐ 
 

َ
ْرَض بَل ل

َ ْ
َماَواِت َوال ُقوا السَّ

َ
ْم َخل

َ
َالُِقوَن ۞ أ

ْ
ْم ُهُم ال

َ
أ ٍء  ْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ َشْ

َ
فقال هلالج لج: ﴿أ

يُوقُِنوَن﴾ )الطور 35 -36(. ملا �شمع جبري بن مطعم النبي ☺ وهو ي�شلي بهذه الآية يف �شالة املغرب 
قال: »كاد قلبي اأن يطري«!

ُ إِنَّ 
َ

اْسَتِمُعوا ل
َ
يَُّها الَّاُس ُضَِب َمَثٌل ف

َ
وقال اهلل تعاىل عن كل البدائل املحتملة الأخرى: ﴿يَا أ

 يَْستَْنِقُذوهُ 
َ

بَاُب َشيًْئا ل ْبُهُم الُّ
ُ
ُ َوإِْن يَْسل

َ
ِو اْجَتَمُعوا ل

َ
ُقوا ُذبَابًا َول

ُ
ْن َيْل

َ
ِيَن تَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلل ل

َّ
ال

وُب﴾ )احلج 73(. لن يحدث اأن نثبت وجود اأي بديل عن وجود اخلالق، 
ُ
َمْطل

ْ
الُِب َوال ِمْنُه َضُعَف الطَّ
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مّنا يف  اأقل  املحتملة )ال�شدفة والعدم والع�شوائية والفو�شى والدْور(  الأخرى  البدائل  لأن كل 
قدرتنا وعلمنا، وبرغم ذلك ل نقدر نحن على اأن نخلق ذبابة ولو اجتمعنا لها!



اإنها احلقيقة التي ي�شّرون على حماولت الفرار منها ول ي�شتطيعون! 
برغم كل �شكوكهم، برغم كل عنادهم، برغم كل ال�شبهات واحلجج والرباهني التي يقدمونها. 
بَيَْنُهَما  َوَما  ْرِض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ ﴿َربُّ  يُعَقل عن وجود اخلالق العظيم!  ثّمة بديل  النهاية لي�س  يف 

ُ َسِميًّا﴾ )مريم 65(.
َ

ُم ل
َ
اْعُبْدهُ َواْصَطِبْ لِِعَباَدتِِه َهْل َتْعل

َ
ف

هل تعلم؟
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لماذا هو سؤال مندس؟

لأنه �شوؤال دخيل على فطرتك، �شوؤال يقودك اإىل اإميان اأعمى خبيث! نعم، اأخي الفا�شل اأنا هنا 
لأدعوك اأن ترف�س الإميان الأعمى! اأدعوك اأن تكفر باجلنون، تكفر باخلواء، تكفر بالغرور الب�شري 

الأحمق، تكفر بالثقة املفرطة يف امل�شتحيالت.
كي تت�شاءل عن وجود اهلل، فعليك اأن توؤمن بالوهم. القيم الأخالقية وهم، الإرادة احلرة وهم، 

معنى الوجود هو وهم، وغايته وهم، ووعيك الب�شري وهم، واإن�شانيتك وهم.
قاعدة  ل  املوت،  بعد  حياة  ل  اآلهة،  »ل  قال:  حني  بروفاين(  )ويل  كامللحد  تكون  اأن  عليك 
حقيقية لالأخالق، ل معنى نهائي للحياة، ل اإرادة حرة لالإن�شان. اأنت هنا اليوم و�شرتحل يف الغد، 
هذا كل ما يف الأمر. لي�س هناك اأدنى اأمل يف وجود معنى عميق للحياة الإن�شانية. نعي�س، ومنوت، 

ونفنى. نفنى ب�شكل نهائي حني منوت«!
عليك اأن توؤمن بالكثري من الأ�شياء العظيمة، عليك اأن توؤمن اأن كل �شيء ُوِجد من ل �شيء. اأن 
العدم يعطي احلياة. اأن الع�شوائية تنتج الدقة. اأن الفو�شى تنتج املعرفة. اأن الالوعي ينتج الوعي. 
اأن الالمنطق ينتج املنطق. اأن تفرت�س اأن الأ�شياء ُوِجَدت بالطريقة التي هي عليها لأنها حتب ذلك. 
اأن ه�شا�شتك لي�س لها ما يربرها، وحاجتك هلل لي�س �شيًئا مهًما للحديث عنه. اأن كل ما يف الكون 
لي�س دلياًل على العناية، اأو الإعداد، اأو الهتمام. اأن الكون خاٍل من التوازن، اأنه لي�س هناك دليل 
على الت�شميم، ول اأثر على الإحكام. اأن القيم قد ن�شاأت بطريقة غام�شة، واجلمال هو معجزة ما، 
وامل�شاعر �شوف نعرف �شرها بعد حني. ول تن�س يف النهاية اأن توؤمن اأنك جمرد حيوان اآخر لي�س 

له قيمة.
بدون اهلل اأنت لهٌث خلف الأ�شياء، خلف الكثري من احلاجات، والكثري من املطامع، ثم ما اأن 
لها حتى ت�شري جميًعا نوًعا من حطاٍم ياب�س، جزًءا من ما�ٍس خرب، �شربًا من حزٍن األيم. حزن  حت�شّ

من يعاين اأنه ل �شيء ي�شبعه، ول �شيء يكفيه، ول حتى هناك �شيء يدوم.
ل اللذات ثم تراقب فناءها بني يديك. �شوف ميوت من حولك اأحباوؤك، �شوف  �شوف حُت�شّ
يهاجر اأ�شدقاء عمرك اإىل بالد اأف�شل، �شوف يتوارى جمال وجهك خلف التجاعيد، �شوف يربد 
مذاق وجبتك ال�شهية على �شفتيك، �شوف يذبل وقع كلمات احلب على م�شامعك، �شوف ينتهي 

ب للنشر والتوزيع
كت
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ال�شبق يف حلظة بعينها، ثم تعاين بعد اأن تاأخذ كل ما تريد اأنك ل زلت جائًعا، فقط مل تعد تعلم �شيًئا 
عن كنه وجبتك امل�شتهاة، ول تعلم اجلهة التي تبيعها.

بدون اهلل اأنت اإن�شان مت�شائم متخّوف حري�س، تخاف على اأموالك التي تتبدد، تخاف على 
�شحتك التي تتناق�س، تخاف من حوادث الطريق املفاجئة والأوبئة املتوح�شة و�شربات قلبك التي 

حتاول هم�ًشا تخربك باأن قدراتها على املثابرة حمدودة. 
اأمواج احلزن  تخاف من  الزحام،  املاليني يف  بني  تتجاوزك من  اأن  فر�س احلب  تخاف من 
ماحلة املذاق من اأن تكون اأقوى من قدرات �شباحتك املتوا�شعة، تخاف من برد الوح�شة اأن يدركك 

حني يخرتق جلدك بعد اأن تتفاجاأ باأنه مل يكن �شميًكا كما كنت حت�شب. 
بقايا مهملة من كرات غاز منفجرة يف زمان  اأنت  الكيمياء،  اأنت وهم من �شنيعة  اهلل  بدون 
احتمال غري  اأنت  احلياة،  لتبقى على  قبلك  املقتن�شة من  اأنت ركام من فر�س احليوانات  �شحيق، 

ح للوجود، اأنت حدث ع�شوائي كان من املمكن األ يحدث. مرجَّ
بدون اهلل اأنت عدم، منه بداأت، فيه حتيا، ثم اإليه ت�شري. 

بدون اهلل اأنت يف عامل الأنانية املطلقة، اأنت نتاج ال�شعي اإىل الذات، اأنت خاٍل من احلب، من 
الت�شحية، من الطيبة، من احلنان، اأنت مدفوع بجيناتك لّدعاء اجلمال حتى حت�شل على مبتغاك، 
ير�شم على وجهه  اأ�شود  اأنت قلب  يت�شنع،  اأنت خبث  اأنت يف حقيقتك �شر م�شتطري،  بدون اهلل 

ابت�شامة اأمام النا�س. 
بدون اهلل ل ينبغي لك اأن ت�شامح نف�شك.

بدون اهلل اأنت وحيد، اأنت حما�شر بالأمل، اأنت ممنوع من ال�شراخ، من الكالم، من ال�شكوى. 
اأنت يف عامل من ال�شمم، ل ي�شمعك اأحد ول يبايل. اأنت هباءة يف كون قد اأهملك، نقطة يف بحر 

ل يبحث عنك، ذرة غبار �شابحة يف الهواء لن يفتقدها اأحد، ولن يحّن عليها خملوق. 

بدون اهلل اأنت �شوف تكون ل �شيء ثم لن تكون من بعدها �شيًئا.

ب للنشر والتوزيع
كت
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السؤال الخطأ
)عن �شوؤال: من خلق اهلل؟ وعن �شفات اهلل، واأ�شياء �شبيهة(

احلدود.  هذه  نطاق  خارج  بالتاأكيد  اإجاباتها  “تقع   
به  ما  نرى  اأن  ن�صتطيع  لن  الذي  املظلم  البيت  يف  اإنها 
اأنها  رغم  اخلارجّية  الإ�صاءة  يف  عنها  نبحث  اأن  فنقرر 
وبالأدوات  اخلطاأ  املكان  يف  نبحث  نحن  هناك!  لي�صت 
حا�صمة  اإجابة  اإىل  ن�صل  ل  حني  ننده�س  ثم  اخلطاأ، 

ملمو�صة!”

ب للنشر والتوزيع
كت
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ل�شبب ما يع�شق جمهور ال�شحافة والإذاعة العناوين التي تعدهم بـ )ك�شف امل�شتور(! �شارع 
هل  �شخ�شًيا.  عامر  احلكيم  عبد  امل�شري  من  الدماطي  �شالح  الفريق  عرفه  الذي  ال�شر  معرفة  اإىل 
اأنت م�شتعد ملعرفة هذا )امل�شتخبي( يا �شيدي؟ اإن عبد النا�شر كان يع�شق �شيد البط وهو يلب�س 
مالب�س نومه البي�شاء! ثم بعد اأن تعرف ال�شر تدرك اأن املعرفة عبء بالفعل! اأن تعي�س يف جمتمع 
من ال�ُشّذج ممن يظنون اأن عبد النا�شر كان ي�شيد البط مرتديًا بدلته الأنيقة بينما اأنت وحدك تعلم 

احلقيقة!
وبرغم هذا الف�شول الب�شري اخلرايف، فاإننا نتقبل ب�شهولة اأن تكون هناك اأ�شرار غري مفهومة 
لإثارة  مادة خ�شبة  ذاك وي�شبح  اأو  اجلهل  لهذا  لذة  بل وقد جند  التاريخ.  الواقع ويف  فعاًل يف 
اخليال ال�شعبي. اأحتداك اإن كنت �شتتذكر من هو )كينيدي( اأ�شاًل لو كان قاتله قد ُعِرَف وقتها! اأو 

كنت �شت�شمع عن )جاك ال�شّفاح( اإن كانوا قد تاأكدوا من هو بالفعل!
نتقبل كل هذا لأننا برغم اأنوفنا ورغم ف�شولنا ملعرفة كل �شيء، وكل �شر، وكل م�شتور. فاإننا 

نتعلم دائًما اأننا حمدودون بقدراتنا الب�شرية التي هي اأكرث م�شكنًة مما يظنه الكثريون! 
هل تظن اأن علماء الطب يعرفون (امليكانيزم) الذي به يتم اإطالق عملية الولدة اأو الطريقة 
الفيزياء املتخ�ش�شني يفهمون حًقا  اأن علماء  اأو تظن  بالنوم؟!  ت�شرح كيفية وقوعنا  التي  املوؤكدة 
وب�شكل كامل الأبعاد املخيفة لنظرّية الكم وتطبيقاتها املحتملة يف احلياة؟! كم مرة وجدت علماء 
يتحدثون عن )ال�شلوك  اأو وجدت علماء الجتماع  املعرفّية(  يتحدثون عن )الفجوات  التاريخ 
)من  )رمبا(  مثل:  كلمات  ي�شتخدمون  وال�شلوك  النف�س  علماء  وجدت  اأو  للجماهري(  الغام�س 

املحتمل( )نظن(.. اإلخ؟! 
مثاًل  الن�شبية(  )نظرية  فهم  اأ�شتطيع  ل  عندما  الفيزياء  علماء  من  كثرًيا  اأغ�شب  لن  اأنني  على 
ب�شكل كامل مهما حاولت، لن اأغ�شب طاملا يحدد هاتفي مكاين بتقنية الـ GPS املعتمدة يف دقتها 
باإر�شادي بنجاح اإىل مقابر قرية )امِلربّعني(  -وهو مكان حقيقي  على نف�س النظرية! طاملا �شتقوم 
باملنا�شبة - فاإين �شاأثق بها واأعتربها حقيقية حتى لو بدا اإثباتها الريا�شي اأ�شبه بطال�شم �شحرة الفودو، 

وبدا اإثباتها الفل�شفي اأ�شبه بق�ش�س تان تان!
اأو  علينا(  )ت�شابه  اإن  نت�شايق  ل  الثقة!  على  نح�شل  حتى  اإذن  �شيء  كل  فهم  اإىل  نحتاج  ل 
الأ�شياء  من  )الكثري(  نفهم  اأن  يكفينا  اآثاره،  نرى  اأن  يكفينا  نتاأكد من وجوده،  اأن  يكفينا  التب�س. 
بعلوم  يخت�س  فيما  بذلك  يقوم  جميعنا  امل�شدر(!  )نف�س  من  لنا  اأتت  التي  )املُحَكمة(  الأخرى 
الب�شر. لكن حني ناأتي اإىل علوم الإله، فيما يخت�س به، وبكينونته، و�شفاته، حينها يتحول بع�شنا 
اإىل ذلك املحقق البولي�شي الذي )يّدعي( اأنه ل ير�شى يف حياته باأقل من اأن يفهم كل التفا�شيل 

والأ�شباب، ولو مل يفهمها فالأمر ب�شيط، ي�شطبها من قامو�شه كاأنها مل تكن!

ب للنشر والتوزيع
كت
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من  اأكرث  )امِلربّعني(  قرية  طريق  اإىل  احتاجوا  هوؤلء  اأن  املفارقة  هذه  من  نك�شف  اأن  ميكننا 
من  اأكرث  الأبي�س  املعطف  �شاحب  الأ�شقر  العامِل  يف  وثقوا  اأنهم  الآخرة!  طريق  اإىل  احتياجهم 
ا وزيًغا واأنهم كانوا  وثوقهم يف )العليم( نف�شه! ميكننا اأن نك�شف اأن يف قلوب هوؤلء ريًبا و�شكًّ
ِكَتاِب 

ْ
مُّ ال

ُ
َماٌت ُهنَّ أ

َ
ْك ِكَتاَب ِمْنُه آيَاٌت مُّ

ْ
ْيَك ال

َ
نَزَل َعل

َ
الفريق اخلا�شر يف اأحد هذين الِق�ْشمني: ﴿أ

وِيلِِه َوَما 
ْ
ِفْتَنِة َوابْتَِغاَء تَأ

ْ
وبِِهْم َزْيٌغ َفَيتَّبُِعوَن َما تََشابََه ِمْنُه ابْتَِغاَء ال

ُ
ل
ُ
ِيَن ِف ق

َّ
ا ال مَّ

َ
أ
َ
َخُر ُمتََشابَِهاٌت ف

ُ
وَأ

ْن ِعنِد َربَِّناِ﴾ )آل عمران 7(. وَن آَمنَّا بِِه ُكٌّ مِّ
ُ
ِم َيُقول

ْ
ِعل

ْ
 اهلل َوالرَّاِسُخوَن ِف ال

َّ
ُه إِل

َ
وِيل

ْ
ُم تَأ

َ
َيْعل

فهناك من �شّيع حمكمات عقله ودينه وما تاأكد منه بتاأمله يف اخللق وال�شنن والكون، من اأجل 
اأمر التب�س عليه اأو ا�شت�شكله، واعترب اأنه كائن عبقري بطبعه ل بد اأن يكون حميًطا بكل �شيء واإل 

فال! 
وهناك من اعترب ما يعلمه وما يثق فيه و�شيلة للتاأكد واليقني فيما يجهله ويختبئ عنه، ملاذا؟؟ 

َدَقني يف الأوىل ف�شي�شُدقني يف الثانية.  لأن كالًّ من عند ربنا! امل�شدر واحد، فمن �شَ


ل يتعلق هذا بقطاعات من املعرفة حمّرم علينا اأن نخو�س فيها كما تخّيل الإغريق اآلهة الأوليمب 
كحّكام اأوتوقراطيني يحّرمون على الب�شر ال�شناعات والفنون فحرموهم من النار حتى �شرقها لهم 

برومثيو�س ف�شارت الأر�س مليئة باملنجزات الب�شرّية.
بل يتعلق بقطاعات من املعرفة ل ميكننا اأ�شاًل اأن ن�شل اإليها باأي حال، اإنه وكاأننا فعلنا مثلما فعل 
)جحا( حني اأ�شاع نقوده فاأخذ يبحث عنها اأمام البيت حتت �شم�س الظهرية، فمّر عليه رجل عر�س 
اأن ي�شاعده و�شاأله: اأين اأ�شعت نقودك بال�شبط؟ قال: يف البيت. قال: ومل تبحث عنها هنا؟! قال: 

لأن البيت مظلم وهنا م�شيء!
عقولنا لها حدود ل ميكنها اأن تتخطاها، وحوا�شنا اأ�شد منها حمدودّية بكثري، واأ�شئلة مثل: )من 
اأين جاء اهلل؟!( اأو )كيف يوجد اإله كامل وبكل هذه ال�شفات املعّقدة الكاملة فجاأة وبدون تف�شري 
اأن هذا الثلث  الليل رغم  اأو )كيف ينزل ربنا اإىل ال�شماء الدنيا يف الثلث الأخري من  علمي؟!( 
اإجاباتها  تقع  العر�س؟!(  اأو )كيف ي�شتوي اهلل على  با�شتمرار؟!(  البلدان املختلفة  يتغري وقته بني 
بالتاأكيد خارج نطاق هذه احلدود. اإنها يف البيت املظلم الذي لن ن�شتطيع اأن نرى ما به فنقرر اأن 
نبحث عنها يف الإ�شاءة اخلارجّية رغم اأنها لي�شت هناك! نحن نبحث يف املكان اخلطاأ وبالأدوات 

اخلطاأ، ثم ننده�س حني ل ن�شل اإىل اإجابة حا�شمة ملمو�شة!
كي نفهم هذا، لرَنَ كيف اأجابنا القراآن!

ب للنشر والتوزيع
كت
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1
                 الصمدّية

 “ح�سبي.اهلل.وكفى،.ي�سمع.اهلل.ملن.دعا،.لي�س.وراء.اهلل.منتهى” 

من دعاء النبي ☺

روى الإمام اأحمد ب�شنده عن اأبي بن كعب قال: قال امل�شركون للنبّي ☺: ان�شب لنا ربك. 
َحٌد﴾ 

َ
ُفًوا أ

ُ
ُ ك

َ
ْم يَُكْن ل

َ
ْ ۞ َول

َ
ْم يُول

َ
ْم يَِلْ َول

َ
َمُد ۞ ل َحٌد ۞ اهلل الصَّ

َ
ْل ُهَو اهلل أ

ُ
فاأنـزل اهلل هلالج لج: ﴿ق

)اإلخالص 1 -4(.

ا م�شكوك يف  هذه ق�شة م�شكوك يف �شحتها، كما جاء يف اأثر اآخر رواه الإمام الطربي اأي�شً
فمن خلقه؟  اخللق،  اهلل خلق  هذا  يا حممد،  فقالوا:   ☺ النبي  اأتوا  اليهود  من  رهًطا  اأن  �شحته 
فغ�شب النبّي ☺ حتى انُتِقع لونه، ثم �شاورهم غ�شًبا لربه، فجاءه جربيل ♠ ف�شكنه، وقال: 
اخف�س عليك جناحك يا حممد، وجاءه من اهلل جواب ما �شاألوه عنه. قال: يقول اهلل هلالج لج: ﴿

َحٌد﴾ )اإلخالص 1 -4(.
َ
ُفًوا أ

ُ
ُ ك

َ
ْم يَُكْن ل

َ
ْ ۞ َول

َ
ْم يُول

َ
ْم يَِلْ َول

َ
َمُد ۞ ل َحٌد ۞ اهلل الصَّ

َ
ْل ُهَو اهلل أ

ُ
ق

العظيمة على قول كثري من  ال�شورة  يثبت دليل �شحيح يف �شبب نزول هذه  على ذلك مل 
علماء احلديث، اإل اأنه قد ثبت اأن النبي ☺ قد دعانا اإىل تذكرها يف كل مرة ن�شاأل فيها اأنف�شنا هذا 
ال�شوؤال: من خلق اهلل! ففي احلديث الذي رواه الن�شائي: »يو�شك النا�س اأن يت�شاءلوا بينهم حتى 
يقول قائلهم: هذا اهلل خلق اخللق، فمن خلق اهلل؟ فاإذا قالوا ذلك فقولوا: اهلل اأحد، اهلل ال�شمد، مل 

يلد، ومل يولد، ومل يكن له كفًوا اأحد«.
عن  نتحدث  لأننا  اأوجده.  اأو  خلقه  من   !▐ اهلل  ن�شب  عن  نتكلم  اأن  لنا  ميكن  ل 
املقابل نالحظ يف هذا اجلواب  اأحد. يف  اأو يوجده  فبالتايل مل يخلقه  )خالق( ولي�س خملوًقا. 

القراآين املوجود يف �شورة الإخال�س، اأن اهلل ▐ قد ذكر اأنه )ال�شمد(.
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ال�شمد عند العرب من الكلمات التي لها املعاين الكثرية، مثاًل يطلقون ال�شمد على ما ارتفع 
اإليه  يتجه  اأي �شيء  له جوف، وعلى  لي�س  ما  املطاع يف قومه، وعلى  ال�شيد  الأر�س، وعلى  من 

الإن�شان، وعلى ما يُلَجاأ اإليه عند احلاجة.
لذلك اختلف ال�شلف يف معنى كلمة )ال�شمد( يف حق اهلل ▐، مثاًل قال )عكرمة( 
اأنه يعني: »الذي مل يخرج منه �شيء، ومل يلد، ومل يولد«. وقال )اأبو وائل(: »هو ال�شيد الذي 
اأنه: »الباقي بعد خلقه«، واأحب )الزجاج( اأن  انتهى �شوؤدده« وقال كل من )احل�شن( و)قتادة( 
ينهي هذا اخلالف كله وقال: »واأ�شّحه اأنه ال�شيد امل�شمود اإليه يف احلوائج«، واأكرث ما يعجبني هو 

ما قاله )اأبو عبيدة( من اأن: »ال�شمد هو الذي يُ�شمد اإليه، لي�س فوقه اأحد«!
هناك تالزم وا�شح يف ذكر �شفة الرحمن بني كونه: ل يحتاج اإىل اأحد، ول يلد ول يولد ول 
يخرج منه �شيء، ول يحتاج اإىل طعام ول اإىل �شراب. وبني كونه: يُ�شمد اإليه يف احلوائج ويبقى 
بعد خلقه ولي�س ثمة �شيء فوقه ول بعده. لأنه ل ميكن اأن يكون ذلك القائم على حاجات العباد 
تنق�شه بع�س احلاجات هو الآخر، اإذ من �شيكون امل�شئول اإذن عن اأن يلبيها له؟! لو كان من اأوجد 

كل �شيء يحتاج اإىل �شيء ما كي يوجده، لوقعنا يف دائرة مفرغة ل خروج منها!
األ ي�شرب النار على عدّوه اإل  هذا �شبيه باملثال ال�شهري، جندي يقف على احلدود وماأمور 
حني ياأخذ الأوامر ممّن فوقه، على اأن من فوقه ماأمور األ يُ�شدر ذلك الأمر اإل لو اأخذه ممّن فوقه، 

ا األ يُ�شدر هذا الأمر اإل لو اأخذه ممّن فوقه.. اإلخ ومن فوقه ماأمور اأي�شً
عرفُت اأنا واأنت هذه ال�شل�شلة الالنهائية، ثم علمنا اأن هناك من �شرب النار بالفعل. فب�شكل 
بديهي جًدا �شوف تتيقن اأن ال�شل�شلة �شابقة الذكر مل تكن غري نهائية، بل كانت هناك رتبة ع�شكرّية 
ما رفيعة ال�شاأن ل حتتاج ول تنتظر الأوامر، بل اأ�شدرت هي الأمر ب�شكل ذاتّي متاًما وبدون احلاجة 

اإىل اأحد!
لذلك كان رد الفيل�شوف امللحد )وليام رو( يف كتابه )احلجة الكونية( على الربهان القائل 
باأن )اإذا مل يكن للزمان اأول، فال ميكن اأن يكون له وجود(، اأن قال: »من ال�شعب اأن نظهر بدقة 

اخلطاأ يف هذا ال�شتدلل«.
اإليه يف  فال�شمد اإذن ل يحتاج اإىل اأن يلده اأحد اأو يوجده اأحد، ملاذا؟ لأنه هو من يُ�شَمد 
احلوائج، من يُعَتمد عليه يف الإيجاد، هو من اأ�شدر الأمر الذاتي لنا بـ كن فكّنا. لو كان ثّمة �شيء 

وراءه ملا كّنا يف الوجود!
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ولهذا ال�شبب فرق الفال�شفة العرب بني ما هو )ممكن( الوجود، وما هو )واجب( الوجود، 
مثل  العدم  عليه  يت�شور  الوجود  ممكن  العتقاد(.  يف  )القت�شاد  كتاب  يف  الغزايل  ف�شل  كما 

الكون، بينما واجب الوجود هو �شبب وجود كل �شيء غريه.
ولطاملا اتفقنا اأنه لي�س هناك �شبب لوجود اهلل، فبالتايل الت�شاوؤل عن هذا ال�شبب هو ت�شاوؤل 
خاطئ بال معنى! اإنه وكاأين اأ�شئلك عن طعم الأمانة اأو لون املرت؟ نوعية من الأ�شئلة العبثية التي من 
الأف�شل جتاهلها بدًل من ال�شرت�شال فيها. مثلما قال )ديفيد بريلن�شكي( يف كتابه )وهم ال�شيطان(: 
»حني يتعلق الأمر باأ�شياء تتمتع بوجود �شروري، فمن الإ�شراف اأن نفرت�س اأكرث من واحد. فهناك 
�شيء واحد وجوده �شروري، واإن مل يكن �شروريًا فهو اأزيل، وما دام اأزلًيا فال علة له. ول يوجد 

معنى لل�شوؤال عن علة من ل علة له«!
ولذلك دعانا النبي ☺ اإذا اأتانا هذا ال�شوؤال اأن ن�شتعذ باهلل وننتهي. لأن الت�شاوؤل عن م�شدر 
واجب الوجود ل معنى له، فعالجه الن�شراف عنه، ل ال�شرت�شال فيه. فلم يكن قبل اهلل �شيء، 
ولن يكون من بعده �شيء، فلي�س وراء اهلل منتهى، ولي�س من ورائه مرمى. اهلل متعاٍل عن الـ )قبل( 

والـ )بعد(!
اأو كما يقول الدكتور �شامي العامري: »اأزلية اهلل لي�شت يف الزمان، واإمنا هي ل زمنية. فهو 

متعاىل على الزمان، ولي�س يف زمان ل متناٍه! هو اأول بال ابتداء، ولي�س اأوًل بابتداء زمني«.
ٍء َعَدًدا﴾ )اجلن 28(. فكل  ْحَص ُكَّ َشْ

َ
وهو ما نالحظ اأن القراآن قد دل عليه يف قوله تعاىل: ﴿وَأ

�شيء ل بد قبله �شيء، هل ميكنك اأن تعود بعقلك لكل املوجودات املتخيلة حتى تتخيل رقم )1(؟ 
فحتى رقم )1( اهلل قد اأح�شاه. اهلل تعاىل هو الأول الذي قد اأح�شى كل �شيء من بعده!
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2
                  حين سرقوا منا جوابنا

“.لي�س.الإ�سكال.بني.امللحد.واملوؤمن.حول.�سرعية.الت�ساوؤل.عن.
احلقيقة.النهائية،.واإمنا.حول:.ما.هي.احلقيقة.التي.تعتب.نهائية؟” 
اأو�ستني.فرار

ا يقنع من حوله اأنه نبي  تقول الطرفة اأنه يف اأحد امل�شّحات العقلية وجد اأحد املمر�شني مري�شً
مر�شل من عند اهلل. فاأخذ يتندر بذلك مع مري�س اآخر تو�شم فيه العقل، فقال له: اإن هذا الرجل هناك 
يّدعي اأنه نبي اأر�شله اهلل. فقال له املري�س العاقل: دعك منه. من الوا�شح اأنه جمنون، اأنا مل اأر�شل 

ذلك الرجل اإىل اأحد!
يف م�شحة املجانني فقط ميكنك اأن ت�شتكي لأحدهم اأن فالنًا يظن اأنه نبي، فقط لتكت�شف اأنك 
ا�شتكيت اإىل من يظن اأنه الإله. ولكن يف حالة الرجل العاقل الذكي )براتراند را�شل(، فقد كان هو 
من ا�شتكى لنف�شه وجود هذا )املجنون(، وهو من رد على نف�شه ب�شيء )جمنون( اآخر؟ فهو قد 
ا �شبب«.  رف�س الإميان باهلل لأنه: »اإذا كان ل بد باأن يكون لكل �شيء �شبب، فال بد اأن يكون هلل اأي�شً
ويف ذات الوقت جنده من اأكرب املدافعني عن فكرة )الكون القدمي( الذي مل يخلقه اأحد! ويربر 
ذلك يف كتابه )ملاذا اأنا ل�شُت م�شيحًيا( بـ : »فكرة اأنه ل بد اأن تكون لالأ�شياء بداية تعود يف احلقيقة 

اإىل فقر خيالنا«!
يعني هو يرف�س اإجابة املوؤمنني: اهلل هو ال�شبب الأول ومل يخلقه اأحد. ولكنه يف ذات الوقت 
نف�س ما فعله )كارل �شاجان( ولكن بطريقة  ي�شرقه منا وي�شع مكان كلمة )اهلل(: )الكون(. وهو 
اأكرث �شراحة، فيقول يف كتابه Cosmos اإن الكثري من ال�شعوب حتمل يف ثقافتها جوابًا ماألوًفا عن 
اأ�شل العامل بقولها: )اإن اهلل قد خلقه من العدم(، واإن ال�شجاعة تقت�شي اأن ن�شاأل: )فمن اأين جاء 
اهلل؟(، واإذا قيل اإن اهلل موجود بال ابتداء، فلماذا ل نرجع خطوة اإىل اخللف ونقول: اإن الكون كان 

موجوًدا منذ الأزل؟
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يقولوا ذلك عن  باأن  قبلوا  له، ولكنهم مع ذلك  �شبب  ما ل  يكون هناك  اأن  ترف�س  عقليتهم 
الكون، لأن هذا كان هو احلل الوحيد لت�شاق روؤيتهم املادية عن الكون. اإنهم كانوا يحتاجون اإىل 
ذلك فتغا�شوا بب�شاطة عن كل تلك احلجج التي �شاقوها لنا ليثبتوا اأنه ل ي�شح اأن نقول عن �شيء ما: 
مل يخلقه اأحد. كما قال الفيل�شوف )ترن�س ماكينا(: »وكاأن العلم الطبيعي يقول: اأعطني معجزة 

واحدة، ومن هناك �شت�شري الأمور ب�شكل �شل�س وبتف�شريات طبيعية«!


الهراء  ذلك  يذكر  اأحدكم  زال  ما  هل  اأم حادث؟  قدمي  الكون  باأن  اجلدال  تذكر  هل  يااااه! 
ثلثي  الغزايل  ا�شتهلك  الكالم؟  وعلم  العقيدة  كتب  ندر�س  ونحن  اأدمغتنا  يف  ح�شرناه  الذي 
كتاب )تهافت الفال�شفة( تقريًبا للرد على )ابن �شينا( و)الفارابي( يف هذا. كانت م�شاألة )الكون 
القدمي( هي اأكرب )امل�شاكل( التي يحتاج عامل العقيدة اإىل مواجهتها وهو يجادل الفال�شفة، كانت 
هي امل�شاألة احلا�شرة يف كل كتب ابن تيمية تقريًبا. اأين ذهب كل هذا الرتاث الآن؟ تبّخر! مبنتهى 

الب�شاطة قد تبخر! 
تبني خطوؤهم حني فاجاأهم )في�شتو �شليفر( و)اإدوين هابل( و)ميلتون هيوما�شيون( باكت�شافهم 
العالقة بني النزياح الأحمر للمجّرات )Redshift( وبني امل�شافة، ويعني ذلك الطريقة التي يتغري 
بها �شوء املجّرات حني تبتعد عن اأجهزة املراقبة، هذا اأثبت بعد ذلك اأن الكون يف الواقع يتمدد، 
وهي املالحظات التي اأدت اإىل نظرية النفجار الكبري )Big Bang Theory(، وتعني اأن الكون 
امل�شاَهد بداأ يف التكّون منذ 13.7 مليار عام تقريًبا، والتي بقيت جمرد فر�شّية حتى اأتت الدلئل 
عليها من قيا�س اخللفية الإ�شعاعية الكونية عام 1964. وكما يقول )�شتيفن هوكنج(: »اليوم تقريًبا 

يوؤمن اجلميع اأن الكون، والزمن نف�شه، لهما بداية مع النفجار العظيم«.
يا  الت�شاوؤل:  يف  اأخذوا  الفيزياء،  علماء  وعي  يف  الكبري  النفجار  نظرية  ا�شتقرت  اأن  وبعد 
اأن يكون  بالطبع الكون حادث، ل ميكن علمًيا  اأحد يف ذلك من قبل؟!  للحماقة! كيف مل يفكر 

قدميًا لعدة اأ�شباب.
على الفور تذكر الفيزيائيون اأن القانون الثاين للديناميكا احلرارية لن يتفق مع فكرة الكون 
الأزيل، فال بد من اأن يكون الكون قد فني من احلرارة متاًما لو كان موجوًدا منذ الأزل، وهو ما ل 

بد اأنك لحظَت اأنه مل يحدث.
ا يف كتابه )عقل الإله( راأيه يف اأن العمليات الفيزيائية كلها  واأبدى الفيزيائي )بول ديفيز( اأي�شً
ل تتفق مع فكرة الكون القدمي: »اليوم، نحن نعلم اأنه ل ميكن لنجم اأن ي�شتمر يف الحرتاق اإىل 
الأبد، اإذ ل بد اأن يفقد وقوده. الكون الأزيل يتعار�س مع ا�شتمرار وجود العمليات الفيزيائية التي 
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ل رجعة فيها. اإذا كان باإمكان النظم الفيزيائية اأن تخ�شع لتغيريات ل رجعة فيها مبعدل حمدود، 
فهي اإذن �شتنتهي من تلك التغيريات يف زمن ل نهائي م�شى«.

لذلك جند )�شتيفن هوكنج( يبدي تعجبه من تلك )املُ�شّلمة التي مل يفطن لها اأحد من قبل(، 
يف كتاب )تاريخ موجز للزمن(: »كان الك�شف عن تو�شع الكون اأحد اأكرب الثورات الفكرية يف 
القرن الع�شرين. من ال�شهل اأن نت�شاءل ب�شورة متاأخرة: مِلَ مل يفكر اأحد يف ذلك من قبل؟! لقد 
كان على )نيوتن( والآخرين اأن يدركوا اأن الكون الثابت ل بد اأن يبداأ عن قريب يف النكما�س 

حتت تاأثري اجلاذبية«!
وبعد اأن ا�شتقرت فكرة اأن الكون له بداية. اأدركوا كم هي هذه الفكرة مزعجة بالن�شبة اإليهم! 
اإنه كما يقول )روبرت جا�شرتو(: »بالن�شبة للعلماء الذين عا�شوا معتمدين على قوة املنطق، فالق�شة 
تنتهي وكاأنها كابو�س، فقد قطع جباًل من اجلهل، وبينما هو يكاد اأن يقهر اأعالها متجاوًزا ال�شخرة 

الأخرية، اإذا هو مبجموعة من الالهوتيني يرحبون به، واإذا هم جلو�س هناك منذ قرون«!


لقد �شرقوا منا جوابنا، وو�شعوه على �شيء اآخر، ثم تبني اأنه ل ينا�شب مقا�شه!
حني كنا نقول لهم: اهلل هو ال�شبب الأول لكل الوجود، مل يخلقه اأحد، ول ي�شح اأن نت�شاءل 

عن �شبب ما ل �شبب له. قالوا لنا حينها: ح�شًنا، �شوف ناأخذ هذا الكالم ونقوله عن الكون.
امل�شكلة يا �شيدي لي�شت فقط اأن كالمك قد تبني خطوؤه لحًقا. ولكن امل�شكلة ملاذا كان ي�شرًيا 

عليك اأن توؤمن باأي معجزة غري مفهومة، �شريطة األ تكون اهلل؟!
 

َ
ِيَن ل

َّ
وُب ال

ُ
ل
ُ
زَّْت ق

َ
امل�شكلة يا �شيدي اأين اأجدك يف هذه الآية: ﴿َوإَِذا ُذكَِر اهلل وَْحَدهُ اْشَمأ

وَن﴾ )الزمر 45(. ِيَن ِمْن ُدونِِه إَِذا ُهْم يَْسَتبِْشُ
َّ

َِخَرةِ َوإَِذا ُذكَِر ال
ْ

يُْؤِمُنوَن بِال
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3
                  تفسير التفسير

 “ل.نعرف.من.اأنباء.الغيب.اإل.مقدار.ما.ُك�ِسَف.لنا،.واأعلمنا.
جل.ذكره.اأنه.ا�ستوى.على.العر�س.ومل.يخبنا.كيف.ا�ستوى” 
احل�سني.بن.الف�سل.البجلي

اأنت  نبتون،  كوكب  �شطح  على  تهبط  ف�شائية  �شفينة  اأول  منت  على  تكون  �شوف  اأنك  تخّيل 
الآن على الكوكب البارد بحيث مل ي�شبقك اإىل هنا اأحد، ول حتى ربوبوت هوفر. الآن اأنت قد 
توغلت يف اأحد املغارات الثلجية، ودخلت اأحد الكهوف، و... ما هذا؟! هذا هاتف من النوع 
)�شام�شوجن اإ�س 6( بنظام ت�شغيل )اأندرويد( يقبع اأمامك على اأر�شية الكهف، وحني فتحته وجدت 
فيه اآخر اأفالم هوليود من اإنتاج 2017. ما تف�شريك؟! اأحد الب�شر بالطبع قد و�شل هنا اأو قام باإي�شاله 

اإىل هنا بطريقة ما. هل ميكن اأن يكون هناك تف�شري اآخر؟!
والآن، �شوؤال منطقي: كيف و�شل هذا الب�شري اإىل هنا؟ متى؟ على اأية �شفينة؟ ملاذا مل يخرب 
اأحًدا؟ اإن تف�شريك يف الواقع قد قاد اإىل جمموعة من الأ�شئلة الأعقد! تف�شريك يحتاج اإىل تف�شري 
واأنت ل متلكه. لذا فاأنا �شاأفرت�س اأن تف�شريك خاطئ، واأقول: عذًرا، اأنت خُمّرف. هذا الهاتف مل 

يقم اأحد الب�شر باإي�شاله اإىل هنا! 
هل ميكنك اأن توافقني على افرتا�شي ذلك؟ بالطبع ل! اأنت قدمت تف�شرًيا جيًدا. يف الواقع 
قد  ال�شوؤال  على  اأو كون جوابك  التف�شري،  لتف�شري  امتالكك  الوحيد. وعدم  التف�شري  قدمَت  قد 
جلب جمموعة اأعقد من الأ�شئلة، كل هذا ل يعني اأن تف�شريك خاطئ، هو يعني فقط اأن معرفتك 

حمدودة، هذا كل ما يف الأمر!
)دوكنز( من هوؤلء الذين �شيفرت�شون الفرتا�س ال�شابق، يقول اأننا ل ميكننا اأن نزعم اأن اهلل هو 
خالقنا لأننا ل نعلم كيف جاء اهلل. ولأن عامل الطبيعة عادًة هو فيل�شوف اأحمق كما قال اآين�شتاين، 
ولأن )دوكنز( نف�شه من طائفة الِعلمويني الذين يرون اأن الفل�شفة قد ماتت، لهذه الأ�شباب جنده 

يقع يف هذه الأخطاء البدائية الب�شيطة. 

ب للنشر والتوزيع
كت
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لذلك يعلق الفيل�شوف )األفن بلنتنجا( على كتاب )وهم الإله( لدوكنز: »العديد من حججه 
ت�شتحق عالمة ف�شل مدر�شية يف ح�شة فل�شفة غري نا�شجة، اإذا جمعنا ذلك اإىل لغة الكتاب املغرورة 
الكتاب:  اإيجلتون( عن ذات  الربيطاين )تريي  الناقد  الأمر مزعًجا«. ويقول  واملتعالية، ف�شيكون 
ا ي�شهب يف احلديث عن علم الأحياء، ومبلغه من العلم فيه ل يتجاوز ما ورد يف  »تخيل �شخ�شً
مو�شوعة الطيور الربيطانية، ثم حاول اأن تكّون فكرة عما ميكن اأن ت�شعر به عندما تقراأ لدوكنز وهو 

يتحدث يف علم الالهوت«.
يف احلقيقة فدوكنز ميثل اإحراًجا لفال�شفة امللحدين اأنف�شهم! مثل الفيل�شوف امللحد )جوليان 
اأن حركة الإحلاد اجلديد ت�شيبه باخلجل. والفيل�شوف امللحد )مايكل رو�س(  اأكد  باجيني( الذي 
الذي كتب يف �شحيفة اجلارديان عن دوكنز وكتابه: »لقد كتبُت اأن كتاب )وهم الإله( قد جعلني 
اأ�شعر باخلجل كملحد، وقد ق�شدُت ذلك. يف حماولة لفهم كيف من املمكن اأن ي�شتغني اهلل عن 
�شبب، يدعي امل�شيحيون اأن اهلل موجود بال�شرورة. لقد بذلُت جهدي لأحاول فهم معنى ذلك. 
)دوكنز( وجماعته يجهلون مثل تلك الدعاءات وي�شتهزئون مبن ي�شعون لفهمها، ف�شاًل عن الإميان 
�شائاًل غريه  النا�س  بفخر بني  ي�شري  اأن  باإمكانه  الأوىل،  �شنته  بها. وبالتايل، مثل طالب جامعي يف 

ب�شوت عال: )ما �شبب وجود اهلل؟( وكاأنه حقق ك�شًفا فل�شفًيا عظيًما«.
طالب يف ال�شنة اجلامعية الأوىل بالطبع لن ي�شتطيع اأن يفهم اأن الإلزام بوجود تف�شري للتف�شري 

ل يلزم من يقدم التف�شري.
ا( )جريجوري داوز( يرد على دوكنز يف كتابه )الألوهية  لذلك يقول الفيل�شوف )امللحد اأي�شً
ا اأن يف�شر تف�شريه. ولكن  والتف�شري(: »يبدو اأن دوكنز يفرت�س اأن كل تف�شري ناجح ل بد عليه اأي�شً
اأ�شئلة  لنا  األغاًزا جديدة، وتقدم  اإن العديد من تف�شرياتنا الأجنح تثري  اإذ  ذلك مطلب غري معقول. 

جديدة حتتاج اإىل اأجوية«. 
ا( )بيرت لبتون( يف كتابه )ال�شتدلل على اأف�شل تف�شري( يقول:  وجند الفيل�شوف )امللحد اأي�شً
»لي�س من الواجب اأن تكون التف�شريات نف�شها مفهومة، فباإمكاين اأن اأفهم مِلَ مل تاأِت اأنت اإىل احلفلة 
اإذا قلَت اأنك تعاين من �شداع �شديد، حتى لو مل تكن لدي اأدنى فكرة مِلَ اأ�شابك ال�شداع. ما 

يف�شر غريه ل يحتاج هو نف�شه اإىل اأن يُفَهم«.
ولأن هذه احلقيقة كانت وا�شحة متاًما لكل الفال�شفة على مر الع�شور، مل يقل اأحد من فال�شفة 
له الفال�شفة العرب باإثبات وجود اهلل بحجة وجود  الدليل الكوزمولوجي )وهو الدليل الذي ف�شّ
ا الدليل الكالمي ن�شبًة اإىل علم الكالم عند امل�شلمني( اأن كل �شيء ل بد له من  خلقه وي�شمى اأي�شً

�شبب. بل كان كالمهم وا�شًحا: كل �شيء )حادث( ل بد له من �شبب.

ب للنشر والتوزيع
كت
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فبالتايل يفقد الفيل�شوف )اإدوارد فزر( اأع�شابه وهو يتكلم يف مقاله )املادية اجلديدة( يف جملة 
)املجلة الأمريكية(، ويقول: »يف احلقيقة، مل يقدم البتة اأحد من املدافعني امل�شهورين عن الدليل 
الكوزمولوجي يف تاريخ الفل�شفة احلجة الغبية: )ل بد لكل �شيء من �شبب(. ل )اأفالطون(، ول 
)اأر�شطو(، ول )الغزايل(، ول )ابن ميمون(، ول )توما الأكويني(، ول )يوحنا دانز �شكوت�س(، 
اأدلر(، ول  )ليبنت�س(، ول )�شموئيل كالرك(، ول )رجينال جريجو لجرجن(، ول )مرمتر  ول 

)ويليام لني كريج(، ول )ريت�شارد �شونربن(، ول اأحد غريهم يف حدود علمي«.


يخربنا القراآن اأنه لي�س علينا، ول ينبغي لنا اأن نتتبع حبل التف�شريات حتى اآخره، ل يجب علينا 
يَْس 

َ
 َتْقُف َما ل

َ
اأن نحّمل اأنف�شنا عناء اقتفاء ال�شبب وراء ال�شبب طاملا مل يكن لدينا به علم: ﴿َول

ٌم﴾ )اإلرساء 36(.
ْ
َك بِِه ِعل

َ
ل

ملاذا لي�س لدينا به علم؟
يف الف�شول القادمة مزيد من التف�شري.

ب للنشر والتوزيع
كت
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4
                  مسكنة الحواس

“.كل.ما.توهمه.قلبك،.اأو.ر�سخ.يف.جماري.فكرتك،
اأو.خطر.يف.معار�سات.قلبك،.فاهلل.بخالف.ذلك.كله” 
عمرو.بن.عثمان.املكي

احتفاظ حمبو  بعدم جواز  الإيطالّية  )مونزا(  مدينة  قانون يف  اإ�شدار  مت  �شنوات  عدة  منذ 
ال�شمك  اأحوا�س  يف  الزينة-  اأ�شماك  اأ�شهر  من  تعّد  -والتي  الذهبّية  بال�شمكة  الأليفة  احليوانات 
الكروية، وف�ّشر جمل�س املدينة ال�شبب وراء هذا القانون باأنه �شيء وح�شي الحتفاظ بها يف حو�س 

مقّو�س اجلوانب، لأنها حني حتّدق اإىل اخلارج �شتتكون لديها �شورة م�شّوهة عن الواقع!
ماذا عن ت�شّوه �شورة الإن�شان عن الواقع اإذن؟!

الفيل�شوف الفرن�شي )مونتيني( اأ�شهر �ُشّكاك ع�شر النه�شة، لحظ اأن بع�س احليوانات ل متلك 
يكون  ل  ملاذا  فت�شاءل:  منها،  حمرومة  اأنها  ت�شعر  ل  ذلك  ومع  وال�شمع،  كالروؤية  احلوا�س  بع�س 
هذه  بفقد  ي�شعر  ل  وهو  يعرفها،  ل  اأ�شياء  باإدراك  ما، خا�شة  حا�شة  من  بدوره  الإن�شان حمروًما 

احلا�شة الهامة؟ وهو ذات الت�شاوؤل الذي قّدمه الفيل�شوف امل�شلم )اأبو حامد الغزايل(.
ميكنك اأن تظن اأن ما تراه اأمامك من املوجودات، هو كل ما هو موجود فعاًل حولك. بينما يف 
احلقيقة �شبكّية عينك ل ميكنها اأن ت�شعر اإل بنطاق معنّي )�شّيق جًدا( من الأطوال املوجّية لالأ�شّعة 
ال�شوئية يقع بني 400 و 760 نانو مرت. فقط نطاق �شغري من ال�شوء )300 نانومرت(، وكل ما يقع 

خارج هذا النطاق ل ميكنك روؤيته.
تذكر اأن طيف املوجات الكهرومغناطي�شية )الذي يكّون ال�شوء جزًءا منه( تقع يف نطاق وا�شع 
جًدا بني موجات الراديو ذات الطول املوجي الكبري )10 5 نانو مرت( وموجات الكوزميك )تلك 
القادمة من الف�شاء وناجتة عن بقايا لالنفجار الكبري( ذات الطول املوجي الدقيق جًدا )10-6 نانو 
مرت( هذا هو النطاق الذي نعرفه فقط حيث ل ميكننا التعّرف على �شيء منها اإل ما ت�شمح اأجهزة 

ب للنشر والتوزيع
كت
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اأننا )كب�شر نرى 300 نانومرت  ر�شدنا بالتعّرف عليه، فاهلل اأعلم ببقية النطاق احلقيقي! معنى ذلك 
فقط( ندرك باأعيننا جزًءا من 30 مليار جزء من الأ�شعة الكهرومغناطي�شية! فقط!

ا اأن كل ما ت�شمعه هي كل الأ�شوات من حولك. بينما يف احلقيقة اأذنك ل  ميكنك اأن تظن اأي�شً
ت�شتطيع التقاط موجات �شوتية اإل يف حدود ترددات معينة تقع ما بني 20 هرتز و 20 األف هرتز 
ما  ال�شن(. هناك من احليوانات  األف هرتز فقط يف حالة كبار  اإىل 12  الأق�شى  املدى  )يقل هذا 
ي�شتطيع �شماع نطاق من الرتددات اأكرب واأقل من ذلك باملنا�شبة، وهو ال�شبب الذي يجعلها ت�شعر 
بالزلزل قبل وقوعها، لأنها ت�شمع �شوت انزلق �شفائح الق�شرة الأر�شية قبل اأن تنتقل احلركة على 

�شطح الأر�س بالفعل. 
وتبقى يف النهاية الفكرة التي نريد اإي�شالها ثابتة: اأنت ل ترى ول ت�شمع ول ت�شعر اإل بنطاق 

�شيق جًدا من هذه احلياة، وحوا�شك حمدودة بالفعل! 
وبالعودة اإىل ال�شمكة الذهبّية، فاإن حوا�شنا تقوم معنا بالدور الذي تقوم به جدران القف�س 
الزجاجي املقّو�شة: اإعادة تهيئة للواقع مبا يتنا�شب مع كيفية اإدراكنا له! مبعنى اآخر: هذا لي�س هو 

الواقع كله، ولكن هذا هو مقدار الواقع الذي مّتت )تهيئتنا( على اأن نعلمه!
ناهيك عن حدود اأخرى للح�س: الأماكن البعيدة عنا نحن كب�شر! املجرات التي تقبع هناك يف 
زاوية بعيدة من الكون، ماذا يحدث فيها؟ وهل هناك غري هذا الكون الذي نعي�س فيه؟ هل هناك 

اأكوان اأخرى يف اأماكن اأخرى من خلق اهلل؟ ل نعلم �شيًئا!


 
َ

﴿ل فيقول:  ذلك  عن  يحدثنا  القراآن  جند  وكيفيتها  و�شفاته   ▐ اهلل  يخ�س  وفيما 
َبرُِي﴾ )األنعام 103(.  ِطيُف الْ

َّ
بَْصاَر َوُهَو الل

َ ْ
بَْصاُر َوُهَو يُْدرُِك ال

َ ْ
ُه ال

ُ
تُْدرِك

َْك﴾ )األعراف 143(. لأن جواب  ْنُظْر إِلَ
َ
رِِن أ

َ
لذلك مل يفلح مو�شى ♠ يف طلبه: ﴿َربِّ أ

ا  مَّ
َ
ل
َ
 تََراِن ف

َ
َسْوف

َ
إِِن اْسَتَقرَّ َمَكنَُه ف

َ
ََبِل ف  الْ

َ
ِكِن اْنُظْر إِل

َ
ْن تََراِن َول

َ
اهلل ▐ عليه كان: ﴿ل

﴾ )األعراف 143(.
ُه َدكًّ

َ
َجَبِل َجَعل

ْ
َلَّ َربُُّه لِل

َ
ت

ل ميكننا اأن نقي�س اهلل تعاىل على اأي �شيء راأيناه اأو �شمعناه من قبل، وذلك لأن اهلل عز وجل 
َِصرُي﴾  الْ ِميُع  السَّ َوُهَو  ٌء  َشْ ِمْثلِِه 

َ
ك يَْس 

َ
﴿ل قبل حوا�شنا:  من  اأدركته  اآخر  �شيء  اأي  كمثل  لي�س 

)الشورى 11(.

ب للنشر والتوزيع
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لذلك �شرح لنا ابن تيمية اأن اهلل هو يف احلقيقة )غيب الغيب( وذلك لأن: »التفكري والتقدير 
اإمنا يكون يف الأمثال امل�شروبة واملقايي�س، وذلك يكون يف الأمور املت�شابهة، وهي املخلوقات. واأما 

اخلالق فلي�س له �شبيه ول نظري، فالتفكر الذي مبناه على القيا�س ممتنع يف حقه«.


اإذن اأحد الأ�شباب التي متنعنا من الوقوف اأمام �شفات اهلل عز وجل وقوف التحدي، هو اأن 
حوا�شنا تقوم بظلمنا با�شتمرار ونحن ل ندري!

ب للنشر والتوزيع
كت
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5
                  حافة العقل

“اإن.للعقل.حًدا.ينتهي.اإليه.كما.للب�سر.حد.ينتهي.اإليه” 
الإمام.ال�سافعي

اأقنعني اأحدهم اأن رواية )اإدوين اإبوت( الق�س الإجنليزي ال�شغوف بالريا�شيات، التي كتبها 
يف العام 1884 وتُدعى )الأر�س امل�شطحة( هي رواية ممتعة للغاية، ومن ثّم قراأتها بناًء على هذه 

التزكية، ليتبني يل اأنها ل �شيء اأكرب من جمرد )فكرة غريبة( معرو�شة يف قالب اأقرب لالإمالل.
الرواية يف راأيي متو�شطة من الناحية الفنية، وهذا خالف لراأي بقّية العامل يف الغالب، يبدو 
اأنني الب�شري الوحيد الذي قراأ الأر�س امل�شطحة ثم مل يحبها. غري اأنني وقعت يف غرام الفكرة 

الب�شيطة التي قّدمها والتي �شاأحكيها لك حاًل!
نحن نعي�س يف عامل ثالثي الأبعاد: الطول والعر�س والرتفاع. على �شبيل املثال اأنت تنظر اإىل 
الكتاب املو�شوع اأمامك على املن�شدة فت�شاهد له عمًقا، فتعلم اأنه كتاب، لو مل ت�شاهد هذا العمق 

لقلت عنه اأنه )�شورة كتاب( مل�شوقة على املن�شدة.
باملثل، الفرق بني امل�شتطيل والعلبة )التي هي يف ال�شطالح الهند�شي: متوازي م�شتطيالت( 

اأن العلبة لها عمق بينما امل�شتطيل له بعدين فقط: الطول والعر�س.
لها طول  كائنات  هو  العامل  هذا  ما يف  الأبعاد وكل  ثنائي  عاملًا  هناك  كان  لو  �شيحدث  ماذا 
وعر�س فقط؟ هذا هو ما تخيله اإدوين اإبوت يف روايته: الأر�س امل�شطحة، رحلة اإىل عامل ثنائي 

الأبعاد.
العامل  البع�س، يف هذا  بع�شهم  بها  يعرفون  التي  املعقدة  الكيفية  ي�شرح يف  بعد ذلك  اأخذ 
اأكرب من الأ�شالع له، حتى ت�شل  الرفعة الجتماعية كان هذا معناه عدد  فكلما ازداد الكائن يف 
اإىل اأعلى مرتبة لديهم وهو الدائرة. يتعّرفون على بع�شهم البع�س عن طريق انعكا�س ال�شوء على 
ا الطريقة  هذه الأ�شالع، وحدة انك�شاره عند اأطرافها. يا لها من طريقة معّقدة!! نعم ولكنها اأي�شً

ب للنشر والتوزيع
كت
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الوحيدة، تذكر اأنهم ل ميلكون البعد الثالث، اأي اأننا لو �شاهدنا هذا العامل من اأعلى �شرنى املربع 
يوجد  ل  )اأعلى(  من  النظر  ي�شتطيعون  ل  هم  بينما  القهوة،  يحت�شون  وهم  والدائرة  وامل�شتطيل 

لديهم )اأعلى( اأ�شاًل، بل عندهم فقط )اأمام( و)خلف( و)ميني( و)ي�شار(. 
بالن�شبة لهذه الكائنات، فاإنك لو اأخذت قلم ر�شا�س وخرقت هذه الورقة التي يعي�شون عليها 
فيها، ول حتى  الذي �شيحدثه  �شي�شاهدون اخلرق  القلم قطًعا، ول حتى  ي�شاهدوا هذا  فاإنهم لن 
�شي�شاهدون الفتحة وهي تت�شع مكان القلم، بل كل ما �شي�شاهدونه من روؤيتهم هو خط يبداأ �شغرًيا 
)يف اللحظة التي يخرتق فيها �شن القلم الورقة( ثم يزداد )كلما ازداد القلم يف اخرتاق الورقة( 
حتى ي�شل اإىل اأكرب حجم له )يف اللحظة التي يخرتق القلم الورقة بالكامل( حتى يدخل ج�شم 
القلم كله. بعد ذلك لن ي�شاهدوا �شيًئا ولن يالحظوا اأي تغيري لو اأدخلنا القلم واأخرجناه مئة مرة 

)لأن الفتحة لن يزداد عر�شها اأو يقل!(.
هذا هو ما �شيحدث لنا متاًما لو زارنا كائن من بعد اآخر ل نعلمه، لن نرى منه اإل انعكا�س اأو ظل 

اأو اآثار، ولرمبا ل نلحظ اأي �شيء على الإطالق!
األهم )اإبوت( غريه بهذه الفكرة، ففكرة الأر�س امل�شطحة، عاجلها من بعده )هوارد هينتون( 
بعدهما.  الرو�شي )اأو�شبون�شكي( من  الكاتب  ثم  نف�س ال�شم يف 1907،  �شبيهة حتمل  يف رواية 

والغريب اأن الثالثة من امل�شتغلني بعلم الريا�شيات. ترى ما ال�شر؟
يفكر بع�س علماء الريا�شيات اأن العامل الذي نراه الآن قد يكون جمرد �شورة هولوجرامّية 
لعامل اآخر رباعي اأو خما�شي الأبعاد! هناك منهم من بالغ يف ال�شطط وجزم باأن عاملنا يحتوي على 

اأحد ع�شر بعًدا. وكان يرى اأن هذا هو احلل الوحيد لكي يتم حل معادلته الريا�شّية.

اأو 26  اأو 11  الأبعاد 10  الفائقة يفرت�شون عدًدا من  الأوتار  نظرية  الفيزيائيني؟ يف  ماذا عن 
بعًدا ح�شب مناذجها املختلفة. هل ميكنك اأن تتخيل حجم الأ�شياء غري املدركة غري املعقولة يف عامل 

يتكون من 26 بعًدا مثاًل بينما اأنت تعي�س يف 3؟!

ح اأن حدودك الإدراكية  ل يعنينا كل ذلك، فاهلل اأعلم بحقيقة احلال. ولكن فقط اأردنا اأن نو�شّ
بالغة ال�شيق وال�شغر، ولكنك ل�شبب ما ل تريد اأن تقنع بذلك!
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حافة العقل وحدوده اأدركها الكثري من العقالء على مر التاريخ، والذين يُطلق عليهم: الفال�شفة 
ال�شكوكيون. رمبا بداأت بذرتهم يف القرن ال�شاد�س قبل امليالد عند الأيونيني، ثم جند )هرقليط�س( 
ثم )اأري�شتيبو�س(، ثم )القورنيائيون( الذين اأ�شافوا لل�شكية مبداأ )ذاتية الأحا�شي�س(، ثم )بريون( 

الذي عا�شر اأر�شطو واأ�ش�س مذهب ال�شك املطلق.
من بعد )بريون( جند مدر�شة الأكادميية اجلديدة، متمثلة يف )اأرقا�شيال�س( الذي يخربنا باأننا 
كب�شر لن نعرف �شيًئا اأبًدا! و)قرنياد�س( -ما هذه الأ�شماء العجيبة؟!- الذي مل يكتِف بال�شك يف 

ا. املعرفة احل�شية فقط، بل انتقد املعرفة العقالنية كاملنطق والريا�شيات اأي�شً
ثم بداأت ال�شكية اجلدلية: )اأنا�شيدامو�س( والذي قال با�شتحالة امتالك العقل الإن�شاين ملعيار 
مطلق يدرك به احلقيقة. و)اأجريبيا( الذي و�شع خم�س حجج تثبت عجز العقل. ثم لدينا ال�شكية 

الإمربيقية: )فيلينو�س الكو�شي(، و)�شك�شتو�س(. 
الع�شر  ثم  والغزايل.  خلدون،  وابن  ومونتيني،  اأوكام،  الو�شيط:  الع�شر  �شكية  لدينا  ثم 

احلديث: ديكارت، وهويي، وبا�شكال، ولوك، وفولتري، وديدرو، وهيوم ثم كانط.
كل هوؤلء الفال�شفة الذين كانت اجتهادات العقل بالن�شبة لهم مدار جهدهم الأكرب يف احلياة، 
حدوده  وله  ونق�شه  عجزه  اأثبت  قد  الب�شري  العقل  اأن  يرون  كانوا  ا.  اأي�شً عي�شهم(  )اأكل  ورمبا 

الوا�شحة وحوافه ال�شريحة. ومن تلك احلدود الوا�شحة: التناهي!
لذلك كان يقول )�شبينوزا(: »اإن جوهر اهلل يجب اأن يكون ل متناهًيا وب�شفات ل متناهية. 

حيث اأن افرتا�س اأنه متناٍه يعني اأنه يحده حد. ومن ثم لن يكون حينها احلقيقة الوحيدة«.


فحينما يتحدث القراآن عن �شفات اهلل ▐ التي حتاُر فيها العقول، ومنها بطبيعة احلال 
�شيء.  قبله  لي�س  الذي  الأول  فهو  الوجود،  قبل  بها موجوًدا   ▐ اهلل  كان  التي  الطريقة 
يخربنا القراآن اأن هذا اأمر طبيعي علينا األ نقدر على ا�شتيعابه ب�شكل كامل! كما يقول ▐: 

ًما﴾ )طه 110(.
ْ
 ُيِيُطوَن بِِه ِعل

َ
﴿َول

حنا - اأن ت�شّر على اتباع هذا الطريق  ومن ثّم يكون من احلمق - ومن اأفعال جحا كما و�شّ
والبحث عن هذا اجلواب، طاملا اتفقنا اأنك تتعامل مع كينونة اإلهية اأكرب بكثري مما يقدر عقلك على 

اأن يحيط بها. 
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6
                  المفعول به

“ولو.كان.ال�سجل.الوحيد.ذو.املغزى.للفكر.الب�سري.�سُيكَتب
فاإنه.يجب.اأن.يكون.تاريخ.اأ�سفه.املتعاقب.ول.قدرته” 
األبري.كامو

من اأنت بالن�شبة اإىل البكترييا؟ ما العامل كله بالن�شبة اإليها؟ ل متلك البكترييا اأية اأجهزة ح�شية 
اأ�شاًل لو  اآذان، ل خاليا ح�شية على اجللد، ل جلد  العامل من خاللها. ل عيون، ل  تتعرف على 
لحظت. لديها فقط جمموعة من الربوتينات يتعرف كل بروتني منها على مركب كيميائي معني. 
نحن وبقية العامل بالن�شبة لها عبارة عن بع�س املواد الكيميائية يف �شكل حملول ما! هذا هو كل ما 

تعرفه. 
النحل ل ي�شتجيب لل�شوء الأحمر، ولكنه يرى الأ�شعة فوق البنف�شجية التي ل ن�شتطيع نحن 
روؤيتها، واخلفافي�س تتعرف على املواقع عن طريق رجع ال�شدى بعد اإر�شال موجاتها فوق ال�شوتية. 
بع�س الأ�شماك لديها اأع�شاء كهربية، والثعابني لديها عيون تدرك بها الأ�شعة حتت احلمراء، والنحل 
للكرة  الطبيعي  املغناطي�شي  للمجال  فت�شتجيب  الع�شافري  واأما  امل�شتقطب،  ال�شوء  جتاه  ح�شا�س 

الأر�شية.
من جديد ن�شاأل: ما العامل بالن�شبة اإىل هذه الكائنات ذات الأجهزة احل�شية املختلفة؟ هل هو 
�شيء واحد؟ هل ميكن اأن نقول اأن العامل الذي تدركه ال�شمكة الكهربية هو ذات العامل الذي يراه 

الثعبان بعيونه حتت احلمراء؟ 
يكّون كل كائن �شورته عن العامل من خالل املعلومات التي يجمعها عنه، يف حالة الكائنات 
تعباأ  اأن  املعلومات دون  لهذه  ا�شتجابة حركية فطرية  تنتج  فاإنها  البكترييا واحل�شرات  مثل  الب�شيطة 
اأما الكائنات الأعقد مثل الطيور والثدييات فاإنها  اإدراك ما.  اأو  بعناء ترجمتها اإىل �شورة مكتملة 

تكّون �شورة اإدراكية عن الواقع من خالل هذه املعلومات املُ�شَتقبلة.
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وهكذا، على ح�شب النوع البيولوجي يتكون ما ي�شميه العلماء: الواقع البيولوجي، فواقع 
كل كائن حي لي�س هو الواقع احلقيقي باأكمله، ولكنه فقط جزء الواقع الذي ا�شتطاع هذا الكائن 

اأو ذاك اأن يجمع عنه املعلومات الكافية! ولكن، هل الإن�شان ا�شتثناء؟ 
هذه الطفلة التي تراها اأنت تلعب احلجلة هناك يف تنورتها ال�شفراء، هل هي طفلة حًقا تلعب 
األوان يف الواقع احلقيقي، ولكن �شبكية  احلجلة يف تنورة �شفراء؟! على �شبيل املثال، ل يوجد 
عينك حتّول طوًل موجًيا معيًنا اإىل اإ�شارة كهربية مميزة، وخمك ُمربمج على اأن يدركها على هيئة 
لون ما. واأنت ل ترى ج�شم الطفلة ك�شحابة ج�شيمات برغم اأن هذه هي حقيقتها فعاًل. ولأن خمك 
احلركة  وتتذكر  تدرك  لأنك  احلجلة  تلعب  اأنها  تفهم  فاأنت  مثاًل  الزواحف  بخالف  الزمن  يدرك 

القافزة التي كانت تفعلها منذ ثانية م�شت.
تكّون  اأن  ت�شتطيع  حتى  اأ�شياء،  وف�شر  اأ�شياء،  واخرتع  اأ�شياء،  عن  تغا�شى  الع�شبي  جهازك 

واقعك البيولوجي املُتخّيل عن الواقع احلقيقي.
يف الواقع جهازك الع�شبي يفعل ما هو اأكرث من ذلك: يغري ال�شكل املادي للموؤثر الذي ي�شلك 
اهتزازات  فاإن  املرعب،  منظرها  وترى  الأفعى  فحيح  �شوت  ت�شمع  حني  اخلارجي!  العامل  من 
جزيئات الهواء التي ت�شطدم بطبلة اأذنك، و�شيل فوتونات ال�شوء ال�شاقطة على �شبكيتك تتحول 

داخل ج�شدك اإىل ارتفاع يف هرمون الأدرينالني بداخلك.
بالن�شبة للكبد مثاًل فهو يدرك تغري درجة احلرارة عن طريق تغري ن�شبة ال�شكر يف الدم. �شرعة 
حركة جزيئات الهواء حتولت للكبد يف �شورة تغري يف تركيز املواد الكيميائية! اأي اأن الكائنات 

احلية ذاتها حتدد ال�شكل املادي للبيئة التي تعي�س فيها.
ت�شعر  ل  �شائل  تعي�س يف  التي  فالبكترييا  البيولوجي،  الواقع  بخ�شو�س  اأغرب  هو  ما  هناك 
باجلاذبية التي ن�شعر بها نحن لأنها طافية يف هذا ال�شائل. يف املقابل فهي ت�شعر بقوة طبيعية اأخرى 
تنهال عليها وابل حركة  Brownian Motion حني  الرباونية  بها نحن وهي قوة احلركة  ن�شعر  ل 

جزيئات ال�شائل الذي ت�شكنه من كل اجتاه. 
اأي قوة طبيعية تعتمد على ثالثة عوامل لإحداث اأي تاأثري، احلجم وامل�شافة والوقت. ومبا اأن 
جينات كل كائن حتدد حجمه، وامل�شافة التي تف�شله عن الكائنات الأخرى، و�شرعة تغيريه حلالته. 

فبالتايل درجة تاأثري قوى العامل الطبيعي وعالقتها باأي كائن خمزنة م�شبًقا يف جيناته!
يُرينا اهلل العامل  نحن مع كل خلق اهلل نعي�س يف حالة من القّيومية والقهر اجلربوتي الكامل. 
اإىل  ننظر  اأن يُخ�شعه له. يجعلنا  ملا يريد  نراه عليها، يُخ�شع كل نوع منا  اأن  التي يريدنا  بالطريقة 
امللكوت فال نرى اإل ما ياأذن لنا به منه، يخلقنا اهلل يف ال�شورة التي ي�شاء على الو�شع الذي ي�شاء 

حتى ندرك ما ي�شاء.
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َقَك 
َ
ِي َخل

َّ
ِريِم ۞ ال

َ
ك

ْ
َساُن َما َغرََّك بَِربَِّك ال

ْ
ن ِ

ْ
يَُّها ال

َ
يذكرنا ذلك بخطاب اهلل لنا حني قال: ﴿يَا أ

َبَك﴾ )االنفطار 6 -8(!
َّ
يِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َرك

َ
َك ۞ ِف أ

َ
َسوَّاَك َفَعَدل

َ
ف

فما الذي غّرك يا مفعوًل به!


تعال اإىل مثال اآخر لتلك املفعولية: خّمك.
حجم مخ الإن�شان البالغ عموًما 1130 �شم3 يف الن�شاء و1260 �شم3 يف الرجال، بالطبع هناك 
اختالفات فردّية يف هذا، لكن هذا هو املتو�شط. اأما مّخ الطفل بعد الولدة متاًما يبلغ حجمه تقريًبا 
300 �شم3، لي�شبح 950 �شم3 عند �شن ثالث �شنوات، وحوايل 1050 �شم3 يف �شن خم�س �شنوات.
هذا هو ال�شبب يف اأنك لو اأمررت يدك على دماغ الطفل حديث الولدة �شت�شعر باأنه يوجد 
الفتحة  Anterior Fontanelle، هذه  الـ  فتحة كبرية خميفة فوق اجلبهة، هذه هي  حتت جلده 
موجودة هناك كي ت�شمح لدماغ الطفل باأن ينمو، ول تنغلق قبل �شن عام ون�شف تقريًبا. لو حدث 

اأن اأُغِلَقت مبكًرا فهذا معناه: اإعاقة ذهنّية.
الـ 1200 �شم مكعب  اأنتجه الإن�شان من ح�شارة عظيمة واأفكار رائعة كان نتاج هذه  كل ما 
من اخلاليا املّخية، عندما نق�شت مبقدار 150 فقط �شار بو�شعك اأن تخدع �شاحبها باألعاب �شحرية 

بلهاء، ويكاد ل يعرف كيف يجمع �شبع تفاحات على اأ�شابعه!
ميكنك اأن تتخيل ماذا �شيحدث لو زاد اإذن حجم املخ لل�شعف مثاًل؟! ما كم الذكاء والقدرات 
املّخية التي �شيح�شل عليها ذلك املحظوظ؟! تخّيل د. نبيل فاروق كاتب اخليال العلمي امل�شري 
ذلك يف اإحدى رواياته، فكانت النتيجة رجاًل يتحكم يف العامل كله باأ�شّعة غام�شة تخرج من دماغه 

اجلبار. هناك دائًما اأ�شعة غام�شة يف ق�ش�س د. نبيل على كل حال.
 لذلك ل ي�شعني اإل اأن اأ�شعر بال�شفقة جتاه من يظن اأنه يقدر على اأن يحيط علًما بخالق الأكوان 

بالألف ومائتي �شم مكعب خا�شته من اخلاليا الع�شبية!
اأنت مفعوٌل بك، مل تخرت اأن يكون خمك اأعظم مخ على الأر�س وبرغم ذلك بهذه املحدودّية 
الرقمّية. بل يف الواقع اإنه اختيار اهلل ▐ لك، اإنه فعل اهلل ▐ فيك، اإنها م�شيئة 
اهلل التي �شمحت لك باأن تعلم )بع�س( الأ�شياء مبا ي�شاء! كما يقول ▐ يف اأعظم اآية يف 
 بَِما َشاَء﴾ )البقرة 255(.

َّ
ِمِه إِل

ْ
ٍء ِمْن ِعل  ُيِيُطوَن بَِشْ

َ
َفُهْم َول

ْ
يِْديِهْم َوَما َخل

َ
ُم َما َبْيَ أ

َ
القراآن: ﴿َيْعل

اللذْين ل ميكنك  املحفوظنْي  فتجد وجهك و�شكلك  املراآة  اإىل  تنظر  بك، حني  مفعوٌل  اأنت 
تغيريهما، لقد ُفطرت هكذا من دون اختيارك، من دون اأن ي�شاألك اأحد! هذا بال �شك دليل على 
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اختالف املكانة العظمى بينك وبني الفاعل الأعظم، اهلل ▐. كما و�شف اهلل ▐ 
َعِزيُز 

ْ
 ُهَو ال

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
ْيَف يََشاُء ل

َ
رَْحاِم ك

َ ْ
ُرُكْم ِف ال ِي يَُصوِّ

َّ
نف�شه حينها بـ )العّزة( يف قوله: ﴿ُهَو ال

َِكيُم﴾ )آل عمران 6(. الْ

هذه )املفعولّية( توقفك عند حّدك الطبيعي ومتنعك من الطغيان، كما دار احلوار التايل بني 
ا هلل ▐ فاأراد اأن ي�شاأل عن كينونته،  فرعون الذي خرج عن حّده الطبيعي واعترب نف�شه ندًّ
ترى  بها والتي  املفعول  الإن�شانية  نظر مكانته  ينظر هلل من وجهة  الذي كان   ♠ وبني مو�شى 
ْرِض َوَما 

َ ْ
َماَواِت َوال اَل َربُّ السَّ

َ
ِمَي ۞ ق

َ
َعال

ْ
اَل فِْرَعْوُن َوَما َربُّ ال

َ
ا مفعوًل به: ﴿ق الوجود كله اأي�شً

لَِي ۞  وَّ
َ ْ
اَل َربُُّكْم َوَربُّ آبَائُِكُم ال

َ
 تَْسَتِمُعوَن ۞ ق

َ
ل

َ
أ  ُ

َ
اَل لَِمْن َحْول

َ
ْنُتْم ُموقِنَِي ۞ ق

ُ
بَيَْنُهَما إِْن ك

ْنُتْم 
ُ
َمْغرِِب َوَما بَيَْنُهَما إِْن ك

ْ
ِق َوال َمْشِ

ْ
اَل َربُّ ال

َ
َمْجُنوٌن ۞ ق

َ
ُْكْم ل ْرِسَل إِلَ

ُ
ِي أ

َّ
ُكُم ال

َ
اَل إِنَّ َرُسول

َ
ق

وَن﴾ )الشعراء 23 -28(.
ُ
َتْعِقل

ل عجب اإذن من اأن اهلل قد �شّن القوانني التي تف�شلنا عنه يف �شفاتنا، قد حكم بالأحكام التي 
جتعلنا ل ن�شاويه، قد خلقنا على طريقة مغايرة عن ذاته الكاملة.

على �شبيل املثال جميع خملوقاته اأزواج، بينما هو فرٌد اأحد لأنه لي�س كمثله �شيء: ﴿َجَعَل 
ِميُع  السَّ َوُهَو  ٌء  ِمْثلِِه َشْ

َ
يَْس ك

َ
ل يَْذَرُؤُكْم فِيِه  ْزَواًجا 

َ
أ ْنَعاِم 

َ ْ
َوِمَن ال ْزَواًجا 

َ
أ ْنُفِسُكْم 

َ
أ ِمْن  ُكْم 

َ
ل

َحُّ 
ْ
 ُهَو ال

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
َِصرُي﴾ )الشورى 11(. وجميعنا ننع�س وتنفد طاقتنا بينما هو احلي القيوم: ﴿اهلل ل الْ

 نَْوٌم﴾ )البقرة 255(. وجميعنا ينفى وي�شمحّل وميوت واهلل ▐ باٍق: 
َ

ُخُذهُ ِسَنٌة َول
ْ
 تَأ

َ
َقيُّوُم ل

ْ
ال

َراِم﴾ )الرمحن 26 -27(.
ْ
ك ِ

ْ
ِل َوال

َ
َل اٍن ۞ َويَْبَق وَْجُه َربَِّك ُذو الْ

َ
ْيَها ف

َ
﴿ُكُّ َمْن َعل

ملاذا جنروؤ على الغرور اإذن ونظن اأننا قد نلنا من �شفات الإله؟! ملاذا نُ�شِكل على كيفية �شفات 
اهلل ▐ وكاأننا نفهمها حًقا؟! وكاأننا نعرف ما نتكلم عنه! وكاأننا مثل اهلل ▐!

اهلل ▐ لي�س مثلنا، ذاته غري ذاتنا، �شفاته غري �شفاتنا، اأفعاله غري اأفعالنا. وحني نتاأمل 
يف مفعولّيتنا وفاعلّيته، يف غلبتنا على اأمرنا ويف اإرادته، يف عجزنا ويف قدرته، ل يت�شّنى لنا اأن 
نعترب عقولنا ال�شغرية م�شفاة فرز ل�شفات اهلل، اأو اأن نظن يف اأنف�شنا القدرة على احلكم بـ معقولّية 

اأو ل معقولّية وجوده! ل يت�شّنى لك اأن تغرّت اإىل هذا احلد!
ملاذا؟! 

لأنك خملوٌق وهو اخلالق اأيها ال�شاذج! 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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7
                  الظاهر الباطن

“من.لي�س.يف.قلبه.اهلل،.فلي�س.باإمكانه.اأن.ي�سعر.بغيابه” 
�سيمون.ويل

كتب رائد الأدب الإجنليزي )هربرت جورج ويلز( يف 1904 ق�شة )وادي العميان( وحتكي 
عن جمموعة من املهاجرين من اأمريكا الالتينية �شقطت عليهم انهيارات �شخرّية يف جبال الإنديز 
فعزلتهم ب�شكل كامل عن بقية العامل، ثم انت�شر بينهم مر�س اأدى اإىل التهاب اأعينهم ويف النهاية 
اأ�شيبوا بالعمى هم وكل من ينجبونهم، وبعد عدة اأجيال �شارت هذه املنطقة املعزولة مدينة كاملة 
كل من فيها عميان ول يعرفون اأي �شيء عن العامل، اأو ي�شدقون اأن هناك اأ�شاًل �شخ�س ميكن اأن 

يرى �شيًئا غري الظالم الدام�س الذي اعتادوا روؤيته ومل يروا غريه!
ا�شتمر احلال على ذلك حتى �شقط يف واديهم مغامر بريطاين كان ي�شتك�شف اجلبال، وعرف اأنه 
ل ي�شتطيع اخلروج من هذا ال�شجن. يف اللحظة الأوىل ظن اأنه �شيكون ملًكا عليهم، اإذ اإنه الوحيد 
املب�شر و�شط العميان. لكنه فطن بعد ذلك اإىل اأنهم كانوا يعتربونه جمنونًا اأ�شاًل ومل ي�شدقوا اأن 

هناك نور بالفعل واإب�شار واأ�شياء من هذا القبيل.
يف النهاية ولكي يندمج هذا البطل املب�شر مع بقية ال�شكان فّكر يف اأن يفقاأ عينيه، ولكنه تراجع 
عن ذلك يف اللحظة الأخرية ملا راأى جمال اأ�شعة ال�شم�س وعلم اأنه لن يتخلى عن هذا ب�شهولة من 

اأجل حفنة من الأغبياء.
هذه ق�شة �شبيهة اإىل حد كبري باأ�شطورة اأهل الكهف التي حكاها اأفالطون، وهي ل متت ب�شلة 

بق�شة اأهل الكهف املذكورة يف القراآن لو كان هذا قد خطر ببالك.
ذكر اأفالطون ق�شة من خياله، تخيل اأن جمموعة من النا�س ي�شكنون كهًفا منذ اأن ُوِلدوا يف 
الطرف  الكهف كوة �شغرية يف حائط مقابل، يف  اأبًدا، وداخل  منه  ظالم دام�س، ومل يخرجوا 
املعكو�شة  اإل ظاللهم  الكهف  اأهل  يرى  الكهف فال  النا�س بجانب  الآخر يوجد �شوء، بحيث مير 

على احلائط.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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ل يرى اأهل الكهف اإل ظالل املارة ول ي�شمعون اإل �شدى اأ�شواتهم، ولكنهم يتخيلون اأنهم 
على  والواقع  ال�شم�س،  وراأى  النور  اإىل  الكهف  اأهل  اأحد  اأخرجنا  فاإذا  اخلارجي،  الواقع  يرون 
حقيقته، فاإنه �شوف ي�شطرب يف البداية ثم ياأن�س بالواقع اجلديد الأكمل من واقع اأهل الكهف. وملا 
عاد اإليهم وحاول اأن يخربهم مبا راأى. اعتربوا اأن ب�شره قد ف�شد بالنور ومل ي�شدقوه، ورف�شوا 

ن�شيحته يف اخلروج من الكهف حتى ل تف�شد عيونهم مثله.


اأن  الف�شل  النقاط يف هذا  ت�شتخل�س مما �شبق من  اأن  اأريدك  الق�ش�س لأنني ل  ذكرت هذه 
�شفات اهلل ▐ حمتجبة عنا بالكامل اأو اأن اهلل خفيٌّ عّنا ب�شكل تام!

هذا لي�س ب�شحيح على الإطالق، ف�شحيح اأن اهلل ▐ هو اللطيف الذي يخفى على 
ا الظاهر الذي ظهر عليهم وظهر  ا، ولكنه اأي�شً عباده، والباطن الذي ل يوجد ما هو اأخفى منه اأي�شً

لهم بكل �شيء، فلي�س ثّمة �شيء فوقه، اأو اأظهر منه!
هذا التباين جنده يف املثال الذي �شاقه اهلل ▐ لنا يف القراآن حني يقول اهلل هلالج لج: 
نََّها 

َ
أ
َ
ِمْصَباُح ِف زَُجاَجٍة الزَُّجاَجُة ك

ْ
ِمْشَكٍة فِيَها ِمْصَباٌح ال

َ
ْرِض َمَثُل نُورِهِ ك

َ ْ
َماَواِت َوال ﴿اهلل نُوُر السَّ

ْم 
َ
ل ْو 

َ
َول يُِضُء  َزْيُتَها  يََكاُد  َغْربِيٍَّة   

َ
َول قِيٍَّة  َشْ  

َ
ل َزْيُتونٍَة  ٍة 

َ
ُمَباَرك َشَجَرٍة  ِمْن  ُد 

َ
يُوق يٌّ  ُدرِّ ٌب 

َ
ْوك

َ
ك

َتْمَسْسُه نَاٌر نُوٌر َعَ نُوٍر﴾ )النور 35(.

هذا هو املثال الذي داأب على �شرحه علماء التف�شري واأهل الوعظ والرقائق منذ فجر الإ�شالم، 
اأظهر  اهلل  اأن  كيف  لنا  يبنّي  الذي  املثال  الآية.  يف  املذكورة  الت�شبيهات  معنى  ذكر  على  وداأبوا 

واأو�شح من اأي �شيء اآخر!
كّوة يف اجلدار ت�شبب ت�شخيم لل�شوء وحتميه من الت�شّو�س والت�شتت، حتوي بداخلها زجاجة 
ياأخذ  ال�شافية، والزجاجة حتوي م�شباًحا  ال�شحراء  �شماء  كاأنها جنم يف  والنقاء  اللمعان  �شديدة 
وقوده من زيت �شديد ال�شفاء، هذا الزيت مل ياأِت من اأي �شجرة، بل كانت �شجرة مباركة يف 
موقع متميز من اأ�شعة ال�شم�س التي ل تغيب عنها مما يوؤهلها لإنتاج اأف�شل الزيتون واأكمله، مما يجعل 

زيتها ن�شًرا �شابًحا يكاد ي�شيء بدون حتى اأن مت�ّشه بالنار!
مثال ت�شبيهي رائع. ل ميكنك اأن تتخيل نوًرا اأنقى ول اأظهر من ذلك النور. وبرغم ذلك، ل 
يدرك ذلك النور اأي اأحد! فبعد هذا املثال مبا�شرًة يقول اهلل ▐ يف نف�س الآية: ﴿َيْهِدي 

اهلل ِلُورِهِ َمْن يََشاُء﴾ )النور 35(!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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لي�س كل اأحد يقدر على روؤية هذا النور اإذن! وبنف�س منطق الرجل املب�شر يف وادي العميان. 
ملاذا كانوا عميانًا؟ لأن اآلة اإدراكهم قد ف�شدت فلم يروا هذا النور.

فال تف�شدها اأنت بيديك عمًدا ثم تقول: ل اأراه. 
بالطبع لن تراه حينها اأيها البائ�س! 

اأنا حزين فعاًل من اأجلك!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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الذين رسبوا في اختبار الخط
)عن �شوؤال: هل هناك غاية من اخللق؟(

مع  بالرند  يلعب  ل  »اهلل  يقول:  اآين�صتاين  “كان   
الكون«. وكان يكره مبداأ الالحتمية يف بع�س تف�صريات 
لي�صت  الطبيعة  قوانني  اأن  يرى  لأنه  الكم،  ميكانيكا 
اعتباطية. فهل ميكن اأن نفرت�س اأن اهلل )ل يلعب( حني 
نتحدث عن )اإحكام( اخللق، ولكنه )يلعب( حني نتحدث 

عن )حكمته( من هذا اخللق؟!” 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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نتذكر  اأن  ميكننا  ل  بينما  لدينا،  الذكريات  اأقوى  البتدائية  املدر�شة  ذكريات  ت�شكل  ما  ل�شبب 
معظم ما حدث يف املرحلة الثانوّية، وبالطبع كلنا يعلم اأن اأحًدا منا مل يدخل املدر�شة الإعدادية 

اأ�شاًل، بل هي خدعة م�شرتكة من اأهالينا جميًعا. واإل فاأين ذهبت كل هذه الذكريات؟!
اأن اجتزت  اأذكره من هذه الفرتة اأين يف امتحانات ال�شهادة البتدائية -وبعد  اأقوى ما  من 
اخلطوط  تقّلد  اأن  عليك  يكون  حني  )اخلّط(  مادة  اأخترب  كنت  ال�شعبة-  الختبارات  من  الكثري 
املر�شومة اأمامك، ل اأحد ير�شب يف اختبار اخلط فعاًل، لي�س لأننا جنيد ما نفعله فيه، بل يف احلقيقة 
معظم الطالب ي�شتحقون اأن ير�شبوا بجدراة، ولكن لأنه من امل�شتحيل على اإدارة املدر�شة اأن تقنع 

اأهل الطالب باأن من م�شلحته اأن يعيد عاًما كاماًل من حياته لأنه يكتب كالدجاج.
لذلك مل اأهتم كثرًيا بهذا الختبار، وحني بداأت يف التململ اأخذت اأر�شم يف منت�شف كّرا�شة 
الإجابة وبالقلم اجلاف، الكثري من البّط وامل�شد�شات واأعالم م�شر وال�شم�س على ركن ال�شفحة 
ين�س  التي  بالورقة  فعلته  ما  لرتى  الدور  م�شرفة  وجاءت  فعلي،  من  املراقبون  انده�س  كاملعتاد! 

القانون على رف�س جناح �شاحبها وهي بهذا ال�شكل.
ما زلت اأذكر مالمح وجهها غري امل�شدقة ن�شف غا�شبة ون�شف منده�شة، وهي ت�شّبني ب�شّبة 
)مريي( جًدا: يا حتفة. نظرت لها يف عدم اكرتاث وقلت لها: ل اأحد ير�شب يف اختبار اخلط يا 

اأبلة. قالت: قل لنف�شك يا حتفة.
اأن الأمر مل يكن ب�شيًطا فعاًل، فهذه اختبارات ال�شهادة البتدائية حيث  انده�شت وقتها من 
الن�شر واإم�شاء  الدائم خلتم  الوزارة، وقواعد بريوقراطّية �شارمة، والحتياج  هناك مراقبون من 
اأ�شتاذة دولْت على كل �شيء. يف النهاية، وبعد عدة تدّخالت جنحوا يف تبديل ورقتي مع تاأكيدات 

باأل تعيد الر�شم وجتاوب على الختبار يا حتفة.
وين�شون  ال�شعب  يفعلون  الذين  اأولئك  حًظا!  الب�شر  اأ�شواأ  هم  اخلط  اختبار  يف  الرا�شبون 
ال�شهل، الذين يجتازون الأ�شئلة الع�شرية ثم يقعون يف اأ�شهل الأ�شئلة واأهونها، الذين �شلكوا اأول 

طريق الإميان ثم ارتدوا على اأدبارهم القهقرى عند منعطف مل يكن زلًقا اإىل هذا احلد!
هوؤلء الذين ي�شاألوننا: ح�شًنا، اهلل موجود، وهو اأعلى واأكرب من اأن نحيط علًما ب�شفاته، ولكن 
من اأخربكم اأنه ي�شمعنا ويعلم بحالنا وينزل لنا �شرائعه ويدعونا لعبادته؟! ملاذا ل يكون قد خلقنا ثم 

هجرنا؟؟
نرى كيف اأجابهم القراآن اإذن.

ب للنشر والتوزيع
كت
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1
                  إهمال؟

 “اأنت.ل�سَت.مهجوًرا،.اإىل.اأن.ت�سعر.اأنك.كذلك!” 
لمني.بريلهارت

خزينك من اجللوكوز والأحما�س الأمينية واحلديد والفو�شفور وحم�س الفوليك واملاغن�شيوم 
وبقية املعادن هو خمزون �شغري ينفد �شريًعا، لذلك عليك اأن تاأخذ هذه العنا�شر ب�شكل م�شتمر مع 
وجبات غذائك. واأما اجلزيئات الأهم جل�شدك مثل املاء والأوك�شجني مثاًل فلي�س لديك خمزون 
منها اأ�شاًل. ولرمبا هذه من اأ�شباب رحمة اهلل عز وجل علينا باأن جعل املاء والهواء من النعم امل�شاع 

لكل الب�شر يف كل وقت وبال كلفة تذكر.
وم�شتمر يف كل حلظة  مكت�شب  ب�شكل  عليها  تتح�شل  املوجودة يف ج�شدك  الأ�شا�شية  النعم 
�شوف تتنف�س فيها اأو ت�شرب فيها املاء اأو تاأكل وجبتك التالية. هذا �شبيه بنعمة �شياء ال�شم�س مثاًل، 
هو حرفًيا يذهب كل ليلة ويعود كل �شباح، لحظ اأننا ل نتحدث عن �شيء موجود دائًما، ولكن 

عن �شيء يتجدد دائًما!
لنعمة  النتباه كل يوم  نعيد  اأن  باأن علينا  القراآن لأجله  الذي ذكرنا  ال�شبب  رمبا كان هذا هو 
ُنوا فِيِه َوِلَبَْتُغوا ِمن 

ُ
ْيَل َوالََّهاَر لِتَْسك

َّ
ُكُم الل

َ
جتدد �شكينة الليل و�شياء النهار: ﴿َوِمن رَّْحَتِِه َجَعَل ل

ُروَن﴾ )القصص 73(.
ُ
ُكْم تَْشك

َّ
َعل

َ
ْضلِِه َول

َ
ف

اإن هذه اأمثلة جيدة على اأن نعم اهلل يف الواقع تتجدد عليك ب�شكل كامل يف كل حلظة، اأنت 
الذي ح�شبت اأنها كانت اأ�شياء اأعطاكها وكفى، مل تفطن اإىل اأن عملية الإعطاء م�شتمرة.

طول  من  فقط  املحدودة،  غري  بنعمه  املحدود  جرابك  متالأ  واقًفا  زلت  ما  اأنك  اإىل  تفطن  مل 
وقفتك قد ن�شيتها متاًما، بينما لو اأ�شخت ال�شمع ل�شتمعت اإىل �شوت تلك النعم التي ل يتوقف 
دخولها يف جرابك ك�شوت رتيب م�شتمر دافئ تعتاد عليه اأذنك حتى تن�شاه، مثل �شوت ثالجتك 

ال�شاخبة الذي ل تنتبه له اإل حني يتوقف.
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هذا يذكرك باأن ربك لي�س ب�شانع �شاعات خلق الكون و�شبطه ذاتًيا ثم رحل، بل ربك ما زال 
يحوطك بعنايته واإح�شانه يف كل حلظة ويالقيك يف كل حني بعني ما حتتاجه.

ويرزق  مك�شوًرا،  ويجرب  عا�شًيا،  وي�شرت  جائًعا،  يطعم  حلظة،  يهملنا  مل  اهلل  اأن  جتد  لذلك 
 ُ

ُ
ل

َ
حمروًما، ويرحم يائ�ًشا، ويرزق اجلميع من حيث ل يحت�شب اأحد. كما يقول عز وجل: ﴿يَْسأ

ٍن﴾ )الرمحن 29(.
ْ
ْرِض ُكَّ يَْوٍم ُهَو ِف َشأ

َ ْ
َماَواِت َوال َمْن ِف السَّ

قد  القراآن  اأن  نالحظ  الغاية  �شوؤال  على  القراآنية  الإجابة  اإىل  للنظر  اإذن  حمطاتنا  اأوىل  يف 
هلالج لج:  اهلل  يقول  كما  خللقه!  اهلل  اإهمال  الك�شول:  ط  املُب�شَّ العقلي  املبداأ  ذلك  �شراحًة   عار�س 
ِق َغفِلَِي﴾ )املؤمنون 17(. وكما يقول هلالج لج 

ْ
َل نَّا َعِن الْ

ُ
ُكْم َسْبَع َطَرائَِق َوَما ك

َ
ْوق

َ
ْقَنا ف

َ
َقْد َخل

َ
﴿َول

ٍء َوكِيٌل﴾ )الزمر 62(. ٍء َوُهَو َعَ ُكِّ َشْ يف الآية الأخرى: ﴿اهلل َخالُِق ُكِّ َشْ
يالحظه  التالزم  هذا   ،▐ اهلل  امل�شتمّرة يف خلق  والرقابة  الإيجاد  بني  تالزم  هناك 
الإن�شان يف التي�شري اأو التع�شري الذي يلقاه يف اأموره اخلا�شة. الذي قد يخرج عن نطاق املنطق 
املادي القائم على الحتمالت يف اأحيان كثرية اإىل منطق ميتافيزيقي ممّا وراء الطبيعة! رمبا لهذا 
ي�شيع مبداأ الـ )كارما( يف ديانات �شرق اآ�شيا كالبوذّية والهندو�شّية واليانّية والطاوّية وال�شيخ. من 
هذه الديانات ما هو اإحلادي �شرف، ل يوؤمن بوجود اإله لهذا الكون ولكن ل�شبب ما يتخذون طرق 
روحانّية معقدة للحياة فقط، ومن هذه الديانات ما هو وثني متاًما، ومنها ما هو لي�س ديانة اأكرث من 

جمرد مدر�شة يوجا قدمية!
برغم ذلك ا�شرتكوا يف الإميان بهذا املبداأ الروحاين: الكارما، تعني اأن اأفعالك احل�شنة وال�شيئة 
الزوجّية،  حياتك  يف  وتنجح  اأمورك،  يف  لك  التي�شري  جتد  الدنيا،  هذه  يف  قدرك  على  تنعك�س 
ويت�شنى لك اللحاق بالقطار يف اآخر حلظة. كل هذا لي�س اعتباًطا ولكن لأنك تعامل النا�س ب�شكل 
ح�شن ول تك�شر اإ�شارة املرور وتطعم جارك معك يف وجبة التوابل العجيبة التي �شنعتها زوجتك.
اإىل هذا احلد،  الروحّية  بالريا�شات  العامل، هوؤلء الذين ل يهتمون  الغربي من  الن�شف  اأما 
التي  ا ما يربط عملية )التوفيق( والتي�شري هذه، للدرجة  اأن هناك �شًرا غام�شً ا  اأي�شً فاإنهم لحظوا 
جعلت الأ�شرتالية )روندا بايرن( تّدعي اأنها قد و�شلت اإىل )ال�شّر(. واأنتجت كتابها الذي يحمل 
نف�س ال�شم وبيع منه عدة ع�شرات من املاليني من الن�شخ. هو كتاب مليء بالهراء متاًما يف نظري! 
يتحدث عن قانون اجلذب ويخلط قوانني احلركة الفيزيائية بالطاقة النف�شّية وقواعد تنمية الذات. 
وبرغم ذلك لقى رواًجا �شعبًيا كبرًيا من خمتلف الثقافات. من جديد نحن نتعامل مع ال�شت�شكال 

الب�شري للطريقة الغام�شة التي تُدار بها الأمور.


ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



233

يف املقابل، فاإن القراآن يعطيك التف�شري الأمثل والوحيد لهذا اللغز. اإن الإله الذي خلق كل 
�شيء، مل يكن له اأن يخلق هذا اخللق ثم يغفل عنه، هو لي�س مهماًل خللقه، لي�س جاهاًل عّما يدور 
به، ول غافاًل عّما يحتاجه اأو )ي�شتحقه( هذا اخللق، هو لي�س عاجًزا عن اأن يالقي اأهل الإح�شان مبا 
يحتاجونه ول اأهل الإ�شاءة ببع�س ما ي�شتحقونه، بل هو القدير الذي اأحاط بكل �شيء علًما! لذلك 
ُموا 

َ
ْمُر بَيَْنُهنَّ ِلَْعل

َ ْ
ُل ال ُهنَّ يَتََنَّ

َ
ْرِض ِمْثل

َ ْ
َق َسْبَع َسَماَواٍت َوِمَن ال

َ
ِي َخل

َّ
يقول اهلل هلالج لج: ﴿اهلل ال

ًما﴾ )الطالق 12(.
ْ
ٍء ِعل َحاَط بُِكلِّ َشْ

َ
ْد أ

َ
نَّ اهلل ق

َ
ِديٌر وَأ

َ
ٍء ق نَّ اهلل َعَ ُكِّ َشْ

َ
أ
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2
                  لهو؟

.“ اهلل.ل.يلعب.بالرند.مع.الكون ”
األبت.اآين�ستاين

يف  ال�شتثمار  اأن  اأعلنت  املعلوماتّية  التقنية  يف  املتخ�ش�شة  )جارترن(  الأمريكّية  ال�شركة 
األعاب الفيديو قد حتّول حجمه من 100 مليون يف 1985 اإىل 4 مليار يف 1990. اأ�شبحت هذه 
اأريد حتى حماولة معرفة حجم هذه ال�شتثمارات  بالطبع ل  ال�شتثمارات 93 ملياًرا يف 2013! 
الآن يف 2015. حقيقة اأن الب�شرّية تنفق كل هذه الأموال على تطوير األعاب ت�شنح لك بالعي�س يف 
عامل افرتا�شي ميكنك فيه م�شارعة املجرمني بع�شالتك القوّية واإنقاذ حبيبتك من ال�شيارة التي على 
و�شك النفجار، بدًل من اإنفاقها على حماولة هزمية املجرمني احلقيقيني يف ال�شوارع فعاًل اأو اإنقاذ 

ماليني الأطفال من املوت جوًعا وبرًدا، هذه احلقيقة ت�شيبنا بالغثيان!
من  الأطفال  من   %12  :2010 و   2009 عامي  بني  فاإنه   CDC الأمرا�س  مكافحة  ملنظمة  طبًقا 
�شنتني اإىل خم�س �شنوات، و18% من الأطفال من �شن 6 اإىل 11 �شنة، و18،4% من �شن 12 اإىل 
19 �شنة م�شابون بال�شمنة. هذا البحث مل ي�شع يف اعتباره هوؤلء الذين يعانون من بدايات �شمنة 
ب�شيطة: )تختخة( اأو وزن زائد: )Overweight(. هذه الأرقام املخيفة ظهرت مع اإدمان األعاب 
اللعب  من  بدًل  املعي�شة  غرفة  يف  الزومبي  مكافحة  يف  م�شغولني  الأطفال  جعلت  التي  الفيديو 

واحلركة والن�شاط اجل�شدي احلقيقي يف الأندية.
الجتماعية  واحلياة  الإنتاجية  معّدل  على  للغاية  �شلبي  ب�شكل  ا  اأي�شً الفيديو  األعاب  توؤثر 
ل  وتاأ�شي�شات النجاح يف احلياة كما جاءت نتائج درا�شة لـ )فونك( و)بوخمان( يف 2008. مما اأ�شّ
يف الوجدان الب�شري اأن األعاب الفيديو لي�شت للناجحني! فالعقول العظيمة ل تلعب الفيديو كما 

يقول )راي برادبوري( الأديب الأمريكي ال�شهري.
الأوقات  اإنفاق  بالكتئاب والدونّية من جّراء  ال�شعور  ي�شيع  الألعاب  حتى بني مدمني هذه 
الطويلة على اخليال العابث، بدًل من معي�شة هذه احلياة فعاًل! لذلك يقول مثاًل باتريك �شان )بطل 
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العامل ثالث مرات يف التزحلق على اجلليد(: اأنا اأحب األعاب الفيديو، لكن بعد فرتة ت�شعر اأنك 
حتتاج اإىل القيام من مقعدك واأن تفعل �شيًئا ما!

ولأننا منلك هذه  اجلميع،  يعرفها  قاعدة  الفيديو!  األعاب  ي�شّيعون حياتهم يف  ل  الناجحون 
النظرة الب�شرّية اإىل هوؤلء الذين ي�شّيعون اأوقاتهم وقدراتهم يف عمل عابث لي�س له قيمة، فبالتايل 
الظن  بفداحة هذا  القراآن  فيذّكرنا   !▐ اهلل  ب�شاعة من يظنون ذلك يف  نعلم جّيًدا  نحن 

ِعبَِي﴾ )األنبياء 16(.
َ

ْرَض َوَما بَيَْنُهَما ل
َ ْ
َماَء َوال ْقَنا السَّ

َ
ال�شيء به، كما يقول هلالج لج: ﴿َوَما َخل

بالرند مع الكون«. وكان يكره مبداأ الالحتمية يف بع�س  اآين�شتاين يقول: »اهلل ل يلعب  كان 
تف�شريات ميكانيكا الكم، لأنه يرى اأن قوانني الطبيعة لي�شت اعتباطية. وهو الأمر الذي نالحظ اأن 
كل �شيء يف الكون يدل عليه. فهل ميكن اأن نفرت�س اأن اهلل )ل يلعب( حني نتحدث عن )اإحكام( 

اخللق، ولكنه )يلعب( حني نتحدث عن )حكمته( من هذا اخللق؟!
َوَعَ  ُعوًدا 

ُ
َوق قَِياًما  اهلل  ُروَن 

ُ
يَْذك ِيَن 

َّ
﴿ال وجل:  عز  اهلل  قول  يف  وا�شًحا  املعنى  هذا  جند 

ِقَنا َعَذاَب 
َ
 ُسْبَحانََك ف

ً
ْقَت َهَذا بَاِطل

َ
ْرِض َربََّنا َما َخل

َ ْ
َماَواِت َوال ِق السَّ

ْ
ُروَن ِف َخل

َّ
ُجُنوبِِهْم َويََتَفك

الَّارِ﴾ )الرمحن 20-19( 

ا�شتعاذة املوؤمن من النار حينها هو ربط بني حكمة اهلل عز وجل وعدله يف خلقه، وحكمة اهلل 
وعدله يف جزائه. ذلك الإله الذي خلق كل هذا الإحكام، كيف نظن به اأنه يلهو؟! كما ذكر ابن 

جرير الطربي يف تف�شريه لالآية: »مل تخلق هذا اخللق عبًثا ول لعًبا، ومل تخلقه اإل لأمر عظيم«.


ا ما هذا الغرور الب�شري الفادح الذي جعل بع�شهم يظن اأنه اأهل باأن يكون حمّط  ولكن اأي�شً
اللهو الإلهي لو كان هناك �شيًئا من هذا والعياذ باهلل؟! اإنه كما تخّيل الإغريق اآلهتهم: جمموعة من 
املر�شى النف�شيني الذين لديهم Issues با�شتمرار من الب�شر، فرتاهم يف�شلون اأن ي�شعلوا حربًا بني 
الإغريق واأهل مدينة طروادة من اأجل اأن يت�شّلوا بامل�شاهدة وت�شجيع اأبطالهم املف�شلني، بينما تنزل 
)اأفروديت( اإلهة احلب، و)اأثينا( اإلهة احلكمة، و)هريا( ملكة الإلهات اإىل الأر�س ويحّكمون �شابًا 
مراهًقا )باري�س( يف: اأينا اأ�شد جماًل! هذا ت�شّور ب�شري مري�س ملقام اآلهتهم التي جعلوها بكل هذه 

)النف�شنة( واحلاجة اإىل الت�شلية.
بينما القراآن يت�شم مع النظرة العاقلة يف الإن�شان الذي يقول اإنه على الأقل لو افرت�شنا اأن الإله 
يريد اأن يلهو -وحا�شاه ذلك �شبحانه- ف�شيتخذ لهًوا اأف�شل واأكمل واأعقل واأجمل من هذا الكائن 
نَّا 

ُ
نَّا إِْن ك ُ َْذنَاهُ ِمْن لَ تَّ

َ
ْهًوا ل

َ
ْن َنتَِّخَذ ل

َ
َرْدنَا أ

َ
ْو أ

َ
ال�شعيف املتهالك: الإن�شان! كما يقول هلالج لج: ﴿ل

اِعلَِي﴾ )األنبياء 17(.
َ
ف
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3
                  عبثية؟

َعِظيِم﴾ ؟!
ْ
وَن ۞ َعِن الََّبإِ ال

ُ
﴿َعمَّ يَتََساَءل

سورة النبأ آيتي 2-1

يعرف كتاب الروايات اليوم اأن ع�شر ما بعد احلداثة يتطلب اأن جتعل بطل روايتك اأقرب اإىل 
نوع )الال بطل( : )Anti -Hero(، مثل ال�شيا�شي اخلبيث اأو املتهور الأحمق اأو مري�س الربو الذي 
ل ي�شتطيع اأن يالحق اأي جمرم يف الطرقات لأنه �شيحت�شر مع اأول ع�شرين مرًتا يجريهم. لأن هذا 
النوع من الأبطال قريب فعاًل اإيل كل واحد منا، اأنت ل حتمل بداخلك )اأدهم �شربي( الذي يجيد 
تفوته  الذي ل  الف�شائية، ول )�ِشرلوك هوملز(  ال�شفن  قيادة  املواعني وحتى  كل �شيء من غ�شيل 
الهفوة. يف الواقع لرمبا اأنت اأقرب اإىل )هومر �شيمب�شون( عا�شق الدونات الفا�شل اأو اإىل )بطوط( 

البط الك�شول متقلب املزاج الأناين اإىل حد كبري ولكنه طيب القلب حًقا ويرعى اأبناء اأخيه!
ا �شرورة اأن ميلك هذا البطل �شيًئا ما ي�شتحق احلديث عنه، �شيًئا  برغم ذلك فهم يعرفون اأي�شً
مييزه عن باقي �شكان الكوكب الذين ل حتب اأن تقراأ ق�شة حياتهم لأنها بب�شاطة مملة! لرمبا كان هذا 
ال�شيء هو املزيد من العلم اأو الذكاء، لرمبا كان املزيد من �شوء احلظ اأو امل�شائب، اأو حتى املزيد 
من الغباء! اأي �شيء يجعل هذا ال�شخ�س مثرًيا للف�شول. ومرة اأخرى هم يفعلون ذلك لأن هذا 
اأقرب اإىل الطريقة التي ينظر بها كل واحد منا اإىل نف�شه، وال�شعور بالتميز الذي نُكّنه لأنف�شنا دون 

اأن نعرتف به!
كل واحد منا يظن ب�شكل ما اأنه ي�شتحق اأن جُترى معه لقاءات �شحفية ويتحدث النا�س عنه وعن 
اأفكاره! اإنها احلما�شة التي تعرتينا يف اللحظة التي جند اأمامنا فيها مكرب �شوت وجمهور من الب�شر 
ي�شتمعون. اأو جند )مارك( وهو ي�شاألنا �شوؤاله املعهود: )ما الذي تفكر فيه؟( على �شفحة في�شبوك. 
اإنه ال�شعور الذي وجدناه يف اأنف�شنا منذ بداأنا نتعرف على الوجود.. اأنا مميز، اأنا خمتلف! لذلك 
جتد الكثري ممن ي�شكو اأنه ل اأحد يفهمه، اأو جتد هذا الرجل وعلى وجهه ابت�شامة �شاخرة وهو يف 
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حفل �شاخب، اأو تلك املراأة التي ت�شرب قهوتها يف �شرود فل�شفي ما. هم ي�شعرون اأنهم خمتلفون 
عن كل ما حولهم، وهم �شادقون يف ذلك!

اأنت ت�شعر اأنك موجود، موجود جًدا لو �شح التعبري! يف داخل وعيك الإن�شاين عامل متكامل 
من  تخاف  لأنك  اإل  ل�شيء  ل  الكلب،  نباح  هو  فيه  اخلوف  �شوت  العامل  هذا  يف  �شنعك!  من 
الكلب! ورائحة العطر الذي ت�شعه اأمك يف ال�شباح قبل اأن تعانقك �شار يف هذا العامل اخلا�س 
هو رائحة احلنان ذاته! يف هذا العامل الفريد اأنت متلك تخياًل عن �شكل ال�شتهاء متمثاًل يف منظر 
وجبتك املف�شلة على املائدة. تعرف ما هي �شورة احلزن، اإنها تلك ال�شورة التي تراها حني تتذكر 
بخربتك  لها  و�شلت  التي  القناعات  تلك  اإنها  احلقيقة،  اأبعاد  هي  ما  تعرف  املوؤملة.  ذكرياتك  اأ�شواأ 
ال�شخ�شية! يف عاملك اخلا�س قمت بالرجوع للزمن مئات املرات لإ�شالح اأخطائك، قمت بالتحليق 
الكاريبي،  قرا�شنة  و�شارعت  ال�شلطان،  بنت  وخطبت  خملوق،  بها  يفكر  مل  خيالية  عوامل  يف 

وقدت اجليو�س �شد روميل!
هذه هي الطبيعة التي خلقنا اهلل تعاىل عليها، هذه هي عظمة الوعي الإن�شاين الذي اخت�شنا به 
دون غرينا. ال�شعور بالتفّرد والأهمية وامل�شوؤولية والطموح، القدرة على احللم والأمل والتمّني، 

اإمكانية الختيار والعتبار ومتييز ال�شواب، اإدراك الوجود ومتييز العامل والإح�شا�س باجلمال. 
هذا وعي عظيم اإذن! ل بد اأنه اأعظم من اأن ينتهي ب�شكتة قلبية ناجتة عن تراكم ال�شحوم، اأو 
حادثة على طريق ال�شاحل! من املنطقي اأنه �شي�شتمر اإىل ما بعد ذلك. من البديهي اأن عملية اإن�شاء 
هذا الوعي العظيم من نطفة منّي غبّي، مل تكن بال هدف ولن متّر مرور الكرام! من املوؤكد اأنه لن 
نَساُن  ِ

ْ
َيَْسُب ال

َ
يُهمل ولن يُن�شى ولن يُرحم من ال�شوؤال. من املهم اأن ت�شاأل نف�شك هذا ال�شوؤال: ﴿أ

ّ ُيْمَن﴾ )القيامة 36 -37(؟! ْم يَُك ُنْطَفًة ِمْن َمِنٍ
َ
ل
َ
ْن ُيْتََك ُسًدى ۞ أ

َ
أ

كان ابن القيم يعلق على هذه الآية فيقول: »احتج �شبحانه اأنه ل يرتك الإن�شان مهماًل معطاًل 
عن الثواب والعقاب، واأن حكمته تاأبى ذلك، من بعد اأن نقله من نطفة منّي اإىل علقة اإىل م�شغة، 

ثم خلقه و�شق �شمعه وب�شره وركب فيه احلوا�س والقوى«.


ياأتيك هذا اجلواب القراآين حني ت�شاأل: اإذن لرمبا كان الإله ما زال يحوطنا برعايته ومل يهملنا، 
ورمبا كانت له غاية من اخللق ول يلهو بنا، ولكن ملاذا ل تكون هذه الغاية هي جمرد وجودنا يف 

الدنيا، منوت بعد اأن نحيا، وهذا كل �شيء!
�شغرية  �شائل  كمية  من  الإن�شان  عليه  كان  الذي  الأ�شل  بني  ال�شخم  التباين  يف  تتاأمل  حني 
حتتوي خاليا مثرية لل�شفقة وت�شبح يف بحرية من الفركتوز، وبني النتيجة التي �شار عليها من رجل 

ب للنشر والتوزيع
كت
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وتكّون  الدرامّية  الروايات  تكتب  احل�س  مرهفة  امراأة  اأو  اجليو�س،  يقود  اأو  الدول  يراأ�س  مهيب 
الفقه ويحفظ  اأعو�س م�شائل  اأو �شخ�س عبقري يحلل برباعة وذكاء  فل�شفتها اخلا�شة عن احلياة، 

املجلدات ال�شميكة املرعبة.
هذا التباين غريب، اإنه يعني اأن هناك من )قدر( و)اأراد( و)اعتنى( بهذه القطرات لت�شري 
اأفكار عظيمة وعامل كامل غري منقو�س! هذا خلق  املبهر بكل ما يحويه يف راأ�شه من  الكائن  هذا 
عظيم ، وتدبري فائق، من املنطقي اأن هذا املخلوق الذي حدثت له هذه الطفرة الكبرية لن ينتهي 

وعيه بهذه الب�شاطة وي�شري اإىل الرتاب ويفنى، ولن يرَُتك �شًدى. 
الغاية. امل�شتوى الأول  اأن هناك ثالثة م�شتويات لإدراك  كان الأ�شتاذ عبد اهلل ال�شهري يرى 

اإدراك التعقيد يف الكون، وهذا ل ينازع فيه اأحد.
وامل�شتوى الثاين هو اإدراك التنظيم فيه، وهذا ينازع فيه ال�شفهاء من الالدينيني واأما العقالء 
فال يقدرون على اإنكاره، مثل الالديني ال�شهري )كارل �شاجان( الذي اعرتف اأن »مظاهر النظام 

يف الكون كثرية«.
واأما امل�شتوى الثالث، فهو اإدراك الغاية املعقولة من هذا التنظيم وذاك التعقيد. واإل فلَم كان 
نَُّكْم 

َ
ْقَناُكْم َعَبًثا وَأ

َ
نََّما َخل

َ
َحِسبُْتْم أ

َ
ف
َ
كل هذا اإذن؟! هل جمرد عبث؟! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿أ

 تُرَْجُعوَن﴾ )املؤمنون 115(؟!
َ

َْنا ل إِلَ

ل، ل توجد عبثية على الإطالق. بل ل بد من وجود غاية جادة من هذا اخللق!

ب للنشر والتوزيع
كت
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4
                  فشل؟

 “لو.مل.يح�سل.لالإن�سان.معاد،.لكان.اأخ�ّس.
من.جميع.احليوانات.يف.املنزلة.وال�سرف” 
فخر.الدين.الرازي

ترتبع  اأنها  اإل  العامل،  �شكان  اإل 5% من  الأمريكية ل حتوي  املتحدة  الوليات  اأن  بالرغم من 
تاأتي 17 جامعة  اإنه يف اأعلى 20 جامعة علمّية يف العامل  اإذ  بال كبري مناف�شة على التعليم العايل! 

اأمريكّية!
العامل،  الأول يف جامعات  املركز  اإنها حتتل  اإذ  الإطالق،  على  اأعالهم  هي  هارفارد  جامعة 
على �شبيل املثال 23 رئي�ًشا اأو ملًكا على م�شتوى العامل على مر الع�شور املختلفة حتى حلظة كتابة 
هذا الكتاب، تلقى تعليمه يف هذه اجلامعة! اأخذين الف�شول للبحث عن ال�شبب الذي جعل هذه 
اجلامعة بهذا التمّيز، فوجدت اأن هذا ب�شبب درجة النتقاء العالية التي تتميز بها! حتر�س )هارفارد( 
على النتقاء العايل، مثل انتقاء املدّر�شني بها، مثاًل هناك 47 اأ�شتاًذا جامعًيا بهذه اجلامعة قد ح�شلوا 
على جوائز نوبل )تذكر اآ�شًفا اأن عدد جوائز نوبل التي ح�شل عليها كل امل�شلمني يف كل الع�شور 

هو 12(. 
كما اأن هناك انتقائّية اأعلى للطالب الذين يلتحقون بها، ففي العام املا�شي )2014( مل تقبل 
�شوى 5،9% فقط من املتقدمني لها من الطالب! هذه النتقائّية لي�شت مادية، بل لقد دفعت يف العام 
املا�شي فقط 160 مليونًا من الدولرات للطالب املوؤّهلني علمًيا غري القادرين على دفع التكاليف 
املادية للدرا�شة، ممّا جعلها ت�شمل تنّوًعا كبرًيا من الطالب داخل وخارج اأمريكا من خم�شني خلفية 

ثقافّية خمتلفة، ل يجمعهم �شيء اإل اأنهم ي�شتحقون!
لو �شمعت عن مدر�شة كل من يلتحق بها ينجح وبدون اختبار، فاإنك تكّون فكرة جيدة عن 

ب للنشر والتوزيع
كت
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اأيًا من خّريجيها يف �شركتك  اأن توّظف  اأنك لن حتب  مدى جناح هذه املدر�شة فعاًل، واأوؤكد لك 
اخلا�شة.

النظرة  هذه  مع  يتنافى  العظيم  الكوين  الإحكام  هذا  الكون،  خلق  يف  ب�شيط  تاأمل  ومن 
الختزالّية لغاية الوجود: الكّل يت�شاوى. بل اخللق كله قائم على )احلق(! لذلك يقول اهلل هلالج لج: 
ٍق َجِديٍد ۞ َوَما َذلَِك 

ْ
ِت ِبَل

ْ
 يُْذِهْبُكْم َويَأ

ْ
َقِّ إِْن يََشأ ْرَض بِالْ

َ ْ
َماَواِت َوال َق السَّ

َ
نَّ اهلل َخل

َ
ْم تََر أ

َ
ل
َ
﴿أ

َعَ اهلل بَِعِزيٍز﴾ )اإبراهيم 19 -20(. ويحكي عن الرجل العاقل الذكي الذي فهم هذه احلقيقة فيقول 
ِيَن 

َّ
َاِب ۞ ال

ْ
ل

َ ْ
وِل ال

ُ
يَاٍت ِل

َ
ْيِل َوالََّهارِ ل

َّ
ِف الل

َ
ْرِض َواْختِل

َ ْ
َماَواِت َوال ِق السَّ

ْ
هلالج لج: ﴿إِنَّ ِف َخل

ْقَت 
َ
ْرِض َربََّنا َما َخل

َ ْ
َماَواِت َوال ِق السَّ

ْ
ُروَن ِف َخل

َّ
ُعوًدا َوَعَ ُجُنوبِِهْم َويََتَفك

ُ
ُروَن اهلل قَِياًما َوق

ُ
يَْذك

ِقَنا َعَذاَب الَّارِ﴾ )آل عمران 190 -191(.
َ
 ُسْبَحانََك ف

ً
َهَذا بَاِطل

الإجابة القراآنية تاأتي ذلك الذي يت�شاءل عن غاية اخللق، وبعد اأن علم اأن هذه الغاية ل ميكن 
ت�شّوي بني  اأن  الغاية ل ميكن  باطلة وفا�شدة كذلك! هذه  اأن تكون  اأن تكون عبثّية، فهي ل ميكن 
ال�شالح والطالح، وتذهب بتعب العاملني �شًدى، ول ميكن اأن يكون النظام الكوين مبنيًّا على هذه 

الع�شوائّية يف الختيار، والفو�شوّية يف التقييم، وال�شرتاكّية يف اجلزاء!
ا �شيفّر ذلك املتمتع بال�شهوات املحّرمة والأموال  بل وقتها لن يت�شاوى اجلميع فقط، ولكن اأي�شً
ف�شل  على  حاز  قد  و�شيكون  بفعلته  �شيفّر  الرقاب.  على  والت�شّلط  امل�شلوبة  واملنا�شب  املنهوبة 
النهاية  امل�شاواة يف  كونه، هذه  بذلك يف  ي�شمح  اأن   ▐ باهلل  �شنيع  ظٌن  ذلك  الدارْين! 
تَ�َشاوي  اأن ي�شمح بهذا الف�شل!  اإل )ف�شل( كامل للنظام الكوين املو�شوع، وحا�شا هلل  ل ت�شاوي 
َماَء  السَّ ْقَنا 

َ
َخل هلالج لج: ﴿َوَما  اهلل  يقول  كما  الوجود،  لغاية  بطالن  اإل  يُ�َشاوي  لن  اجلميع حينها 

ِيَن 
َّ

َْعُل ال ْم نَ
َ
يَن َكَفُروا ِمَن الَّارِ ۞ أ ِ

َّ
َوْيٌل لذِل

َ
ِيَن َكَفُروا ف

َّ
 َذلَِك َظنُّ ال

ً
ْرَض َوَما بَيَْنُهَما بَاِطل

َ ْ
َوال

ارِ﴾ )ص 27 -28(.  ُفجَّ
ْ
ُمتَِّقَي َكل

ْ
َْعُل ال ْم نَ

َ
ْرِض أ

َ ْ
ُمْفِسِديَن ِف ال

ْ
اِلَاِت َكل وا الصَّ

ُ
آَمُنوا َوَعِمل

لو كان الإن�شان �شاحًلا وله حياة قا�شية، هل �شتكون حياته الآخرة بعد املوت قا�شية؟ ولو كان 
اأن  وحكمته  اهلل  بعدل  يليق  هل  ا؟  اأي�شً كذلك  الأخرى  حياته  �شتكون  هل  مرفهة  حياة  وله  فا�شًدا 
ا لهذه ال�شورة الظاملة، فيقول  يكون حميا كل فريق منهما م�شاٍو ملماته؟ لذلك جند يف القراآن رف�شً
اِلَاِت َسَواًء  وا الصَّ

ُ
ِيَن آََمُنوا َوَعِمل

َّ
ُهْم َكل

َ
َْعل ْن نَ

َ
يَِّئاِت أ ِيَن اْجَتَُحوا السَّ

َّ
ْم َحِسَب ال

َ
▐: ﴿أ

َقِّ َوِلُْجَزى ُكُّ َنْفٍس بَِما  ْرَض بِالْ
َ ْ
َماَواِت َوال َق اهلل السَّ

َ
ُموَن ۞ وََخل

ُ
َمَْياُهْم َوَمَماُتُهْم َساَء َما َيْك

ُموَن﴾ )اجلاثية 21-22(. ونالحظ يف ربط الآيتني ال�شابقتني اأن القراآن ي�شت�شهد 
َ
 ُيْظل

َ
َسَبْت َوُهْم ل

َ
ك

منطقي  عقلي  قيا�س  وهو  واجلزاء.  احُلكم  يف  والعدل  احلكمة  على  الآفاق  خلق  يف  اهلل  بحكمة 
بامتياز.

ب للنشر والتوزيع
كت
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ْسَفَل 
َ
ْحَسِن َتْقِويٍم ۞ ُثمَّ َرَدْدنَاهُ أ

َ
َساَن ِف أ

ْ
ن ِ

ْ
ْقَنا ال

َ
َقْد َخل

َ
كما يقول �شبحانه يف �شورة التني: ﴿ل

يِن ۞  بَُك َبْعُد بِالِّ ْجٌر َغرْيُ َمْمُنوٍن ۞ َفَما يَُكذِّ
َ
ُهْم أ

َ
ل
َ
اِلَاِت ف وا الصَّ

ُ
ِيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
 ال

َّ
َسافِلَِي ۞ إِل

َاكِِمَي﴾ )التني 4-8(. ومن معاين الدين اجلزاء. فكما يقول )الفّراء(: »فمن 
ْ

ْحَكِم ال
َ
يَْس اهلل بِأ

َ
ل
َ
أ

يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب، بعد ما تبني لك من خلق الإن�شان الذي و�شفناه«؟!
ل يوجد اإهماٌل اإذن، ول لهٌو. بل هناك غاية، وهذه الغاية لي�شت عبثّية، ولي�شت فا�شلة باطلة 

ت�شّوي بني اجلميع. ولكن كيف لنا اأن نعرف بذلك؟!

ب للنشر والتوزيع
كت
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5
                  إغفال؟

“ع�س.على.مراد.اهلل.منك.ل.على.مرادك.من.اهلل” 
ابن.القيم

القناع  ذو  )الرجل  بعنوان  دوما�س(  )األك�شندر  الإنتاج  غزير  الفرن�شي  الأديب  ق�شة  يف 
يخفي  راأ�شه  على  بقناع  البا�شتيل  �شجن  يف  القابع  الكائن  ذلك  على  الرواية  تعّرفنا  احلديدي(، 
ل �شجن اأخيه عن  معامله، ل يعرف اأحد من هو، يف النهاية نعرف اأنه تواأم امللك ال�شافل الذي ف�شّ
بالفعل قد اعُتِقَل يف �شجن  اإن هناك رجاًل  اإذ  الق�شة حقيقي،  اأ�شل  اأن  ينازعه امللك. املحزن  اأن 

ى بقطعة قما�س �شوداء طوال هذه املدة. البا�شتيل من 1669 اإىل 1703 وهو مغطًّ
بالن�شبة للرجل ذي القناع احلديدي يف رواية دوما�س، فقد كان اأكرب عذاب له هو عدم معرفة 
تهمته اأو ما هو �شبب وجوده يف هذا املكان، متاًما كمثل الذي يعي�س بدون دين، اإنها العبثية الكاملة 
يف حياة بدون معنى، واأما اهلل، فلم يكن ليدعنا دون اأن يُعلمنا بغايته مّنا، اإن كانت له غاية، وقد 

حنا كيف لنا اأن نتاأكد باأن له غاية! �شبق وو�شّ
ْرَض 

َ ْ
َماَواِت َوال َق السَّ

َ
َُهْم َمْن َخل

ْ
ل

َ
ِئْ َسأ

َ
اإن هذا هو عني ما اأنكره القراآن ملا قال �شبحانه: ﴿َول

ُكْم 
َّ
َعل

َ
 ل

ً
ُكْم فِيَها ُسُبل

َ
ْرَض َمْهًدا وََجَعَل ل

َ ْ
ُكُم ال

َ
ِي َجَعَل ل

َّ
َعلِيُم ۞ ال

ْ
َعِزيُز ال

ْ
َقُهنَّ ال

َ
نَّ َخل

ُ
َُقول لَ

َتْهَتُدوَن﴾ )الزخرف 9-10(. وهو ال�شتدلل الذي لحظه الدكتور )اأحمد اإبراهيم(، اإذ كيف يهدينا 
اهلل عز وجل يف الطرق وامل�شالك والبحار وال�شحاري اجلافة ثم ل يهدينا لغايات الآخرة العظيمة؟!
بل لو حدث العك�س لكان من الأمور امل�شتهجنة الغريبة اأن ير�شى الإن�شان لنف�شه اأن يكون اإلهه 
ح له ماذا يريده منه! لذلك يقول اهلل هلالج لج عن هوؤلء الذين عبدوا العجل  ل يتكلم معه ول يو�شّ
ْم يََرْوا 

َ
ل
َ
ُ ُخَواٌر أ

َ
 َجَسًدا ل

ً
ْوُم ُموَس ِمْن َبْعِدهِ ِمْن ُحلِيِِّهْم ِعْجل

َ
ََذ ق الذهبي من بني اإ�شرائيل: ﴿َواتَّ

َُذوهُ َوَكنُوا َظالِِمَي﴾ )األعراف 148(. اإذ كيف تعبد من ل يكلمك   اتَّ
ً

 َيْهِديِهْم َسبِيل
َ

ُمُهْم َول
ِّ
 يَُكل

َ
نَُّه ل

َ
أ

ول يهديك اإىل ما يريده منك �شبياًل؟!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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اهلل هلالج لج ل يفعل معنا ذلك، يف املقابل يبنّي لنا ما يجب علينا اأن نتقيه وما يجب علينا اأن 
ُهْم 

َ
َ ل  َهَداُهْم َحتَّ يُبَيِّ

ْ
ْوًما َبْعَد إِذ

َ
نحذره قبل اأي �شيء. كما يقول هلالج لج: ﴿َوَما َكَن اهلل ِلُِضلَّ ق

ٍء َعلِيٌم﴾ )التوبة 115(. وظّنك بخالف ذلك هو اخلطاأ الأكرب، والتهوين  َما َيتَُّقوَن إِنَّ اهلل بُِكلِّ َشْ
يقول هلالج لج: ﴿َوَما  اأحًدا! كما  لنا  ير�شل  اأن اهلل مل  تظن  اأن   ،▐ اهلل  ال�شنيع من قدر 

ٍء﴾ )األنعام 91(. نَْزَل اهلل َعَ بََشٍ ِمْن َشْ
َ
وا َما أ

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ْدرِهِ إِذ

َ
َدُروا اهلل َحقَّ ق

َ
ق

اهلل مل يهملنا، مل يتخذ منا لهًوا، مل يخلقنا لغاية عبثّية، ول لغاية باطلة فا�شدة، بل غاية حكيمة 
نبيلة ل يوجد ما هو حٌق �شواها، الغاية التي بدونها ل يكون لهذه احلياة معنى ول هدف، ول يوجد 

لها مذاق ي�شت�شاغ. ثم اأعلمنا بهذه الغاية بالطريقة التي اختارها �شبحانه.

ل تر�شب يف اختبار اخلط!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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الحاسة األولى
)عن �شوؤال: ملاذا يكون الإميان بالغيب؟(

�صَتفُرغ  هل  لهم؟  اهلل  ا�صتجاب  لو  ماذا  “ولكن   
بهذه  �صي�صّلمون  اأنهم  تتوقع  هل  احلجج؟  من  جعبتهم 
الب�صاطة؟ وملاذا يكون اإنزال كتاب من ال�صماء اأو الإتيان 
اأقوى  دلياًل  عليهم  الذهب  اأمطار  اإ�صقاط  اأو  مبالئكة 
من دليل اخللق والإيجاد نف�صه؟ اأ�صيعجزون وقتها عن 
تلك  لتف�صري  وفل�صفّية  علمّية  )فر�صّيات(  بـ  ياأتوا  اأن 

الآيات اجلديدة؟!” 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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اأتعلمون؟ 
اأفكر يف اأننا نثق يف اأمور غريبة ل ت�شتحق الثقة!

عدة  منذ  عليها  ميّر  مل  لرمبا  طبية  معلومات  يتذكر  اأن  الباطني  الطبيب  ذلك  ذاكرة  يف  نثق 
�شنوات. اأن يتذكر العالج املنا�شب حلالتنا واأل يختلط يف ذهنه بـ )�شيانيد البوتا�شيوم( على �شبيل 
ال�شهو. قد كانت ذاكرته وخربته العلمية وتعابري وجهه التي تدل على منتهى احلكمة والر�شا الكامل 

عن النف�س يكفون من وجهة نظرنا اأن ن�شّلم له م�شتقبل غدتنا الدرقّية!
نثق بعدها يف خطه الذي ي�شبه تعاويذ �شحرة )الويكا( اأن يقراأه ب�شكل �شحيح ذلك ال�شيديل. 
ولرمبا مل يكن ال�شيديل موجوًدا واعتمد على )�شيد �شحاتة( العامل ال�شاب الذي يفكر يف زواجه 
ن�شّلم  نحن  جديد  ومن  اجلنيهات.  من  مئات  بعدة  يدينه  الذي  )متويل(  و�شاحبه  املري�شة  واأمه 

م�شتقبل ِكْليتنا اإىل عقل )�شيد �شحاتة(!
نثق يف مكابح ال�شيارة التي نقودها ب�شرعة 140 كيلو مرًتا يف ال�شاعة، معتمدين على �شال�شة 
الطريق ال�شريع. نثق اأنه يف اللحظة التي �شنحتاج فيها اإىل �شغطة الفرامل اأن جند )التيل( �شليًما 
غري متاآكل من كرثة ال�شتخدام، واأن جند زيت الفرامل يف مكانه الطبيعي غري م�شّرب، واأن جند 
)دي�شك( الفرامل قاباًل لتحّمل الحتكاك املبا�شر مع احلديد. اإن م�شري ذلك احل�شن الغايل مع تلك 

ال�شاحنة العمالقة يعتمد على كل هذه الثقة العمياء!
نثق يف اأ�شياء غريبة، ل نراها، غري ملمو�شة، غري وا�شحة، غري ُمعَتمد عليها يف الواقع. هناك 
الكثري من الأ�شياء يف حياتنا الدنيا نقوم بفعلها اعتماًدا على هذه الثقة وهذه احلا�ّشة اخلفّية. رغم 
اأن الأمثلة املذكورة يف الواقع ل ت�شتحق كل هذه الثقة، لكننا ل جند يف اأنف�شنا كبري ممانعة منها، 

بخالف اأ�شياء اأخرى هي اأوثق منها بالتاأكيد!
ورغم اأن الكثريين يف�شلون ا�شتخدام ا�شم )احلا�شة ال�شاد�شة( على تلك احلا�شة اخلفّية التي 
بها )ن�شعر( ول )نرى( اإل اأن هذه املرة نحن نتعامل مع حا�شة اأكرب من جمّرد )�شعور(، اإنها تلك 
املنطقّية  املعتادة، واملالحظات  العقلّية  املقّدمات  عليه من  ا�شتدللنا  مبا  املوجودات  بها  ندرك  التي 
املُ�َشاَهدة، والدلئل املتناثرة التي تدل على �شيء ما، �شيء مل نره بعد ولكننا متاأكدون من وجوده! 
رمبا ن�شميها )الثقة( اأو )القناعة( اأو )الفكر( اأو )الإميان(. لذلك اأف�شل اأن اأ�شميها: احلا�شة الأوىل، 

اإذ اإنها يف نظري اأقوى من اأي حا�شة اأخرى قد تخدعنا!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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حني تراقب اأ�شراب النمل وهي حتوم حول خمّلفات اإفطارك، فتذّكر اأنك وبدون اأن ت�شعر، 
ِمن لهذه العائلة النملّية ع�شاوؤها. وحني تخاطر باإنفاق كل  وحني كنت تعّد كوبًا من ال�شاي، قد �شُ
مالك على افتتاح حمل �شغري يف �شارع مزدحم باملحالت ال�شغرية، فمهما كان �شعف اإميانك اأنت 
حينها تعتمد على هذه احلا�شة! عملّية الرزق هذه يتبني لك فيها اأن مبناها على هذه احلا�شة الأوىل 
دون اأن ت�شعر، لذلك يخاطبنا القراآن باإح�شا�شنا جتاه هذه الق�شّية بالذات، اإذ اإنها مثال وا�شح على 
ُكْم ِمَن 

ُ
ْل َمْن يَْرُزق

ُ
م�شاألة الثقة )الغيبّية( التي ن�شعر بها بفطرتنا الب�شرّية، فيقول اهلل هلالج لج: ﴿ق

ا 
ً
ُكْم رِْزق

َ
وَن ل

ُ
 َيْملِك

َ
ِيَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلل ل

َّ
ِل اهلل﴾ )سبأ 24(. ﴿إِنَّ ال

ُ
ْرِض ق

َ ْ
َماَواِت َوال السَّ

ِْه تُرَْجُعوَن﴾ )العنكبوت 17(! ُ إِلَ
َ

ُروا ل
ُ
ْزَق َواْعُبُدوهُ َواْشك اْبَتُغوا ِعْنَد اهلل الرِّ

َ
ف

الإميان ب�شيء ما غري مرئّي هو لي�س باأعمى، بل نحن على يقني به اأ�شد من يقيننا مبا نراه، وبنف�س 
منطق ذلك الذي يثق يف حْد�شه اأكرث من واقعه، الفارق الوحيد اأن احلْد�س قد يخطئ، واأما الدلئل 

التي اعتمدنا عليها يف الإميان لي�شت مبخطئة.
لذلك نحن لدينا جوابات قراآنية كافية عن ذلك الذي ي�شاأل: ملاذا علّي اأن اأوؤمن باهلل وهو غيٌب 

عني؟!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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1
                  حتمية

“.يف.غياب.اأي.دليل.اآخر،.فاإن.الإبهام.
وحده.من.�ساأنه.اأن.يقنعني.بوجود.اهلل”
اإ�سحاق.نيوتن

يف الختبارات التي يتم عقدها يف اجلامعات ذات امل�شتوى العايل من التعليم يدخل الطالب 
اإىل قاعة المتحانات ليجدوا ورق المتحانات مو�شوًعا اأمامهم على املن�شدة، ول يك�شفونه اإل 
يف حلظة معّينة يحددها مراقب اللجنة، حتى يتحقق العدل بني الطالب يف الوقت الذي اخُترِبوا 
فيه، بدًل من اأن يكون هناك تفاوت يف هذا الوقت بني من كان حمظوًظا ويجل�س يف مقدمة اللجنة 

واأخذ ورقته قبل ذلك الذي يجل�س يف اآخرها.
بالطبع نحن ل نعلم اأمثال هذه العدالة يف الختبارات يف م�شر! حيث ميكن يف اختبارات 
الثانوية العامة وهي اأهم �شهادة تعليمية يف م�شر، اأن ياأتي مدّر�س اأول لطالب )مهم( يف جلنته ليُلّبي 

له طلباته اخلا�شة! 
ول يُ�شرتط اأن تكون ابًنا لأحد الكبار يف البلد، فيكفي اأن تكون ابًنا لأب متحّم�س! فبو�شعه 
منوذج  بالكامل  لك  وميلي  لل�شوت  مبكرب  مم�شًكا  فيها  متتحن  التي  املدر�شة  بجانب  ي�شري  اأن  دائًما 

الإجابة.
املواد  فهم  للطالب يف  عادل  اختبار  الأول هو  اأن  املذكورْين  الختبارات  نوعي  بني  الفرق 
التعليمية وا�شتذكارها، والثاين هو اختبار ملدى اأهميتك يف بلدك، اأو ملدى قدرتك على ا�شتنتاج 
اأن )�شيب ربيع( التي ينادي بها اأبوك حامل الدبلوم يف مكرب ال�شوت خارج اللجنة هي يف الواقع 

)�س تربيع(. وهذا قيا�س جّيد ملدى ذكائك على كل حال.

ب للنشر والتوزيع
كت
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تقدمي منوذج اإجابة للطالب يعني اأن اختباره لٍغ، هذا هو املفرت�س اأن يحدث يف اأي موؤ�ش�شة 
ا األغيت  تعليمية حترتم نف�شها. اإذ اإنك حينها مل متنع العدل فقط من اأن يتحقق بني الطالب، بل اأي�شً
الغر�س من الختبار كله! ولو كان وا�شع الختبار غر�شه بالن�شبة لك اأن تنجح بدون اأن يخترب من 
ل و�شيلة اأخرى غري اإ�شاعة الوقت واملجهود يف اإعداد كل هذه الإجراءات احلكومّية  اأنت حًقا لف�شّ

املعقدة!


يخربنا القراآن اأن اهلل ▐ هو من اختار طريقة الختبار الغيبي لالإميان! كان اهلل يقدر 
 
ْ
اأن ينزل اآيات �شاحرة لالأذهان، لي�س بو�شع اأي اأحد اأن يكّذبها، كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿إِْن نََشأ
َها َخاِضِعَي﴾ )الشعراء 4(. كان اهلل يقدر اأن ينّزل اآية 

َ
ُهْم ل

ُ
ْعَناق

َ
ْت أ

َّ
َماءِ آيًَة َفَظل ْيِهْم ِمَن السَّ

َ
 َعل

ْ
ل ُنَنِّ

من ال�شماء جتعل اأعتى الكفار ي�شلبون اأعناقهم ناظرين اإليها يف رهبة، وخا�شعني لها يف ذل، ول 
يقدرون على املخالفة. كان اهلل يقدر اأن يجعل الإميان به لي�س حمالًّ لل�شوؤال ول الختبار. ولكن 

لي�س لهذا خلقنا اهلل!
اأحد  ل  اأحد،  كل  فيها  يت�شاوى  التي  )ال�شهلة(  الطريقة  هذه  �شد  يقف  هلالج لج  اهلل  اختيار 
�شيكفر باهلل ▐ لو كانت الأمور بهذه الب�شاطة، لو مل يكن الإميان به يحتاج اإىل الت�شليم 

للغيب. ولكن اهلل ▐ مل يجعل �شنته يف الدنيا ت�شري بهذه الطريقة.
بِِه  َم 

ِّ
ُك ْو 

َ
أ ْرُض 

َ ْ
ال بِِه  َعْت  طِّ

ُ
ق ْو 

َ
أ َباُل  ِ

ْ
ال بِِه  َْت  ُسريِّ ْرآنًا 

ُ
ق نَّ 

َ
أ ْو 

َ
هلالج لج: ﴿َول اهلل  يقول  لذلك 

)الرعد  َجِيًعا﴾  الَّاَس  َهَدى 
َ
ل اهلل  يََشاُء  ْو 

َ
ل ْن 

َ
أ آَمُنوا  ِيَن 

َّ
ال َيْيئَِس  ْم 

َ
ل
َ
ف
َ
أ َجِيًعا  ْمُر 

َ ْ
ال بَْل هلل   

َ
َمْوت

ْ
ال

31(. هل �شمعتم اأنتم عن كالم مقروء نزل من ال�شماء من قبل فزلزل الأر�س وقّطع اجلبال واأحيا 

املوتى؟! ل، مل يحدث، مل ينزل اهلل ▐ اأمثال هذه الآيات ال�شاحرة لالأذهان من قبل، 
لأن هذا ينايف الت�شليم للغيب، لأن اهلل ل يحتاج اإىل هذا، لأن اهلل لو �شاء اأ�شاًل لهدى النا�س جميًعا 

اإليه دون اأن ينزل ولو اآية واحدة!


بل هو قانون و�شعه اهلل ▐ يف احلياة الدنيا حني خلقها، ين�س على: ﴿َوَما َكَن اهلل 
َغْيِب﴾ )آل عمران 179(. 

ْ
ِلُْطلَِعُكْم َعَ ال

قانون يق�شي باأن تقوم القيامة، وتفنى احلياة، وت�شتعل النريان يف املياه، وت�شري اجلبال اأ�شرع 
اإىل  الغيب  من  الإميان  فيها  يتحول  التي  اللحظة  يف  باأكملها،  الب�شرية  وتنتهي  ال�شحاب،  من 

ب للنشر والتوزيع
كت
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ال�شهادة! ملاذا؟ لأن الختبار �شينتهي يف اللحظة التي يظهر فيها للنا�س منوذج الإجابة! كما يقول 
ُيْنَظُروَن﴾ )األنعام   

َ
ْمُر ُثمَّ ل

َ ْ
ُقِضَ ال

َ
ًك ل

َ
َا َمل

ْ
نَْزل

َ
أ ْو 

َ
َول ٌك 

َ
ْيِه َمل

َ
نِْزَل َعل

ُ
أ  

َ
ْول

َ
ل وا 

ُ
ال

َ
اهلل هلالج لج: ﴿َوق

 اهلل تُرَْجُع 
َ

ْمُر َوإِل
َ ْ
ِضَ ال

ُ
ئَِكُة َوق

َ
َمل

ْ
َغَماِم َوال

ْ
ٍل ِمَن ال

َ
تَِيُهُم اهلل ِف ُظل

ْ
ْن يَأ

َ
 أ

َّ
8(. ﴿َهْل َيْنُظُروَن إِل

ُموُر﴾ )البقرة 210(. 
ُ ْ
ال



 
ً

َناهُ رَُجل
ْ
ََعل ًك لَ

َ
َناهُ َمل

ْ
ْو َجَعل

َ
قانون يق�شي بحتمية الغيب، تتبني لك يف قول اهلل هلالج لج: ﴿َول

بُِسوَن﴾ )األنعام 9(. هوؤلء الذين اأحّلوا يف الطلب باأن يكون الر�شول املبعوث 
ْ
ْيِهْم َما يَل

َ
بَْسَنا َعل

َ
ل
َ
َول

من اهلل ملًكا ينزل من ال�شماء، اأجابهم القراآن باأن اهلل لو اأنزل ملًكا جلعله يف �شورة رجل، والتب�س 
الأمر عليهم وا�شتبه بطريقة اأو باأخرى يف النهاية، هل هذا رجل حقيقي اأم ملك يف �شورة رجل؟؟ 
اإن  اإذ  و�شينتهي بهم الأمر اإىل نف�س ذات احلرية، وي�شريون يف النهاية يف م�شار الغيب احلتمي، 

اإرادة اهلل قد اقت�شت اأن يكون الإميان به بالغيب!
هذه احلتمّية يخربنا القراآن اأنها م�شتمّرة معنا حتى املوت، لن ياأتي عليك يوم ت�شعر فيه بيقني 
تام كمثل يقينك حني ترى يوم القيامة راأي عني، بل �شتبقى لديك م�شاحة )طبيعية( من الظالمّية 
والغمو�س لأمر الآخرة، لن تُزال هذه امل�شاحة متاًما حتى تراها بعينك، كما يقول اهلل ▐ 
َْوَم  َك الْ َشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَبَصُ

َ
ك

َ
ٍة ِمْن َهَذا ف

َ
ْنَت ِف َغْفل

ُ
َقْد ك

َ
عن يوم القيامة ملا نراه باأعيننا: ﴿ل

َحِديٌد﴾ )ق 22(!

َِقِي  َم الْ
ْ
ُموَن ِعل

َ
ْو َتْعل

َ
 ل

َّ
ل

َ
لذلك فّرق اهلل ▐ بني )علم( اليقني و)عني( اليقني: ﴿ك

َِقِي﴾ )التكاثر 5 -7(. اإذ اإنه مهما كان يقينك يف اهلل واليوم  ُونََّها َعْيَ الْ َتَ
َ
َِحيَم ۞ ُثمَّ ل ُونَّ الْ َتَ

َ
۞ ل

الآخر، لن يكون اأبًدا مثل ذلك اليقني حني تراهما بعينيك!
اهلل  خلقه  الذي  الإن�شان  يف  طبيعي  اأمر  هو  بل  الإميان،  تخد�س  ل  الطبيعية  امل�شاحة  هذه 
▐ معتاًدا على ال�شعور بحوا�شه التي اأودعها اهلل فيه، حتى اإن اإبراهيم ♠ قد فهم 
ِكْن 

َ
اَل بََل َول

َ
ْم تُْؤِمْن ق

َ
َول

َ
اَل أ

َ
 ق

َ
َمْوت

ْ
ِْي ال ْيَف تُ

َ
رِِن ك

َ
ذلك، حني حكى لنا القراآن اأنه قال: ﴿َربِّ أ

ِب﴾ )البقرة 260(!
ْ
ل
َ
ِلَْطَمِئَّ ق

اأنف�شنا فنفزع  كان يبحث عن زيادة اطمئنان، عن اإزالة لهذه امل�شاحة، التي جندها نحن يف 
منها، ومل نعلم اأن هذا اأمر طبيعّي و�شنة من �شنن اهلل ▐ يف الدنيا، العيب فقط على من 
جعل هذه امل�شاحة من احلرية تكون يف نف�شه اأ�شد وقًعا واأخطر فعاًل من الظالم الدام�س والتخبط 
الدائم واحلرية املطلقة التي يكون فيها الكافر الذي ل يعلم من اأين جاء ول ملاذا اأتى اإىل هذا العامل!

ب للنشر والتوزيع
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2
                  غابة من الغيوب

“هو.الإيقان.مبا.ُيرَجى،.وبرهان.اأ�سياء.ل.ُترى” 
تعريف.الإميان.كما.جاء.يف.)ر�سالة.اإىل.العبانيني.11:1(

مبدينة  تول�شتوي(  )ليو  اإقامة  مقر  يف  �شور  للتقاط  )تول(  مدينة  من  امل�شورين  اأحد  ُدِعَي 
يا�شنايا بوليانا. ف�شاأل امل�شور تول�شتوي: »هل اهلل موجود؟«. ف�شاأله تول�شتوي اإن كان قد راأى يوًما 
ميكروبات حتت املجهر. واأ�شاف: »لو �شاألنا اأحد امليكروبات هل يوجد م�شور من مدينة تول يدعي 

رايف�شكي، مب تعتقد اأنها �شتجيب؟«.


يوؤّرخ الكثريون لبداية ع�شر الإحلاد اجلديد واأدبياته ذات اخل�شائ�س املتميزة، بذلك الكتاب 
الذي كتبه )�شام هاري�س( يف 2004: )نهاية الإميان(. وفيه يحاول �شام اأن يقنعنا اأنه )عيب علينا( 

اأن نظل )نوؤمن( باأ�شياء ل تَُرى يف القرن احلادي والع�شرين.
ولكن هل نحن حًقا فقط من يفعل ذلك؟

لنذكر مثاًل واحًدا، وبرغم اأن التطور الدارويني مليء بالإغراءات لذكر ع�شرات الأمثلة على 
قدرتهم على الإميان بالغيب، اإل اأننا �شوف نحاول مقاومة هذا الإغراء ونذكر مثاًل من وحي نظرية 

الأكوان املتعددة.
نظرية الأكوان املتعددة اأو على حد تعبري الفيل�شوف )نيل مان�شون(: »املالذ الأخري للملحد 
بب�شاطة  )تفرت�س(  باأن  املتقن  وتوازنه و�شنعه  الكون  لإحكام  بديل  تف�شري  البائ�س«، حتاول و�شع 
بدون اأدنى دليل مادي على اأن هناك مليارات مليارات الأكوان مثل كوننا واأننا )يا للحظ ال�شعيد( 
قد ت�شادف وجودنا يف الكون ال�شحيح. ويهتفون بعبقرية: ي�شبه الأمر احتمالية الفوز باليان�شيب، 
ا  من ال�شعب اأن تتخيل احتمالية فوز �شخ�س بعينه يف هذا اليان�شيب ولكن حتًما ل بد اأن )�شخ�شً

ما( قد فاز به! 

ب للنشر والتوزيع
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بالطبع املفاجاأة اجلميلة اأننا نحن هذا ال�شخ�س ما.
هذا نوع من الإميان بالغيب بال �شك! مثل ما قالته الفيزيائية )اأماندا بيت( التي هي واحدة من 
 Faith »اأكرب اأن�شار النظرية، وهي تتحدث عن نظرية الأوتار وتقول: »هي مبادرة قائمة على الإميان

.based initiative

افرتا�س  اجلنون  »من  يقول:  �شونربن(  )ريت�شارد  الربيطاين  الفيل�شوف  جند  ال�شبب  لهذا 
تريليونات الأكوان لتف�شري خ�شائ�س كون واحد رغم اأن افرتا�س كائن واحد )اهلل( من املمكن اأن 

يوؤدي املهمة بنجاح«.
مليارات  مليارات  بوجود  دليل علمي  اأدنى  بدون  توؤمن  الذي حتتاجه كي  الإميان  ما هو كم 

الأكوان )اخلربانة( يف مكان ما يف العامل واأنك موجود حل�شن حظن يف الكون املظبوط منها؟ 
وهل هذا )الإميان الغيبي( منك اأكرب اأم اأقل من اإمياين اأنا بوجود اهلل عز وجل؟!

اأنا مدهو�س من قدرتك على  اأحد التطوريني: »�شيدي،  كتب )�شتيفن برام( يف ر�شالة اإىل 
الإله.  كيفية واحدة، وهي حب  يحتاج  اإمياين  بكثري!  باخللق  اإمياين  يتخطى  فهو  بالتطور.  الإميان 
بينما اإميانك فيتطلب ثالثة: اأن �شيًئا اأتى من ل �شيء، واأن ال�شخور ت�شتطيع اأن تنتج اأ�شياء حية، واأن 
الطفرات اجلينية ميكن اأن حتول دودة �شريطية اإىل اآين�شتاين. اأنت تربح! ل �شك اأن اإميانك يتخطى 

اإمياين بكثري«.
وكتب )نورمان جي�شلر( و)فرانك توريك( كتابًا عنوانه: )ل اأملك املقدار الكايف من الإميان 

 .I don’t have enough faith to be an atheist )لكي اأكون ملحًدا
اإن كان ل بد لك من الإميان بالغيب، فلماذا ترف�س الإميان مبفهومي املتكامل املتنا�شق وتختار اأن 

توؤمن بهذه احلماقات يا �شيدي الفا�شل؟
وَن﴾  َاِسُ

ْ
َِك ُهُم ال

َ
ول

ُ
َفُروا بِاهلل أ

َ
َاِطِل َوك

ْ
ِيَن آَمُنوا بِال

َّ
يذّكرنا ذلك بقول اهلل عز وجل: ﴿َوال

)العنكبوت 52(!



اكت�شف الفال�شفة واملفكرون على اختالف اعتقاداتهم ومذاهبهم الفل�شفية اأننا كب�شر نعي�س 
يف غابة من الغيوب.

ممكنة  جتربة  اأي  فوق  التعايل  مفهوم  كانط(  )اإميانويل  ابتكر  املثال  �شبيل  على 
ومفهوم  جتربة  كل  فوق  املعريف  بال�شلم  الوعي  ارتقاء  اأهمية  به  ويعني   ،Transcendentalism

ب للنشر والتوزيع
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قبلي. واأما ديكارت فاقرتح )�شابًقا فيلم املاتريك�س بالطبع( اأن لرمبا كنا نعي�س يف عامل وهمي وواقع 
افرتا�شي غري حقيقي. وحاول تاأ�شي�س ميتافيزيقا خا�شة بالعقل كما اأ�ش�س كانط ميتافيزيقا الأخالق.
قرر الفيل�شوف )اأوكام( اأن ل �شلة بالعقل لنفي اأو اإثبات ق�شايا الدين الغيبية، وفعل هيوم 

مثله بعده بحوايل اأربعمائة عام. وكان راأي نيت�شه عن العقل اأنه: »خطري يّدعي معرفة كل �شيء«.
هذه الغابة الكثيفة من الغيوب التي تطال اجلميع، العلماء والفال�شفة، اأهل الأديان وامللحدين، 
املوؤمنني باهلل واجلاحدين، هذه الغابة التي تقع يف النقطة العمياء لعقولنا. اإمنا يحدثنا عنها القراآن 

ونَ﴾ )احلاقة 39-38(.  ُتْبِصُ
َ

وَن ۞ َوَما ل ِسُم بَِما ُتْبِصُ
ْ
ق
ُ
 أ

َ
ل

َ
فيقول: ﴿ف

كثرية هي الأ�شياء التي ل نقدر على اإب�شارها.
الغيب م�شاحة من الظالم ُوِجَدت هناك ول ميكننا اأن ننكرها اأو نتمل�س من حقيقة كينونتها. 
ميكننا فقط اأن جنادل ومناري يف نوع الغيوب الذي نحب اأن نختاره لأنف�شنا! وبالطبع مرّحب يف 
اللحظة  اإىل  املادي، فقط  بالواقع  بهوؤلء الذي �شوف يغلقون عقولهم عنه وين�شغلون  كل وقت 
اأنه ل ميكنك حًقا اأن تفعل ذلك. الغيب �شوف يطاردك يف ماديتك  التي ي�شطدمون فيها بحقيقة 

التي اخرتتها، ووقتها �شوف تعي�س يف الظالم الدائم.
اأما املوؤمنون، فقد �شاروا اإىل نور ي�شق ظلمة غيوبهم، ذلك النور الذي قد انبثق -ككل نور 
يف الواقع- من نور اهلل عز وجل، فبه تالألأت جميع م�شابيح ال�شياء، وبه يهتدي الإن�شان اإىل نهاية 

ْرِض﴾ )النور 35(.
َ ْ
َماَواِت َوال نفق حريته اخلانق. ﴿اهلل نُوُر السَّ
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3
                  استخراج

 “اإنني.اأ�سخر.كثرًيا.من.هوؤلء.الذين.يظنون.اأنف�سهم

�ساحلني،.لأنهم.لي�س.لديهم.خمالب.ينب�سون.بها” 
فريدريك.نيت�سه

يف عام 1949 كتب الروائي العبقري )جورج اأورويل( الرواية التي خّلدته، والتي ا�شمها: 
م اإىل ثالثة دول كبرية، مع بع�س املناطق الأخرى التي تتنازع  )1984(. فيها تخّيل العامل وقد ُق�شِّ
ال�شمويل  اأورويل نظام احلكم  ينتقد  بطبيعة احلال!!(.  ال�شرق الأو�شط  الدول )منها  عليها هذه 
اأوتوقراطي  حكم  بنظام  الدول  هذه  اأكرب  يحكم  الذي  الأكرب(  )الأخ  تخّيل  حيث  ال�شتبدادي، 
فا�شي من الدرجة الأوىل، حتى اإنه يحّطم العالقات الأ�شرّية الناجحة حتى ل يبقى اأي نوع ولء 

اإل لالأخ الأكرب!
هذا احلاكم الداهية كان يلجاأ اإىل املراقبة امل�شتمّرة ل�شعبه، فالكل يتج�ش�س على جريانه والكل 
يعلم ذلك، وهناك كامريات مراقبة يف كل مكان، متّكن الأخ الأكرب واأجهزته من اأن يروا ال�شعب 
ويروه، هم يعي�شون يف العامل حتت �شعار )انتبه، فالأخ الأكرب يراقبك( ويخرج عليهم يف الكثري 

من اخلطابات ليملي اأوامره وقوانينه اجلديدة.
ال�شهري  ال�شمالّية  اأورويل هو حاكم كوريا  لرواية جورج  مثال يف ع�شرنا  اأقرب  يكون  رمبا 
)كيم جوجن اأون( الذي ل يبلغ من العمر اأكرث من 32 عاًما حتى وقت كتابة هذا الكتاب، وبرغم 
ذلك ا�شتطاع اأن يجعل �شعبه كله يعي�س يف رعب حقيقي غري م�شطنع منه، بالن�شبة لهم هو الذي 
اإنه �شاب م�شحك ق�شري  ا�شمه، مثل )فولدمورت( يف روايات )جوان رولينج(.  ل يجب ذكر 
القامة بدين الوجه حتب اأن تراه على �شا�شة التلفاز واأنت يف الن�شف الآخر من العامل ولكنك اأبًدا 
ل حتب اأن تراه وجًها لوجه يف اأ�شواأ كوابي�شك طًرا. هو الذي مينع عن �شعبه اأن ي�شاهدوا الأفالم 
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الأجنبية اأو الأخبار العاملية. هو الذي اأعدم اأحد كبار م�شاعديه لأنه �شعر اأنه مل يُ�شّفق له بجدية 
يف اأحد خطاباته!

يعتمد )كيم( �شيا�شة الأخ الأكرب: الكل يعلم ما الذي هو قادر على فعله، الكل ي�شعر اأنه حماط 
به مراقب منه يف كل اأحواله، واجلميع يتج�ش�شون على بع�شهم البع�س. ل ميكن يف مناخ كهذا اأن 
يح�شد اإل الحرتام )غري احلقيقي( واخلوف )احلقيقي( والرهبة من املخالفة. ويف حالة كل من 
)كيم( و)الأخ الأكرب( فاإنهما ل يهتّمان �شوى بهذا، ول يريدان من �شعبيهما اأن )يحبهما( مثاًل اأو 
ي�شعرا بـ )�شدق النتماء والولء الداخلّينْي( من ناحيهتم. واأمٌر جّيد اأنهما ل يهتمان بهذا لأنهما 

لن يح�شال عليه اأبًدا!
ل ميكن لالأخ الأكرب اأن يكون حمبوبًا من �شعبه وهو ل يهتم بهذا، النا�س تتعامل مع ال�شخ�س 

يف ح�شرته باألف وجه ووجه، بينما يتعاملون يف غيابه بوجههم احلقيقي. 
رئي�س وزراء   - )ت�شر�شل(   بالطبع- عن  اأ�شدقها  التي يحكونها -ول  بالق�شة  ذكرين ذلك 
بريطانيا اأيام احلرب العاملية الثانية - والذي كان ي�شتقّل �شيارة اأجرة اإىل مقر الـ BBC لإجراء مقابلة 
اإذاعّية - ما الذي يجعل ت�شر�شل يركب �شيارة اأجرة ويرتك موكبه؟!- فقال لل�شائق انتظرين هنا 40 
دقيقة و�شاأجازيك، قال له ال�شائق: ل ميكنني ذلك، فاأنا اأريد اأن اأذهب لبيتي لأ�شتمع اإىل ت�شر�شل 

يف الإذاعة.
بالطبع هذا كان قبل انت�شار التلفاز، فال يعلم النا�س ما هو �شكل ت�شر�شل اأ�شاًل، ومنهم هذا 
ال�شائق. فرح ت�شر�شل مبا اأظهره ذلك ال�شائق من حب حقيقي يف غيابه له، واأحب اأن يكافئه فاأخرج 
له ع�شرة جنيهات اأ�شرتلينّية، من ثّم قال ال�شائق: فليذهب ت�شر�شل وخطاباته اإىل اجلحيم، �شوف 

اأنتظرك هنا اليوم كله لو اأردت مقابل هذه اجلنيهات الع�شرة!
الولء وال�شدق واحلب هي اأ�شياء ل تباع ول ت�شرتى، ول ميكن ال�شتدلل عليها اإل لو تركت 
�شاحبها يعرب عما بداخله دون خوف اأو هلع. ل ميكن لالإن�شان اأن يُظهر ما هو عليه فعاًل لو مل يكن 

لديه )اخليار( لذلك!
لذلك يقول )اأو�شكار وايلد( اأيقونة الأدب الأيرلندي: »الإن�شان يكون يف اأقل اأحواله م�شابهًة 
بالفعل!«،  باإظهار من هو  قناًعا و�شوف يقوم  اأعطه  نف�شه، ولكن  بالنيابة عن  لنف�شه حني يتحدث 
يبداأ الرعب!«، ويقول  تَُزال كل الأقنعة  ويقول كاتب الرعب الأمريكي )روبرت بلوك(: »حني 
الفيل�شوف الأملاين )مي�شرت اإيكهارت(: »اذهب اإىل حديقتك اخلا�شة، وتعلم هناك اأن تعرف من 

اأنت حًقا!«، ولرمبا هذا هو ال�شبب يف قول �شيدنا عمر بن اخلطاب: »خذوا حظكم من العزلة«.
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هي  ما  اأنت،  من  فيه  تقرر  الذي  الوقت  هو  املراقبني  اأعني  عن  مبفردك  تق�شيه  الذي  الوقت 
ابن  الذي رواه  الذي متلكه! لذلك جند احلديث  الوجه احلقيقي  ما هو  بها،  �شتحتفظ  التي  القيم 
يَْوَم  يَاأْتُوَن  ِتي  اأُمَّ ِمْن  اأَْقَواًما  »لأَْعَلَمنَّ  قال:  قد   ☺ النبي  اأن  ثوبان  عن  الألباين،  و�شححه  ماجه 
ا َفيَْجَعُلَها اهلل ▐ َهَباًء َمْنُثوًرا« َقاَل ثَْوبَاُن: يَا َر�ُشوَل  اْلِقيَاَمِة ِبَح�َشَناٍت اأَْمثَاِل ِجَباِل ِتَهاَمَة ِبي�شً
ِهْم لََنا اأَْن َل نَُكوَن ِمْنُهْم َونَْحُن َل نَْعَلُم، َقاَل: »اأََما اإِنَُّهْم اإِْخَوانُُكْم َوِمْن ِجْلَدِتُكْم  ْفُهْم لََنا ، َجلِّ اهلل �شِ

ْيِل َكَما تَاأُْخُذوَن َولَِكنَُّهْم اأَْقَواٌم اإَِذا َخَلْوا مِبََحاِرِم اهلل اْنَتَهُكوَها«. َويَاأُْخُذوَن ِمَن اللَّ
يوؤيد معناه على كل حال، كما  القراآن ما  العلم، لكن يوجد يف  اأهل  �شّعف احلديث بع�س 
 يَْرَض 

َ
 يُبَيُِّتوَن َما ل

ْ
 يَْسَتْخُفوَن ِمَن اهلل َوُهَو َمَعُهْم إِذ

َ
يقول اهلل هلالج لج: ﴿يَْسَتْخُفوَن ِمَن الَّاِس َول

وَن ُمِيًطا﴾ )النساء 108(.
ُ
َقْوِل َوَكَن اهلل بَِما َيْعَمل

ْ
ِمَن ال

وعّدها ابن حجر الهيتمّي الكبرية رقم 356: »اإظهار زي ال�شاحلني يف املالأ، وانتهاك املحارم 
يف اخللوة«! وكان يقول )�شحنون( رحمه اهلل: »اإياك اأن تكون عدوا لإبلي�س يف العالنية �شديقا 
له يف ال�شر«! وعن علي بن اأبي طالب: »من كان ظاهره اأرجح من باطنه خف ميزانه يوم القيامة«. 
وقراأ:  فا�شحة،  م�شاألة  اهلل  عند  لكم  اأن  اعلموا  امل�شترتين،  يا مع�شر  العزيز:  وقال عمر بن عبد 

وَن﴾ )الفرقان 93-92(.
ُ
ا َكنُوا َيْعَمل ْجَِعَي ۞ َعمَّ

َ
َُّهْم أ لَ

َ
نَْسأ

َ
َوَربَِّك ل

َ
﴿ف



لو مل يكن هناك غيٌب ملا ظهر اأي اأحد على حقيقته، ولكّنا جميًعا متخفيني مثل اإبلي�س طاوو�س 
♠ وظهر تف�شيله له  اآدم  املالئكة يف العبادة، والذي ظهر ما كان يكتم حًقا حني خلق اهلل 
ْل 

ُ
ق
َ
ْم أ

َ
ل
َ
اَل أ

َ
ْسَمائِِهْم ق

َ
ُهْم بِأ

َ
ْنَبأ

َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ْسَمائِِهْم ف

َ
نْبِْئُهْم بِأ

َ
اَل يَا آَدُم أ

َ
عليهم، م�شداق قول اهلل تعاىل: ﴿ق

ْنُتْم تَْكُتُموَن﴾ )البقرة 32(! 
ُ
ُم َما ُتْبُدوَن َوَما ك

َ
ْعل

َ
ْرِض وَأ

َ ْ
َماَواِت َوال ُم َغْيَب السَّ

َ
ْعل

َ
 أ

ِّ
ُكْم إِن

َ
ل

لو مل يكن هناك غيٌب ملا ظهر ذلك الذي يخاف مقام ربه ويرهب مكانته حًقا من ذلك الذي 
َغْيِب﴾ )املائدة 94(. 

ْ
ُه بِال

ُ
َم اهلل َمْن َيَاف

َ
يّدعي، كما قال هلالج لج: ﴿ِلَْعل

لو مل يكن هناك غيب ملا ظهر ذلك الذي يرجو رحمة اهلل ▐ وثوابه ولو بعد حني من 
ِت َوَعَد الرَّْحَُن 

َّ
ذلك الذي ل يريد اإل �شهوات نف�شه العاجلة، كما يقول هلالج لج: ﴿َجنَّاِت َعْدٍن ال

تِيًّا﴾ )مريم 61(. 
ْ
َغْيِب إِنَُّه َكَن َوْعُدهُ َمأ

ْ
ِعَباَدهُ بِال

لو مل يكن هناك غيب ملا ظهر ذلك الذي رف�س اأن ين�شاق وراء نزوات نف�شه املظلمة، واختار 
َة 

َ
ل اُموا الصَّ

َ
ق
َ
َغْيِب وَأ

ْ
ِيَن َيَْشْوَن َربَُّهْم بِال

َّ
اأن يزكيها ويهذبها، كما قال اهلل هلالج لج: ﴿إِنََّما ُتْنِذُر ال
َمِصرُي﴾ )فاطر 18(.

ْ
 اهلل ال

َ
 ِلَْفِسِه َوإِل

َّ
إِنََّما َيَتَك

َ
 ف

َّ
َوَمْن تََزك

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



257

لو مل يكن هناك غيب ملا ظهر ذلك الذي ارتبط قلبه باحلق واخلري، فما اأن يبتعد عنه قلياًل اإل 
ُمتَِّقَي َغرْيَ بَِعيٍد ۞ َهَذا َما 

ْ
َنَُّة لِل ْزلَِفِت الْ

ُ
وي�شرع يف العودة اإليه وينيب، كما يقول هلالج لج: ﴿وَأ

ٍب ُمنِيٍب﴾ )ق 31 -33(.
ْ
َغْيِب وََجاَء بَِقل

ْ
وَّاٍب َحِفيٍظ ۞ َمْن َخِشَ الرَّْحََن بِال

َ
 أ

ِّ
تُوَعُدوَن لُِك

حياته  على  ودعوته  ربه  ر�شالة  ين�شر  اأن  اختار  الذي  ذلك  ظهر  ملا  غيب  هناك  يكن  مل  لو 
 واأمواله اخلا�شة دون اأن يكون ذلك اّدعاء اأو مداراة ملن يرهبه يف العالنية، كما يقول اهلل هلالج لج: 

وِيٌّ َعِزيٌز﴾ )احلديد 25(.
َ
َغْيِب إِنَّ اهلل ق

ْ
ُه بِال

َ
َم اهلل َمْن َيْنُصُهُ َوُرُسل

َ
﴿َوِلَْعل



وبرغم اأن اهلل يعرفنا جميًعا ويعلم ما ن�شر وما نعلن، اإل اأن ظهور علمه فينا اأمام النا�س واأمام 
اأنف�شنا هو من اإقامة احلجة التي ارت�شاها اهلل هلالج لج مظهًرا من مظاهر عدله الإلهّي. 

كما ف�ّشر لغزه الإمام )ال�شاطبي( يف كتابه )املوافقات(: »املق�شد ال�شرعي من و�شع ال�شريعة 
اإخراج املكلف عن داعية هواه، حتى يكون عبًدا هلل اختياًرا، كما هو عبد هلل ا�شطراًرا«.

الغيب اإذن ي�شتخرج من الإن�شان اأح�شن ما فيه واأ�شواأ ما فيه، فيظهر من هو فعاًل، وما معدنه 
حًقا، وبطريقة ي�شهد بها الإن�شان على نف�شه، ويعلم من ذاته اأنه مل يُظَلم ول يلوم اأحًدا اإل نف�شه! 
َساُن َعَ َنْفِسِه بَِصرَيٌة 

ْ
ن ِ

ْ
َر ۞ بَِل ال خَّ

َ
َم وَأ دَّ

َ
َساُن يَْوَمئٍِذ بَِما ق

ْ
ن ِ

ْ
 ال

ُ
ُمْسَتَقرُّ ۞ يُنَبَّأ

ْ
 َربَِّك يَْوَمئٍِذ ال

َ
﴿إِل

َق َمَعاِذيرَهُ﴾ )القيامة 12 -15(.
ْ
ل
َ
ْو أ

َ
۞ َول
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4
                  مطالب من فاقدي األهلية

اَل 
َ
َذلَِك ق

َ
تِيَنا آيٌَة ك

ْ
ْو تَأ

َ
ُمَنا اهلل أ

ِّ
 يَُكل

َ
ْول

َ
﴿ل

وُبُهْم﴾
ُ
ل
ُ
ْولِِهْم تََشاَبَهْت ق

َ
ْبلِِهْم ِمْثَل ق

َ
ِيَن ِمْن ق

َّ
ال

)سورة البقرة آية 118(

جامعة  يف  طالًبا  كان  ملّا  اأنه  الكبري  الدمناركي  الفيزيائي  العامل  بور(  )نيلز  عن  يحكون 
)كوبنهاجن( ورد يف امتحان الفيزياء ال�شوؤال التايل: كيف حتدد ارتفاع ناطحة �شحاب با�شتخدام 
بحبل طويل وقم  البارومرت  اربط  اإجابة )بور(:  فكانت  ال�شغط اجلوي-  قيا�س  البارومرت -جهاز 

بتدليته من اأعلى الناطحة حتى ي�شل اإىل الأر�س الأر�س ثم ق�س طول اخليط.
ر�شب يف الختبار طبًعا باإجابته امل�شتفّزة، فتظلم باأن اإجابته �شحيحة، مبنطق: اثبت يل اإذن اأنه 
ل ميكنك قيا�س طول الناطحة بهذه الطريقة! مت تعيني خبري للحكم يف امل�شاألة، فقال اأن اإجابة الطالب 
�شحيحة لكنها ل تدل على معرفته مبادة الفيزياء، واأو�شى ب�شرورة اإعادة اختباره �شفهًيا، ثم طرح 

عليه اخلبري ال�شوؤال نف�شه م�شافهًة.
فكر )بور( قلياًل ثم قال: هناك عدة طرق اأخرى لقيا�س ارتفاع الناطحة غري التي ذكرتها، مثاًل 
الأر�س  اإىل  ي�شل  ي�شتغرقه حتى  الذي  الوقت  وتقي�س  الناطحة  اأعلى  من  البارومرت  اإلقاء  ميكنك 
وبالتايل ميكن معرفة ارتفاع الناطحة، واإذا كانت ال�شم�س م�شرقة ميكنك قيا�س طول ظل البارومرت 
وطول ظل الناطحة فنعرف طول الناطحة من قانون التنا�شب بني الطولني وبني الظلني، اأما اإذا اأردنا 
الأر�س  �شطح  على  اجلوي  ال�شغط  بني  الفرق  بوا�شطة  الناطحة  ارتفاع  ف�شنح�شب  الأمور  تعقيد 

واأعلى الناطحة با�شتخدام البارومرت!
اإن )بور( هنا يو�شح لنا مدى �شذاجة مدّر�شه الذي اأ�شّر على اأن طريقته هي الطريقة الوحيدة! 

ويو�شح لنا قاعدة )باريتون( حني قال اأن اأ�ش�س الغباء الثالثة: العناد والغرور والت�شبث بالراأي!
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لالإميان  بع�شهم  ارت�شاها  التي  )الوحيدة(  الكيفية  اإىل  بالنظر  باريتون  قاله  ما  نفهم  اأن  ميكننا 
الطريقة  يتبع هذه  اأن  بدون  لأحد  يوؤمنوا  اأن  ال�شفه  من  �شيكون  اإليهم  بالن�شبة   ،▐ باهلل 
َك َجنٌَّة 

َ
ْو تَُكوَن ل

َ
ْرِض يَنُْبوًع ۞ أ

َ ْ
َا ِمَن ال

َ
َك َحتَّ َتْفُجَر ل

َ
ْن نُْؤِمَن ل

َ
وا ل

ُ
ال

َ
العبقرية! انظر اإليها: ﴿َوق

ْو 
َ
ْيَنا كَِسًفا أ

َ
َما زََعْمَت َعل

َ
َماَء ك ْو تُْسِقَط السَّ

َ
َها َتْفِجريًا ۞ أ

َ
ل

َ
ْنَهاَر ِخل

َ ْ
َر ال ِيٍل َوِعَنٍب َفُتَفجِّ

َ
ِمْن ن

ْن نُْؤِمَن لُِرقِيَِّك 
َ
َماءِ َول  ِف السَّ

َ
ْو تَْرق

َ
َك َبْيٌت ِمْن زُْخُرٍف أ

َ
ْو يَُكوَن ل

َ
 ۞ أ

ً
بِيل

َ
ئَِكِة ق

َ
َمل

ْ
ِتَ بِاهلل َوال

ْ
تَأ

ْو َجاَء َمَعُه 
َ
أ ْسِوَرٌة ِمْن َذَهٍب 

َ
أ ْيِه 

َ
ِقَ َعل

ْ
ل
ُ
أ  

َ
ْول

َ
ل
َ
ْيَنا كَِتابًا َنْقَرُؤهُ﴾ )اإلرساء 90 -93(. ﴿ف

َ
َل َعل َحتَّ ُتَنِّ

 
َ

ْول
َ
ْسَواِق ل

َ ْ
َعاَم َويَْمِش ِف ال ُل الطَّ

ُ
ك

ْ
وا َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَأ

ُ
ال

َ
ئَِكُة ُمْقَتِنَِي﴾ )الزخرف 53(. ﴿َوق

َ
َمل

ْ
ال

الُِموَن  اَل الظَّ
َ
ُل ِمْنَها َوق

ُ
ك

ْ
ُ َجنٌَّة يَأ

َ
ْو تَُكوُن ل

َ
ْنٌ أ

َ
ِْه ك َق إِلَ

ْ
ْو يُل

َ
وَن َمَعُه نَِذيًرا ۞ أ

ُ
ٌك َفَيك

َ
ِْه َمل نِْزَل إِلَ

ُ
أ

 َمْسُحوًرا﴾ )الفرقان 7 -8(!!
ً

 رَُجل
َّ

إِْن تَتَّبُِعوَن إِل

هناك مثال )باريتوين( اآخر، وهو ما فعله امللحد العربي )ب�شام بغدادي( يف اأحد حماوراته 
حني ذكر اأنه قد قتل بعو�شة ثم قال خماطًبا اهلل: لو كنَت موجوًدا فقم باإحياء هذه البعو�شة! ثم ملا 

وجد اأن البعو�شة مل يتم اإحياوؤها قال يف ذكاء: اآها! اإذن اهلل غري موجود! 
اأ�شفق بالفعل على البعو�شة امل�شكينة التي ماتت كي يتمكن ب�شام من اإثبات اأنه قادر على قول 

اأ�شياء ذكية هو الآخر كما يفعل الغربيون.
يتكرر يف القراآن ذكر هذا املطلب من الذين ل يوؤمنون باهلل: اإنزال اآية خم�ش�شة لهم، واهلل 
اهلل  يقول  كما  لة،  املف�شّ ال�شرعّية  واآياته  املحكمة  الكونّية  باآياته  اأغرقنا  قد  الواقع  ▐ يف 
ُمبٌِي  نَِذيٌر  نَا 

َ
أ َوإِنََّما  اهلل  ِعْنَد  يَاُت 

ْ
ال إِنََّما  ْل 

ُ
ق َربِِّه  ِمْن  آيَاٌت  ْيِه 

َ
َعل نِْزَل 

ُ
أ  

َ
ْول

َ
ل وا 

ُ
ال

َ
هلالج لج: ﴿َوق

َرى لَِقْوٍم يُْؤِمُنوَن﴾ 
ْ
رَْحًَة َوِذك

َ
ْيِهْم إِنَّ ِف َذلَِك ل

َ
ِكَتاَب ُيْتَل َعل

ْ
ْيَك ال

َ
َا َعل

ْ
نَْزل

َ
أ نَّا 

َ
ْم يَْكِفِهْم أ

َ
َول

َ
۞ أ

ْم يَْكِف بَِربَِّك 
َ
َول

َ
َقُّ أ نَُّه الْ

َ
ُهْم أ

َ
َ ل ْنُفِسِهْم َحتَّ يَتََبيَّ

َ
اِق َوِف أ

َ
ف

ْ
)العنكبوت 50 -51(. ﴿َسُنِيِهْم آيَاتَِنا ِف ال

ٍء َشِهيٌد﴾ )فصلت 53(. نَُّه َعَ ُكِّ َشْ
َ
أ

اأن  اأنف�شهم، مثاًل هم يريدون  اإن الآيات التي طلبوها كانت على نوعّية معّينة حمببة اإىل  بل 
وِتَ ُرُسُل اهلل﴾ )األنعام 124(. يريدون اأن ينزل عليهم 

ُ
 ِمْثَل َما أ

َ
ْن نُْؤِمَن َحتَّ نُْؤت

َ
ي�شريوا اأنبياء! ﴿ل

ْن 
َ
أ ِكَتاِب 

ْ
ْهُل ال

َ
أ َك 

ُ
ل
َ
ا من اأجلهم من ال�شماء اأو اأن يروا اهلل جهرة! ﴿يَْسأ كتاب مكتوب خ�شي�شً

﴾ )النساء 153(. رِنَا اهلل َجْهَرةً
َ
وا أ

ُ
َبَ ِمْن َذلَِك َفَقال

ْ
ك

َ
وا ُموَس أ

ُ
ل
َ
َماءِ َفَقْد َسأ ْيِهْم كَِتابًا ِمَن السَّ

َ
َل َعل ُتَنِّ

اأعلى  اأنف�شهم  يف  وقدرهم  هذا!  من  بكثري  �شاأنًا  اأقل  اأنهم  هوؤلء  لها  يفطن  مل  التي  احلقيقة 
ْيَنا 

َ
نِْزَل َعل

ُ
 أ

َ
ْول

َ
 يَرُْجوَن لَِقاَءنَا ل

َ
ِيَن ل

َّ
اَل ال

َ
بكثري من قدرهم احلقيقي. كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َوق

برِيًا﴾ )الفرقان 21(!
َ
ْنُفِسِهْم وََعَتْوا ُعُتوًّا ك

َ
وا ِف أ َبُ

ْ
َقِد اْسَتك

َ
ْو نََرى َربََّنا ل

َ
ئَِكُة أ

َ
َمل

ْ
ال

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



260

تتوقع  هل  احلجج؟  من  �شَتفُرغ جعبتهم  هل  لهم؟   ▐ اهلل  ا�شتجاب  لو  ماذا  ولكن 
اإ�شقاط  اأو  اأو الإتيان مبالئكة  اإنزال كتاب من ال�شماء  اأنهم �شي�شّلمون بهذه الب�شاطة؟ وملاذا يكون 
اأمطار الذهب عليهم دلياًل اأقوى من دليل اخللق والإيجاد نف�شه؟ اأ�شيعجزون وقتها عن اأن ياأتوا بـ 

)فر�شّيات( علمّية وفل�شفّية لتف�شري تلك الآيات اجلديدة؟!
يخربنا القراآن اأن ما نفكر فيه �شحيح متاًما، واأن ما افرت�شنا ب�شاأنهم هو عني ما �شيفعلون، كما 
ِيَن َكَفُروا إِْن َهَذا 

َّ
َقاَل ال

َ
يِْديِهْم ل

َ
َمُسوهُ بِأ

َ
ل
َ
ْيَك كَِتابًا ِف قِْرَطاٍس ف

َ
َا َعل

ْ
ل ْو نَزَّ

َ
يقول اهلل هلالج لج: ﴿َول

 ِسْحٌر ُمبٌِي﴾ )األنعام 7(. تف�شري ال�شحر جاهز دائًما ويف كل الأحيان. مثل تف�شري اجلنون والهذيان 
َّ

إِل
ْو َفَتْحَنا 

َ
ا دائًما على اأمت ال�شتعداد لتقدمي نف�شه يف حالة جاءت الآية املطلوبة: ﴿َول والهالو�س اأي�شً

ْوٌم َمْسُحوُروَن﴾ 
َ
ُْن ق بَْصاُرنَا بَْل نَ

َ
َرْت أ

ِّ
وا إِنََّما ُسك

ُ
َقال

َ
وا فِيِه َيْعرُُجوَن ۞ ل

ُّ
َماءِ َفَظل ْيِهْم بَابًا ِمَن السَّ

َ
َعل

)احلجر 14 -15(.

رمبا يكون اأ�شدق هوؤلء الكفار مع اأنف�شهم هم اآل فرعون الذين قالوها �شراحًة وب�شكل قاطع 
بُِمْؤِمنَِي﴾  َك 

َ
ل ُْن  َفَما نَ بَِها  لِتَْسَحَرنَا  آيٍَة  ِمْن  بِِه  تَِنا 

ْ
تَأ َمْهَما  وا 

ُ
ال

َ
﴿َوق حا�شم ل يتلّون ول يرتدد: 

)األعراف 132(.

ولكن اآل فرعون مل ينتهوا يف هذا الع�شر، كما ل بد اأنك تخيلت!
فقد كتب ريت�شارد دوكنز يف كتابه القدمي )�شانع ال�شاعات الأعمى( وكرره يف كتابه الأحدث 
)وهم الإله( اأننا لو افرت�شنا اأن متثال مرمي العذراء قد لّوح لنا لتوه، فهل ميكن اعتبار هذه معجزة 
بالفعل، فهل هذه معجزة  فاأ�شابتني  اأنا قلت: فلت�شبني �شاعقة الآن،  لو  اأو  الدين؟  تثبت �شدق 
اأخرى؟ يقول دوكنز: كال احلادثتني لي�شت معجزات، لأننا لن ن�شتطيع ت�شنيفهما اأنهما م�شتحيالن 

علمًيا قط! فقط هما بعيدا الحتمال للغاية!
لأن  وهذا  لنا!  تلّوح  اأن  املمكن  من  الرخامي  التمثال  يد  فيقول:  ق�شده،  لنا  ي�شرح  واأخذ 
اجلزيئات يف الرخام ال�شلب ت�شتمر بالتدافع با�شتمرار يف اجتاهات ع�شوائية ولكن لأنها ع�شوائية 
فحركتها تلغي بع�شها البع�س. ولكن )تخيل( لو اأخذت هذه اجلزيئات يف التحرك )�شدفة( مع 
يف  اجلزيئات  هذه  تتحرك  ثم  لالأمام،  التمثال  يد  تتحرك  اأن  نظريًا  املمكن  فمن  البع�س،  بع�شها 
)�شدفة( اأخرى يف الجتاه املعاك�س، فحينها �شوف تعود يد التمثال اإىل الو�شع اخللفي. وهكذا 

يلّوح لنا التمثال دون اأن يكون معجزة من اهلل، هو فقط كان احتماًل بعيًدا!
يذكر لنا دوكنز اأن احتمال حدوث هذا يف الواقع م�شتبعد جًدا جًدا لدرجة ل ميكن ح�شابه 
اإح�شائًيا، ويذكر اأنه ا�شتعان ب�شديق فيزيائي ليقوم بح�شاب الحتمالت من اأجله، فوجد اأن عمر 
الكون كله لن يكفي لكتابة الأ�شفار يف رقم عدد املحاولت الالزم حدوثها كي تنجح منها حماولة 

واحدة! وبرغم ذلك يرى دوكنز اأن: Hey، الأمر لي�س م�شتحياًل يا �شديقي!

ب للنشر والتوزيع
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وهكذا، هل لنا اأن نتوقع اأن اأية معجزة تاأتي من اهلل لإقناع هذا الرجل باأمر الإميان لن تكون 
كافية؟ بالطبع، فالأمر كله )�شدفة( و)احتمالت( و)رمبا( واأ�شياء من هذا القبيل!

مثل اأحد امللحدين العرب الذي �شّرح باأنه لو راأى اهلل و�شافحه، ملا دل ذلك على اأنه خالق 
الكون. وواحد اآخر من هوؤلء يقول: »لو خلق �شيًئا اأمامي، فال يوجد دليل اأنه هو الذي خلقني«!
اإذن ما قاله اآل فرعون قدميًا هو ما يقوله كفار زماننا اليوم، كل �شيء له تف�شري علمي، ل يوجد 
ما يخرق قوانني الفيزياء، كل املعجزات والآيات الكونية التي ن�شهدها لها تف�شري ماديٍّ ما، اإن مل 
نعرفه الآن ف�شوف نعرفه غًدا، ل يوجد �شيء ا�شمه اإميان، لأن كل دلئل هذا الذي ي�شمونه اإميان ل 
ميكن اأن تخرق القواعد العلمّية ول ميكن اأن تخرج عن حيز املعقول لنا، ول ميكن اأن نكون بها اأو 
لها موؤمنني. اآل فرعون القدماء، واآل الـ Scientism احُلدثَاء قد ا�شرتكوا يف اأنهم حتى ل يطلبون 
اأن يكون الإميان بال�شهادة ولي�س بالغيب، ول حتى باأن يروا اهلل جهرة كما طلب اأهل الكتاب، بل 

قّرروا وكّرروا باأنه ل يوجد ما ميكن اأن يقنعهم بالإميان!

�شوؤاٌل لهم: 
اإن كان ثّمة اإلٌه هناك، كيف له باأن يخربكم بذلك اإذن؟!

ب للنشر والتوزيع
كت
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آلهة خرافية
)عن �شوؤال الوحدانية(

العلو  كمال  يتعدد،  ل  اآخر  اإلهي  كماٌل  “وهناك   
اإله له كمال  اأكرث من  اأن يكون هناك  والقهر، ل ميكن 
اأنه ل  الكل،  الإله قد عال على  اأن  العلّو والقهر! معنى 
متحقق  الكمال  هذا  يعلوه.  اأن  عن  ف�صاًل  ي�صاويه  اأحد 
يف  حتقق  ولو  وحده،   ▐ اهلل  يف  ولكن  بالفعل 
ا منطقًيا ومتاهة ل تنتهي،  غريه معه لكان هذا تناق�صً
من الأعلى �صاأًنا منهما، لو كان كاًل منهما اأعلى �صاأًنا من 

اجلميع؟!”

ب للنشر والتوزيع
كت
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القانون  اأن مارتن لوثر )موؤ�ش�س الربوت�شتانتية، وهو غري مارتن لوثر كينج رجل  بالرغم من 
الذين  الدين  �شلطة رجال  الن�شرانية من خلل وحّجم  ما يف  بع�س  اأ�شلح  قد  ال�شهري(  الأمريكي 
كانوا قد حتولوا اإىل نوع )رخي�س( من الآلهة: )هات فلو�س واأغفر لك(، بالرغم من ذلك اإل اأن 
مارتن لوثر كان يدافع عن عقيدة غريبة على العقل الب�شري ودخيلة على الفطرة الإن�شانية، وهي 
الثالوث، وكان على ما يبدو يعلم ذلك من نف�شه، لذلك اأطلق كلمته املخجلة: »اإن العقل هو العدو 

الأكرب للدين، واإنه يف �شراع دائم مع كلمة اهلل املُوَحى بها«. 
كتابه  يف  فاقتب�شها  الكلمة،  بهذه  �شعيًدا  كان  ال�شهري  امللحد  دوكنز(  )ريت�شارد  فاإن  بالطبع 
ال�شهري )وهم الإله( وعّلق عليها: »كل من يريد اأن يكون م�شيحًيا فعليه اأن يقلع عيني عقله«. ويف 
احلقيقة اأنا كنت اأمتنى لو اأقول مل�شرت دوكنز الكلمة التي نقولها يف العامية امل�شرية: )بال�س اأنت(! 
يعني من بني جميع العقائد التي يعتقدها النا�س، فالإحلاد اأولهم باأن تقلع عيني عقلك. فهو كما 
اإبراهيم( جمرد انتحار عقلي. ولعبا�س العقاد كلمة مماثلة لكلمة دوكنز متاًما، ولكن  يعرب )عدنان 

عليه هو: »اأنا لكي اأحلد فاإن علّي اأن اأخلع عني عقلي اأوًل«.
وبالعودة ملارتن لوثر، فاإن علينا اأن ن�شاأل: ملاذا يخلق اهلل من البداية �شيًئا يرف�س كلمته املُوحى 
بها؟! لو كان اهلل هو الذي تكلم، وهو الذي خلق العقل، فمن اأين ياأتي التناق�س؟ األي�س من الأقرب 
تامة ولي�س جمرد حترّي يف مناطق ل قبل للعقل  يناق�س العقل فعاًل )مناق�شًة  اإن وجدنا ما  للمنطق 

للدخول فيها( اأن نفرت�س اأن رمبا مل تكن هذه كلمة اهلل املُوَحى بها؟! 
فيك  يحل  القد�س  الروح  فاإن  توؤمن  ملا  ولكن  الإميان،  يرف�س  العقل  باأن  امل�شيحيون  يوؤمن 
اأعتنق  باأن  يقنعوين  اأن  قبل حماولني  من  اأ�شدقاء  ذلك عدة  قال يل  الإميان،  اأمر  تتقبل  فيجعلك 
امل�شيحية، مع وعد باأنه: ل تقلق، كل ما يرف�شه عقلك الآن �شوف تتقبله ما اأن يزور قلَبك الروُح 
القد�س بزيارته املباركة. وهذه يف احلقيقة طريقة اأخرى لقول: دعنا ل نفكر يف الأمر الآن، ول�شوف 

نعتاد مع الوقت ونن�شى كل �شيء.
رمبا كان هذا هو ال�شبب يف اأن ت�شعر بوجود )ُحفرة( عقلية لدى رجال هم من اأكفاأ النا�س 
وله  ماهر،  وجمادل  بارع،  مناظر  الرجل  كريج(.  لني  )وليام  يف  تاأمل  ذلك  على  كمثال  عقوًل! 
العامل  ومبداأ  والأخالق  ال�شر  م�شكلة  عن  بالكالم  يتعلق  فيما  امل�شتقل  وتفكريه  اخلا�شة  فل�شفته 
والربهان الكوزمولوجي على وجود اهلل. ولكن ما اأن يبداأ يف احلديث عن الأقانيم، والثالوث، 
والآب والبن والروح القد�س، والإله الذي فدى نف�شه ومات من اأجلنا ثم قام من بني الأموات، 

حتى ت�شعر اأنك قد وقعت يف )احلفرة( اإياها!

ب للنشر والتوزيع
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على �شبيل املثال يف معر�س كالمه عن التوحيد، فريى )كريج( اأن التوحيد امل�شيحي يتفوق 
على التوحيد الإ�شالمي، يف تف�شري حال اهلل قبل اخللق، فعندهم وقبل خلق الكون كان الرب يعي�س 
يف )جو اأ�شري دافئ( بدًل من )الوح�شة( التي ل بد اأنه كان يعي�س فيها يف الت�شور الإ�شالمي عن 

اهلل الواحد املتنزه عن الأقانيم! 
مبعنى اآخر وح�شب تعليق الأ�شتاذ )�شامي العامري( على ذلك فاإن )كريج( يخ�شى على اهلل 
من ال�شجر وامللل قبل خلق الزمان لو خال الوجود اإل منه، فوجد يف انبثاق نف�شه اإىل ثالوث ما 
ميالأ تفكريه ويق�شي وقت فراغه، باأن يفكر بع�شه يف بع�س، ويغرم بع�شه ببع�س، وبالتايل يق�شي 

على امللل!

ما علْينا من ذلك! تعالوا نتعرف على اإجابة القراآن عن �شوؤال الوحدانية.

ب للنشر والتوزيع
كت
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1
                   االّطراد التاريخي

 “يظهر.اأن.تاريخ.الدين.عبارة.عن.حتلل.اأو.انحراف.

من.�سورة.مبكرة.خال�سة.ونقية.من.التوحيد” 
Primitive Man من مقال يف دورية

يف قبائل )دوجون( الأفريقّية حتتل الن�شاء اله�شترييات من�شب الكاهنات! وتزداد الكاهنة يف 
املكانة الدينية كلما زادت نوباتها الع�شبّية! فهي بالن�شبة لهم على ات�شال مبا�شر مع الآلهة، الآلهة 
التي هي الأجداد الأ�شطوريون طبًعا، كل واحد ياأتي اإىل الأر�س �شبّيا يبلل ثيابه ثم يكرب ليتعلم 
واأ�شطورة  للحكمة  رمًزا  اعتباره  ليتم  ثم ميوت  ثيابه،  ويبلل  فيعود  ي�شيخ  ثم  ثيابه،  يبلل  كيف ل 

للعطاء ويعبدونه. هذا مفهوم بالطبع!
برغم ذلك فاإن قبائل )دوجون( تعتقد بوجود اإله خالق اأعظم وحيد، وي�شمونه )اأّما( واأوؤكد 
لك اأن هذه الت�شمية لي�س لها عالقة بكلمة )اأّما( امل�شرية الريفية التي تعني يف اللغة العربية )اأمي(! 
ويف اعتقادهم فاإن )اأّما( هو اإله متعال على كل الآلهة الأخرى، ويقيمون له يف كل بيت حمرابًا 

طينيًّا خمروطيًّا، ويتم ذكر ا�شمه قبل ذكر اأ�شماء الأجداد الأ�شطوريني اإياهم.
ا�شمه  الكون  خالق  الأعظم  الإله  اأن  يعتقدون  هم  خمتلفة،  فالق�شة  الكامريون  غرب  يف 
)نيامبي( يعي�س اأعلى القمر، ول اأحد ي�شتطيع اأن ي�شل اإىل مكانه، ولكن لأنه اإله عظيم قادر على 
كل �شيء مكتف بنف�شه ل يحتاج اإىل اأحد، فهم ل يعبدونه! بل يعبدون الآلهة الأخرى غري العظيمة 

التي حتتاجهم!
واأما قبائل اأعايل النيل فتعتقد بوجود اإله �شماوي كبري، هذا الإله لي�شت له �شورة مادية ول 
�شكل، خلق اخلري وال�شر على �شواء، ودعواتهم موجهة اإىل الآلهة ال�شغرى، ولكن يف حالة كان 

املو�شوع )كبرًيا( على هذه الآلهة ال�شغرى يلجوؤون له مبا�شرة! 

ب للنشر والتوزيع
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با�شم  )اأ�شانتي(  يف  يُعَرف  بينما  )فارو(.  با�شم  الأعظم  الإله  يُعرف  )البامبارا(  قبائل  وعند 
با�شم  )الإيبو(  وعند  )اأولورن(.  با�شم  )اليوروبا(  ويف  )ماوو(.  با�شم  )اإيفا(  ويف  )نانا(. 
با�شم  )ال�شوازي(  ويلقبه  )مولوجنو(.  ا�شمه  عندهم  الأعظم  فالإله  )كينيا(  عند  واأما  )�شوكو(. 

)الرئي�س الأكرب(.
العامل  �شعوب  اأ�شد  هي  التي  ال�شعوب  -تلك  تقريًبا  اأفريقيا  قلب  �شعوب  جميع  وهكذا.. 
بدائّية وتخّلًفا على الإطالق- تعتقد بوجود اإله متعال خالق للكون، وهناك و�شطاء بني الب�شر وبينه 
هي ما ي�شمونه بالآلهة ال�شغرى. يختلفون بعد ذلك يف مدى قدرة هذا الإله الأعظم على ت�شريف 

اأمور الكون، اإل اأنهم يتفقون على اأنه قد بداأ اخللق منفرًدا!


الن�شرانّية  فحتى  اأحد،  منه  ي�شلم  يكاد  ل  )الرب(  وحدانّية  على  التاريخي  الّطراد  هذا 
ثالث  له  اأن  �شحيح  واحد،  الرب  بل  الأرباب  بتعدد  تقول  ل  اأنها  الّدعاء  دائمة  )امل�شيحية( 

)�شخ�شّيات( يف ذوات متبانية لكنهم يرف�شون اأن يالحظوا هذا التناق�س على اأية حال.
هذا العتقاد يطال حتى الوثنيني، الذين يعبدون الأ�شنام ب�شكل �شريح وبطريقة تثري العجب 
اأن يكون قد  له  يُفرَت�س  القرن احلادي والع�شرين  اأن  تعتقد  اإنك  اإذ  الآن،  ينقر�شوا حتى  اأنهم مل 
ارتقى بالإن�شان اإىل احلد الذي مينعه من اأن يعّفر وجهه اأمام متثال جب�شي غري حمكم ال�شنع لرجل 

مفرط ال�شمنة وعلى الأرجح كان يعاين من مر�س البول ال�شكري.
فالوثنّيون يعتقدون اأن هذه الآلهة اإمنا هي و�شيلة تقّربهم اإىل اخلالق احلقيقي، و�شواء كانوا من 
نوعّية كفار مكة الذين �شنعوا متاثيل على هيئة اأنا�س �شاحلني كانوا يلّتون لهم العجني، اأو كانوا من 
نوعّية كفار اأفريقيا البدائّية الذين ينحتون الأ�شجار على �شكل طوطمهم اخلا�س على هيئة ثعبان اأو 

ن�شر يربط اجتماعًيا بني قبائلهم ويتو�شط لهم عند الإله.


بح�شب كتاب )منو الدين( لـ جوزيف مكيب ال�شادر يف 1918، فاإن راأي ال�شري )مونري مونري 
ويليامز( بروفي�شور اللغات ال�شن�شكريتية يف جامعة اأك�شفورد وجماعة من الباحثني، اأن: »التوحيد 
متقدم على كل �شور ال�شرك التي ظهرت لحًقا، فالديانة الهندية مثاًل بداأت بح�شب ن�شو�س يف 

)الفيدا�س( بالتوحيد ثم حتللت اإىل �شور متعددة لل�شرك«.
 Primitive )وجاء يف مقال بعنوان )اأ�شل الدين وتاريخه املبكر( يف دورية )الإن�شان البدائي
Man ال�شادرة عام 1929 عن معهد )جورج وا�شنطن( لدرا�شات الأعراق الب�شرية، اأن: »يظهر 

اأن تاريخ الدين عبارة عن حتلل اأو انحراف من �شورة مبكرة خال�شة ونقية من التوحيد«.

ب للنشر والتوزيع
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هذا الّطراد التاريخي بوحدة اخلالق لرمبا هو من بقايا دين الفطرة ودين الأنبياء الذين اأر�شلوا 
يف كافة بقاع الأر�س يبّلغون ر�شالة الإله الذي ا�شتوى على العر�س، تلك الر�شالة التي تقول لكل 
رِي﴾ )طه 14(.

ْ
َة ِلِك

َ
ل قِِم الصَّ

َ
اْعُبْدِن وَأ

َ
نَا ف

َ
 أ

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
نَا اهلل ل

َ
كائن ب�شري على وجه الأر�س: ﴿إِنَِّن أ

الّطراد  هذا  �شنعت  التي  املوّحدة  الر�شالة  هذه  عن  متحدًثا   ▐ اهلل  يقول  لذلك 
آلَِهًة  الرَّْحَِن  ُدوِن  ِمْن  َنا 

ْ
َجَعل

َ
أ ُرُسلَِنا  ِمْن  ْبلَِك 

َ
ق ِمْن  َنا 

ْ
ْرَسل

َ
أ َمْن   

ْ
ل

َ
﴿َواْسأ الب�شري:  التاريخي 

ُيْعَبُدوَن﴾ )الزخرف 45(!

ب للنشر والتوزيع
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2
                  نمط الخليقة الواحد

ُكْم ُثمَّ يُِميُتُكْم ُثمَّ ُيْيِيُكْم 
َ
َقُكْم ُثمَّ َرَزق

َ
ِي َخل

َّ
﴿اهلل ال

ٍء﴾ َكئُِكْم َمْن َيْفَعُل ِمْن َذلُِكْم ِمْن َشْ َهْل ِمْن ُشَ

 سورة الروم آية 40

املكان الذي ذهبت اإليه لإ�شالح مكابح ال�شيارة كان منطقة وا�شعة مليئة باأنا�س اأبناء اأ�شياء ما! 
بل هو مرتاح  باملنا�شبة  �شتائم  لي�شت  )�شعيد فرامل( و)حم�شن خراطة( و)عادل �شكمان(! هذه 
متاًما بتعريف نف�شه لك باأنه �شعيد فرامل. كانت اأق�شى معرفتي بالفرامل وقتها هو )التيل(، ولكني 
ا يف )الطنبورة(، ل ميكنك اأن تثق يف �شيء ا�شمه طنبورة على كل  اكت�شفت اأن هناك م�شكلة اأي�شً

حال، بالتاأكيد �شيكون �شيًئا وغًدا يعطل طوال الوقت!
هناك �شيء اآخر ل بد اأن ي�شتبدله �شعيد ولكن ل يوجد مثيل له لختالف نوع ال�شيارة عن 
اأنواع ال�شيارات املف�شلة لدى معظم ال�شعب امل�شري فكان عليه اأن ياأخذه اإىل املخرطة حتى يجري 
بع�س التعديالت عليه كي ين�شجم روحًيا مع طنبورتي العجوز. كل م�شنع من م�شانع ال�شيارات 
اأن ي�شع اللم�شة اخلا�شة به على كل قطعة من ال�شيارة ليجعلها متفردة عن باقي  املختلفة قد قرر 
الأ�شماء  ذوات  الأ�شياء  من  وغريها   Safety Valve والـ  العجالت  �شواميل  ال�شيارات،  اأنواع 

ال�شريرة التي مي�شكها عامل امليكانيكا يف احرتافية لي�شارحك بحقيقة اأنها )م�س بتاعتها( !
م�شكلة التوافق امل�شنعي هذه جتدها ب�شكل اأكرب يف هواتفنا وحوا�شيبنا الذكّية، وبعد امل�شكلة 
يف  نف�شك  وجدت  مرة  كم  الدرجة!  هذه  اإىل  ذكية  لي�شت  باأنها  الإدراك  يف  تبداأ  اأربعني  رقم 
م�شكلة لأنك ل جتد Socket �شاحن متوافق مع هاتفك؟؟ اأحتدث طبًعا عن ع�شر )ال�شاحن التخني 
وال�شاحن الرفّيع( قبل �شواحن الـ USB املمتازة. هذا غري كارت ال�شا�شة اخلا�س بك الذي مل يعد 
لـتحميل  ال�شركة  اإىل موقع  يتعرف عليه، تدخل  للويندوز جعله ل  �شريع   Update ب�شبب  يعمل 
مثلك يف جميع  اأنا�س  ميلكها  ال�شا�شة  ملئات كروت  التعريفات  مئات  قبلها و�شط  وتتوه  التعريف 

اأنحاء العامل يف حرية من اأمرهم.

ب للنشر والتوزيع
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ميكنك اأن تفطن اأننا ل جند هذه امل�شكلة يف خملوقات اهلل ▐ من حولنا، وبالأخ�س 
يف اأج�شامنا نحن! اإننا جميًعا مت�شابهون، بل ومتماثلون يف جوانب كثرية. لول هذا الت�شابه لكانت 
ل  احلياة اأ�شعب كثرًيا مما تعودَت عليها. ميكنني اأن اأوؤكد لك اأن طبيب العيون لن ي�شتطيع اأن يف�شّ
اجلّراح  واأن  اإن�شان.  كل  كرة عني  داخل  �شلوًكا خمتلًفا  ي�شلك  ال�شوء  �شعاع  كان  لو  نظارة  اأي 
لن يجروؤ على �شق اجللد ل�شتئ�شال اأية مرارة لو مل يكن يعلم اأننا جميعا منلكها يف نف�س املكان 
بال�شبط منذ اأن تعّرفنا على علم الت�شريح. ميكنك اأن تتيقن من اأن طبيب الأطفال لن يجروؤ على 
و�شف الدواء لطفلك ال�شغري لو مل يكن واثًقا من الكيفية التي �شوف تتفاعل بها هذه الكيماوّيات 
مع ج�شده النحيل. ميكنك اأن تتاأكد اأنه ل يوجد اأي طبيب نف�شي قد يفهم م�شاعرك املعقدة املتداخلة 

جتاه )�ُشها( اإل لكونك اأنت نف�شك عدة �شفحات حمفوظة يف كتب علم النف�س!
ل ميكن لكل هوؤلء الأطباء اأن يقوموا بعملهم لو كان كل ج�شد اإن�شاين يختلف عن الآخر، 
النف�شّية  كانت  لو  الإن�شانية،  الذوات  من  غريها  عن  متفرًدا  �شلوًكا  ت�شلك  اأع�شائه  وفي�شيولوجيا 
الإن�شانية خمتلفة ملا ا�شتطاع الب�شر اأن يفهموا بع�شهم البع�س ول اأن ياألفوا بع�شهم البع�س اإىل هذا 
َقُكْم 

َ
احلد. اإننا مت�شابهون جًدا لأننا يف احلقيقة م�شدرنا نف�س واحدة. كما يقول هلالج لج: ﴿َخل

ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة ُثمَّ َجَعَل ِمْنَها َزوَْجَها﴾ )الزمر 6(.
الت�شابه يكون اأكرب من ذلك حني تفكر يف املزيد من املخلوقات! فالـ DNA اخلا�س بك يت�شابه 
املوز!  مع  و%50  الفاكهة،  ذبابة  مع  و%60  الذرة،  مع  و%67  النيماتود،  ديدان  مع   %75 بن�شبة 
اأكرث من مليون نوع خمتلف،  اأن مملكتي احليوان والنبات حتتوي كل واحدة منهما على  وبرغم 
ع�شّياتها.  وظائف  ونف�س  احلية  اخللية  حتكم  التي  العامة  القواعد  نف�س  يف  جميًعا  ت�شرتك  اأنها  اإل 
ال�شلوك  ذات  هو  اخلريفي  معطفك  الكربون يف  ذرة  لإلكرتونات  العجيب  الدوراين  وال�شلوك 
العجيب لذرات م�شابهة تكّون جميع خاليا ج�شدك القابع اأ�شفل هذا املعطف، وهو باملنا�شبة �شلوك 

دوراين م�شابه جًدا لدورانات الأفالك البعيدة التي تلمع يف �شماء ليل اأبريل!
ا  الختالف الكبري الذي يف�شلنا عن باقي املخلوقات من حولنا اإمنا هو مرتادف مع ت�شابه اأي�شً
�شماوات-  �شبع  فوق  من  املكّرمني  الإلهية  التكاليف  حاملي  الأذكياء  الب�شر  نحن   - يربطنا  كبري 
ا يف منط والرزق  بباقي خلق اهلل ▐ من حولنا لي�س فقط من ناحية منط اخللق، ولكن اأي�شً
َمٌم 

ُ
أ  

َّ
إِل ِبََناَحْيِه  يَِطرُي  َطائٍِر   

َ
َول ْرِض 

َ ْ
ال ِف  َدابٍَّة  ِمْن  ﴿َوَما  هلالج لج:  اهلل  يقول  كما  والقّيومية! 

ُكْم﴾ )األنعام 38(.
ُ
ْمَثال

َ
أ

الأمر ب�شيط، وحل اللغز �شهل، اإمنا اخلالق واحد اإذن! و�شنائعه بديعة ومتفردة ب�شكل مذهل، 
يوؤكد  وتفّردها  وجوده،  لنا  يوؤكد  ال�شنائع  هذه  وجود  عجيب.  ب�شكل  مت�شابهة  ا  اأي�شً كونها  مع 
 

َ
ٍء ل اإبداعه، وت�شابهها يوؤكد وحدانيته! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َذلُِكُم اهلل َربُُّكْم َخالُِق ُكِّ َشْ

وَن﴾ )غافر 62(. 
ُ
ك

َ
 تُْؤف

َّ
ن

َ
أ
َ
 ُهَو ف

َّ
َ إِل

َ
إِل
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هذا النمط املوّحد يف اخللق اإمنا يدل على وحدة الذات الإلهية التي قامت بخلق كل هذا، ل 
وا هلل 

ُ
ْم َجَعل

َ
جند يف هذه املخلوقات منًطا �شاًذا خمتلًفا يدلنا على اإله اآخر! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿أ

اُر﴾ )الرعد 16(.  َقهَّ
ْ
َواِحُد ال

ْ
ٍء َوُهَو ال ِل اهلل َخالُِق ُكِّ َشْ

ُ
ْيِهْم ق

َ
ُق َعل

ْ
َل تََشابََه الْ

َ
ِقِه ف

ْ
َخل

َ
ُقوا ك

َ
َكَء َخل ُشَ

لقد عرفنا اهلل ▐ من اأفعاله وخلقه واآثاره، فهذا هو خلقه املت�شابه، فاأين املخلوقات 
ُروِن 

َ
أ
َ
ُق اهلل ف

ْ
املختلفة التي حتمل منًطا خمتلًفا لإله اآخر نعرفه بها؟! كما يقول هلالج لج: ﴿َهَذا َخل

ٍل ُمبٍِي﴾ )لقامن 11(.
َ

الُِموَن ِف َضل ِيَن ِمْن ُدونِِه بَِل الظَّ
َّ

َق ال
َ
َماَذا َخل

بل هذه الآلهة لي�شت فقط مل تخلق �شيًئا، بل هي داخلة يف خلق اهلل، اإذ اإنه البديع الذي مل 
يُبِدع اأحٌد غريه �شيًئا واخلالق الذي ل توجد خملوقات من �شنع �شواه، اأي اأن اهلل هو الذي خلقها 
 ﴾ َقُهنَّ

َ
َخل ِي 

َّ
َواْسُجُدوا هلل ال َقَمِر 

ْ
لِل  

َ
ْمِس َول لِلشَّ تَْسُجُدوا   

َ
اأن: ﴿ل القراآن  اأ�شاًل. لذلك يخربنا 

ُقوَن﴾ )األعراف 191(؟!
َ
ُق َشيًْئا َوُهْم ُيْل

ُ
 َيْل

َ
وَن َما ل

ُ
يُْشِك

َ
)فصلت 37(. ويتساءل القرآن: ﴿أ

اإذن يف النهاية يبقى اأي )معبود( �شوى اهلل، اأو مع اهلل، اأو كو�شيلة اإىل اهلل، معبوًدا باطاًل لأنه 
مل يخلق �شيًئا ي�شتحق اأن يُعبد عليه، ومل يفعل �شيًئا نعرف وجوده منه! 

فا�شمح يل اأن اأ�شاألك عن كل اإله من هذه الآلهة اخلرافّية: كيف لك اأن تعرف اأنها موجودة؟!

ب للنشر والتوزيع
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3
                  الكمال ال يتعدد

 “في�ستجيب.لك.وحده،.وت�سركهم.معه؟!

اأََر�سيَته.يف.ال�سكر؟.اأم.تخاف.اأن.يغلب.عليك؟” 
من حوار النبي ☺ مع ُحصني اخلزاعي

ُرِوَي عن النبي ☺ اأنه قد جمعه حوار مع جمموعة من الن�شارى اأتوا يجادلونه يف عي�شى 
بن مرمي ♠. 

بلى،  قالوا:  اأباه؟  ي�شبه  اإل وهو  اأنه ل يكون هناك ولد  تعلمون  األ�شتم   :☺ النبي  لهم  قال 
األ�شتم  قال:  بلى.  قالوا:  الفناء؟  ياأتي عليه  اأن ربنا حٌي ل ميوت، واأن عي�شى  تعلمون  األ�شتم  قال: 
تعلمون اأن ربنا قائم على كل �شيء يكلوؤه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى، قال: فهل ميلك عي�شى من 
ذلك �شيًئا؟ قالوا: ل. قال: األ�شتم تعلمون اأن اهلل عز وجل ل يخفى عليه �شيء يف الأر�س ول يف 

ال�شماء؟ قالوا: بلى، قال: فهل يعلم عي�شى من ذلك �شيًئا اإل ما ُعّلم؟ قالوا: ل.
ويف حديث رواه ابن خزمية عن عمران بن ح�شني، اأن حواًرا اآخر جمع النبي ☺ بوالد 

عمران )ح�شني اخلزاعي(. 
قال له النبي ☺: كم تعبد اليوم اإلًها؟ قال: �شبعة، �شتة يف الأر�س، وواحد يف ال�شماء. قال: 
فاإذا اأ�شابك ال�شر من تدعو؟ قال: الذي يف ال�شماء. قال: فاإذا هلك مالك، من تدعو؟ قال: الذي 
يف ال�شماء. قال: في�شتجيب لك وحده، وت�شركهم معه؟ اأََر�شيَته يف ال�شكر؟ اأم تخاف اأن يغلب 

عليك؟ قال: ول واحدة من هاتني.
يف احلقيقة اأن الإله اإن ُوِجد )وهو موجود حتًما( ل بد اأن يكون م�شتغنًيا وبالكلية عن اأن يتخذ 
معه �شريًكا يف هذا امللك، اأو اأن )يتبّنى( اأو )يلد( ولًدا، اأو اأن ينبثق منه اأقنوم اآخر، اأو اأن ينف�شل 
اإىل اثنني اأو ثالثة. ومن باب اأوىل من كل ذلك ي�شتغني متاًما عن اأن يعترب الب�شر -الذين هم خلق 

من خلقه- اأبناءه وذريته!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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 ،▐ هلل  ال�شتغنائي  الكمال  هذا  بدللة  الوحدانّية  �شوؤال  عن  القراآن  يجيبنا  لذلك 
ٍم ُسبَحانَُه 

ْ
ُ بَنَِي َوَبَناٍت بَِغرْيِ ِعل

َ
وا ل

ُ
َقُهْم وََخَرق

َ
ِنَّ وََخل

ْ
َكَء ال وا هلل ُشَ

ُ
فيقول اهلل هلالج لج: ﴿وََجَعل

َق ُكَّ 
َ
ُ َصاِحَبٌة وََخل

َ
ْم تَُكْن ل

َ
ٌ َول

َ
ُ َول

َ
 يَُكوُن ل

َّ
ن

َ
ْرِض أ

َ ْ
َماَواِت َوال ا يَِصُفوَن ۞ بَِديُع السَّ  َعمَّ

َ
َوَتَعال

ٍء َعلِيٌم﴾ )األنعام 100 -101(.  ٍء َوُهَو بُِكلِّ َشْ َشْ

هذا املنطق الذي يق�شي باأنه لو كان الإله يحتاج ل�شبب ما اإىل هذا ال�شريك لكان هذا معناه 
اأنه اإلٌه غري مطلق الغنى، وهو ما ينايف الفكرة العقلية ال�شليمة من اأن خالق كل �شيء، وموجد كل 
�شيء من العدم ل بد واأن يكون مطلق القدرة والغنى وامللك والإرادة، لذلك يقول اهلل هلالج لج: 

ْرِض﴾ )يونس 68(.
َ ْ
َماَواِت َوَما ِف ال ُ َما ِف السَّ

َ
َغِنُّ ل

ْ
ا ُسْبَحانَُه ُهَو ال ً

َ
ََذ اهلل َول وا اتَّ

ُ
ال

َ
﴿ق



تكون  اأن  ل بد  املطلقة  فالإرادة  الإرادة،  ناحية  من  ا  اأي�شً  ▐ اهلل  كمال  يتعدد  ل 
واحدة، اإذ لو اأراد اأحد �شاحبي هذه الإرادة اأن يُنِفَذ اإرادته، لكان هذا معناه اأن هناك �شيًئا �شينفذ 

يف الكون دون اأن تكون باإرادة �شاحبه الآخر. يعني لي�شت مطلقة متاًما!
ْرِض 

َ ْ
َماَواِت َوال ُ َما ِف السَّ

َ
ا ُسْبَحانَُه بَْل ل ً

َ
ََذ اهلل َول وا اتَّ

ُ
ال

َ
لذلك يقول اهلل ▐: ﴿َوق

وُن﴾ )البقرة 116 
ُ
ُ ُكْن َفَيك

َ
إِنََّما َيُقوُل ل

َ
ْمًرا ف

َ
َض أ

َ
ْرِض َوإَِذا ق

َ ْ
َماَواِت َوال انُِتوَن ۞ بَِديُع السَّ

َ
ُ ق

َ
ُكٌّ ل

وُن﴾ )مريم 35(.
ُ
ُ ُكْن َفَيك

َ
إِنََّما َيُقوُل ل

َ
ْمًرا ف

َ
َض أ

َ
ٍ ُسْبَحانَُه إَِذا ق

َ
ْن َيتَِّخَذ ِمْن َول

َ
-117(. ﴿َما َكَن هلل أ

فال ميكن ل�شاحب الإرادة املطلقة اأن يتخذ ولًدا، ل ميكن اأن يقع على �شيء واحد كلمتا )كن( 
خمتلفتان! على اأي �شورة يكون اإذن؟!

على اأن هناك من ميكن اأن يقول اأنه قد يكون هناك اإلهان اأحدهما اأكرب من الآخر، اأعلى اإرادة 
من الآخر، اأمنت من الآخر، كموقع الأب والبن مثاًل. هنا ل ي�شكل تناق�س الإرادتني م�شكلة، اإذ اإن 

اإرادة الكبري منهما هي التي �شت�شري.
يف النهاية معنى ذلك الكالم اأن الإله الأ�شغر �شيت�شرف باحلّيز الذي �شي�شمح به الإله الأكرب! 
اإرادته هي  اأمره ول طوعه، لأن  يقدر على خمالفة  الأكرب! واأنه لن  له  يريده  ما  اإل  يريد  واأنه لن 
النافذة! يف النهاية يبقى لنا اأن نقول: وملاذا ت�شميه اإلًها اإذن؟! هذا كائن م�شكني متاًما على ما يبدو 
ْل َفَمْن َيْملُِك 

ُ
َمِسيُح اْبُن َمْريََم ق

ْ
وا إِنَّ اهلل ُهَو ال

ُ
ال

َ
ِيَن ق

َّ
َقْد َكَفَر ال

َ
يل. كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿ل

ْرِض َجِيًعا﴾ )املائدة 17(!
َ ْ
ُه َوَمْن ِف ال مَّ

ُ
َمِسيَح اْبَن َمْريََم وَأ

ْ
ْن ُيْهلَِك ال

َ
َراَد أ

َ
ِمَن اهلل َشيًْئا إِْن أ

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



274

اأن مينع  ناق�س كهذا ل ميلك  اإله  اإىل  الإن�شان ويتوجه  يتعّلق  اأن  النهاية من اخلطل  فيبقى يف 
ُِذ ِمْن ُدونِِه 

َّ
ت

َ
أ
َ
اإرادة الإله الأكرب يف ذاته اإن اأراد اأن يهلكه، فهل تراه �شيمنع عنك اأنت ذلك؟! ﴿أ

ٍل ُمبٍِي﴾ 
َ

ِف َضل
َ
 إًِذا ل

ِّ
 ُيْنِقُذوِن ۞ إِن

َ
 ُتْغِن َعنِّ َشَفاَعُتُهْم َشيًْئا َول

َ
آلَِهًة إِْن يُرِْدِن الرَّْحَُن بُِضٍّ ل

)يس 23 -24(.



وهناك كماٌل اإلهي اآخر ل يتعدد، كمال العلو والقهر، ل ميكن اأن يكون هناك اأكرث من اإله له 
كمال العلّو والقهر! معنى اأن الإله قد عال على الكل، اأنه ل اأحد ي�شاويه ف�شاًل عن اأن يعلوه.

هذا الكمال متحقق بالفعل ولكن يف اهلل ▐ وحده، ولو حتقق يف غريه معه لكان هذا 
ا منطقًيا ومتاهة ل تنتهي، من الأعلى �شاأنًا منهما، لو كان كاًل منهما اأعلى �شاأنًا من اجلميع؟! تناق�شً

َق 
َ
ٍ بَِما َخل

َ
َهَب ُكُّ إِل َ ٍ إًِذا لَ

َ
ٍ َوَما َكَن َمَعُه ِمْن إِل

َ
ََذ اهلل ِمْن َول لذلك يقول اهلل هلالج لج: ﴿َما اتَّ

ا يَِصُفوَن﴾ )املؤمنون 91(!!  َبْعُضُهْم َعَ َبْعٍض ُسْبَحاَن اهلل َعمَّ
َ

َعل
َ
َول

وهذا هو ال�شبب يف اأن القراآن يربط بني وحدانية اهلل عز وجل وبني قهره. فنجد ذلك التالزم 
اجلميع،  يقهر  اأن  للجميع  لأنه ل ميكن   .▐ )الواحد( و)القهار( هلل  بني �شفتي  املتكرر 

ولأنه من الطبيعي اأن يكون قاهر كل �شيء وكل من عداه هو واحد فقط.
ْل إِنََّما 

ُ
ارِ﴾ )اإبراهيم 48( ﴿ق َقهَّ

ْ
َواِحِد ال

ْ
َماَواُت َوَبَرُزوا هلل ال ْرِض َوالسَّ

َ ْ
ْرُض َغرْيَ ال

َ ْ
ُل ال  ﴿يَْوَم ُتَبدَّ

ُق 
ُ
ا َيْل ْصَطَف ِممَّ

َ
ا ل ً

َ
ْن َيتَِّخَذ َول

َ
َراَد اهلل أ

َ
ْو أ

َ
اُر﴾ )ص 65( ﴿ل َقهَّ

ْ
َواِحُد ال

ْ
 اهلل ال

َّ
ٍ إِل

َ
نَا ُمْنِذٌر َوَما ِمْن إِل

َ
أ

ٌء  ِمْنُهْم َشْ  َيَْف َعَ اهلل 
َ

اُر﴾ )الزمر 4( ﴿يَْوَم ُهْم بَارُِزوَن ل َقهَّ
ْ
ال َواِحُد 

ْ
ال َما يََشاُء ُسْبَحانَُه ُهَو اهلل 

ُق 
ْ
َل تََشابََه الْ

َ
ِقِه ف

ْ
َخل

َ
ُقوا ك

َ
َكَء َخل وا هلل ُشَ

ُ
ْم َجَعل

َ
ارِ﴾ )غافر 16( ﴿أ َقهَّ

ْ
َواِحِد ال

ْ
َْوَم هلل ال ُك الْ

ْ
ُمل

ْ
لَِمِن ال

وَن 
ُ
ق ْرَباٌب ُمَتَفرِّ

َ
أ
َ
ْجِن أ اُر﴾ )الرعد 16( ﴿يَا َصاِحَبِ السِّ َقهَّ

ْ
َواِحُد ال

ْ
ٍء َوُهَو ال ِل اهلل َخالُِق ُكِّ َشْ

ُ
ْيِهْم ق

َ
َعل

اُر﴾ )يوسف 39( َقهَّ
ْ
َواِحُد ال

ْ
ِم اهلل ال

َ
َخرْيٌ أ

والطريقة الوحيدة التي ميكننا فيها اأن نت�شّور عك�س ذلك هي اأن نتخيل اأن هناك �شراًعا دائًما 
غري حم�شوم بني هذه الآلهة املتعددة ملحاولة فر�س ال�شيطرة واإثبات الهيمنة والعلّو، من املمكن 
اأن يكون كل واحد فيهم يظن اأنه الأعلى �شاأنًا ويحاول اإثبات ذلك للبقية ويت�شارعون على امللك. 
ولكن لك اأن تتخيل لو قررت هذه الآلهة املتعددة اأن تت�شارع فيما بينها، كيف �شيكون حال العامل 
والأر�س  ال�شماوات  ملكوت  يف  تنظر  اأن  اإىل  لك  هل  اآمًنا؟  �شاملًا  مكانًا  �شيكون  هل  والوجود؟ 

وتخربين اإن كانت هناك حربًا دائرة هناك اأم ل؟! 
ا  َعْرِش َعمَّ

ْ
ُسْبَحاَن اهلل َربِّ ال

َ
َفَسَدتَا ف

َ
 اهلل ل

َّ
ْو َكَن فِيِهَما آلَِهٌة إِل

َ
لذلك يقول اهلل هلالج لج: ﴿ل

يَِصُفوَن﴾ )األنبياء 22(. ولأنهما مل يف�شدا، ولأن العامل مل يختل نظامه ومل يخرب، فال يوجد اإلٌه يف 
احلقيقة �شوى اهلل ▐.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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بل هذا ملٌك م�شتتّب، وكوٌن قد ا�شتوى على عر�س ملكه اإلٌه واحد، قد عال على الكل، حتى 
ا م�شتحياًل باأن هناك اآلهة اأخرى لكانت هذه الآلهة املزعومة تدور يف عبودّية الإله  لو افرت�شنا فر�شً
ْو َكَن َمَعُه آلَِهٌة 

َ
ْل ل

ُ
الأعظم وتعبده وتتقرب اإليه اإذ اإنه �شيكون �شيدها اإذن، كما يقول هلالج لج: ﴿ق

برِيًا﴾ )اإلرساء 
َ
وًّا ك

ُ
وَن ُعل

ُ
ا َيُقول  َعمَّ

َ
 ۞ ُسْبَحانَُه َوَتَعال

ً
َعْرِش َسبِيل

ْ
 ِذي ال

َ
ْبَتَغْوا إِل

َ
وَن إًِذا ل

ُ
َما َيُقول

َ
ك

!!)43- 42

كما كان يقول الإمام بن تيمية:
ول ظهري له كي ي�شتعني بــــــــــــه                      كما يكون لأرباب الوليــــــــاِت
والفقر يل و�شف ذاٍت لزم اأبًدا                      كما الغنى اأبًدا و�شف لـه ذاِت

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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4
                  هللا أم الماعون؟

 “اأق�سم.لك،.لو.نبت.للمنافقني.اأذناب،
ا.مي�سون.عليها!”  ما.وجد.املوؤمنون.اأر�سً
مالك.بن.اأن�س

يف املطاعم الكبرية ل ينبغي لك اأبًدا اأن تن�شى ثالث ن�شائح. اأوًل ل ت�شدق ال�شور املوجودة 
على الـ Menu فما تراه اأمامك هي دجاجة كبرية �شهية واأو�شم منك �شخ�شًيا، بينما ما �شي�شل اإليك 
هي نف�س الدجاجة ولكن بعد اأن جتور عليها الدنيا والأزمان واأ�شابع عم اأ�شرف. ثانًيا ل تثق يف 
املادة اللزجة بجانب حو�س احلمام، من ف�شلك ل تفرت�س اأنها �شابون ملجرد اأنها لزجة، عليك اأن 
ا، ون�شفها اأرخ�س من ال�شابون يف  تتذكر اأن كمية ل باأ�س بها من املواد الكيماوية هي لزجة اأي�شً
نظر اإدارة املطعم باملنا�شبة. ثالًثا ل تفتح زجاجة املياه ول علبة املناديل على الطاولة، قد تظن اأنك 
طاملا �شتدفع مائتي جنيه يف الفاتورة، �شي�شاحمك �شاحب املطعم املليونري على هذا، لكنك خمطئ 

للغاية يا رفيق.
البخل، ولكن يف  بب�شاطة يف  البع�س ل ميكن تلخي�شها  الب�شر جتاه بع�شهم  م�شاعر كثري من 
ع�شق البخل! عليك اأن تك�شب من كل �شيء، عليك اأن تاأخذ املزيد، ل ترتك للنا�س �شيًئا. هذه هي 
قواعد احلياة الب�شيطة التي نتوارثها منذ القدم عن اأجدادنا الأولني. ويف القرون القادمة �شتتغري 
باقية حمفوظة ل  )النذلة(  القواعد  اأمثال هذه  �شتبقى  لكن  والقيم  والتقاليد  العادات  الكثري من 

مُتَ�س. 
غري اأننا ل نبخل على النا�س بكل �شيء، هناك الكثري من الأ�شياء التي نراها جمانية فنبذلها بال 
عناء. ل اأحد يبخل باإعجابات الفي�شبوك، اأو بكلمات املوا�شاة، اأو بنظرات ال�شفقة. رمبا ي�شلح هذا 

يف احلقيقة كمقيا�س ملدى قيمة الأمور لدينا، فالأ�شياء التي ل نرى لها كبري اأهمية نعطيها ب�شخاء.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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َماُعوَن﴾ )املاعون 6 -7(. يتبني لك اأن 
ْ
ِيَن ُهْم يَُراُءوَن ۞ َويَْمَنُعوَن ال

َّ
مثاًل يف قول اهلل تعاىل: ﴿ال

هناك من �شيهب اأجر ال�شالة نف�شها لعيون جاره، فيجّمل �شالته لأجله حني يراه يف امل�شجد يوم 
اجلمعة. وبرغم ذلك فحني يطلب منه نف�س اجلار )ماعونًا( كاإناء الطهي لي�شتعمله ثم يعيده، فاإنه 
�شيبخل عليه به! هو قد اأعطى حق اهلل ▐ عليه هدية جمانية لنف�س ال�شخ�س الذي يبخل 

عليه بـ )حلة التيفال(! 
فما هو يا ترى قدر اهلل عنده؟!

ُمَنافِِقَي 
ْ
لهذا ال�شبب ي�شتغني اهلل متاًما عن عبادة املرائي، كما يقول اهلل ▐: ﴿إِنَّ ال

 يَُراُءوَن الَّاَس﴾ )النساء 142(. يظنون 
َ

َسال
ُ
اُموا ك

َ
ةِ ق

َ
ل  الصَّ

َ
اُموا إِل

َ
ُيَاِدُعوَن اهلل َوُهَو َخاِدُعُهْم َوإَِذا ق

اأنهم قد خدعوا اهلل بذلك، بل احلقيقة اهلل هو خادعهم اإذ يجعل هذه الأعمال كالهباء املنثور، كاأنها 
مل تكن! ولهذا جاء يف احلديث الذي رواه الإمام م�شلم عن اأبي هريرة عن النبي ☺ عن رب 
العزة هلالج لج اأنه قال: »اأنا اأغنى ال�شركاء عن ال�شرك، من عمل عماًل اأ�شرك فيه معي غريي تركته 

و�شركه«! 
كان م�شلم بن ي�شار يقول: »اإياكم والرياء، فاإنه �شاعة جهل العامل، وبها يبتغي ال�شيطان زلته«. 
وقال مطّرف بن عبد اهلل: »اإن اأقبح ما ُطِلَب به الدنيا عمل الآخرة«. وهذا لأن كمال الإله يقت�شي 
الآخر  له جزًءا من عبادته واجلزء  يقدم  اأحد من خلقه  الإله يف عبادة  يرغب  ا�شتغنائه، ل  كمال 

ل�شيء اأو ل�شخ�س اأو لإله مزعوم اآخر!
الرياء والذي هو ال�شرك الأ�شغر، وعبادة غري اهلل تعاىل )ال�شرك الأكرب( اإمنا يدلن على اأن 
العبد مل يعرف ربه فعاًل اأو عرفه ومل يباِل باأن ي�شكره حق �شكره. لذلك يخاطبنا القراآن بالتوحيد 
ْيُكْم َهْل ِمْن َخالٍِق َغرْيُ 

َ
ُروا نِْعَمَة اهلل َعل

ُ
ك

ْ
يَُّها الَّاُس اذ

َ
ويقرن ذلك باأن يذكرنا برزق اهلل: ﴿يَا أ

وَن﴾ )فاطر 3(. ويذكرنا باإطعام اهلل لنا: 
ُ
ك

َ
 تُْؤف

َّ
ن

َ
أ
َ
 ُهَو ف

َّ
إِل  َ

َ
 إِل

َ
ْرِض ل

َ ْ
َماءِ َوال ُكْم ِمَن السَّ

ُ
 اهلل يَْرُزق

َل  وَّ
َ
وَن أ

ُ
ك

َ
ْن أ

َ
ِمْرُت أ

ُ
 أ

ِّ
ْل إِن

ُ
 ُيْطَعُم ق

َ
ْرِض َوُهَو ُيْطِعُم َول

َ ْ
َماَواِت َوال اِطِر السَّ

َ
ُِذ َوِلًّا ف

َّ
ت

َ
َغرْيَ اهلل أ

َ
ْل أ

ُ
﴿ق

ُمْشِكَِي﴾ )األنعام 14(.
ْ
 تَُكوَننَّ ِمَن ال

َ
َم َول

َ
ْسل

َ
َمْن أ

كيف تّدعي اأنك �شكرت اهللَ عز وجل على نعمه بينما اأنت تر�شل ابتهالتك اإىل عنوان بريدي 
 اهلل َوَما َكَن هلل 

َ
 يَِصُل إِل

َ
ل

َ
َكئِِهْم ف خُمَتلق؟! �شكرك مل ي�شل اإىل اهلل يا �شديقي! ﴿َفَما َكَن لُِشَ

ُموَن﴾ )األنعام 136(.
ُ
َكئِِهْم َساَء َما َيْك  ُشَ

َ
َفُهَو يَِصُل إِل

ب للنشر والتوزيع
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5
                  متعة االتجاه الواحد

 “اأقرب.ما.يتقرب.به.العبد.اإىل.اهلل،.اأن.يطلع.اإىل.

قلبك.واأنت.ل.تريد.من.الدنيا.والآخرة.غريه” 
قالها.)اأبو.�سليمان.الداراين(.وهو.يبكي

ملا كان اأني�س من�شور يف الهند، واأثناء اإقامته يف اأحد الفنادق، وجد مقاًل يف اجلريدة يطلق 
فيه كاتب املقال �شرخة اإن�شانية لإنقاذ الثعابني من جمزرة القتل التي جتري لهم يف الهند لدواعي 
ا  الأكل وغريه، ويلفت كاتب املقال النظر اإىل اأن قتل الثعابني غري اأنه عمل ل اإن�شاين فهو اأدى اأي�شً

لختالل التوازن البيئي وانت�شار كبري للفئران بالتبعية.
بعد قراءة املقال ات�شل الأ�شتاذ اأني�س بعاملة ال�شتقبال وحكى لها املقال وقال لها: اإىل اأي طرف 
تنحازين اأنِت واإدارة الفندق يف ق�شية قتل الثعابني؟ اإىل العاطفة اأم امل�شلحة؟ اإىل الإن�شانية اأم 
احليوانية؟ اإىل التوازن البيئي اأم النتقاء البيولوجي؟ مل تفهم عاملة الفندق ما يجري، فقال لها 

اأني�س من�شور: باخت�شار يا �شيدتي هل حتتوي غرفتي على فئران اأم ثعابني؟!
من  اأنه  نالحظ  اأننا  اإل  الِعرَب،  منه  ن�شتخل�س  اأن  ي�شتحق  ل  طريًفا  عابًرا  موقًفا  كان  واإن  وهو 
ال�شعب لالإن�شان فعاًل من حيث هو اإن�شان اأن ي�شعر بالدافعّية القوية جتاه اأمر ما من دون اأن يكون 

املحّرك الأ�شا�شي له هو م�شلحته الذاتية. 
يف ق�شة ح�شار طروادة يحكي لنا هومريو�س رغبات ودوافع امل�شرتكني يف احلرب، )باري�س( 
كان يريد الظفر بعالقة غري �شرعية مع امراأة جميلة، )اآخيل( كان يريد اخليول والأموال التي وعدوه 
بها لو فاز يف احلرب، واأما )هيكتور( فرغبته كانت حمرتمة نوًعا عنهم، حيث كان يريد حتقيق ذاته 

باملجد والرفعة. 
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العبيد،  ثورة  يف  الروماين  )�شبارتاكو�س(  �شراع  دنقل(  )اأمل  املوهوب  ال�شاعر  �شّور  وملّا 
نعم(،  قالوا  من  وجه  يف  ل  قال  )الذي  الطغاة،  على  املتمرد  احلرية  عن  الباحث  مبظهر  اأظهره 
�شبارتاكو�س كان �شفاًحا مثله مثل من قاتلوه، ولكن ل ميكن لل�شاعر اأن ي�شعرك بالتعاطف جتاهه لو 
مل يتغا�شى عن هذه احلقيقة موؤقًتا حتى ي�شتطيع اأن يلقي ق�شيدة غّناء تقرتب من الطبيعة الإن�شانية 

ولي�شت ن�شرة اأخبار حقيقية ت�شعرك بالتقزز من كل اأبطالها. 
من  واأناقة  نقاًء  اأكرث  ب�شكل  الب�شرية  الدوافع  لت�شوير  ودنقل  هومريو�س  حماولت  وبرغم 
حقيقتها غالًبا، اإل اأننا يف النهاية نرى م�شلحة الذات من جديد تتجلى من خالل معاين البحث عن 

املجد اأو التمرد على ال�شلطة التي ل نحبها.
يف راأيي فاإن الإن�شان ل ي�شل اإىل اأ�شمى معاين الإن�شانية اإل حني يتحّرك خارج دائرة م�شالح 
ذاته ورغباته اخلا�شة يف خدمة هذا اجل�شد املتهالك الذي يحمله وتلك النف�س ال�شرهة التي يطويها 

بني جنبيه.
اأ�شحاب الأعمال اخلريية مثال جيد على ذلك ال�شمو الإن�شاين، حني يبذل ماله ووقته وجهده 
يف �شبيل تدفئة الفقراء واإطعامهم، لكن جميعنا نتفق اأنهم لن يكونوا خري مثال على ذلك لو تخل�شوا 
من رغبة املال و�شقطوا يف رغبة رئا�شة جمعيتهم اخلريية اأو ال�شهرة بني النا�س باأعمالهم الطيبة، اإن 

فّروا من اإحدى اأنانّيات الذات اإىل نوع اآخر منها، فهم مل يفعلوا الكثري حًقا يف اجتاه ال�شمو. 
ترك�س  ثم  ت�شع ذاتك خلف ظهرك  اأن  الإن�شاين حتتم عليك  ال�شمو  اإىل  للو�شول  بو�شلتك 
بعيًدا عن م�شاحلها الُدنيوية، ولكن لو مل تكن يل وجهة موّحدة اأ�شري لها، فما ي�شمن يل اأنني لن 

األتف حول نف�شي عدة مرات واأعود ب�شكل اأو باآخر اإىل البقعة التي اأفّر منها؟
لذلك فاأمر اهلل لنا باإخال�س عبادته له وحده والتخل�س من كل املقا�شد الأخرى فوق اأنه حق 
ا �شمان ل�شماء روحك، وكمال اإن�شانيتك، و�شالمة قيمك، بعيًدا عن كل  اهلل تعاىل علينا، فهو اأي�شً

تلك الرغبات التي تدفعك اإىل خدمة وت�شويه ذاتك! 
ْسَتِقيٍم ِديًنا   ِصَاٍط ُمّ

َ
ْل إِنَِّن َهَداِن َرِبّ إِل

ُ
ميكنك حينها اأن تدرك الرابطة بني هاتني الآيتني: ﴿ق

ْل إَِنّ َصلَِت َونُُسِك َوَمَْياَي َوَمَماِت هلل َرِبّ 
ُ
ُمْشِكَِي ۞ ق

ْ
َة إِبَْراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكَن ِمَن ال

َّ
ل قَِيًما ِمّ

ِمَي﴾ )األنعام 162-161(.
َ
َعال

ْ
ال



هناك متعة اأخرى يف نطاق مزايا النطالق يف اجتاه واحد، وهي متعة توحيد امل�شاعر!
مثاًل يف الإعالنات التي تعتمد على امل�شاهري، جتد على قارعة الطريق لفتة عمالقة لالإعالن عن 
اأحد مزيالت العرق، يظهر فيها ممثل م�شهور وهو �شعيد جًدا لأنه تخل�س من رائحة عرقه. ل اأفهم 
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اأ�شارع ل�شراء هذا املنتج لأن هذا الفالن �شعيد به اإىل هذه  اأن  حينها ما املطلوب مني! هل علي 
الدرجة؟ افرت�س اأن م�شتقبالته ال�شّمية اخلا�شة به م�شابة بالعته! ماذا اأفعل حينها؟

ولكني اأقّدر من حجم انت�شار هذا النوع من الدعاية اأنه يوؤتي حًقا ثماره. هناك من النا�س من 
لديه ال�شتعداد بالفعل لل�شماح ل�شخ�س غريب متاًما عنه باأن يختار له العطر الذي يجب عليه اأن 

يف�شله! فقط لأن هذا ال�شخ�س حمبوب عنده ل�شبب ل اأعلمه.
مباريات كاأ�س العامل التي ت�شيب العامل كله باحلّمى كل اأربع �شنوات ت�شيبني بده�شة اأخرى، 
اأحزانها واأفراحها يف فرتة )املونديال(  اأن تعّلق  الب�شر قد قررت  اأبًدا من  بها  باأ�س  فهناك ن�شبة ل 
على مقدار براعة لعبي فريقها املف�شل. تخيل مدى ال�شخرية يف اأن يكتئب )ماجومبا( من )غينيا 

اجلديدة(، اأو يبكي )�شباعي( من )باب اللوق( لأن اإيطاليا خرجت من البطولة!
هناك طائفة اأخرى تف�شل اأن تعطي حق الولوج الختياري مل�شاعرها الداخلية لإن�شان معنّي. 
ي�شعر بعدة ع�شافري ملّونة حتّلق  له لكي  بالن�شبة  رمبا تكون حبيبته من اجلامعة مثاًل، تكفي روؤياها 
حول راأ�شه من فرط ال�شعادة، وتكفي م�شاجرة ب�شيطة كي يرغب يف النتحار ب�شم فئران منتهي 

ال�شالحية!
م�شاعرك الداخلية لي�شت جمرد ذكريات، اأو اأفكار، اأو حوارات بينك وبني نف�شك. م�شاعرك 

لي�شت جمرد حرارة غ�شب يف �شدرك، اأو برودة حزن يف قلبك.
م�شاعرك اأعمق من كل هذا. هي اأمواج متالطمة بداخلك، تارًة هي عميقة فل�شفية غام�شة، 
وتارة هي �شطحية ل تريد من احلياة اإل متعتها الظاهرة. تارًة تفكر يف الغد يف قلق اأو يف تفاوؤل، 
وتارًة تفكر يف ما م�شى بالر�شا وباحل�شرات. م�شاعرك هي ما يحدد ما تكون عليه يف هذه اللحظة، 
ما يحدد لك كيف ترى الدنيا من حولك، كيف ترى نف�شك، كيف ترى اأ�شحابك. م�شاعرك هي 
الغرفة املركزية التي تتحكم يف اأفعالك وت�شرفاتك، هي ال�شفرة الوراثية التي تُن�شخ منها كلماتك، 
هي القوة اخلفية التي �شرت�شم عبو�شك اأو ابت�شاماتك، هي دفة روحك التي حتدد وجهتك. بب�شاطة، 

م�شاعرك الداخلية هي اأنت!
تخّيل مدى املتعة والراحة النف�شية حني ت�شري هذه امل�شاعر يف اجتاه موّحد؟! حني ل يقف �شيء 
وراء دّفتها اإل �شبب واحد يتعلق باملعبود الواحد الذي اخرتت ر�شاه هو الوجهة الوحيدة التي 
ت�شري نحوها وتق�شدها! حني ل يقف خلف احلزن والفرح، اأو احلب والكره، اأو الرتدد والثقة، 
اأو التفاوؤل والقلق، اأو احلبور والنفور، اأو امللل واحلما�شة. ل يقف خلف كل هذه الأحا�شي�س اإل 

�شبب يتعلق باهلل ▐.
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اإنها راحة اأكيدة ومانع وا�شح من الت�شتت والتمّزق. ناهيك عّما هو اأ�شد واأعمق من جمّرد 
التي حتكمك، والطريقة  ت�شري عليها يف حياتك، والأفعال والت�شّرفات  التي  م�شاعر! عن الوجهة 
التي ترت�شيها ملعي�شة حياتك. لذلك ملّا اأجابنا القراآن عن �شوؤال الوحدانّية ذّكرنا بهذه الراحة النف�شّية 
الكبرية التي جتدها مع هذه الإجابة. حني ت�شل اإىل اأن الإله واحد! فيخربنا القراآن قول يو�شف 
اُر﴾ )يوسف 39(. وكما يقول اإبراهيم ♠:  َقهَّ

ْ
َواِحُد ال

ْ
ِم اهلل ال

َ
وَن َخرْيٌ أ

ُ
ق ْرَباٌب ُمَتَفرِّ

َ
أ
َ
♠: ﴿أ

ئِْفًك آلَِهًة ُدوَن اهلل تُِريُدوَن﴾ )الصافات 86(.
َ
﴿أ

 
ً

َكُء ُمتََشاكُِسوَن َورَُجل  فِيِه ُشَ
ً

 رَُجل
ً

كما يذكرنا اهلل ▐ فيقول: ﴿َضََب اهلل َمَثل
ُموَن﴾ )الزمر 29(. يذكرك باأن عليك اأن 

َ
 َيْعل

َ
َثُُهْم ل

ْ
ك

َ
َْمُد هلل بَْل أ  الْ

ً
ًما لِرَُجٍل َهْل يَْسَتِويَاِن َمَثل

َ
َسل

حتمده لأنه واحد! عليك اأن تثني عليه لأنه اإله فرد �شمد! حني تتخيل مدى احلرية وال�شطراب لو 
كنت مطالًبا باأن تعبد �شركاء مت�شاك�شني!

▐ لي�شت فقط كفيلة  ويف املقابل، فاإن الإجابة القراآنية التي اأخربتك بوحدانّية اهلل 
ا احل�شول على هذه الإجابة كفيل  براحتك النف�شية من اأنك غري مطالب باإر�شاء اأحد اإل اهلل، بل اأي�شً
باأن ي�شعرك بالطماأنينة، من اأنه ل يت�شرف اأحد يف هذا الكون اإل اهلل ▐، فال تخف ول 
ِيَن ِمْن 

َّ
ونََك بِال

ُ
ف ُيَوِّ يَْس اهلل بَِكاٍف َعْبَدهُ َو

َ
ل
َ
تفزع من اأي �شيء اآخر! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿أ

ُدونِِه﴾ )الزمر 36(.

فاأنت �شتبقى واحًدا فقط، اإن كان لك اإله واحد!
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التشخيص، مجرد غرور
)عن �شوؤال: ملاذا خلقنا اهلل لعبادته وهو ل يحتاجها؟(

 “عن ال�صبب الذي من اأجله خلقنا اهلل هلالج لج -نحن 
البالء.  واحدة:  بكلمة  القراآن  ياأتي جواب  الدنيا-  وكل 
هذا البالء اإمنا كان نتاج اإرادة اهلل ▐، وهي اإرادة 
اإلهية كاملة ل دخل لنا بها اإطالًقا، ولي�س لنا اأن نت�صاءل 
عن ال�صبب الذي من اأجله اأراد اهلل ▐ اأن يخلق 
�صي�صاأل  التي  اللحظة  لأنه يف  ليبتليهم  خلًقا من خلقه 
ْمِر 

َ ْ
َك ِمَن ال

َ
يَْس ل

َ
فيها اأحدنا هذا �صياأتيه جواب القراآن ﴿ل

ٌء﴾”  َشْ
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يقول الفيل�شوف الفرن�شي )فولتري(: »ال�شّر يف اأنك مثري للملل هو اأنك تقول كل �شيء«! 
لرمبا اأنت ل ترى هذا امللل الآن، ولكنك حني جتد اأن هناك من �شكوكك ما هو غري مرّبر ، لرمبا 

حينها جتد اأنه قد كان من اململ فعاًل اأن تقول كل �شيء.
اإنه كما يقول )ما�شلو( عامل النف�س الأمريكي: »اإذا مل يكن لديك �شوى مطرقة، فاإنك �شتميل 
الت�شكيك وال�شت�شكال،  اأنها م�شمار«. لو مل يكن لديك �شوى عقلّية  اإىل روؤية كل م�شكلة على 

فاإنك �شتجد الأ�شئلة ال�شهلة اأعو�س مما هي عليه بالفعل!
�شاألني اأحدهم مرة: »ملاذا خلقنا اهلل؟«. قلت له: »لعبادته«. قال بذكاء وانت�شار: »وهل يحتاج 
اهلل اإىل عبادتنا؟!«. قلت له: »لو كنت قراأت القراآن لوجدت اأن هذا ال�شوؤال قد مّت طرحه والإجابة 

عنه يف ال�شفحة ال�شاد�شة من امل�شحف. هذا �شوؤال تقليدي جًدا!«.
وبعد اأن و�شحت له مق�شدي انده�س متاًما، على ما يبدو مل يكن يتخّيل اأن امل�شاألة �شتنتهي 
بهذه ال�شرعة، واأن ال�شبهة القوّية التي كانت متثل جداًرا �شخًما ات�شح اأنها لي�شت اأكرث من ديكور 

�شينمائي م�شنوع من )الفيللني(!
اإىل  و�شيق  فاأُِخَذ  )املهدي(  زمان  يف  النبوة  اّدعى  الذي  الأعرابي  بق�شة  ده�شته  ذّكرتني 
املهدي، فقال له: هل اأنت نبي؟ قال: نعم. قال: اإىل من بُعثَت؟ قال: اأََوتركتموين اأُبَعث اإىل اأحد؟! 

بُِعثُت يف ال�شباح واعتقلتموين يف امل�شاء!
وبالعودة اإىل ال�شفحة ال�شاد�شة من امل�شحف، جند اأن املالئكة قد �شاألت اهلل ▐ حني 
ُْن  َماَء َونَ َْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك الِّ تَ

َ
اأخربها اأنه جاعٌل يف الأر�س خليفة. فقالت: ﴿أ

ُم 
َ
ْعل

َ
 أ

ِّ
َك﴾ )البقرة 30(. مل يكن جواب اهلل ▐ عليهم اأكرث من: ﴿إِن

َ
ُس ل نَُسبُِّح ِبَْمِدَك َوُنَقدِّ

ُموَن﴾ )البقرة 30(. وهذا جواب متعاٍل جًدا ل ي�شدر اإل من اإله.
َ
 َتْعل

َ
َما ل

ال�شابق  انتباه )جيفري لجن( امللحد  اأكرث ما ا�شرتعى  ▐ من  كان �شوؤال املالئكة هلل 
ح جيفري يف كتابه اأن اأكرث ما دعاه اإىل  الذي اأ�شلم وكتب كتابًا �شّماه: )حتى املالئكة ت�شاأل(! وو�شّ
اعتناق الإ�شالم اأنه قد وجد يف القراآن الإجابات على كل اأ�شئلته. وهي العبارة التي ت�شلح دعاية 

ممتازة ملو�شوع هذا الكتاب الذي تقروؤه الآن!
دعونا نرى اإذن كيف اأجاب القراآن عن هذا ال�شوؤال حتديًدا، وما هو ال�شبب يف ت�شمية هذا 

الف�شل بهذا ال�شم!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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1
                  عن البالء

 “كيف.ميكنني.اأن.اأعرف.�سعفي،.اإذا.مل.ُتخَتب.قوتي” 
جينيفر.بيك�سرتاند

اأبًدا  هناك ق�شة رعب ق�شرية جًدا من تلك الق�ش�س ال�شهرية على النرتنت بحيث ل تعلم 
من الذي كتبها، وعلى الأرجح مل يكتبها اأحد امل�شاهري. تقول الق�شة: »عدت اإىل منزيل فوجدت 
امليتة  زوجتي  اأجد  اأن  اإيّل.  بالن�شبة  رعًبا  الأكرث  هو  ما  اأعلم  مل  طفلي،  حتت�شن  ال�شابقة  زوجتي 

حتت�شن طفلي الذي ُوِلَد ميًتا، اأم حقيقة اأن هناك من اقتحم بيتي وو�شع الثنني هناك؟!«
الإطالق.  على  واأقواهم  الرعب  ق�ش�س  اأ�شهر  هي  املوت  من  والعائدين  الأ�شباح  ق�ش�س 
املوت خميف للنف�س الب�شرّية، و�شل عن هذا اأي �شخ�س ا�شطّر للدخول اإىل املقابر لياًل، اأو يعمل 
يف م�شرحة )زينهم(، اأو يدر�س الطب ويتعامل مع كل هذه العظام ورائحة الفورمالني، و�شكل 
اجلمجمة ن�شف ال�شاحك ن�شف الالمبايل وهي تنظر لك يف برود من انقطعت �شلته بهذه الدنيا. 

هذا كان اإن�شانًا مثلك واهلل اأعلم اأين هو الآن!
اأكرث الأ�شباب قبوًل وراء خوفنا من املوتى اأن هذا عامل �شديد الغمو�س و�شديد الرهبة بالن�شبة 
الأ�شاطري  حوله  ونن�شج  ننتظره  خوف  يف  وجنل�س  للجميع،  حمتوم  م�شري  فهو  ذلك  ومع  اإلينا، 

واخليال.
بينما القراآن يخربنا اأن املوت اإمنا هو حمطة انتقال من عامل اإىل اآخر، واأن �شبب وجوده اأن اهلل 
▐ قد خلقه �شاتًرا يف�شل هوؤلء الذين مت اختبارهم بالفعل من هوؤلء الذين يخ�شعون 

لنف�س الختبار الآن.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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يُُّكْم 
َ
أ ْم 

ُ
َوك

ُ
ِلَْبل ََياَة  َوالْ َمْوَت 

ْ
ال َق 

َ
َخل ِي 

َّ
القراآن الكرمي قول اهلل هلالج لج: ﴿ال فنجد مثاًل يف 

َغُفوُر﴾ )امللك 2(. يقول )القرطبي( رحمه اهلل اأن اهلل هلالج لج قدم ذكر 
ْ
َعِزيُز ال

ْ
 َوُهَو ال

ً
ْحَسُن َعَمل

َ
أ

اأذل عباده  تعاىل  اهلل  »اإن  يقول:  اأثًرا  قتادة  اأقرب! ويَروي عن  القهر  اإىل  لأنه  احلياة  املوت على 
باملوت«.

منهم  املكّلفني  اختبار  املوت واحلياة، هو  بركنْيها:  الدنيا  �شبب خلق هذه  اأن  النهاية جند  يف 
)الإن�س واجلن( مبن هو اأح�شن عماًل.

وكعادة اأي مُمَتِحن يقوم بتمييز الطالب املُجّد املتمّيز عن الطالب املتو�شط اأو ال�شعيف بو�شع 
)ُمغريات( له باأن يجيب الإجابة اخلاطئة، بينما الذي يعلم ويفهم ما يتكلم عنه فعاًل ل يقع يف هذا 

الفخ اأو ذاك. 
وهلل املثل الأعلى �شبحانه، ل ن�شبهه باأي من خملوقاته قطًعا، واإمنا ذلك تقريٌب لقوله عز وجل: 
﴾ )الكهف 7(. اإغراء ل�شعاف امل�شتوى 

ً
ْحَسُن َعَمل

َ
ُهْم أ يُّ

َ
َوُهْم أ

ُ
َها ِلَْبل

َ
ْرِض زِيَنًة ل

َ ْ
َنا َما َعَ ال

ْ
﴿إِنَّا َجَعل

الإمياين الذين ي�شهل وقوعهم يف فخ حب الدنيا، بينما وقت النتيجة  - اأي بعد املوت وفناء العامل  
- يتبني اأن من �شمد اأمام هذا الإغراء كان حمًقا، اإذ اإنه �شراٌب يف النهاية! كما يقول اهلل هلالج لج 
ْيَها َصِعيًدا ُجُرًزا﴾ )الكهف 8(. هنا يتميز النا�س ح�شب قوة 

َ
وَن َما َعل

ُ
َاِعل

َ
يف الآية التي تليها: ﴿َوإِنَّا ل

اإميانهم اإىل فريق ي�شتحق ثواب اهلل ومكافاأته، وفريق ي�شتحق عقابه وغ�شبه.
عن ال�شبب الذي من اأجله خلقنا اهلل هلالج لج  -نحن وكل الدنيا - ياأتي جواب القراآن بكلمة 
َوَكَن  يَّاٍم 

َ
أ ِستَِّة  ِف  ْرَض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ َق 

َ
َخل ِي 

َّ
ال هلالج لج: ﴿َوُهَو  البالء. كما يقول اهلل  واحدة: 

﴾ )هود 7(.
ً

ْحَسُن َعَمل
َ
يُُّكْم أ

َ
ْم أ

ُ
َوك

ُ
َماءِ ِلَْبل

ْ
َعْرُشُه َعَ ال

هذا البالء اإمنا كان نتاج اإرادة اهلل ▐، وهي اإرادة اإلهية كاملة ل دخل لنا بها اإطالًقا، 
يخلق خلًقا من خلقه  اأن   ▐ اهلل  اأراد  اأجله  الذي من  ال�شبب  نت�شاءل عن  اأن  لنا  ولي�س 
�شي�شاأل  التي  اللحظة  لأنه يف  لنا ذلك  لي�س  �شي�شكر.  منهم  �شيكفر ومن  منهم  ليبتليهم ويرى من 
فيها اأحدنا هذا �شياأتيه جواب القراآن الذي كان رًدا على النبي حممد ☺ يف اأحد املواقف: ﴿
ٌء﴾ )آل عمران 128(. اأو ما كان رًدا على النبي نوح ♠ يف موقف اآخر: ْمِر َشْ

َ ْ
َك ِمَن ال

َ
يَْس ل

َ
 ل

ٌم﴾ )هود 46(. اأو الذي كان من التعليمات العامة للخلق يف كل وقت 
ْ
َك بِِه ِعل

َ
يَْس ل

َ
ِن َما ل

ْ
ل
َ
 تَْسأ

َ
ل

َ
 ﴿ف

ٌم﴾ )اإلرساء 36(!! اإمنا هذا من جملة اأفعال اهلل ▐ 
ْ
َك بِِه ِعل

َ
يَْس ل

َ
 َتْقُف َما ل

َ
وحني: ﴿َول

وَن﴾ )األنبياء 23(! 
ُ
ل
َ
ا َيْفَعُل َوُهْم يُْسأ ُل َعمَّ

َ
 يُْسأ

َ
واإراداته والتي قال اهلل هلالج لج عنها: ﴿ل

واأما الذي من �شاأنك فهو اأنه ل يتم يف هذا الختبار ظلٌم لك يوم النتيجة! بل يف الواقع حجة 
اهلل تقوم بالعدل على اجلميع وتابع لآخر الكتاب حتى تتاأكد من ذلك.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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ثم اإن من ينجح يف هذا الختبار يكون جزاوؤه اأعلى مما يتخيل اأو يظن! كما يقول اهلل هلالج لج: 
َبِيَِّة﴾ )البينة 7(. اأي اأن الناجحني يف هذا البالء 

ْ
َِك ُهْم َخرْيُ ال

َ
ول

ُ
اِلَاِت أ وا الصَّ

ُ
ِيَن آَمُنوا َوَعِمل

َّ
﴿إِنَّ ال

هم اأف�شل خلق اهلل ▐ جميًعا! لي�س فقط اأف�شل ممّن دخلوا الختبار معهم وف�شلوا -وهذا 
ا اأف�شل من الذي مل يخ�س الختبار، مثل اجلمادات والدواب الطائعة هلل  مفهوم طبًعا- ولكن اأي�شً

▐ بطبعها، ومثل املالئكة التي ل حت�شن اأن تع�شي اهلل!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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2
                  عن العبادة

 “كل.َملذوٍذ.له.لذة.واحدة.اإل.العبادة.لها.ثالث.لذائذ

رتها،.واإذا.اأُعِطيَت.ثوابها.”  اإذا.كنَت.فيها،.واإذا.َتذَكّ
عبد.اهلل.بن.وهب

يحكون عن ملك خرج لل�شيد فاأُ�شيبت قدمه بالقروح من خ�شونة الأر�س، فاأمر امللُك وزيَره 
باأن يبّطن الطريق الذي ي�شري عليه من اأول ق�شره وحتى الغابة باملطاط حتى ل تتقرح قدمه، بينما ما 

قام به الوزير بالفعل كان حاًل اأب�شط من هذا واأكرث منطقّية: اأهدى له حذاًء مطاطًيا!
تتطلب  ما يواجهه هي حالة فريدة من نوعها  اأن  بها من يظن  يُ�شاب  التي  امل�شكلة  هذه هي 

تدّخاًل اأكرث متّيًزا عن غريه، بينما هو يف النهاية جمّرد رجل يحتاج اإىل )كوت�شي(.
هذا �شبيه بامل�شكلة التي يُقال اأنها واجهت رّواد الف�شاء الأمريكيني حني كانوا يحتاجون اإىل 
قلم يكتبون به يف الف�شاء الذي تنعدم فيه اجلاذبّية بطبيعة احلال ممّا يوؤدي اإىل اأن احلرب ل ينزل من 
القلم. اأنفقوا الكثري من الأموال والأوقات للتغلب على هذه املع�شلة املتمّيزة: نريد قلًما مقاوًما 

لنعدام اجلاذبّية. بينما ا�شتخدم رّواد الف�شاء الرو�س قلًما خ�شبًيا من الر�شا�س!
املع�شلة التي قد تن�شاأ يف ذهن البع�س من اأن الب�شر خملوقون للعبادة برغم اأن اهلل ل يحتاج 
من  الإن�شان  موقع  بتمّيز  اخلاطئ  الت�شّور  من  احلقيقة  ن�شاأت يف  املع�شلة  العبادة، هذه  اإىل هذه 

م�شاألة العبادة، بينما القراآن يقّر فل�شفة خمتلفة متاًما فيها الأمر لي�س كذلك على الإطالق!
فالقراآن يخربنا اأن كل ما حولنا من حيوان اأو طائر اأو ح�شرة اأو بكترييا اأو ذّرات جمادّية ل 
ْم 

َ
َول

َ
حياة فيها اإمنا هي ت�شبح هلل ▐ وت�شجد له بطريقتها اخلا�شة! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿أ

ًدا هلل َوُهْم َداِخُروَن ۞ َوهلل  َمائِِل ُسجَّ َِمِي َوالشَّ ُ َعِن الْ
ُ

ل
َ

 ِظل
ُ
ٍء َيَتَفيَّأ َق اهلل ِمْن َشْ

َ
 َما َخل

َ
يََرْوا إِل

وَن َربَُّهْم ِمْن 
ُ
وَن ۞ َيَاف ِبُ

ْ
 يَْسَتك

َ
ئَِكُة َوُهْم ل

َ
َمل

ْ
ْرِض ِمْن َدابٍَّة َوال

َ ْ
َماَواِت َوَما ِف ال يَْسُجُد َما ِف السَّ

ْرُض َوَمْن فِيِهنَّ َوإِْن 
َ ْ
ْبُع َوال َماَواُت السَّ ُ السَّ

َ
وَن َما يُْؤَمُروَن﴾ )النحل 48 -50(. ﴿تَُسبُِّح ل

ُ
ْوقِِهْم َويَْفَعل

َ
ف

 َتْفَقُهوَن تَْسبِيَحُهْم إِنَُّه َكَن َحلِيًما َغُفوًرا﴾ )اإلرساء 44(!!
َ

ِكْن ل
َ
 يَُسبُِّح ِبَْمِدهِ َول

َّ
ٍء إِل ِمْن َشْ

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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فم�شاألة العبادة هلل ▐ نحن كب�شر  -واجلن معنا - ل�شنا مميزين فيها باأي حال، واإمنا 
النعم  وويّل  اخلالق  تربط  التي  املنطقّية  للعالقة  الطبيعي  النتاج  هي  واخل�شوع  والذل  العبادة 
باملخلوق الفقري املوهوب له كل �شيء! اإنها عالقة قائمة على �شكر النعم وخمافة البط�س ورجاء 
لو  اإذ  عليها!  والبالء  الختبار  اأو  والعقاب  الثواب  يوؤّثر وجود  الف�شل. هي عالقة ل  املزيد من 
تقدميه من  املعقول  الوحيد  املقابل  العبادة هي  لظّلت  الأعمال  اأو جزاء على  اآخرة  تكن هناك  مل 

خملوقات اهلل ▐.
وا بالإرادة احلّرة، وهي جزء من البالء  ولكن الذي حدث فعاًل اأن الإن�س واجلّن قد اخُت�شّ
َعَ  َمانََة 

َ ْ
ال َعَرْضَنا  ﴿إِنَّا  هلالج لج:  اهلل  يقول  كما  حتّملوها،  التي  التكاليف  واأمانة  عليهم  الواقع 

وًما 
ُ
َظل َكَن  إِنَُّه  َساُن 

ْ
ن ِ

ْ
ال َها 

َ
وََحَل ِمْنَها  ْشَفْقَن 

َ
وَأ َنَها 

ْ
َيِْمل ْن 

َ
أ َبْيَ 

َ
أ
َ
ف َباِل  ِ

ْ
َوال ْرِض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ

﴾ )األحزاب 72(.
ً

َجُهول

)غري  عبادة  وبني  واجلن،  الإن�س  من  )املُكّلفني(  عبادة  بني  اختالف  هناك  اأ�شبح  ولذلك 
املكّلفني( من ال�شجر واحلجر، هذا الختالف مفاده اأننا )نختار( اأن نعبد اهلل اأو ل نعبده، نختار 
بني الإميان والكفر، وبني اجلحود وال�شكر، نختار بني اأن نن�شّم لركب العابدين يف الكون ونت�شق 
ن�شّذ عنه ونكون ال�شتثناء الوحيد يف هذا الكون! كما  اأن  الن�شق الإلهي املحكم، وبني  مع هذا 
َقَمُر 

ْ
ْمُس َوال ْرِض َوالشَّ

َ ْ
َماَواِت َوَمْن ِف ال َمْن ِف السَّ  ُ

َ
نَّ اهلل يَْسُجُد ل

َ
ْم تََر أ

َ
ل
َ
يقول اهلل هلالج لج: ﴿أ

 ُ
َ

َعَذاُب َوَمْن يُِهِن اهلل َفَما ل
ْ
ْيِه ال

َ
ثرٌِي َحقَّ َعل

َ
ثرٌِي ِمَن الَّاِس َوك

َ
َوابُّ َوك َجُر َوالَّ َباُل َوالشَّ ِ

ْ
َوالُُّجوُم َوال

رٍِم﴾ )احلج 18(.
ْ
ِمْن ُمك

من اأجل ذلك احتاج الإن�س واجلن على التاأكيد على غاية خلقهما دون �شواهما من خملوقات 
اهلل ▐! ل حتتاج ال�شماوات والأر�س وما فيها من دواّب اأن يذكرها اهلل ▐ باأن 
عليها اأن تعبد اهلل ▐ لأنهم مل ولن ين�شوا ذلك قط. بل ياأتون ربهم يف كل حني طائعني، 

يخافون ربهم من فوقهم، ويفعلون ما يوؤمرون. 
ُمْؤِمنَِي ۞ 

ْ
َرى َتْنَفُع ال

ْ
ك إِنَّ الِّ

َ
ْر ف

ِّ
بينما نحن نن�شى طوال الوقت، فنحتاج اإىل التذكرة: ﴿َوَذك

 ِلَْعُبُدوِن﴾ )الذاريات 55 -56(!!
َّ

َس إِل
ْ
ن ِ

ْ
ِنَّ َوال

ْ
ْقُت ال

َ
َوَما َخل
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3
                  عن الغرور

“.لو.ظن.اأحد.اأنه.غري.مغرور،.فهو.مغرور.ب�سدة.بالفعل” 
كليف.لوي�س

�شمن قائمة الأمرا�س النف�شّية تنت�شر تلك الأمرا�س التي حتتوي لئحة معايري ت�شخي�شها على 
الإنكار ال�شخ�شي ل�شاحب هذا املر�س، لديك مثاًل مر�س الف�شام وجنون ال�شطهاد والو�شوا�س 
القهري، كل هذه الأمرا�س ي�شرتك كثري من اأ�شحابها يف اأنهم لي�شت لديهم اأدنى فكرة عن اأنهم 

م�شابون بهذا املر�س، على الأقل يف مراحل املر�س الأوىل قبل اأن يبداأ رحلة العالج ال�شلوكي.
رمبا من ال�شتثناءات النادرة ويكاد يكون ال�شتثناء الوحيد من هذه الأمرا�س والتي تُعّد من 
اأ�شاًل العرتاف املبا�شر من �شاحبها هو مر�س الرنج�شّية، ومعناه ع�شق  اأف�شل و�شائل ت�شخي�شها 
اأوهايو  الأمريكي يف جامعة  النف�س  بو�شمان( عامل  )براد  عليها  اأ�شرف  فبح�شب درا�شة  الذات، 
وت�شمنت 2200 �شخ�س هم مو�شع الدرا�شة، اأن ال�شخ�س الرنج�شي يكفي لت�شخي�س مر�شه اأن 
يتم �شوؤاله �شوؤاًل واحًدا فقط: اإىل اأي مدى تتفق مع مقولة: اأنا نرج�شي؟! فكما يقول )بو�شمان(: 
»هم يفتخرون بذلك، لأنهم ل يعتربونه �شيًئا �شيًئا، ويثقون باأنهم اأف�شل من الأ�شخا�س املحيطني بهم 

وهم على ا�شتعداد للت�شريح بذلك عالنية«!
اإىل  ن�شبًة  بالأهمية وع�شق الذات،  التعايل وال�شعور  نف�شي يعني  الرنج�شّية عامًة هي مر�س 
)Narcissus( وهو �شاحب الأ�شطورة الإغريقّية الذي كان على درجة عالية جًدا من الو�شامة، 
فا�شتدرجته  الب�شر،  رذائل  على  الرقابة  بدور  تقوم  كانت  التي   )Nemesis( حتبه  مل  ما  ول�شبب 
لربكة ماء حيث راأى �شورته املنعك�شة عليها فوقع يف ع�شقها حتى غرق يف الربكة من كرثة هيامه 

ب�شاحب ال�شورة!

ب للنشر والتوزيع
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الرنج�شّية متثل اأق�شى درجات الغرور الب�شري، ولكن هذا لي�س معناه اأن غري الرنج�شيني قد 
�شلموا من هذا الغرور! نحن كب�شر ن�شرتك يف هذه الرنج�شّية بن�شب متفاوتة، فكما يقول )جون 
�شتاينبايك( الكتاب الأمريكي احلائز على جائزة نوبل: »يف اأغلب الأحيان فالنا�س لي�شوا ف�شوليني 
اإل بخ�شو�س اأنف�شهم«، ويقول )�شتيف مارابويل( عامل النف�س املعا�شر: »كلما زادت نرج�شّيتنا 
كلما كرهناها يف الآخرين«، ويقول الروائي اليوناين القدمي )�شوفوكلي�س(: »ل توجد �شوى خطيئة 
واحدة: الكرب«، وهذا �شبيه مبا يقوله املوؤرخ الأ�شكتلندي )توما�س كارليل(: »اخليالء هي م�شدر 
امل�شاألة  ليهي(  )فرانك  الأمريكي  القدم  كرة  والعيوب«، وخّل�س لعب  التعا�شات  كل  وملّخ�س 

كلها يف كلمته: »الغرور هو املخدر الذي يخفي اآلم الغباء!!«.
يف تراثنا الإ�شالمي جتد التحذيرات من الغرور والكرب كاأقوى ما يكون. يكفينا من ذلك اأنه ل 
يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من كرب، كما قال النبي ☺ يف احلديث الذي رواه عنه 
ابن م�شعود وذكره الإمام م�شلم يف �شحيحه. وقال )حممد بن احل�شني بن علي(: »ما دخل قلب 
امرئ �شيء من الِكرْب قط، اإل نق�س من عقله بقدر ما دخل من ذلك اأو كرث«، وقال )عبد اهلل بن 
املبارك(: »ل اأعلم يف امل�شلني �شيًئا �شًرا من العجب«، وجاء يف ال�شري للذهبي رحمه اهلل اأن الأمري 
)يزيد بن املهلب(  -وكان ذا تيه وكرب - ملا راآه )مطرف بن ال�شخري( ي�شحب حلته فقال له: »اإن 
هذه م�شية يبغ�شها اهلل«، قال: »اأََوَما تعرفني؟!«، قال: »بلى اأّولك نطفة مذرة، واآخرك جيفة قذرة، 

واأنت بني ذلك حتمل العذرة«!
ل يحق لالإن�شان اأبًدا اأن يتكرب وي�شعر بف�شل عظيم له حني ياأمره اهلل بعبادته، ويقول له: وملاذا 
حتتاجني اأن اأعبدك؟! من الذي اأقنعك باأن اهلل هو من يحتاج منك عبادتك اأيها الكائن امل�شكني؟! 
ومن تكون اأنت اأ�شاًل؟! اإمنا اأنت هباءة يف ملكوت اهلل ▐ اأو اأقل من ذلك. وما يحمل 
ْل 

ُ
اهلل ▐ العظيم خالق ال�شماوات على اأن يبايل بك اأو يهتّم؟! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿ق

 يَُكوُن لَِزاًما﴾ )الفرقان 77(. اأي لول اإميانكم ما 
َ

َسْوف
َ
ْبُتْم ف ذَّ

َ
 ُدَعُؤُكْم َفَقْد ك

َ
ْول

َ
 بُِكْم َربِّ ل

ُ
َما َيْعَبأ

كان اهلل ليبايل بكم اإطالًقا!
هذه املكانة ال�شعيفة التي هي يف احلقيقة اأقل بكثري من املكانة املتوّهمة التي يظنها اأغلب النا�س 
يف اأنف�شهم، جتعل عقابهم-اإن اأراد اهلل اأن يعاقبهم- اأقل �شاأنًا بكثري مما كانوا يتوقعونه! كما يقول 
نَّا 

ُ
َماءِ َوَما ك ْوِمِه ِمْن َبْعِدهِ ِمْن ُجْنٍد ِمَن السَّ

َ
َا َعَ ق

ْ
نَْزل

َ
اهلل هلالج لج يف اآل يا�شني املكّذبني: ﴿َوَما أ

إَِذا ُهْم َخاِمُدوَن﴾ )يس 28 -29(.
َ
 َصْيَحًة َواِحَدةً ف

َّ
ُمْنِلَِي ۞ إِْن َكنَْت إِل

ل  مبا  عبادتنا  من  واأكمل  اأف�شل  هي  التي  املالئكة  عبادة  عن   ▐ اهلل  يحدثنا  لذلك 
وا  َبُ

ْ
إِِن اْسَتك

َ
يُقاَرن، عبادة ل يخالطها ال�شاأم اأو التعب اأو امللل اأو الفتور. فيقول اهلل هلالج لج: ﴿ف
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ح لنا اأن هذه  ُموَن﴾ )فصلت 38(. ثم يو�شّ
َ
 يَْسأ

َ
ْيِل َوالََّهارِ َوُهْم ل

َّ
ُ بِالل

َ
ِيَن ِعْنَد َربَِّك يَُسبُِّحوَن ل

َّ
ال

َ
ف

املالئكة هي اأ�شد مّنا يف اخللقة، اأجمل مّنا يف ال�شورة، اأف�شل مّنا اأخالًقا، اأكرم مّنا مكانًة، وبرغم 
ًقا 

ْ
َشدُّ َخل

َ
ُهْم أ

َ
اْسَتْفتِِهْم أ

َ
ذلك مل يتكربوا اأو يغرّتوا باأنف�شهم مثلما فعلنا! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿ف

زٍِب﴾ )الصافات 11(؟!!
َ

ْقَناُهْم ِمْن ِطٍي ل
َ
ْقَنا إِنَّا َخل

َ
ْم َمْن َخل

َ
أ

هذا الغرور الب�شري العتيد هو ما منع الإن�شان من اأن يدرك اأن العالقة التي تربطه كمخلوق 
باهلل ▐ اخلالق ل ت�شمح له اإل باأن يكون عبًدا ذلياًل هلل ▐ طوال حياته، ثم عندما 
ال�شاعة يقول: �شبحانك ما عبدتك حق عبادتك! ملاذا يفعل ذلك؟ لأنه ل ي�شعه �شوى ذلك  تقوم 

اأ�شاًل.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



ُمغِمُضو الجفون في القطار السريع
)عن اأ�شئلة البعث واليوم الآخر(

املرة  ب�صري جديد، يف هذه  اّطراد  اأمام  اإذن  “نحن   
احلية،  الكائنات  يف  لطيف  �صيء  بوجود  يتعلق  الّطراد 
وهذا ال�صيء يذهب بعد املوت اإىل مكان ما! ولكن الكثري 
لوا اأن يتعاملوا مع هذه امل�صاألة بطريقة  من الب�صر ف�صّ
طريفة وذكّية للغاية: اأغم�صوا اأعينهم! وبنف�س منطق 
ال�صريع يف مدينة املالهي فال يريد  القطار  من يركب 
التي  ال�صاهقة  الرتفاعات  ول  املخيفة  املهابط  يرى  اأن 
ذلك  اأن يغ�س طرفه عن كل  اأمامه، يف�صل حينها  هي 

ويتجاهله متاًما!” 

ب للنشر والتوزيع
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يف عام 1907 قام الطبيب الأمريكي املتدّين واملتحّم�س )دونكان ماكدوجال( بواحدة من اأكرث 
التجارب العلمّية تخّلًفا وانحياًزا ول اأخالقّية! حيث عمد اإىل �شتة من املر�شى امل�شابني بال�شل يف 
دار للعجائز وكان يعرف اأنهم �شيموتون حتًما فثّبت باأ�شفل كل واحد منهم ميزانًا وقام بوزنهم قبل 
واأثناء وبعد عملّية الحت�شار كي يثبت اأن هناك ج�شًما ماديًا قد خرج من اأج�شامهم عند املوت: 

الروح!
كانت النتائج غري مب�شرة، حيث اأعطى كل واحد منهم ن�شبة اختالف �شئيلة وغري مت�شاوية مع 
بع�شها البع�س اإطالًقا، اإنه وكاأن الروح كانت متلك وزنًا خمتلًفا يف كل مرة. هذا بالطبع كان كفياًل 
باإجها�س جتربته )العلمّية( حيث اإنها غري خا�شعة للقيا�س بهذا التفاوت الكبري، اإل اأن ماكدوجال 
مل ي�شت�شلم وقام بجمع هذه الن�شب املتفاوتة وق�شمتها على �شتة، ليخرج مبتو�شط )وزن( الروح 

وهو 21 جراًما!
كرر نف�س التجربة مع كائنات اأخرى، فلده�شته كان اخلروف يزداد وزنه عند الحت�شار ول 
ا اأمام ماكدوجال املتحم�س وكّون نظرية تق�شي باأن روح اخلروف  يقل! مل ت�شكل هذه م�شكلة اأي�شً

تقوم بعمل نفق خلروجها من ج�شده عند الحت�شار مما يُزيد موؤقًتا من وزنه!
كرر التجربة مع الكالب ففوجئ باأن الكالب ل تظهر اأي تغريات يف الوزن عند الحت�شار، 

ل بالزيادة ول بالنق�س، فكّون نظرية جديدة تق�شي باأن الكالب ل روح لها!
وهكذا ل يوجد ما مينع ماكدوجال من الفكرة الغريبة التي �شيطرت عليه، ومات بعد اأن بلغ 
الرابعة واخلم�شني من العمر دون اأن يفطن اإىل اأنه قد ق�شى حياته يف الهراء! فالروح من �شّر ربنا 
وما اأوتينا نحن من العلم اإل قلياًل! حتى ذكر ابن حجر يف كتابه )فتح الباري( اأنه قد قيل اأن هناك 

مائة قول فيها. وهذا اإمنا يدل على اأنه ل يعرف اأحد عنها �شبًئا فعاًل.
مل يتم اأبًدا اعتبار هذه التجارب �شديدة الغباء والالاأخالقية: علًما. لكن هذا ل مينع من اأن 
الـ )21 جراًما(  اإن بحثت عن  باآخر! واأنت  اأو  ب�شكل  العامة  اإىل وجدان  ت�شّربت  النتائج قد  هذه 
اإنتاج هوليود  اأنها عنوان فيلم درامي من  -التي تو�شل لها ماكدوجال كوزن للروح- لوجدت 

�شنة 2003 يتحدث عن نف�س املبداأ!


على  )الروح(  بوجود  يوقن  حتى  ماكدوجال  جتارب  اإىل  يحتاج  الب�شري  الوعي  يكن  مل 
القدماء مثاًل ي�شعون يف فم املّيت قطعة معدنّية، وذلك لأنهم كانوا  كل حال. فقد كان الإغريق 
يعتقدون اأن )�شارون( �شيطلب من امليت اأجًرا على عمله. حيث �شارون هو عامل )املعّدية( على 
نهر )�شتيك�س( الذي ينقل الأموات من عامل الأحياء اإىل مملكة )هادي�س( حيث ميكث املوتى يف 

ب للنشر والتوزيع
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كان  عّما  الأغريقية  امليثولوجيا  لنا  تذكر  الأبدي. مل  م�شريهم  عليهم وعلى  احلكم  يتم  اأن  انتظار 
اأن ي�شعوا القطعة املعدنية يف فمه، هل �شيرتكه )�شارون( يف عامل  اأهل امليت  �شيحدث لو ن�شى 

الأحياء اإذن ول ينقله معه على قاربه؟! ولكن األن يكون هذا اأمًرا جيًدا؟!
القدماء امل�شريون كانوا ينزعون اأح�شاء املّيت كلها ويرتكون قلبه، لأن القلب هو ما �شيتم وزنه 
على ميزان الآلهة بعد البعث ليتم تقرير م�شريه. والفايكنج كانوا يقتلون خادًما مع ال�شيد الذي 
اأن كانوا يقرت�شون من  وافته املنية كي يخدمه. وبلغ الإيقان بالبعث عند �شاكني بالد الغال قدميًا 
بع�شهم املال على وعد برده يف احلياة الآخرة! وكانوا يدفنون موتاهم حُمّملني بخطابات ُمر�ّشلة 

اإىل اأحبابهم الذين ماتوا قبلهم يف خدمة بريد عابرة للربزخ فريدة من نوعها!
واأما الهندو�س والبوذّيون والكثريون من وثنيي اأفريقيا يعتقدون باأن الروح ل تذهب اإىل عامل 
اآخر ولكن تدخل يف ج�شد وليد جديد، واأنه على ح�شب اأعمالك ال�شاحلة والطاحلة يتم اختيار هذا 
احلا�شن اجلديد لروحك، فبالتايل قد تكون حياتك الأوىل يف ج�شد زعيم القبيلة ولكن لأنك مل 
تكن ذا اأخالق حميدة فاإن حياتك الثانية قد تكون يف ج�شد �شر�شور يعي�س يف املراحي�س العامة 
وم�شاب بالتهاب املفا�شل! هذا هو مبداأ )تنا�شخ الأرواح( الذي كان مو�شة فكرّية يف ال�شتينات.
يف  لطيف  �شيء  بوجود  يتعلق  الّطراد  املرة  هذه  يف  جديد،  ب�شري  اّطراد  اأمام  اإذن  نحن 
الكائنات احلية، وهذا ال�شيء يذهب بعد املوت اإىل مكان ما! وعلى الأرجح يت�شمن هذا املكان 
لوا اأن يتعاملوا مع هذه  ثوابًا وعقابًا ل�شاحب هذا اجل�شد الذي مات. ولكن الكثري من الب�شر ف�شّ
امل�شاألة بطريقة طريفة وذكّية للغاية: اأغم�شوا اأعينهم! وبنف�س منطق من يركب القطار ال�شريع يف 
مدينة املالهي فال يريد اأن يرى املهابط املخيفة ول الرتفاعات ال�شاهقة التي هي اأمامه، يف�شل حينها 

اأن يغ�س طرفه عن كل ذلك ويتجاهله متاًما!
هذا هو الذي يقوم به الكثريون ممن ل يوؤمنون بوجود ح�شاب اأو بعث بعد املوت، ولكنهم 
يتوقف  اأن  بعد  ينتظرهم  الذي  امل�شري  كنه  فكرة عن  اأدنى  لديهم  ولي�شت  يعلمون  برغم ذلك ل 
قلبهم عن �شخ كمية الدم املعتادة التي تبقى ج�شدهم الفاين املتهالك على قيد احلياة. ل يعلمون 
ما املكان اجلديد الذي �شيذهبون اإليه، وهم ل يبالون كثرًيا بذلك، واختاروا اأن يُغم�شوا اأعينهم 

يف القطار ال�شريع!
نحن كموؤمنني بالقراآن -ومعنا طائفة كبرية من اأ�شحاب الديانات الإبراهيمية- نعلم اأن هذا 
املكان هو يوم القيامة الذي �شيجمعنا فيه اهلل ▐ ليحاكمنا ويحكم بيننا ويلقى كل اإن�شان 
 َرْيَب 

َ
ِقَياَمِة ل

ْ
 يَْوِم ال

َ
َْجَمَعنَُّكْم إِل  ُهَو لَ

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
م�شريه الأبدّي! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿اهلل ل

ْصَدُق ِمَن اهلل َحِديًثا﴾ )النساء 87(.
َ
فِيِه َوَمْن أ

هذا القراآن الذي مل يرتكنا من دون اأن يقدم لنا اإجابة �شافية عن �شوؤال البعث.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



296

 1
                  ما هو أهون

ْم َتُعوُدوَن﴾ 
ُ
ك

َ
َما بََدأ

َ
﴿ك

سورة األعراف آية 29

اعتاد خرباء التوا�شل على اأن يذّكروا باأهمية التكرار يف اإي�شال الر�شالة، حتى اإنهم يقولون 
ا بر�شالة ما فاإن عليك اأن تكرر ر�شالتك ثالث مرات بطرق خمتلفة، من دون  اأنه ولكي تقنع �شخ�شً

اأن يفطن اإىل اأنك قد كررت ر�شالتك!
اخلطاب القراآين اأو�شح مثال موجود لدى الب�شرية على اخلطاب الإقناعي، ومن �شمن �شماته 
فعاًل النزعة التكرارية لتقرير املعنى وتاأكيده. وهو تكرار ل ي�شوبه امللل اأو الإطناب، واإمنا هو تكرار 

من نوع جديد، تكرار مثري لالهتمام يف حد ذاته!
من �شمن هذه الأمثلة على التكرار: احلجة القراآنية التي اأتت على الرد على من يتعجبون من 
القراآن كل من له عقل على قدر متو�شط من  البعث بكونه عملية م�شتحيلة الإمكان. حني طالب 
الذكاء اأن يفطن اإىل اأن خالق كل �شيء وموجد كل الوجود من العدم، اإمنا لن يعجز اأو ي�شعب 

عليه اأن يعيد كل �شيء كما كان!
لذلك يقول اهلل هلالج لج خماطًبا هوؤلء الذين اآمنوا به كخالق، ولكن مل ي�شدقوا يف اإمكانية 
ْقَناُكْم ِمْن تَُراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن 

َ
إِنَّا َخل

َ
َْعِث ف ْنُتْم ِف َرْيٍب ِمَن الْ

ُ
يَُّها الَّاُس إِْن ك

َ
بعثهم: ﴿يَا أ

 ﴾ َجٍل ُمَسمًّ
َ
 أ

َ
رَْحاِم َما نََشاُء إِل

َ ْ
ُكْم َونُِقرُّ ِف ال

َ
َ ل َقٍة ِلُبَيِّ

َّ
َقٍة وََغرْيِ ُمَل

َّ
َقٍة ُثمَّ ِمْن ُمْضَغٍة ُمَل

َ
َعل

ْنُتْم بُِمْعِجِزيَن﴾ )األنعام 134(.
َ
ٍت َوَما أ

َ
)احلج 5(. ﴿إِنَّ َما تُوَعُدوَن ل

ُثمَّ  َق 
ْ
َل الْ  

ُ
َيْبَدأ ِي 

َّ
ال اأهون عليه! ﴿َوُهَو  �شيكون هذا  املح�شة،  التجريبّية  الب�شر  مبقايي�س  بل 

)الروم 27(.  َِكيُم﴾  الْ َعِزيُز 
ْ
ال َوُهَو  ْرِض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ ِف  ْعَ 

َ ْ
ال َمَثُل 

ْ
ال  ُ

َ
َول ْيِه 

َ
َعل ْهَوُن 

َ
أ َوُهَو  يُِعيُدهُ 

 
َ

َما ل َونُنِْشَئُكْم ِف  ُكْم 
َ
ْمَثال

َ
أ َل  ُنَبدِّ ْن 

َ
أ ۞ َعَ  بَِمْسُبوقَِي  ُْن  َوَما نَ َمْوَت 

ْ
ال بَيَْنُكُم  ْرنَا  دَّ

َ
ُْن ق ﴿نَ

ُروَن﴾ )الواقعة 62-60(.
َّ
 تََذك

َ
ْول

َ
ل
َ
 ف

َ
ول

ُ ْ
َة ال

َ
َقْد َعلِْمُتُم النَّْشأ

َ
ُموَن ۞ َول

َ
َتْعل

ب للنشر والتوزيع
كت
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ولكن هناك من الب�شر من هو فقري الإح�شا�س اإىل احلد الذي يجعله ل يفهم �شيًئا اأبعد ممّا يراه 
بعينيه، في�شرب هلل الأمثال! هل �شيقدر اهلل اأن يحيينا بعد اأن �شرنا ترابًا؟ كيف �شيحيي الأمم ال�شابقة 

بعد اأن �شارت نفًطا ا�شتعملته اأنا يف �شيارتي واحرتق وانتهى الأمر؟
اأمثلتهم املتعددة  بنف�س الإجابة املنطقّية والتي ت�شلح جوابًا لكل  اأجابهم  القراآن قد  اأن  فنجد 
والتي مهما بلغ عددها املئات تبقى يف النهاية فكرتها واحدة: ل ن�شدق اأن اهلل يقدر على ذلك! 
ِي 

َّ
ْل ُيْيِيَها ال

ُ
ِعَظاَم َوِهَ َرِميٌم ۞ ق

ْ
اَل َمْن ُيِْي ال

َ
َقُه ق

ْ
 َونَِسَ َخل

ً
َا َمَثل

َ
َب ل فيقول القراآن: ﴿َوَضَ

ٍق َعلِيٌم﴾ )يس 78 -79(. 
ْ
ٍة َوُهَو بُِكلِّ َخل َل َمرَّ وَّ

َ
َها أ

َ
َشأ

ْ
ن
َ
أ

نَّا ِعَظاًما 
ُ
ئَِذا ك

َ
وا أ

ُ
ال

َ
وجمع القراآن كل اأمثلتهم �شويًّا ورد عليها بنف�س الرد مرًة واحدة: ﴿َوق

ْم 
ُ
ا يَْكُبُ ِف ُصُدورِك ًقا ِممَّ

ْ
ْو َخل

َ
ْو َحِديًدا ۞ أ

َ
ونُوا ِحَجاَرةً أ

ُ
ْل ك

ُ
ًقا َجِديًدا ۞ ق

ْ
وَن َخل

ُ
َمْبُعوث

َ
ئِنَّا ل

َ
اتًا أ

َ
َوُرف

ٍة﴾ )اإلرساء 49 -51(!! َل َمرَّ وَّ
َ
ْم أ

ُ
ِي َفَطَرك

َّ
ِل ال

ُ
وَن َمْن يُِعيُدنَا ق

ُ
َسَيُقول

َ
ف

يف اأوىل اإجابات القراآن عن �شوؤال البعث فاإنه يو�شح لك اأمرين: اأوًل البعث ممكن. ثانًيا: اهلل 
يقدر عليه.

حني ت�شاألني: ملاذا يكون هناك بعث؟! 
فاإين �شاأدعوك اأوًل اإىل اإزالة عالمة التعجب من �شوؤالك. بل وملاذا ل يكون؟!

ب للنشر والتوزيع
كت
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2
                  أنت تراه في الدنيا

 “يف.كل.مرة.اأذهب.فيها.اإىل.النوم.اأموت،.وحني.اأ�ستيقظ.اأحيا.جمدًدا” 

مهامتا.غاندي

اجلمال النائم لي�س يف ق�ش�س )ديزين( فقط، بل من املمكن اأن يُ�شاب به النا�س يف احلقيقة! 
مثل امل�شابني مبتالزمة )كالين ليفني( الذين يعانون من ا�شطراب يف النوم ي�شل اإىل درجة الغياب 
ي�شحكون  قد  هم  الفرتة  هذه  يف  اأ�شهر!  ثمانية  اإىل  اأيام  ثالثة  من  ترتاوح  ملدة  متاًما  الوعي  عن 
ويبكون بال �شبب وياأكلون ب�شراهة ويت�شرفون كالأطفال، ولكن يف داخل روؤو�شهم هم ل يفعلون 

�شيًئا �شوى جمرد حلم طويل ي�شتيقظون منه بعد اأ�شهر وكاأنهم كانوا نائمني فح�شب!
هناك ا�شطراب نومي اآخر نعرفه جميًعا وهو ال�شري اأثناء النوم. لكن ما يثري العجب اأن هناك 
ب�شعة حالت مت ت�شجيلها لأنا�س خطوا خارج نوافذهم وهم نائمون، مثل مراهق وقع من الدور 

الرابع يف 2007 حني كان ي�شري وهو نائم ثم ملا وقع اإىل الأر�س اأكمل نومه ب�شكل عادي جًدا!
ا ولكنه كان ينام فيبداأ يف الر�شم! الغريب اأنه كان  هناك )يل هادوين( الذي كان يعمل ممر�شً
يخرج لوحات فنية فعاًل والأغرب اأنه مل يهتم بالر�شم يف اأثناء يقظته اإطالًقا! وهناك مر�س )اأمبني( 
الذي ي�شاب به بع�س ال�شائقني حني يدخلون يف نوم كامل ومع ذلك ي�شتمرون يف القيادة باأعني 
مفتوحة. وهناك طبًعا حالت القتل التي تتم اأثناء النوم، فحتى عام 2005 مت ت�شجيل 68 حالة قتل 
باإثبات  اأثناء نوم القاتل وهو ل يدري �شيًئا، مع العلم اأن املحكمة ل حتكم للقاتل بهذا اإل  وقعت 
قوي مثل فح�س كهربّية املخ اأثناء هذه النوبات العنيفة لديهم والتي تثبت اأن خّمهم الآن يف حالة 

ا. نوم كامل، بل وهادئ اأي�شً
يف  فقط  خمت�س  املتقدمة  الدول  يف  الطب  فروع  اأحد  اإن  حتى  كثرية،  النوم  ا�شطرابات 
اأمرا�س النوم وحماولة عالجها. وغالب هذه ال�شطرابات غريب جًدا، وهي تفوق كل املواقف 
الغريبة التي نحفظها جميًعا عن اأ�شخا�س قاموا باأفعال غري معتادة اأثناء نومهم، تلك احلكايات التي 

نرددها يف جل�شات ال�شمر حول اأكواب ال�شحلب.

ب للنشر والتوزيع
كت
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النوم ي�شبه املوت فعاًل، يف حتمّيته وقهره وقدرته على اإفقاد �شاحبه وعيه وبكل هذه ال�شرعة 
وال�شهولة! كما يقول الطبيب النف�شاين )جوليو تونوين(: »يعلم اجلميع ما الوعي، اإنه ذلك الذي 

يتخلى عنك كل ليلة عندما ترقد للنوم بال اأحالم، ثم يعود يف ال�شباح التايل عندما ت�شتيقظ«!
ح لنا اأن ما يحدث لنا عند النوم �شبيه بالفعل ملا يحدث لنا عند املوت،  واهلل ▐ و�شّ
ِت 

َّ
ال َفُيْمِسُك  َمَناِمَها  َتُمْت ِف  ْم 

َ
ل ِت 

َّ
َوال َمْوتَِها  ْنُفَس ِحَي 

َ ْ
 ال

َّ
َيَتَوف هلالج لج: ﴿اهلل  كما يقول اهلل 

ُروَن﴾ )الزمر 42(.
َّ
يَاٍت لَِقْوٍم َيَتَفك

َ
َجٍل ُمَسمًّ إِنَّ ِف َذلَِك ل

َ
 أ

َ
ْخَرى إِل

ُ ْ
َمْوَت َويُْرِسُل ال

ْ
ْيَها ال

َ
َض َعل

َ
ق

ويف احلديث الذي رواه البيهقي والطرباين والبزار عن جابر بن عبد اهلل، يقول النبي ☺: 
»النوم اأخو املوت«!

ما يحدث لنا اإذن كل �شباح هو يف احلقيقة مثال على اإحياء اهلل ▐ للموتى، ن�شتطيع 
واأن  �شبحانه،  هلل  معجز  باأمر  لي�س  القيامة  يوم  للموتى   ▐ اهلل  اإحياء  اأن  حينها  نفهم  اأن 
ا�شرتدادك لذاتك حني البعث �شيكون بنف�س ال�شهولة التي ا�شرتددنا فيها وعينا مع اأ�شوات خطوات 

الباعة يف ال�شارع اأو رائحة الإفطار اخلارج من مطبخ الوالدة!


لل�شياء  امل�شتمرة  الدورة  تتمثل يف  الإعادة،  الإحياء وهذه  لهذا  اأخرى  اأمثلة  القراآن  يعطينا 
والظالم والتي مل تنقطع منذ خلقنا اهلل ▐، هذه الدورة التي تعني الطريقة التي ُق�شَي 

بها على الأر�س اأن تُفني حياتها يف دورانها حول حمورها اأمام ال�شم�س. 
هذه هي احلقيقة التي لحظها اإبراهيم ♠ ملا احتّج على النمرود واأراد اأن يثبت له اأن 
َمْغرِِب﴾ )البقرة 258(. 

ْ
ِت بَِها ِمَن ال

ْ
أ
َ
ِق ف َمْشِ

ْ
ْمِس ِمَن ال ِت بِالشَّ

ْ
إِنَّ اهلل يَأ

َ
اهلل يحيي ومييت، فقال له: ﴿ف

حيث نرى يف كل يوم �شكاًل من اأ�شكال الفناء والنتهاء ل�شوء ال�شم�س يختفي من اأمام اأعيننا، قبل 
اأن جنده جمدًدا يف ال�شباح اأمام اأعيننا لنعلم اأن البدء والنتهاء اإمنا هما �شنتان متالزمتان يف خلق 
ْيِل َوالََّهارِ 

َّ
 الل

ُ
ف

َ
ُ اْختِل

َ
ِي ُيِْي َويُِميُت َول

َّ
اهلل ▐ دائًما! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َوُهَو ال

وَن﴾ )املؤمنون 80(. 
ُ
 َتْعِقل

َ
ل

َ
ف
َ
أ



وهكذا. واأنت ت�شري يف درب احلياة، حاول اأن تالحظ التغريات اجلذرية التي حتدث من حال 
اإىل اآخر، والطريقة التي يتحول فيها فجاأة وب�شكل يثري العجب �شيٌء من نقي�س اإىل نقي�س! 

اأفريقيا التي غاب عنها املاء عدة �شهور فت�شققت وتر�شبت  اأوا�شط  البعيدة يف  مثل الأر�س 
الأمالح على جانبيها وحتّول الطني الياب�س اإىل ما ي�شبه ال�شخر، وما اأن ياأتيها بقايا املطر الواقع على 

ب للنشر والتوزيع
كت
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ْرَض 
َ ْ
خطوط ال�شتواء حتى تتغري اإىل مرعى اأخ�شر تتغذى عليه كل احليوانات املهاجرة! ﴿َوتََرى ال

َقُّ  نَّ اهلل ُهَو الْ
َ
نْبََتْت ِمْن ُكِّ َزْوٍج بَِهيٍج ۞ َذلَِك بِأ

َ
َماَء اْهَتَّْت َوَرَبْت وَأ

ْ
ْيَها ال

َ
َا َعل

ْ
نَْزل

َ
إَِذا أ

َ
َهاِمَدةً ف

ِديٌر﴾ )احلج 5 -6(.
َ
ٍء ق نَُّه َعَ ُكِّ َشْ

َ
 وَأ

َ
َمْوت

ْ
نَُّه ُيِْي ال

َ
وَأ

ميكنك اأن تالحظ اأن هذه الإعادة املتكررة هي �شنة احلياة من حولك! ميكنك اأن تالحظها يف 
جميع خاليا ج�شدك التي تتجدد با�شتمرار با�شتثناء خالياك الع�شبية، حتى اإنك بعد فرتة من الزمن 

تكون قد ح�شلت على كبد جديد متاًما، وقلب خمتلف، وجلد �شخ�س اآخر!
تالحظها يف الفكرة امللّحة التي تاأبى اأن متوت، يف العزمية الراقدة على �شرير الياأ�س حتت�شر، 
ولكنها تتمالك وحتاول القيام من اآن لآخر، تالحظها يف الدمعة التي تت�شاقط مراًرا لنف�س الأ�شباب، 

ويف الروح املرحة التي �شرعان ما تعود بعدما ظننت اأنك لن تبت�شم مرًة اأخرى.
الذي  العليل  الهواء  باأن  فينا الطمئنان والأمل! الطمئنان  يَُبّثان  الإعادة  التكرار وهذه  هذا 
اليوم  التي فاتتك  الرائعة  باأن الفر�شة  اأخرى،  �شيختفي بعد وقت ال�شحى �شيعود فجر الغد مرة 
�شتاأتيك غًدا رمبا يف �شورة اأف�شل، باأن ال�شحكة التي تاأخرت عنها اليوم، غًدا جتل�س يف انتظارها، 

باأن الذنب الذي اقتن�شك يف حلظة �شعف، غًدا ياأتيك واأنت قوٌي منيع �شده.
ا من دلئله  اإنه نظام خلق واإعادة كاملنْي جعلهما اهلل ▐ �شنًة يف خلقه، وبث بع�شً
اأننا  و  خلقنا،  كما  �شيعيدنا  �شبحانه  اهلل  باأن  توؤمن  اأن  عليك  يكرب  فال  اأنت  تراها  الدنيا،  حياتنا  يف 
 نحن اأنف�شنا �شنكون جزًءا من دائرة البدء والنتهاء التي ق�شى بها على خلقه! كما يقول هلالج لج: 

اٌل لَِما يُِريُد﴾ َمِجيُد ۞ َفعَّ
ْ
َعْرِش ال

ْ
َوُدوُد ۞ ُذو ال

ْ
َغُفوُر ال

ْ
﴿إِنَُّه ُهَو ُيْبِدُئ َويُِعيُد ۞ َوُهَو ال

 )الربوج 13 -16(.
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3
                  الخلود الذي بداخلك

 “اإح�سا�س.الإن�سان.باخللود.هو.حماولته.النظر.فيما.وراء.القبور.

عن.طريقة.خارج.هذا.العامل.الذي.اأ�سبح.الإن�سان.فيه.غريًبا ”

علي.عزت.بيجوفيت�س

كان اإدوارد ال�شابع من اأجنح ملوك بريطانيا العظمى، واأُطِلَق عليه ا�شم )�شانع ال�شالم( لأنه 
اأ�شلح عالقات بلده بالغة ال�شوء مع فرن�شا، يُعرف ع�شره الق�شري نوًعا )ت�شع �شنوات( بالع�شر 
الإدواردي، ومتيز ع�شره ببداية ظهور ال�شرتاكية يف بلده وباخرتاع املحرك البخاري وازدهار 
املدار�س قد كّفوا عن  اأطفال  اليوم؟  اإدوارد  امللك  الربيطانيون  يتذكر  التكنولوجيا عموًما. كيف 
با�شمه  �شكها  التي  املعدنية  عمالته  اأن  كما  الهراء.  بهذا  يهتم  اأحد  يعد  مل  امللوك،  اأ�شماء  حفظ 

و�شورته قد اندثرت منذ زمن. 
ولكن حل�شن حظ اإدوارد اأن اأحد الفالحني الذين �شاهموا يف تطوير زراعة نوع جديد من 
البطاط�س اأطلق ا�شمه على البطاط�س اجلديدة يف عام تتويجه �شنة 1902 تكرميًا له. بطاط�س اإدوارد 
ما زالت موجودة اإىل يومنا هذا، وهي اأن�شب الأنواع لعمل )البطاط�س البوريه(. امللك اإدوارد 

العظيم نتذكره الآن كبطاط�س ولي�س كملك! والبطاط�س اأطول عمًرا من امللوك على كل حال.
منلك جميًعا الرغبة يف اأن نبقى اأطول، اأن ن�شتمر اأكرث، اأن نرت�ّشخ يف هذا الوجود، حتى لو 
ذهبنا نحن بقي لنا اأثر، ظهر ملن بعدنا دليل، ظهر لهم �شيء، اأي �شيء يثبت اأننا ُوجدنا يوًما على 
ظهر الب�شيطة. وبرغم ما يبدو من اأنها فكرة �شاعرّية، لكنني اأراها فكرة حزينة! كرجل ي�شقط من 

حافة جبل ويحاول اأن يت�شبث باأظفاره بحبات الرمال التي تهرتئ ببطء قبل اأن ي�شقط اإىل الأبد! 
اأن الإن�شان هو احليوان الوحيد الذي  اإرن�شت هوكنج(  الفيل�شوف الأمريكي )وليام  لحظ 
ا الذي يظهر اأي عالمة من عالمات ال�شك يف اأن املوت يقدر  ينتظر املوت، بْيد اأنه هو الوحيد اأي�شً

على اأن ي�شع حًدا لوجوده! 

ب للنشر والتوزيع
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ترى ملاذا اآمن الهندو�شيون والبوذيون والطاويون بتنا�شخ الأرواح؟ ملاذا كان يجب اأن تخرتع 
القدمية  احل�شارات  اإميان معظم  �شر  ما  ترى  اآخرة؟  توجد  باأنه ل  اآمنت  طاملا  احلدوتة  لنف�شك هذه 
بالبعث بعد املوت؟ �شارون ونهر املوتى عند الإغريق، واإيزي�س وميزان الآلهة عند الفراعنة، وماآدب 
الفالهال للمقاتلني ال�شجعان عند الفايكنج. هل اإميانهم بالبعث برغم عقائدهم اخلربة كان من بقايا 
اأم  العدل والثواب والعقاب،  لل�شعور الوجودي بوجود  امتداًدا  اأم  الأنبياء يف الأر�س،  وحي 
جزًءا من �شعور الإن�شان يف قرارة نف�شه باخللود؟ اأم اأنه -كعادة مثل هذه الأ�شئلة- تكمن الإجابة 

يف جميع ما �شبق؟
يعرف اجلراحون اأن هناك نوًعا من الرعب لدى املر�شى يتعلق ل بالأمل ول مبب�شع اجلراح 
يفيقون- كان  املُخّدرين �شوف  اأن  النا�س يف  يثق  اأن  املا�شي -وقبل  التخدير! يف  باأمبول  ولكن 
يف�شل  الوعي.  يغيب عن  اأن  بالأمل على  اجلراحة  ويف�شل  للتخدير  يتعر�س  اأن  يرف�س  من  هناك 

ال�شعور بالأوجاع عن الال �شعور! 
الذي  ال�شعور  بب�شاطة. ذلك  تعريف احلياة  اأخرى هو  تتلوها  قادمة  باأن هناك حلظة  ال�شعور 
اإنها عجلة الوجود -مع العتذار  اإنه امتداد زمني لالأمام وللخلف،  ل يوجد له بداية ول نهاية، 
اأذهاننا نحن ن�شعر دائًما. يف  اآخرها، يف  اأولها ول حد يف  للبوذيني- التي ل يوجد لها حد يف 
تبدل  اإل  اأذهاننا نحن خالدون! املوت ما هو  اإىل الأبد. يف  باأننا �شوف ن�شعر  اأذهاننا نحن ن�شعر 
حال، ومفارقة للبدن، وخطوة اأخرى يف الطريق الذي بداأناه منذ خلقنا اهلل ولن نتوقف عنه اأبًدا. 

وقد جاء يف الأثر: »اإنكم ُخِلقتم لالأبد، واإمنا تُنَقلون من دار اإىل دار«.
ْحَياُكْم ُثمَّ يُِميُتُكْم ُثمَّ ُيْيِيُكْم﴾ 

َ
أ
َ
ْمَواتًا ف

َ
ْنُتْم أ

ُ
ْيَف تَْكُفُروَن بِاهلل َوك

َ
فحني قال لك اهلل: ﴿ك

ُتْم﴾ )التغابن 7(. كان 
ْ
ُنَبَُّؤنَّ بَِما َعِمل

َ
ُْبَعُثَّ ُثمَّ ل

َ
)البقرة 28(. كان يذّكرك فقط! وحني قال: ﴿بََلٰ َوَربِّ ل

َقَرار﴾ )غافر 39(. كان 
ْ
ِخَرَة ِهَ َداُر ال

ْ
ْنَيا َمَتاٌع َوإِنَّ ال ََياةُ الُّ ِذهِ الْ

ٰ
يذّكرك فقط! وحني قال: ﴿إِنََّما َه

يذّكرك فقط!
يرتعب اجلميع من املوت. وفكرة الفناء اإىل غري رجعة مع وجود كل هذا ال�شعور باخللود لدى 
الوعي الب�شري هي فكرة خميفة. لذلك ملا �شاألوا ريت�شارد دوكنز عن اأكرث فكرة معزية يفتقدها يف 

الدين فكانت بالن�شبة له هي فكرة اخللود. ي�شتاق اإىل اأن يعتقد باخللود.
ولكن الدين ال�شماوي الإلهي قدم لنا الروح التفاوؤلية الإيجابية الوحيدة يف هذا النطاق. فهو 
يوؤكد اأنك �شتخلد وتبعث ب�شكل فردي، ولي�س اإىل �شيء غام�س جمعي مثل )العقل( عند هيجل، 
اأو )الإن�شانية( عند كونت، اأو )روح الكون( اأو غريه من ت�شورات الفال�شفة. ولكن �شتعود اإىل 

ب للنشر والتوزيع
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نف�شك اأنت، ومعك اأ�شدقاوؤك واأقاربك. كما يقول عبد اهلل بن عمرو: »اإمنا مثل املوؤمن حني تخرج 
نف�شه اأو روحه، مثل رجل بات يف �شجن فاأخرج منه، فهو يتف�شح يف الأر�س ويتقلب فيها«.

الت�شور  الدين عن املوت والبعث هو  باخللود، فت�شور  ت�شعر من داخلها  اإىل نف�س  بالن�شبة 
اْعُبُدوِن ۞ ُكُّ َنْفٍس 

َ
إِيَّاَي ف

َ
ْرِض َواِسَعٌة ف

َ
ِيَن آََمُنوا إِنَّ أ

َّ
الوحيد الذي ين�شجم معها: ﴿يا ِعَباِدَي ال

ْرِي  ا تَ
ً
َنَِّة ُغَرف َئنَُّهْم ِمَن الْ َُبوِّ

َ
اِلَاِت ل وا الصَّ

ُ
ِيَن آََمُنوا َوَعِمل

َّ
َْنا تُرَْجُعوَن ۞ َوال َمْوِت ُثمَّ إِلَ

ْ
َذائَِقُة ال

َعاِملَِي﴾ )العنكبوت 58-56(.
ْ
ْجُر ال

َ
ْنَهاُر َخاِلِيَن فِيَها نِْعَم أ

َ ْ
ْتَِها ال ِمْن تَ
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كت

عصري ال



304

4
                  حين يكتمل العدل

 “يبدو.اأنه.كلما.زاد.الربح.من.جرمية.قتل.ما،

كلما.قلت.الفر�سة.لإم�ساك.املجرم.ومعاقبته” 
اأحد.علماء.اجلرمية.الأمريكيني

با�شتثناء الـ )ال�شو�شي( وبع�س الكلمات التجارية الي�شرية، ل اأظن اأن هناك اأية كلمات يابانية 
اأخرى نحفظها غري )هريو�شيما( و)ناجازاكي(.

 من ذا الذي مل ي�شمع عن قنابل اأمريكا النووية؟ التي مل يكن لها داٍع فعاًل اإل فر�س الرعب 
والهيمنة يف اأ�شواأ �شورها، وبنف�س منطق )البلطجي( الذي يلّوح بالـ )�شنجة( يف �شوارع املطرّية! 
جميعنا يذكر �شورة ع�س الغراب ال�شهرية بالأبي�س والأ�شود مع بع�س املناظر املحطمة لالأع�شاب 
طيار  بها  قام  التي  ال�شنيعة  الإبادة  اإنها  يابانية حمرتقة.  طفلة  اأو  ُمبادة  بيوت  ملجموعة  وهناك  هنا 

اأمريكي ب�شغطة زّر ليت�شبب مبوت مائتْي األف ياباين.
وقبل  اأنف�شهم  اليابانيون  اجتاحها  التي  ال�شينية  )ناجننج(  مدينة  عن  غالًبا  ن�شمع  مل  اأننا  غري 
اأعوام قليلة من تاريخ القنبلتني ال�شهريتني، ليقوموا بقتل ثالثمئة األف اإن�شان! هذه املرة كان القتل 
بالر�شا�س وال�شونكي حني تتالقى عيناك بعيني قتالك دون اأن تعباأ بذلك! اجلرمية اأب�شع بال �شك، 
ا لو عرفت اأنها من اأ�شهر املذابح التي ارتبطت بالغت�شاب يف التاريخ، حيث مت اغت�شاب  خ�شو�شً

ا الأطفال والعجائز! ع�شرين األًفا يف اليوم الأول فقط، ومل يغت�شبوا الفتيات فقط، ولكن اأي�شً
ل  حيث  املخفّية  �شجالته  يف  اليابانيني  مذابح  من  وغريها  )ناجننج(  مبذبحة  التاريخ  احتفط 
يتذكرها اأحد تقريًبا. وبنف�س الطريقة التي احتفظ بها ب�شجالت قتلى )�شتالني( يف احلرب العاملية 
اأن هتلر جمرم حرب �شافل  بالطبع الكل يعلم  التي فاقت �شعفي عدد قتلى )هتلر(، لكن  الثانية 
اأن مات على فرا�شه بجوار زجاجات الفودكا  بينما �شتالني ا�شتمر يف حكمه اإىل  قد نال جزاءه، 
باأعينهم الدامعة وزهورهم احلمراء على قربه الذي ل يزال النا�س  وت�شييعات املاليني من حمبيه 

اإىل اليوم يزورونه كل عام!

ب للنشر والتوزيع
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ماذا عن )ماو ت�شي توجن( الذي قتل �شتني مليونًا من اأجل اإقامة الثورة ال�شيوعية يف ال�شني؟ 
املُخوِزق  وفالد  وهولكو  خان  جنكيز  عن  وماذا  مات.  اأن  اإىل  اأبًدا  جزاءه  الوغد  هذا  ينل  مل 
وكاليجول ونريون، وغريهم من معاتيه التاريخ الذين ن�شروا الدماء يف كل مكان ومات معظمهم 

على فرا�شه ب�شالم مل يعّكره عليهم اأحد!
التاريخ ل يرحم اأحًدا فعاًل لكنه ل ميانع اأحيانًا يف الواقع من اأن ي�شجل كل �شيء يف غرفة 
مكتبه اخلا�شة ب�شجالت باهتة ل يّطلع عليها اأحد. العدل -ككل �شيء يف هذه الدنيا- ناق�س بحق، 
تفيد واأن املجرم  اأن اجلرمية ل  ال�شينما  اأن نح�شيهم! علمتنا  اأكرث من  العقاب  يفلتون من  والذين 

�شينال جزاءه يف النهاية، فهل هذا �شحيح فعاًل؟
طبًقا لتقرير )�شرطة �شيكاغو( ل�شنة 1951 فاإن اأكرث من 90% من جرائم ال�شطو مل يتم التو�شل 
ماليني  ينهبون  اأمريكا  يف  املجرمني  اأن   Kefauver )كيفوفر(  ا�شتبيان  وك�شف  مرتكبيها.  اإىل 
الدولرات ويتمتعون بها عادة بدون اأن يتم القب�س عليهم. وح�شب ا�شتبيان اآخر اأُجِرَي يف باري�س 
�شنة 1976 فالفيلم الداعر اأرخ�س اإنتاًجا من الفيلم العادي ع�شر مرات، واأرباحه تزيد على الفيلم 
العادي بع�شرة اأ�شعاف. هل ميكن اأن نّدعي اأن الأ�شبان مل ي�شتفيدوا من الق�شاء على الهنود احلمر 

يف املك�شيك؟ اأو اأن الوليات املتحدة مل ت�شتفد من نفط العراق بعد احتاللها؟
مل يت�شّن لك النتقام اأبًدا من ابن العميد الذي اأخذ مكانك يف اجلامعة، ول بائع الفاكهة الذي 
باعك هذه البطيخة البي�شاء، ول �شائق �شيارة الأجرة الذي �َشَبَّك ثم لذ بالفرار! مل يُقت�ّس اأبًدا 
من امل�شئول عن �شهادة البكالوريو�س التي ح�شل عليها ابنك دون اأن يتعلم حًقا، ول عن مياه النيل 
التي قتلت اأباك بالف�شل الكلوي، ول عن دخان ق�ّس الأرز الذي تق�شي كل عام ب�شببه �شهًرا يف 
�شداقة دائمة مع ال�شعال. ولرمبا ل ت�شتطيع اأن ترى بعينيك نهاية اأي �شّفاح من حولك، وما اأكرث 

ال�شّفاحني من حولك!
ي�شارحنا )علي عزت بيجوفيت�س( بحقيقة موجعة، هي اأن اجلرمية يف احلقيقة مربحة، ولكن 

ب�شرط واحد، األ يكون هناك اإله!
مظامل الدنيا من حولنا ب�شعة، رمبا اأب�شع من اأن يتحملها املرء يف كثري من الأحيان. اإنها مرارة 
ونظرات  للق�شا�س،  ال�شادقة  واحلاجة  النتقام،  يف  العارمة  والرغبة  احل�شرة،  ودموع  القهر، 
العني املنك�شرة يف �شمت بليغ! اإنه جوع قار�س، وظماأ قاتل. وككل ظماأ يف الدنيا هناك ما يرويه 
وي�شبعه. هناك يف مكان ما، اأو زمان ما، هناك عدل كامل، هناك انتقام جبار، هناك ق�شا�ٌس نافذ. 
َْوَم﴾ )غافر 17(.  َم الْ

ْ
 ُظل

َ
َسَبْت ل

َ
َْزى ُكُّ َنْفٍس بَِما ك َْوَم تُ يخربنا القراآن اأن هذا اليوم اآٍت حتًما: ﴿الْ

ل ظلم هناك، يف ذلك اليوم!
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كت

عصري ال



306

العط�س على  �شعور  يدل  فكما  اإليه حًقا!  نحتاج  اأننا  الآخر،  اليوم  دليل وجودي على  هذا 
وجود املاء يف مكان ما، ف�شعور الظلم يقودنا اإىل وجود العدل الكامل املطلق.



هوؤلء الذين اأظهروا اجلانب املظلم من نفو�شهم كان هذا لأنهم مل يكونوا على اإميان بوجود 
اأن تتخيل قدر ما كان  اأو كانوا على علم بذلك ولكنهم مل يهتموا اإىل هذا احلد. لك  اآخر،  يوم 
�شيكون يف الب�شرية من جرائم اإن كان النا�س جميًعا ل يوؤمنون به، اأو اإن مل يكن هناك يوٌم اآخر 
اأن كل اجلرائم �شتمر مرور  نوؤمن من داخلنا  اأفعالنا حني  املتبقي على  الذاتّية  الرقابة  فعاًل! ما كم 
 ٍ

بِّ
َ
 ُعْذُت بَِربِّ َوَربُِّكْم ِمْن ُكِّ ُمَتك

ِّ
الكرام؟؟ لذلك يحكي لنا القراآن قول مو�شى ♠: ﴿إِن

َِساِب﴾ )غافر 27(. 
ْ

 يُْؤِمُن بَِيْوِم ال
َ

ل

اإرادة  اأن  ♠، والذي عرف  �شعيب  الذي حر�س عليه  الإ�شالحي  املنهج  لنا  ويحكي 
ِخَر 

ْ
َْوَم ال الدنيا دون الآخرة تنتج الكثري من الف�شاد يف الأر�س! فقال لهم: ﴿اْعُبُدوا اهلل َوارُْجوا الْ

قوله  يف   ▐ اهلل  اأقّره  الذي  املبداأ  ذلك   .)36 )العنكبوت  ُمْفِسِديَن﴾  ْرِض 
َ ْ
ال ِف  َتْعَثْوا   

َ
َول

َساًدا 
َ
ف  

َ
َول ْرِض 

َ ْ
ال ِف  وًّا 

ُ
ُعل يُِريُدوَن   

َ
ل يَن  ِ

َّ
لذِل َها 

ُ
َْعل نَ ِخَرةُ 

ْ
ال اُر  الَّ َك 

ْ
﴿تِل اآلخرة:  عن  هلالج لج 

ُمتَِّقَي﴾ )القصص 83(. يكفينا اخلراب الذي حدث يف الدنيا من كل هوؤلء الذين يريدون 
ْ
َعاقَِبُة لِل

ْ
َوال

ا يف الأر�س وف�شاًدا، واأما يف هذا اليوم، فال يوجد ظلٌم هناك ول خراب! علوًّ


ومن اأكرب مظاهر هذا العدل األ ي�شيع عمل العاملني، ول اأجر ال�شاحلني، اأن يعمل من يعمل 
يف الدنيا وهو على اطمئنان كامل بوعد القراآن له اأنه يف يوم القيامة لن يجد اإل جزاء ما كان يعمل، 
َعَمَل َعِمٍل  ِضيُع 

ُ
أ  

َ
 ل

ِّ
ن

َ
هلالج لج: ﴿أ لي�س �شائًعا كما كان ي�شيع يف الدنيا، بل حمفوظ عند اهلل 

ا كما كان يف الدنيا،  ْنَث َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض﴾ )آل عمران 195(. ولي�س منقو�شً
ُ
ْو أ

َ
ٍر أ

َ
ِمْنُكْم ِمْن َذك

ِقَياَمِة﴾ )آل عمران 
ْ
ْم يَْوَم ال

ُ
ُجوَرك

ُ
ْوَن أ

َّ
َمْوِت َوإِنََّما تَُوف

ْ
بل �شيكون كاماًل وُم�شتوًفى: ﴿ُكُّ َنْفٍس َذائَِقُة ال

ِْحَساُن﴾ )الرمحن 60(.
ْ

 ال
َّ

ِْحَساِن إِل
ْ

185(. لن يُقابَل املح�شن اإل مبثل فعله: ﴿َهْل َجَزاُء ال



ويحدثنا القراآن عن مظهر اآخر من مظاهر هذا العدل وهو الق�شاء العادل! حيث يف�شل اهلل 
احلروب  ب�شببها  قامت  لطاملا  التي  والختالفات  واخل�شومات  النزاعات  يف  بنف�شه   ▐
وال�شقاق والعداوة يف الدنيا. �شوف نعرف الآن من كان امل�شيب ومن كان املخطئ، �شوف نعرف 
�شوف  الأر�س،  قامت على وجه  التي  الدينية  احلروب  يف كل   ▐ باهلل  الأحق  كان  من 
نعرف من كان الظامل ومن كان املظلوم، اأو من الذي اأ�شاب اجتهاده بني كل هوؤلء الفقهاء! هذا 

ب للنشر والتوزيع
كت
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ْنُتْم فِيِه 
ُ
بَيَْنُكْم فِيَما ك ْحُكُم 

َ
أ
َ
ف َمرِْجُعُكْم   َّ إِلَ ﴿ُثمَّ  الق�شاء الفا�شل يحدثنا عنه القراآن فيقول: 

ُموُر﴾ )احلديد 5(!
ُ ْ
 اهلل تُرَْجُع ال

َ
ْرِض َوإِل

َ ْ
َماَواِت َوال ُك السَّ

ْ
ُ ُمل

َ
َْتلُِفوَن﴾ )آل عمران 55(. ﴿ل تَ



بني  فامل�شاواة  القيامة!  يوم  العدل  مظاهر  بني  من  و)التمييز(  )التفرقة(  اعتبار  ميكننا  ا  اأي�شً
املجرم وال�شحية اإمنا هو واحدة من اأ�شخف �شور الظلم املَُقّنع، واهلل ▐ بريء من هذا. 
يف يوم القيامة يتبني لنا اأن هناك نظاًما تفريقًيا كاماًل �شيحدث لنا، لن يبقى حجر على حجر، اأو 
يقف اأخ بجانب اأخيه، اأو رجل بجانب امراأته. بل �شيمتاز اجلميع اإىل فريقني، وتعود كل اخليوط 
الرمادّية الدنيوية اإىل لونني من الأبي�س والأ�شود على اختالف درجتْيهما، فريق هنا وفريق هناك! 
 .)14 )الروم  وَن﴾ 

ُ
َيَتَفرَّق يَْوَمئٍِذ  اَعُة  السَّ َتُقوُم  ﴿َويَْوَم   .)59 )يس  ُمْجِرُموَن﴾ 

ْ
ال يَُّها 

َ
أ َْوَم  الْ  ﴿َواْمَتاُزوا 

ِعريِ﴾ )الشورى 7(! ِريٌق ِف السَّ
َ
َنَِّة َوف ِريٌق ِف الْ

َ
 َرْيَب فِيِه ف

َ
َْمِع ل ﴿َوُتْنِذَر يَْوَم الْ



على اأن اأكرب مظاهر العدل الكامل يف تلك الدار اأنها تتميز بالعدل يف منح العدل! فال يوجد 
فيها حماباة لأحد، ول تخت�ّس بها فئة عن فئة. مل يتوان القراآن يف اإقرار هذه امل�شاواة بني الب�شر 
 يف اأحقيتهم يف التمتع بعدل هذه الآخرة الذي قد طال كل نف�س خملوقة! كما يقول اهلل هلالج لج: 
ُكُّ  و 

ُ
َتْبل )األنعام 164(. ﴿ُهَنالَِك  ْخَرى﴾ 

ُ
أ وِْزَر  َوازَِرٌة  تَِزُر   

َ
َول ْيَها 

َ
َعل  

َّ
إِل َنْفٍس  ُكُّ  تَْكِسُب   

َ
﴿َول

َفْت﴾ )يونس 30(.
َ
ْسل

َ
َنْفٍس َما أ

مل يكتِف القراآن بذلك! بل انربى يرد على هوؤلء الذين ظّنوا اأنهم ا�شرتوا الآخرة مبكانتهم 
عند اهلل، اأو اأن لهم حظوة ومكانة عند �شاحب مفاتيح اجلنان جتعلهم الفائز احل�شري الوحيد لدار 
ُدوِن  ِمْن  َخالَِصًة  اهلل  ِعْنَد  ِخَرةُ 

ْ
ال اُر  الَّ ُكُم 

َ
ل َكنَْت  إِْن  ْل 

ُ
هلالج لج: ﴿ق اهلل  يقول  لذلك  البقاء! 

ْو 
َ
 َمْن َكَن ُهوًدا أ

َّ
َنََّة إِل ْن يَْدُخَل الْ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
ْنُتْم َصاِدقَِي﴾ )البقرة 94(. ﴿َوق

ُ
َمْوَت إِْن ك

ْ
الَّاِس َفَتَمنَُّوا ال

َم وَْجَهُه هلل َوُهَو ُمِْسٌن 
َ
ْسل

َ
ْنُتْم َصاِدقَِي ۞ بََل َمْن أ

ُ
ْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ك

ُ
َمانِيُُّهْم ق

َ
َك أ

ْ
نََصاَرى تِل

ْجرُهُ ِعْنَد َربِِّه﴾ )البقرة 111 -112(.
َ
ُه أ

َ
ل
َ
ف

فالآخرة عند ربك للمتقني. 

كل املتقني!
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5
                  عبثية الدنيا

 “كل.�سيء.مباح.طاملا.اأن.اهلل.غري
موجود،.واأن.الإن�سان.ميوت” 
األبري.كامو

ماذا �شتفعل لو اأعطى لك الإله التاريخ الذي �شوف ينهي فيه العامل باأكمله؟ 
لقد وقع هذا لعدة جمموعات اإميانية، من اأبرزهم جمموعة يف �شيكاغو، حيث اأخرب الف�شائيون 
من كوكب )كالريون( زعيمتهم )دوروثي مارتني( بنوع معني من الوحي اأن العامل �شوف ينتهي 
باأكمله قبل فجر يوم 21 دي�شمرب عام 1954 بفي�شان هائل، ولكن لي�س عليهم القلق لأن الف�شائيني 

�شوف ينقذون املوؤمنني بحق منهم على ظهر طبق طائر.
باع اأفراد اجلماعة منازلهم و�شّفوا اأعمالهم و�شاحلوا جريانهم ثم احت�شدوا يف مكان عبادتهم 
منتظرين الطبق الطائر الذي �شينقذهم قبل ميعاد الفي�شان. كان معهم عامل النف�س )ليون في�شتينجر( 
هو وفريقه لري�شد ردود اأفعالهم حينما يتبني لهم كذب دوروثي، وكتب بعدها كتابه: )حني تف�شل 
النبوءة( وهو كتاب حتليل نف�شي اجتماعي للظاهرة، حيث ذكر اأنه حني اأتت ال�شاعة الرابعة �شباًحا 
ومل يحدث �شيء اأعلن املوؤمنون اأن العامل مل ينتِه لأن الرب الف�شائي قد قرر م�شاحمة اأهل الأر�س 

بتاأثري نور ابتهال جماعتهم و�شدة اإميانهم!
انتظار فناء العامل حدث عدة مرات يف التاريخ، رمبا اأقربها جميًعا حني ظن كثري من النا�س 
اأن دورة حياة  تزعم  التي  الالتينية  املايا  تقومي ح�شارة  ب�شبب  �شتكون عام 2012  العامل  نهاية  اأن 
الب�شر يف 2012. قام  الب�شر هي 5125 عاًما، وقد بداأت �شنة 3114 قبل امليالد، فبالتايل �شيفنى 
اإىل  اخلرافة  ليحولوا  فيلم 2012  باإنتاج  وقاموا  النبوءة  با�شتغالل  ال�شينمائيني  من  ذكية  جمموعة 

بع�س الدولرات اخل�شراء.
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كت

عصري ال



309

نحن على قدر من املعقولية جتعلنا ل نوؤمن بهذه الرتهات. ولكن هذا ل يعني اأن نغفل عن 
تاأكيدات الكثري من العلماء باأن ظاهرة التغري املناخي وال�شخونة الأر�شية لي�شت هينة على الإطالق 

وقد تت�شبب يف انقرا�س الب�شرية يف زمن لي�س ببعيد. 
مثال جديد على اخلطر  تقريًبا  فلدينا كل عام  باخلوف،  ن�شعر  اإىل ذلك كي  نحتاج حتى  ل 
العام املرتب�س بالب�شر يتمثل يف الأوبئة اجلديدة، اأرعبتنا الإيبول وغريها من احلميات النزفية التي 
لو خرجت عن �شيطرة احلجر ال�شحي لفعلت يف الب�شر ما تفعله النار يف اله�شيم، ثم نحن الآن 
على اأعتاب طفرة جديدة يف البكترييا جتعلها مقاومة لكل امل�شادات احليوية املعروفة، يعني ذلك 
لأن  دفن  بدون  الطرقات  املوتى  مالأ  حني  الو�شطى  القرون  يف  الطاعون  زمن  اإىل  عودة  بب�شاطة 
اللحادين اأنف�شهم ماتوا كذلك. ميكن لأي وباء اأن يقرر يف حلظة اأن يكتب نهاية العامل ب�شكل �شريع 

ومريع و�شادم.
بالن�شبة يل كاإن�شان ل فرق بني اأن ينتهي العامل من حويل وبني اأن اأنتهي اأنا فاأرحل عنه! رمبا 
لذلك قال النبي ☺: »من مات قامت قيامته«. فال يوجد كبري فرق اإذن بني اأن تقوم قيامتك بنيزك 

طائ�س يدمر الأر�س يف حلظة، اأو بطفل يقود توك توك ويقطع الطريق اأمامك ليقل الراكبني! 
تلك الإمكانية العبثية لنتهاء كل �شيء ب�شكل مفاجئ توحي لنا باأن يف الأمر خدعة ما. وهذا 
والغرور   .)20 )احلديد  ُغُرورِ﴾ 

ْ
ال َمَتاُع  إِل  ْنَيا  اُلّ ََياةُ  الْ ﴿َوَما  وجل:  عز  اهلل  قال  كما  متاًما  �شحيح 

اجلميع،  من خداع  متكنها  بطريقة  ممت  �شُ قد  بالفعل  الدنيا  احلياة  العرب.  اخلداع يف كالم  هو 
با�شتثناءات قليلة.

كمثال على ذلك تاأمل يف فروقات الروايات عن الواقع.
الرواية  اأبطال  مثاًل، كل  الأ�شماء  منها  اأ�شياء،  الواقع يف عدة  تختلف عن  اخليالية  الروايات 
ميلكون اأ�شماًء مميزة متفردة رنانة، خليل ومراد واأكرم ور�شا، بينما يف واقعنا احلقيقي كلنا تنويعات 
على نف�س الأ�شماء تقريًبا، ولي�شت احلياة غري جمموعة من حممد واأحمد وم�شطفى و�شيماء وب�شعة 

اأ�شخا�س اآخرين.
ولكن الختالف الأكرب بني الرواية والواقع اأن بطل الرواية ل ميوت -اإن مات- اإل يف اآخر 
�شفحاتها غالًبا. ميوت البطل عادة يف نهاية الق�شة بعد اأن مّر باأركان الرواية كاملة: الذروة والعقدة 
واحلل، وتكون ميتته مليئة بالدراما وتاأخذ وقتها ب�شكل كامل، حني يدخل على الأ�شرار يف وكرهم 
ليحرر ابنه املخطوف فيموت يف النهاية بطلقتني ت�شمحان له باأن يرثثر له بكلماته الأخرية ثم ينظر 
له بحنان وينظر لل�شماء مرتني ويبداأ يف الكالم مرة اأخرى... باخت�شار يقتلك اأنت بامللل قبل اأن 

ميوت فعاًل.
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هذا غري اأنه ل ميوت طبًعا قبل اأن يفهم هو ونفهم نحن جميًعا ماذا كانت وظيفته يف الرواية 
واأتي اإىل احلياة يفعل اأي �شيء، لقد كان حلياته معنى كبري احتجنا اإىل ب�شع مئات من ال�شفحات 

حتى ن�شتوعبه.
بينما الواقع يختلف كثرًيا عن ذلك، حيث ذكرت لنا اإحدى الإح�شائيات اأن عدد الذين ماتوا 
يف اأ�شرتاليا ب�شبب احلوادث الإرهابية فيما بني عامي 2003 و2012 هو ثلث عدد الذين ماتوا يف 

نف�س املكان خالل نف�س الفرتة الزمنية ب�شبب الوقوع من على ال�شرير!
منوت غالًبا لأ�شباب عبثية متاًما يف ظاهرها وب�شكل مفاجئ للغاية يف توقيتها. ما راأيك اأن ناأخذ 
هذه الغرزة يف الطريق ال�شريع لتخت�شر علينا امل�شافة؟ بوم! لقد مّت. اأو: ما هذا ال�شعال املتكرر 

ا. فلنذهب للطبيب، بوم! �شرطان، لقد مّت اأي�شً
يف الواقع جند اأن حياتنا قد تنتهي يف اأحيان كثرية قبل اأن نعرف ماذا كان معناها! وقبل اأن 
نخترب الذروة املثرية فيها حني نحقق ذلك الإجناز الذي كنا نظن اأننا اأتينا الدنيا لأجله! يف احلياة 
الواقعية ميوت البطل يف مو�شع ع�شوائي متاًما من الرواية قبل اأن يفهم هو ما الذي يجري يف ق�شة 

حياته، ورمبا قبل اأن ي�شتوعب اأ�شاًل اأنه هو بطل الق�شة.
ولكن لرمبا نحن مل ننتبه كثرًيا حني اأق�شم لنا اهلل بالع�شر، وبالليل، وبالنهار، وبال�شحى، اأن 
هذه الأوقات تعني الكثري عنده. لرمبا مل نفهم اأن ال�شبب الذي يجعل من موتنا املفاجئ �شباح الغد 
مفهوًما اأن م�شاء اليوم -وكل يوم- كان ذروة جديدة للملحمة التي متنيناها..! فقط ننتظر كثرًيا 
يَّاِم 

َ
 ِمْثَل أ

َّ
قبل اأن ن�شنع حياتنا، ننتظر اأكرث من الالزم، ول اأدري ماذا ننتظر؟؟ ﴿َفَهْل يَنَْتِظُروَن إِل

اْنَتِظُروا﴾ )يونس 102(.
َ
ْل ف

ُ
ْبلِِهْم ق

َ
ْوا ِمْن ق

َ
ِيَن َخل

َّ
ال

ع�شنا  رمبا  القراءة،  اأ�شاأنا  ولكننا  �شفحة  كل  يف  البطل  عن  الكثري  حتكي  الرواية  كانت  لرمبا 
حياة كاملة ننتظر على هام�س اأحداثنا الكربى، ومل نفطن اإىل اأن هذه الأيام املنق�شية كانت هي 
اأحداثنا الكربى. لرمبا اليوم، احلا�شر، الآن، اللحظة احلالية، هذا هو كل ما هو موجود، هذه هي 
كل فر�شنا، هذه هي ذروتنا املتخيلة قبل حلظة موتنا املفاجئة والتي -برغم ما قد نظن- �شتكون يف 

موعدها متاًما، بنهاية طبيعية وغري مبتورة.
�شيء  اأي  قبل  ومنطقي  عقالين  خيار  هو  الرحمن  بطاعة  واللتزام  والتدّين  بالإميان  خيارك 
اختبار  يف  انت�شار  هو  اأنت.  فتخدعها  تخدعك  اأن  تريد  التي  الدنيا  على  م�شاد  حتايل  هو  اآخر. 

الآخرة الذي هو ب�شكل اأو باآخر يق�شي باأن البقاء لالأعقل. بينما ل عزاء للمغفلني!

ب للنشر والتوزيع
كت
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6
                   خيارات غير متكافئة

 “اإمنا.زهد.الزاهدون.يف.الدنيا،.اتقاًء.اأن

ي�سركوا.احلمقى.واجلهال.يف.جهلهم!” 
اإبراهيم.بن.اأدهم

منذ اأن كّنا يف الثانوية العامة ونحن نقنع اأنف�شنا اأن القادم اأف�شل واأننا الآن يف عنق الزجاجة، 
ثم كربنا واأدركنا كما يقول د. اأحمد خالد توفيق اأن هذه اأنبوبة اختبار ولي�شت زجاجة اأبًدا! 

فاأنت بعد الليايل الطويلة يف املذاكرة واحلفظ تدخل الكلية التي تريدها اأخرًيا، فرتاقب الأيام 
الباقية على اخلال�س منها، وبعد اأن تنتهي منها بالفعل تفاجئك فرتة المتياز، وهي اأوىل خطوات 
دخولك اإىل عامل العمل احلكومي الرحب، حيث يتحول فيها )اإم�شاء احل�شور والن�شراف( من 

فعل يُقام به اإىل مكان يُذَهب اإليه! 
اإح�شا�شك بذاتك مفقود متاًما حيث تقوم يف عز الربد ل للعمل ولكن لو�شع توقيعك التعي�س 
يف ورقة اأتع�س اأمام عيني موظف مكتئب! ثم تق�شي معظم ال�شاعات املتبقية حتى موعد الن�شراف 
يف التب�شع من كافيرتيا امل�شت�شفى ذات الأهل الطيبني والأطعمة ال�شريرة، حماوًل األ تتقياأ واأنت 
التا�شعة  يف  الكبد  �شطائر  ياأكلون  لأنا�س  ي�شمحون  ملاذا  ال�شباح.  يف  )الكبد(  طهي  رائحة  ت�شّم 

�شباًحا بالدخول حلرم امل�شت�شفى؟
بعدها تبداأ فرتة )التكليف الإجباري( يف الوحدة ال�شحية التي تذهب فيها اإىل عملك راكًبا 
اململة،  الروتينية  وتنطلق يف رحلة عملك  الوظيفي  التدّرج  تبداأ يف  ثم  مت�شخة!  حمارة �شغرية 
يتحول يومك اإىل رحلة �شاقة تهدف اإىل الو�شول للفرا�س لياًل. وعندما ت�شل تت�شاءل يف تعجب 

عن ال�شبب الذي قد يدفعك اإىل القيام ثانيًة؟

ب للنشر والتوزيع
كت
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تنجب طفاًل �شغرًيا حتبه يف البداية، �شرعان ما ترجع عن راأيك حني يكرب قلياًل ويتحول اإىل 
اآلة حمطمة لكل ما هو جميل يف هذه احلياة ب�شوت �شراخ مزعج ورغبته الدائمة يف ته�شيم هاتفك 
كنوع من الهواية. وبعد اأن يكرب اأكرث يجعلك متر بكل الأطوار الكريهة يف حياتك ثانيًة، ولكن معه 

هو: املدر�شة ثم جحيم الثانوية ثم الكلية والعمل والزواج. اإلخ.
وعندما ي�شتقل اأبناوؤك بحياتهم ويكملون الدورة. تكون هي اللحظة التي تفر فيها اأخرًيا من 

متاعب احلياة لتقع يف اأح�شان �شرطان الربو�شتاتا و�شيق ال�شرايني التاجّية!
لو كنت تنوي اأن تكون هذه هي حياتك: جمموعة من املراحل املوؤملة التي تنتظر نهايتها، تعي�س 
يف بحث م�شتمر عّما يكفل لك املزيد من العي�س، وكاأنك يف حلقة مفرغة ودائرة ل نهائية، لو كنت 

تنوي اأن تكون هذه حياتك فاأنت قد اخرتت لنف�شك عذابها.
بينما اهلل ▐ قد دعانا اأن نكون اأكرث عقالنّية، اأن ندرك اأننا اأتينا لهدف عظيم يتمثل 
يف عبادة رب العر�س العظيم. واأنه لي�س لأحدنا من هذه الدنيا اإل ما اأكل فاأفنى، ولَِب�َس فاأبلى، 
اإل عي�س  اأن يرحل عنها، واأنه ل عي�س  الدنيا كعابر �شبيل يو�شك  فاأبقى. واأن تكون يف  وت�شدق 
الآخرة، واأنه من اأرادها و�شعى لها �شعيها وهو موؤمن فاهلل يحييه حياًة طيبة �شعيدة ويوم القيامة هو 

اأ�شعد، واأنه من كان يف هذه الدنيا اأعمى فهو يف الآخرة اأعمى واأ�شل �شبياًل!
هذان خياران غري متكافئنْي اإطالًقا، فالدنيا التي نحيا فيها �شريعة الفناء والتحّول والتغرّي اإىل 
ََياةِ  احلد الذي يجعلنا جميًعا نفهم وبدون كتاب تف�شري املثل القراآين امل�شروب لها! ﴿إِنََّما َمَثُل الْ
َخَذِت 

َ
ْنَعاُم َحتَّ إَِذا أ

َ ْ
ُل الَّاُس َوال

ُ
ك

ْ
ا يَأ ْرِض ِممَّ

َ ْ
َط بِِه َنَباُت ال

َ
اْخَتل

َ
َماءِ ف َاهُ ِمَن السَّ

ْ
نَْزل

َ
َماٍء أ

َ
ْنَيا ك الُّ

َناَها َحِصيًدا 
ْ
َجَعل

َ
ْو َنَهاًرا ف

َ
 أ

ً
ْل ْمُرنَا لَ

َ
تَاَها أ

َ
ْيَها أ

َ
اِدُروَن َعل

َ
نَُّهْم ق

َ
َها أ

ُ
ْهل

َ
يََّنْت َوَظنَّ أ ْرُض زُْخُرَفَها َوازَّ

َ ْ
ال

ُروَن﴾ )يونس 24(.
َّ
يَاِت لَِقْوٍم َيَتَفك

ْ
ُل ال َذلَِك ُنَفصِّ

َ
ْمِس ك

َ ْ
ْم َتْغَن بِال

َ
ْن ل

َ
أ
َ
ك

يف  يقيننا  وبني  �شيء،  كل  تطول  التي  الفناء  لعجلة  مالحظتنا  بني  ارتباط  عالقة  كبري  يوجد 
الدار الآخرة واإرادتها، هذه معادلة مّطردة! يعطينا القراآن مثاًل لرجل تعّطلت عنده هذه املالحظة، 
ُظنُّ 

َ
بًَدا ۞ َوَما أ

َ
ْن تَبِيَد َهِذهِ أ

َ
ُظنُّ أ

َ
اَل َما أ

َ
فاختّلت املعادلة ككل: ﴿َوَدَخَل َجنََّتُه َوُهَو َظالٌِم ِلَْفِسِه ق

ائَِمًة﴾ )الكهف 35 -36(.
َ
اَعَة ق السَّ

هذه العالقة بني تعظيم بقاء الدنيا ونعيمها وبني ا�شتبعاد -اأو لنقل ا�شتحباب اإغما�س اجلفون 
عن- اليوم الآخر، تتبني من خالل ال�شرخة التي األقاها �شالح ♠ على قومه علهم يفيقون! 
ُعَها َهِضيٌم ۞ َوَتْنِحُتوَن ِمَن 

ْ
ٍْل َطل وَن ِف َما َهاُهَنا آِمنَِي ۞ ِف َجنَّاٍت وَُعُيوٍن ۞ َوُزُروٍع َونَ

ُ
ك ُتْتَ

َ
﴿أ

ارِِهَي﴾ )الشعراء 146 -149(؟!
َ
َباِل ُبُيوتًا ف ِ

ْ
ال
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ا دوًما لالآخرة حني نفطن اإىل اأن رغباتنا يف اللذائذ واملتع تفوق بكثري كل ما حتويه  ننحاز اأي�شً
الدنيا منها!

من  ذلك  تقّدر  اأن  ميكنك  �شيء،  ي�شبعه  ل  الذي  اجل�شع  من  بالكثري  اأ�شاًل  خملوق  الإن�شان 
حجم اجل�شع املايل امل�شتمر من حولك، والذي يقوم به الأفراد ال�شاعني للك�شب ال�شريع، وتقوم 
به وب�شكل اأكرب: ال�شركات الكبرية )التايكونات(، التي متت�س اأموالك وتر�شم على وجهك ابت�شامة 

اأثناء هذا المت�شا�س.
 هذا اجل�شع امل�شتفز لي�س يف املال فقط! فاأنت ترى مثاًل ذلك الذي يقع يف ع�شق فتاة جديدة 
كل �شبعة وع�شرين يوًما. وتلك التي مالأت اآخر ملليمرت مكعب من دولب مالب�شها، وترغب دائًما 
يف املزيد. الكثري منا يعاين من اجل�شع. قد تكون واحًدا من هذا اجلمع الكبري دون اأن تدري! قد 
به،  والتعلق  وجمعه،  واإدمانه،  وع�شقه،  حبه،  عن  تتوقف  اأن  على  تقدر  ل  ما  �شيء  هناك  يكون 

والتح�ّشر على ما فقدته منه.
اإن  النظر عن  بغ�س  األيم،  �شعور  ينق�شك هو  ما  ثمة  باأن  الأمل يف حقيقته واحد، وال�شعور 
امتالك  اأو  )العادة(،  من  بدًل  العام  القطار  من  مكيفة  درجة  يف  الركوب  هو  ينق�شك  ما  كان 
)لمبورجيني( بدًل من )املر�شيد�س(! ولأنك لن متتلك كل املادة يف العامل، ولأنه �شيبقى دائًما ما 

ينق�شك فل�شوف تعي�س يف الأمل با�شتمرار وتتلقى �شفعات احلياة كل �شباح.
ل اأبًدا القدر الذي نطلبه، واأننا طاملا ارت�شينا اتّباع رغبتنا فلن  �شرعان ما نفطن اإىل اأننا لن نح�شّ
نتوقف اأبًدا عن الرك�س، ولن نح�شل اأبًدا على ما نريد! �شت�شمع عن ن�شف ن�شاء العامل الالتي هّن 
اأجمل من زوجتك، و�شت�شمعني عن معظم رجال العامل الذين هم اأو�شم من زوجِك. �شت�شمع اأن 
هناك دائًما الكثري ممن هو اأغنى منك، وهناك طبًعا الكثري ممن هو اأظرف منك. معظم الطعام ال�شهّي 

لن ناأكله، معظم النكات اجلميلة لن ن�شمعها، معظم الأطفال اللطفاء لن نراهم. 
هذه الروؤية الواقعية ال�شوداء متتزج بج�شع رغبتنا يف هذا ال�شيء اأو ذاك، فتنتج حالة نف�شية 
غريبة ل تتحمل معها مرارة فراق املفقود، ول تقدر على اأمل البذل واجلود! حالة نف�شية غريبة هي 
نف�شية غريبة جمعها  باللهفة وال�شغف والتعلق! حالة  خليط من اخلوف والقلق والتوتر، ممزوجة 
ُّ َجُزوًع ۞  ُه الشَّ وًع ۞ إَِذا َمسَّ

ُ
َساَن ُخلَِق َهل

ْ
ن ِ

ْ
القراآن يف كلمة واحدة، ثم ذكر نتائجها: ﴿إِنَّ ال

َرْيُ َمُنوًع﴾ )املعارج 19 -21(. ُه الْ َوإَِذا َمسَّ
اإنه تعلق كامل اإذن! اإنه حكم بال ا�شتئناف ول نق�س، ل�شبب ب�شيط اأنك اأنت من حكم به عل 
نف�شك. اإنه �شجن لي�س له باب ول �شور قد دخلته اأنت بقدميك فال يوجد من يخرجك منه لأنك 
لن حتتاج اإىل غريك يف ذلك، اإنه جزاء وفاق من اهلل عز وجل لكل من زهد يف بقّيته التي اأبقاها له 

وا�شراأّب بعنقه اإىل كل �شيء ق�شاه لغريه.

ب للنشر والتوزيع
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لي�س  اأ�شّد!  اأمنت، وحبٍل  اأقوى، و�شلة  بتعلق  اإل  التعلق  تتخل�س من ذلك  اأن  لي�س بو�شعك 
اأهم،  اآخر  �شغف  ب�شنع  اإل  املنع،  وحب  ال�شمع،  وقلق  اجلمع،  اإدمان  من  تتخل�س  اأن  بو�شعك 
 

َّ
واعتياد لذة اأخرى اأجمل. ثم الدوام على هذه ال�شلة اجلديدة. فكانت الآيات التالية تقول: ﴿إِل

َمْحُروِم 
ْ
ائِِل َوال وٌم ۞ لِلسَّ

ُ
ْمَوالِِهْم َحقٌّ َمْعل

َ
ِيَن ِف أ

َّ
تِِهْم َدائُِموَن ۞ َوال

َ
ِيَن ُهْم َعَ َصل

َّ
َي ۞ ال

ِّ
ُمَصل

ْ
ال

ِيَن ُهْم ِمْن َعَذاِب َربِِّهْم ُمْشِفُقوَن﴾ )املعارج 22 -27(. �شلتك 
َّ

يِن ۞ َوال وَن بَِيْوِم الِّ
ُ
ق ِيَن يَُصدِّ

َّ
۞ َوال

على  يعينك  ذلك:  من  والأجمل  اجل�شع،  هذا  من  النجاة  على  �شيعينك  ما  هي  بالآخرة  اجلديدة 
التخّل�س من اآلمك حني ل ت�شتطيع اأن تُ�شِبَعه اأبًدا!

ب للنشر والتوزيع
كت
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المحارة
)عن اأ�شئلة القدر(

 “يف م�صاألة القدر، فاإننا نكون اأحوج ما نكون اإىل ما 
 

َّ
ِم إِل

ْ
ِعل

ْ
وتِيُتْم ِمَن ال

ُ
يجيبنا به القراآن حني يحدثنا: ﴿َوَما أ

﴾ فاإجابات القراآن تروي ظماأنا للمعرفة، لكننا مع 
ً

لِيل
َ
ق

اأن  ن�صتطيع  املعرفة!  هذه  يف  حمدودون  اأننا  نعلم  ذلك 
نفهم الكثري من الأ�صياء ولكن �صن�صل اإىل نقطة معينة 

ونقول بعدها: ل ندري. كلنا ل يدري!” 
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هناك �شوؤال وجودي قدمي كقدم الوجود ذاته يقول: )من الذي يختار اأفعايل؟ هل اأنا؟ اإذن 
يو�شف  بن  )العبا�س  �شاغه  الذي  ال�شوؤال  مثل  ُمالم!(  غري  اأنا  اإذن  اهلل؟  يختار  اأم  يُقّدر!  ل  اهلل 

ال�شكلي( مناظًرا ملخالفه: »اأراد اهلل من عباده اأن يوؤمنوا فلم يقدر؟ اأم قدر فلم يرد؟«.
الذي كان  الكربى، ذلك  املحارة  ا هو  اأم خمرّيً ا  الإن�شان م�شرّيً اإذا كان  القدر، وعّما  �شوؤال 
ال�شماء منهم،  اأتباع ر�شالت  فيه، وبا�شتثناء  يتحرّيون  الب�شر  التي جعلت معظم  للدرجة  ا  عوي�شً

ن�شتطيع اأن نقول عنهم جميًعا ب�شجاعة واثقة: مل ينجح فيهم اأحد!
قال  اأنهم فعلوا ذلك-  اأر�شطو، وجيد  الذي اخت�شروه:  با�شمه  اأر�شطاطالي�س -ال�شهري  مثاًل 
باأن اهلل القدمي ل بد اأن يكون علمه قدميًا ول ميكن اأن يعلم الأ�شياء اجلديدة! فبالتايل الإن�شان هو 
الذي يقوم باأفعاله با�شتقالل تام عن العلم الإلهي. هناك يوناين اآخر ا�شمه )اأبيقور( جمع النا�س يف 
حديقته اخللفّية واأ�ش�س مدر�شته اخلا�شة باجتهاده. هوؤلء اأ�شبح ا�شمهم )الأبيقورّيون( واختاروا 

نف�س الفكرة: ل دخل لالإله باأفعال الإن�شان.
ا اختاروا نف�س املذهب، وجزء من اليهود )الذين كانوا يعّظمون التلمود منهم(  املجو�س اأي�شً
كان  رجل  الن�شارى  هوؤلء  ومن  التحديد(.  وجه  على  الأرثوذك�س  )مثل  الن�شارى  من  وجزء 
)غيالن  فاأ�شبح  الفكرة،  بنف�س  )غيالن(  امل�شلمني  اأحد  واأقنع  )يحيى(،  ا�شمه  دم�شق  يف  يعي�س 
الدم�شقي( اأول من حاول ن�شر هذا املبداأ و�شط امل�شلمني: الإن�شان هو من ي�شتقل باإرادة فعله عن 

اهلل ▐!
ولكن كل هوؤلء مل يجيبوا لنا عن الت�شاوؤل الب�شيط الذي قد نطرحه: يعني هناك من الأ�شياء 
ما يتم يف الكون غ�شًبا عن الإله؟ اأم اأنه قد �شمح بحدوثها؟ اإن كان قد فعل ذلك فهو اإذن اأراد لها 

على الأقل اأن تتم! األي�س كذلك؟
هوؤلء قد ر�شبوا اإذن بجدارة!

هذا يدفعنا اإىل حماولة ا�شرتاق النظر اإىل اجلهة الأخرى. اأولئك الذين اأ�شّروا على اأن اهلل 
▐ هو الفاعل احل�شري الوحيد لكل ما يحدث يف الكون، ولأنه لن ي�شمح ب�شيء يحدث 
بينما هو يف احلقيقة دمية من  فعله،  اأنه يختار  يتوهم  الإن�شان  اأن  اإذن  يف كونه رغًما عنه، فال بد 

املاريونيت مربوطة حبائلها اإىل ال�شماء!
اإىل  يدعو  كان  الذي  اليوناين  الرواقي(  )زينون  مثاًل  فمنهم  قدمي،  الفكرة  هذه  تاريخ  رمبا 
كذلك  هناك  الأعوام.  من  مئات  بب�شعة   ♠ امل�شيح  ميالد  قبل  متاًما  مادية  فل�شفية  مدر�شة 
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اآية خّلدت  القراآن يف  ☺ وحتدث عنهم  النبي حممد  بعثة  الذين عا�شوا قبل  القدماء  املالحدة 
عليهم ا�شم )الدهرّية( فربغم اأنهم كانوا ل يوؤمنون بوجود اإله فاعل اأ�شاًل اإل اأنهم ن�شبوا كل اأفعال 

الإن�شان حلتمّيات الطبيعة والوجود! 
وهناك كذلك العرب يف اجلاهلية، واجلزء املتبقي من اليهود )الذين ل يوؤمنون اإل بالتوراة 
فقط( واجلزء املتبقي من الن�شارى )ومنهم الكاثوليك( واملالحدة اجلدد الذين يرون اأن الإن�شان 

ل يختار اأفعاله حًقا واإمنا يرق�س على اأنغام �شفراته الوراثّية.
امل�شكلة يف اأ�شحاب هذا املبداأ اأنهم لن يفهموا اأنف�شهم يف كل مرة يختارون فيها اأن ياأكلوا 
�شطرية من اجلنب بدًل من الق�شدة، اأو ي�شعدوا الدرج بدًل من النزول، اأو يدخلوا املرحا�س بدًل 

من املوت باحتبا�س املثانة! 
ما معنى اأنهم )اختاروا( اأن يفعلوا �شيًئا ما؟! اأم اأنهم يقنعون اأنف�شهم اأنهم يتوهمون الختيار 
يف كل مرة بينما هم يف احلقيقة يتم التالعب بهم مثل ُدُمى )الأراجوز( من خلف ال�شاتر اخل�شبي؟ 
لهم  ويختار  لهم  يفكر  الذي  من  يعرفون  التي جتعلهم ل  للدرجة  ذاتي  بفقدان  ي�شعرون  هل هم 

اأفعالهم الآن؟! 
ال�شلوك  عامل  بكلمة  يذكرين  هذا  اإن  اأ�شاًل؟  راأيهم  يف  يثقون  فكيف  كذلك،  كانوا  واإن 
الربيطاين )بول ماكينا(: »يده�شني ذلك الذي ياأتي اإيّل ويقول اأنا اإن�شان فاقد الثقة بالنف�س، وحني 

اأ�شاألهم: هل اأنت واثق من ذلك، يقول: بالطبع اأنا اأثق يف هذا متام الثقة!«.
احلقيقة اأن هوؤلء قد ر�شبوا ب�شكل اأكرث اإحراًجا من الذين كانوا قبلهم!

بينما القراآن يعّرفنا على الإجابة الوحيدة ال�شاحلة والتي تتوافق مع عقلك يف م�شاألة القدر، 
والذي هو كما اتفقنا: املحارة!
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1
                  نعمة المصير

َيِتي.ِبَيِدَك”   “نا�سِ
النبي حممد ☺

ا  واأي�شً بقوة.  فيها  م�شكوك  ق�شة  احلمام، هذه  الطفو يف  قانون  يكت�شف  )اأر�شميد�س( مل 
الق�شتان  هاتان  �شادت  لقد  راأ�شه!  على  تفاحة  �شقطت  حني  اجلاذبية  قانون  )نيوتن(  يكت�شف  مل 
يف الوعي ال�شعبي لأنها حتقق اأحالم كل واحد منا: ميكنك اأن ت�شبح مكت�شًفا جباًرا بحمام بخار، 
و�شجرة تفاح، وقليل من احلظ! وبالطبع ازداد الأمر �شوًءا وك�شاًل ملا انت�شرت الق�شتان ب�شكل اأكرث 
نائًما  فقد كان  نيوتن  واأما  املفاجاأة!  اأر�شميد�س يجري عاريًا من احلمام من فرط  حتريًفا، مما جعل 

اأ�شاًل حتت ال�شجرة ملا وقعت عليه التفاحة.
باملثل انت�شرت خرافات اأخرى، مثاًل نظريات (اآين�شتاين) مل تقل اأبًدا اأن بو�شعك العودة بالزمن 
اأمه،  رحم  يف  وهو  ال�شغل  يف  مديرك  وقتل  يا�شمني،  من  والزواج  الكيمياء،  مادة  يف  للنجاح 
لت�شبح حياتك رائعة. يف احلقيقة النظريات مل تتعر�س حلياتك على الإطالق ول حلياة يا�شمني اأو 

اأم مديرك يف ال�شغل. 
معظم النا�س مل يعرفوا اآين�شتاين اإل من فكرة )اآلة الزمن( وهي فكرة لي�س له بها كبري عالقة، 
قاله  ما  ولكن  متاًما،  م�شتحيل  اآين�شتاين  نظرية  ح�شب  املا�شي  اإىل  الزمن  عرب  ال�شفر  الواقع  يف 
اآين�شتاين فعاًل اأن الزمان ن�شبي، اأي اأنه يتباطاأ مع زيادة �شرعة احلركة، هذا هو كل �شيء! وقد كان 
النطاق  بها عن  التي خرج  التي حققها، وبالطريقة  الغريبة  ب�شّر �شهرته  اأن مات  اإىل  منده�ًشا جًدا 

الأكادميي ال�شيق اإىل هذه ال�شعبية العاملية غري املفهومة!
يف  الزمن(  )اآلة  الأوىل:  اخليالية  ق�شته  )ويلز(  كتب  اأن  منذ  الزمن  اآلة  الأدب  قّراء  عرف 
1895، ورمبا منذ اأبعد من ذلك. وهناك من لحظ يف خبث اأن لو كانت اآلة الزمن ممكنة، األي�س من 
ا من اللحظات التاريخية، اأم اأن كل ما  املفرت�س اإذن اأن يحيط بنا القادمون من الغد لي�شهدوا بع�شً
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منر به على هذه الدرجة من التفاهة بحيث ل يحب اأن ي�شهدها اأحد؟! وعلى ما يبدو كان هناك من 
ي�شتمع من غرباء الأطوار اإىل هذا، فاأعد بع�شهم بحًثا مطوًل عن �شور قدمية تبني اأحداًثا تاريخية 
يظهر فيها رجل من اجلمهور بثياب ع�شرية وباآلت ت�شوير حديثة ل تنتنمي لذلك الع�شر! هذه 
من الأمثلة التي تبني لك قدرة الب�شر على تتبع �شفا�شف الأمور واإفناء حياتهم فيها دون اأن ي�شابوا 

بتاأنيب ال�شمري!
ولكن فلنفرت�س اأن اآلة الزمن كانت حقيقة! ماذا لو اأين قد ح�شلت عليها يف امل�شتقبل فعاًل 
وا�شتخدمتها عدة مرات، ويف كل مرة اأن�شى اأين ا�شتخدمتها، واأعي�س حياتي وكاأنها حياتي الأوىل 

دون اأي تعديل؟! 
رمبا اأنا �شافرُت يف 2015 اإىل جماهل اأفريقيا واأُ�شبُت هناك مبالريا حمى املاء الأ�شود، ثم عدت 
اآخره. رمبا يف 2007 دخلُت كلية طب  املاء الأ�شود يف  اآخر ل يت�شمن  اإىل 2014 لأتخذ م�شاًرا 
الأ�شنان التي كنت اأحلم بها، فتعرفت على جمموعة منحطة يف الكلية انتهت بي اإىل مقعد وثري 
حتت كوبري 15 مايو بحفنة بي�شاء على ظهر اإبهامي. لرمبا حدث هذا كله فعدت اإىل عام 2007 

مرة اأخرى ودخلت كلية الطب، ولكنني ن�شيت كل �شيء عن هذا املو�شوع!
رمبا اأنا �شباح اليوم تعر�شت حلادث �شيارة ب�شع انتهى بي اإىل فقدان عيني الي�شرى، فعدت 
بعدها بالآلة الرائعة اإىل اليوم مرة اأخرى لأبتعد عن طريق بلبي�س نهائًيا دون اأن اأعلم ملاذا فعلت 
قرر  وقد  الأريكة  على  ا�شتلقيت  ثم  اأمتناه،  الذي  امل�شبوك  )البامية(  طبق  غًدا  اأكلت  رمبا  ذلك! 
مريئي اأن ي�شتعل ذاتًيا بال �شبب مفهوم، حينها لرمبا اأنا قمت ودخلت الآلة اإياها وعدت اإىل اليوم 

واأوعزت اإىل اأمي اأن غًدا هو يوم منا�شب جًدا ملعلبات ال�شردين التي اأكرهها بطبيعة احلال. 
الكثري جًدا من ال�شوء كان باإمكانه اأن يحدث، ولكني مل اأتعر�س له، بل ومل يخطر على بايل 
اأ�شاًل! يف كل دقيقة متر ميكنني اأن اأتخيل مئات الكوارث ال�شخم منها وال�شغري، التي كان )من 

املمكن( اأن حتدث فيها، ولكني �شامٌل منها متاًما!
ال�شاملة  اللحظة  اإىل  بي  انتهى  مغاير  م�شار  قد و�شعني يف   ▐ اهلل  باأن  اأفرح  حينها 
التي اأعي�شها الآن بعيًدا عن كل تلك امل�شائب املتخيلة. اأفرح باأن اهلل ▐ مل يعباأ بتاأففي 
من هذا التقدير اأو ذلك، ملّا علم يف علمه ال�شابق اأن اخلري فيه. اأفرح باأن اهلل مل ي�شتجب للكثري من 
دعائي الذي دعوته واأنا على جهل عظيم. اأفرح باأن اهلل العظيم جعل من نف�شه مقّدًرا لأمور حياتي 
اخلا�شة! اأنا الإن�شان التافه الذي ل ي�شاوي �شيًئا! اأفرح باأن اهلل يختار يل. اأفرح باأن اهلل ل يختار يل 
ُق َما يََشاُء 

ُ
اإل اخلري. اأفرح باأنه مل ير�َس باأن ي�شاركه غريه يف ذلك! اأفرح بهذه الآية: ﴿َوَربَُّك َيْل

وَن﴾ )القصص 68(!!
ُ
ا يُْشِك  َعمَّ

َ
ةُ ُسْبَحاَن اهلل َوَتَعال رَِيَ

ْ
ُهُم ال

َ
َيَْتاُر َما َكَن ل َو
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لذلك كان يقول اأحد احلكماء: » اإين اأدعو اهلل يف حاجة فاإذا اأعطاين اإياها فرحت مرة واإذا مل 
يعطني اإياها فرحت ع�شر مرات لأن الأوىل اختياري والثانية اختيار اهلل عالم الغيوب«!!

مل ي�شمح اهلل يف خلقه باأن حتكمهم الع�شوائية والعبثية، بل اأراد وحكم لنا وعلينا باأن يكون كل 
ْمُرنَا 

َ
ْقَناهُ بَِقَدٍر ۞ َوَما أ

َ
ٍء َخل �شيء على درجة عالية من التقدير. كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿إِنَّا ُكَّ َشْ

﴾ )القمر 49 -50(. فربغم اأن قدرة اهلل ▐ كلمح الب�شر، مما يجعلها  ََصِ ْمٍح بِالْ
َ
 َواِحَدٌة َك

َّ
إِل

يف ا�شتغناء عن التخطيط امل�شبق، اإل اأن اهلل ▐ قد قّدر كل �شيء يف خلقه من قبل اأن 
يخلقه. اإنها اأفعال من ات�شف باحلكمة البالغة واحللم الكامل والقدا�شة التاّمة!



وبقدر ما يف هذا من النعمة، بقدر ما فيها من الإذعان والر�شا والقناعة!
اإذعان من علم اأّل مفر من امل�شري!

بال�شبط.  تقريًبا  الطب  كلية  درجة  كانت هي  العامة  الثانوية  درجاتي يف  اأن  اأتذكر  ذا  اأنا  ها 
واأتذكر اأنه يف امتحان مادة )اللغة الأملانية( كان هناك �شوؤال اخرت mcQ، حللته باأ�شلوب اأقرب للـ 
)حادي بادي( ثم تبنّي اأن حلي كان �شحيًحا! اأي اأن كل حياتي يف هذه الكلية وما بعدها كان ليتغري 

فقط لو اأن اأغنّية )حادي بادي( اأدت اإىل اختيار اآخر!
اأحيانًا ياأخذين تفكريي اإىل ما هو اأبعد من هذا. فاأنا اأ�شعر اأنني موجود. موجود ب�شدة لو �شح 
التعبري! لكن ماذا عن التقاء اأبي من حمافظة الغربية واأمي من حمافظة ال�شرقية يف ظروف �شديدة 
الندرة؟ نحن نتحدث عن خليط جني من ال�شرق والغرب حرفًيا. كل تلك امل�شارات التي اأدت 

اإىل التقاء اأمي باأبي وهي كثرية بحق. ماذا لو كان تغرّي منها م�شاٌر واحد؟ 
وماذا عن تلك امل�شابقة ال�شر�شة بني ماليني احليوانات املنوية لينجح منها واحٌد فقط، ويكون 
اأنا؟ ماذا لو كان قد جنح زميله الآخر الذي تاأخر عنه بب�شع اأجزاء من مليون من املرت؟ كان وجهي 

�شيختلف، طريقة تفكريي �شتختلف، كنُت لأكون اإن�شانًا اآخر!
ماليني الختيارات الع�شوائية واخلطوات العبثية -كما قد تبدو لنا، وهي لي�شت كذلك- اأّدت 

اإىل تلك املجموعة املعقدة من الحتمالت التي اأدعوها جماًزا: حياتي!
يَِتي ِبيَِدَك(. والنا�شية  حينها اأتذكر قول النبي ☺ يف دعاء الهّم واحلزن عندما يقول: )نَا�شِ
هي مقدمة الراأ�س. اأ�شرف ما بالإن�شان. واهلل ▐ يقودها كما ي�شاء ويوجه اأفعايل حيث 

�شاء. 
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اهلل  اختيار  هي  الربوبية  معاين  من  واحدة  هذه  لأقدارنا.  جميًعا   ▐ اهلل  يهدينا 
هود  نبّيه  ل�شان  على  القراآن  يف  هلالج لج  يقول  كما  يحبها،  التي  بالطريقة  مل�شريي   ▐
 ُهَو آِخٌذ بَِناِصَيتَِها إَِنّ َرِبّ َعَ ِصَاٍط 

َّ
ُّكْم َما ِمْن َدابٍَّة إِل

ِ ُت َعَ اهلل َرِبّ َوَرب
ْ  تََوَكّ

ّ
♠: ﴿إِِن

ُمْسَتِقيٍم﴾ )هود 56(!

لهذا ال�شبب اإذن كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتذكر م�شري نا�شية راأ�شه الذي هو بني يدي اهلل عز وجل ملا 
ي�شاب بالهم واحلزن! ثم كان يقول ملسو هيلع هللا ىلص بعدها يف نف�س الدعاء : )َما�ٍس يِفَّ ُحْكُمَك، َعْدٌل يِفَّ 
اوؤَُك(. ف�شعورك بحتمية القدر لي�س كافًيا لالطمئنان وللت�شليم )ال�شعيد( له اإل عندما جتمع اإليه  َق�شَ

يقيًنا بعدل ورحمة هذا القدر!
َما�ٍس يِفَّ  ِبيَِدَك،  يَِتي  نَا�شِ اأََمِتَك،  اْبُن  َعْبِدَك،  اْبُن  َعْبُدَك،  اإِينِّ  اللهمَّ   « : بـ  تتمتم  فاأخربين حني 
اأَْو  ِكَتاِبَك،  اأَْنَزْلَتُه يِف  اأَْو  نَْف�َشَك،  ِبِه  ْيَت  ُهَو لََك �َشمَّ ِبُكلِّ ا�ْشٍم  اأَ�ْشاأَلَُك  اوؤَُك،  ُحْكُمَك، َعْدٌل يِفَّ َق�شَ
َعَل اْلُقْراآَن َرِبيَع َقْلِبي، َونُوَر  ْمَتُه اأََحًدا ِمْن َخْلِقَك، اأَِو ا�ْشَتاأْثَْرَت ِبِه يِف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعْنَدَك، اأَْن جَتْ َعلَّ

ي«.كيف يبقى بعدها يف قلبك اأي همٌّ اأو حزن ؟! ْدِري، َوَجاَلَء ُحْزيِن، َوَذَهاَب َهمِّ �شَ


هذه نعمة امل�شري! وتلك نعمة الر�شا بهذا امل�شري!

ب للنشر والتوزيع
كت
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2
                  حتمّية اإلرادة اإللهية

 “اأراد.اهلل.واأراد.ال�سيطان.فكان.ما
.اأراد.ال�سيطان!.هذا.�سيطان.قوي!” 
جمو�سي.يناظر.منكًرا.للقدر

يف ملحمة )جلجامي�س( ال�شومرّية، يتحدث كاتب امللحمة عن )جلجامي�س( الذي كان ثلثي 
اإله وثلث ب�شر! مما يجعله يف قوة الآلهة اإل اأنه ميوت ولي�س بخالد.

مل يحب )جلجامي�س( ذلك فذهب اإىل رجل من الب�شر  -كان هذا الرجل هو الوحيد هو 
وزوجته من اأُنِعم عليهما باخللود - كي يعّرفه ب�شّر اخللود، فقال له: عليك اأن حتب�س نف�شك عن النوم 
�شبعة اأيام! مل ي�شتطع جلجامي�س اأن يفعل ذلك وغلبته نف�شه ونام، هنا اأ�شفقت عليه زوجة الرجل  
-اخلالدة هي الأخرى - فدلته على ع�شب حتت املاء عليه اأن ياأخذه ويتناوله فيعود اإليه �شبابه فيطول 
عمره قلياًل. فعل جلجامي�س ذلك ولكنه اأّجل تناوله، وبينما هو عائد اإىل وطنه قرر اأن ي�شتحّم وترك 
الع�شب على �شفة النهر فاأخذته اأفعى وهربت! فعاد اإىل وطنه بدون الع�شب ومات بعد عدة اأعوام 

كاأي رجل اآخر ميوت بف�شل كلوي اأو تليف يف الكبد!
تذكر اأن هذا من املفرت�س اأن ُثُلثَْيه اإله! وبرغم ذلك قد قهره النوم بهذه الب�شاطة، ناهيك عن 
اأنه كان يحتاج اإىل )النظافة(، ويف النهاية ا�شتطاعت اأفعى اأن تخطف منه ع�شب �شبابه اأثناء اأخذه 

)�شاور(! 
نحن يف غنى عن هذا النوع من الآلهة )املُهّزاأَة(! يف املقابل نحن نوؤمن باإله حقيقي له �شفات 
تليق بعظمته وبجالله، ومن هذه ال�شفات بالتاأكيد اأن اأحًدا ل يجروؤ ول يقدر على اأن )يخطف( 
منه �شيًئا ل يريده يف حلظة غفلة  -�شبحانه عن ذلك - ول اأن )يرغمه( على فعل �شيء يف حلظة قهر!
مثل تلك املناظرة ال�شريعة )جًدا( بني غيالن وربيعة، قال غيالن: »يا ربيعة، اأنت الذي تزعم 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



323

ى ق�شًرا؟!«. ى؟«، قال ربيعة: »يا غيالن، فاأنت الذي تزعم اأن اهلل يُع�شَ اأن اهلل يحب اأن يُع�شَ
َراَد اهلل بَِقْوٍم 

َ
يحدثنا القراآن عن اإله له اإرادة اإلهية حتمّية احلدوث. كما يقول هلالج لج: ﴿َوإَِذا أ

ُهْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل﴾ )الرعد 11(. 
َ
ُ َوَما ل

َ
 َمَردَّ ل

َ
ل

َ
ُسوًءا ف

َشٌّ 
َ
 نَْدرِي أ

َ
نَّا ل

َ
هذه الإرادة التي ل ن�شتطيع اأن مننعها اإن قررت اأن ت�شيبنا ب�شر اأو ب�شوء: ﴿وَأ

َراَد بِِهْم َربُُّهْم َرَشًدا﴾ )اجلن 10(. 
َ
ْم أ

َ
ْرِض أ

َ ْ
رِيَد بَِمْن ِف ال

ُ
أ

بل ل ي�شتطيع اأن يقف اأمام هذه الإرادة اإرادُة الأنبياء اأو ن�شحهم، بل هم يف ذلك م�شاكني 
ُكْم إِْن َكَن اهلل 

َ
نَْصَح ل

َ
ْن أ

َ
َرْدُت أ

َ
 َيْنَفُعُكْم نُْصِح إِْن أ

َ
متاًما مثلنا. كما يقول نوح ♠: ﴿َول

ْن ُيْغِويَُكْم﴾ )هود 34(!
َ
يُِريُد أ

حتمّية الإرادة الإلهية تاأتينا جلّية يف القراآن الكرمي، وجتعلنا ندرك اأن اأفعال الب�شر غري منفّكة 
عن م�شيئة اهلل ▐ الكونّية، واأنهم حتى ولو وقع منهم ما هو �شد ما )يريد اهلل منهم اأن 

يقوموا به(، ف�شوف ي�شتحيل عليهم اأن يقعوا يف �شد ما )اأراد اهلل باأن يحدث يف النهاية(!
تََشاُء﴾  َمْن  َوَتْهِدي  تََشاُء  َمْن  بَِها  تُِضلُّ  فِْتنَُتَك   

َّ
إِل ِهَ  يقول مو�شى ♠: ﴿إِْن  لذلك 

َما  َبْعِد  ِمْن  َبْعِدِهْم  ِمْن  ِيَن 
َّ

ال َتَتَل 
ْ
اق َما  اهلل  َشاَء  ْو 

َ
﴿َول  :▐ اهلل  ويقول   .)155 )األعراف 

ِكنَّ 
َ
وا َول

ُ
َتَتل

ْ
ْو َشاَء اهلل َما اق

َ
ِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن َكَفَر َول

َ
ُفوا ف

َ
ِكِن اْخَتل

َ
َيَِّناُت َول َجاَءْتُهُم الْ

اهلل َيْفَعُل َما يُِريُد﴾ )البقرة 253(!!

هذه الإرادة التي يتعلق بها حدوث كل �شيء من اأمر الدنيا اأو الدين. فحتى الإميان لن يدخل 
َمَن َمْن 

َ
ْو َشاَء َربَُّك ل

َ
اإىل قلب امرئ اإل لو �شاء اهلل ▐ ذلك! كما يقول هلالج لج: ﴿َول

نَْت تُْكرِهُ الَّاَس َحتَّ يَُكونُوا ُمْؤِمنَِي﴾ )يونس 99(. حتى لو كان الداعي 
َ
أ
َ
ف
َ
ُهْم َجِيًعا أ

ُّ
ْرِض ُك

َ ْ
ِف ال

اإىل هذا الإميان اأقوى ما يكون: احلوا�س اأنف�شها! فحتى لو كان الإميان بهذه ال�شهولة والي�شر فلم 
َمُهُم 

َّ
ئَِكَة َوَك

َ
َمل

ْ
ِْهُم ال َا إِلَ

ْ
ل َنا نَزَّ نَّ

َ
ْو أ

َ
يكن ليتم اإل مب�شيئة اهلل يف النهاية! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َول

وَن﴾ 
ُ
َثَُهْم َيَْهل

ْ
ك

َ
ِكنَّ أ

َ
ْن يََشاَء اهلل َول

َ
 أ

َّ
 َما َكنُوا ِلُْؤِمُنوا إِل

ً
ُبل

ُ
ٍء ق ْيِهْم ُكَّ َشْ

َ
نَا َعل  وََحَشْ

َ
َمْوت

ْ
ال

)األنعام 111(.

اأن  اأحبه اهلل واأراده  ما  اأن هذا هو  بال�شرورة  تعني  الأ�شياء ل  الإرادة احلتمّية حلدوث  هذه 
اإىل فهم وجهنْي ومعنينْي خمتلفنْي لكلمة  الإ�شالم  اللغز، دعانا علماء  نفهم هذا  يحدث! ولكي 

)الإرادة(!
ْن 

َ
فهناك الإرادة مبعنى: ال�شيء الذي يحبه اهلل اأن يحدث، مثل قول اهلل تعاىل: ﴿َواهلل يُِريُد أ
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﴾ )البقرة 186(. مبعنى اأن  ُعْسَ
ْ
 يُِريُد بُِكُم ال

َ
يُْسَ َول

ْ
ْيُكْم﴾ )النساء 27(. ﴿يُِريُد اهلل بُِكُم ال

َ
َيُتوَب َعل

اهلل يحب ذلك ويدعوكم اإىل ذلك. هذه �شّماها هوؤلء العلماء با�شم: الإرادة ال�شرعّية.
﴿يُِريُد اهلل  باأن يحدث، مثل قول اهلل تعاىل:  النهاية  وهناك الإرادة مبعنى: ما ق�شى اهلل يف 
ْن 

َ
ُدُهْم إِنََّما يُِريُد اهلل أ

َ
ْول

َ
ُهْم وَأ

ُ
ْمَوال

َ
 ُتْعِجْبَك أ

َ
َِخَرةِ﴾ )آل عمران 176(. ﴿َول

ْ
ا ِف ال ُهْم َحظًّ

َ
 َيَْعَل ل

َّ
ل

َ
أ

ْنَيا﴾ )التوبة 85(. وهذه �شّموها: الإرادة القدرية اأو الكونّية. َبُهْم بَِها ِف الُّ ُيَعذِّ

على كل حال الأ�شماء وال�شطالحات ل تعنينا يف �شيء، ولكن ما يعنينا هو: ملاذا هناك نوعان 
من الإرادة الإلهية اإذن؟!

اأن  الوجود. هو  فعاًل يف  يقع  اأن  اهلل  اأراده  اهلل ويحبه،  يريده  ما  لي�س كل  اأن  ال�شبب وراء 
الإن�شان له اإرادة كاملة! فقد يريد اهلل منه الإميان وهو يريد الكفر، قد يريد اهلل منه التوبة، وهو يريد 

ِخَرَة﴾ )األنفال  67(!!
ْ

ْنَيا َواهلل يُِريُد ال املع�شية! ﴿تُِريُدوَن َعَرَض الُّ

ب للنشر والتوزيع
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3
                   عن إرادة اإلنسان

 “اإن.اهلل.ل.ي�ساأل.عباده.يوم.القيامة.عن
ق�سائه.وقدره،.واإمنا.ي�ساألهم.عن.اأعمالهم” 
حممد.بن.وا�سع

مناذج،  ثالثة  اإىل  ال�شعوبة  ح�شب  وق�ّشمه  لطالبه  اختباًرا  اأجرى  الأ�شاتذة  اأحد  اأن  يحكون 
النموذج الأول الأ�شد �شعوبة، والثاين متو�شط، والثالث هو الأ�شهل. ثم خرّي طالبه يف اأن يختاروا 
النموذج الذي يريدون. وبعد اأن ظهرت النتيجة تبنّي اأن كل من اختار النموذج الأ�شعب ح�شل 
على )امتياز( وكل من اختار النموذج املتو�شط ح�شل على )جيد جًدا( وكل من اختار النموذج 
الأ�شهل ح�شل على )مقبول(. فاجاأهم الأ�شتاذ اأنه مل ينظر اإىل حلول اأي واحد منهم اأ�شاًل، بل 

كافاأهم ح�شب اختيارهم، واأن الختبار مل يكن ملعلوماتهم ولكن لأهدافهم وطموحاتهم.
هذه ق�شة خيالية يف الأغلب من ق�ش�س تنمية الذات املُباِلغة التي ل اأبلعها اأبًدا والتي تقنعنا 
�شيء  الكبرية وكل  الأحالم  نحلم  اأن  علينا  واأن  �شيء،  والطموح هو كل  الهدف  اأن  الأزل  منذ 
�شيكون على ما يُرام! برغم اأن جرم ت�شخيم تقدير الذات ل يقل يف ال�شرر اأبًدا عن جرم التقليل 

من هذا التقدير.
بينما اأقرب الأمثلة الواقعّية لهذا الختبار فعاًل هو اختبار الآخرة! حيث اأخربنا اهلل ▐ 
اأنه اختبار اإرادة يف املقام الأول! واأن كل من �شيختار اختياًرا �شيح�شل على مراده، اأو مبعنى اأ�شح: 
َة 

َ
َعاِجل

ْ
ال يُِريُد  َكَن  هلالج لج: ﴿َمْن  اهلل  يقول  كما  منه!   ▐ اهلل  يريده  الذي  القدر  على 

ِخَرَة 
ْ

َراَد ال
َ
َها َمْذُموًما َمْدُحوًرا ۞ َوَمْن أ

َ
ُ َجَهنََّم يَْصل

َ
َنا ل

ْ
ُ فِيَها َما نََشاُء لَِمْن نُِريُد ُثمَّ َجَعل

َ
َنا ل

ْ
ل َعجَّ

ءِ ِمْن َعَطاءِ 
َ

َوَهُؤل ءِ 
َ

 نُِمدُّ َهُؤل
ًّ

ل
ُ
وًرا ۞ ك

ُ
َِك َكَن َسْعُيُهْم َمْشك

َ
ول

ُ
أ
َ
َها َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن ف

َ
َوَسَع ل

َربَِّك َوَما َكَن َعَطاُء َربَِّك َمُْظوًرا﴾ )اإلرساء 18 -20(. عىل اأنه لي�س اختبار اإرادة جمردة من العمل. 
فلك اأن تالحظ قول اهلل ▐ )و�شعى لها �شعيها(! اإنها اإرادة يتبعها عمل.

ب للنشر والتوزيع
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منذ اللحظة الأوىل لقارئ القراآن يتبني له اأن اإرادة الإن�شان واختياره اإمنا هما حقيقّيان متاًما. 
ْعُيٍ َجَزاًء بَِما َكنُوا 

َ
ةِ أ رَّ

ُ
ُهْم ِمْن ق

َ
ْخِفَ ل

ُ
ُم َنْفٌس َما أ

َ
 َتْعل

َ
ل

َ
فمثاًل يقول اهلل هلالج لج عن اأهل اجلنة: ﴿ف

وَن﴾ )السجدة 17(. اأثبت اأن قيامهم بالليل ي�شلون كان عماًل يُن�َشب لهم، اإذ اإنهم اختاروا ذلك 
ُ
َيْعَمل

بَّْت وُُجوُهُهْم ِف الَّارِ 
ُ
ك

َ
يَِّئِة ف ا يقول اهلل هلالج لج عن اأهل النار: ﴿َوَمْن َجاَء بِالسَّ من اأنف�شهم. واأي�شً

وَن﴾ )النمل 90(. فاأثبت اأنهم هم من اختاروا هذه الأعمال، وهم من 
ُ
ْنُتْم َتْعَمل

ُ
 َما ك

َّ
َْزْوَن إِل َهْل تُ

ت�شببوا لأنف�شهم يف هذا امل�شري.
هذه الإرادة الإن�شانية قد تتعار�س مع الإرادة ال�شرعّية هلل ▐ كما و�شحنا، وحينها 
يُنِفُذ اهللُ اإرادَة الإن�شان! هذه من خ�شائ�س املكّلفني الذين مّيزهم اهلل ▐ بحرية الختيار 
اإىل هذا احلد! بينما املالئكة مثاًل وهم اأكمل يف اخللقة مّنا واأقوى واأجمل، مل يح�شلوا على هذه 
َمَرُهْم 

َ
أ َما  اهلل  َيْعُصوَن   

َ
ل ِشَداٌد  ٌظ 

َ
ِغل ئَِكٌة 

َ
َمل ْيَها 

َ
﴿َعل  :▐ اهلل  فقال  اخل�شي�شة، 

وَن َما يُْؤَمُروَن﴾ )التحريم 6(! 
ُ
َويَْفَعل

وهذه اخل�شي�شة لي�شت نعمة اأو نقمة يف حد ذاتها، واإمنا هي ابتالء، قد توؤدي بك اإىل اأعلى 
تخالف  )حني  �شافلني  اأ�شفل  اإىل  اأو  ال�شرعّية(،  اهلل  اإرادة  الإن�شانية  باإرادتك  توافق  )حني  عليني 

باإرادتك الإن�شانية اإرادة اهلل ال�شرعّية(.
اأن  اإرادة اهلل الكونية القدرية! فال ميكن  باأي حال عن  ولكن هذه الإرادة الإن�شانية ل تنفك 
ت�شاء �شيًئا كائًنا ما كان اإل وكانت م�شيئة اهلل ▐ له اأ�شبق! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿إِْن ُهَو 
ِمَي﴾ 

َ
َعال

ْ
ْن يََشاَء اهلل َربُّ ال

َ
 أ

َّ
ْن يَْسَتِقيَم ۞ َوَما تََشاُءوَن إِل

َ
ِمَي ۞ لَِمْن َشاَء ِمْنُكْم أ

َ
َعال

ْ
ٌر لِل

ْ
 ِذك

َّ
إِل

)التكوير 27 -29(.

لأنه كما اتفقنا: من ذا الذي يقدر على اأن يُرغم اهلل على �شيء ل يريده؟! 
معنى وقوع �شيء يف ملكوت اهلل اأن هذا مل يكن خارج املكتوب، مل يكن خارج امل�شيئة 

الإلهية، كان ماأذونًا به، كان قدًرا!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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4
                  على مواقع القدر

 “وعاجز.الراأي.م�سياع.لفر�سته،.
حتى.اإذا.فات.اأمٌر.عاتب.الَقَدَرا.”
من.ِحَكم.العرب

يف اأوائل ال�شبعينيات قتل )هربرت مولني( ثالثة ع�شر اإن�شانًا يف كاليفورنيا. حني مت القب�س 
عليه مل ينكر اأيًا من جرائمه، ولكنه اّدعى اأن على ال�شعب الأمريكي اأن ي�شكره على فعلته! وال�شبب 
وراء ذلك يرجع اإىل اعتقاد مولني اأن خ�شائر الأمريكيني من حرب فيتنام كانت املانع الوحيد الذي 
اخل�شائر  وقلت  احلرب  هداأت  وملا  املحيط،  اإىل  بها  ويلقي  كاليفورنيا  �شيبتلع  مدمًرا  زلزاًل  مينع 

الب�شرية اأمره اهلل اأن يزيد من عدد )ال�شحايا( الب�شرية حتى مينع هذا الزلزال!
 )Visionary Serial Killers( با�شم  الغرب  املعروفني يف  املت�شل�شلني  القتلة  من  نوع  هذا 
اأي القتلة الذي دافع قتلهم هو الروؤى والهالو�س، اأغلب هوؤلء يعتقدون اأنهم ينفذون ما ياأمرهم 
الذين  اآخر هو: )Missionay Serial Killers( وهم  بنوع  �شبيه  القتل! وهذا  الرب يف هذا  به 
ير�شى  فيه حتى  العنا�شر  بع�س  من  املجتمع  فيخل�شون  الرب(  )مهمة  بـ  يقومون  اأنهم  يعتقدون 

عنهم الإله!
 هوؤلء واأولئك ينفذون رغبات الرب فيما يبدو لهم، ولكن هذا مل مينع ال�شلطات احلاكمة 
من معاقبتهم متاًما كما لو كانوا ينفذون رغبات ال�شيطان، ل يعنينا ما يقولون، فنحن نعلم اأن اهلل مل 

يتكلم اإليهم فعاًل، وكونهم ل يريدون حتمل م�شوؤولّية اأفعالهم فهذا ل يعفيهم من النتيجة.
رمبا هذا النوع من القتلة املت�شل�شلني ميثلون �شورة �شديدة التطرف ملن يلقي باللوم على الإله 
يف كل ما يفعل من مظامل واآثام. لكن هذا ل يعني اأنه ل توجد �شور اأقل تطرًفا من ذلك الت�شّرف 

املدّلل!

ب للنشر والتوزيع
كت
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فالقراآن يحدثنا عن اأن اإبلي�س حني ع�شى اهلل بكل جترّب وتكرّب وبرود، األقى باللوم على رب 
ْجَِعَي﴾ 

َ
أ ِويَنَُّهْم 

ْ
غ

ُ َ
ْرِض َول

َ ْ
ُهْم ِف ال

َ
ل َزيَِّنَّ 

ُ َ
َوْيتَِن ل

ْ
غ

َ
أ اَل َربِّ بَِما 

َ
العزة يف ذلك! كما يقول: ﴿ق

)احلجر 39(.

اأنت الذي  اإبلي�س، فقال:  اأنه كان واقًفا على جبل ي�شلي، فاأتاه   ♠ وُرِوَي عن عي�شى 
تزعم اأن كل �شيء بق�شاء وقدر؟ قال: نعم. قال: فاألِق نف�شك من فوق اجلبل وقل ُقّدر علّي. فقال: 

يا لعني! اهلل يخترب عباده، ولي�س للعباد اأن يختربوا اهلل.
ولأن هذه هي الطريقة التي يفكر بها ال�شيطان، فاإنه من الطبيعي اأن يعّلمها لكل من يو�شو�س 
الفعل  باأن هذا  القراآن على علم  ال�شهوات والع�شيان، لذلك كان  اآذانهم ويرثثر على ماآدب  يف 
ْو َشاَء 

َ
وا ل

ُ
ك ْشَ

َ
ِيَن أ

َّ
�شي�شدر من اأولد اآدم من قبل اأن يقوموا به! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َسَيُقوُل ال

َسَنا﴾ 
ْ
وا بَأ

ُ
ْبلِِهْم َحتَّ َذاق

َ
ِيَن ِمْن ق

َّ
َب ال ذَّ

َ
َذلَِك ك

َ
ٍء ك ْمَنا ِمْن َشْ  َحرَّ

َ
 آبَاُؤنَا َول

َ
َنا َول

ْ
ك ْشَ

َ
اهلل َما أ

)األنعام 148(. 

ْو 
َ
وا ل

ُ
ك ْشَ

َ
ِيَن أ

َّ
اَل ال

َ
ثم عاد القراآن لتذكرينا بذلك بعد اأن �شدر ذلك الفعل منهم بالفعل! ﴿َوق

َذلَِك َفَعَل 
َ
ٍء ك ْمَنا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْ  َحرَّ

َ
 آبَاُؤنَا َول

َ
ُْن َول ٍء نَ َشاَء اهلل َما َعَبْدنَا ِمْن ُدونِِه ِمْن َشْ

ُمبُِي﴾ )النحل 35(!
ْ
 ال

ُ
غ

َ
َل  الْ

َّ
ْبلِِهْم َفَهْل َعَ الرُُّسِل إِل

َ
ِيَن ِمْن ق

َّ
ال

ل يحق لإبلي�س ول لالإن�شان اأن يقوموا بذلك، لأن الإرادة التي اأعطاها اهلل لهم اإرادة كاملة 
غري منقو�شة، والدليل على ذلك اأنهم اختاروا هذا الفعل طواعيًة، ثم ملا اختاروه ن�شبوه هلل، من 
اأدراهم اإذن اأن اهلل مل يكن لرييد لهم الطاعة؟ هل اطلعوا على علمه؟ لذلك يقول اهلل تعاىل يف 
ُْرُصوَن﴾   تَ

َّ
ْنُتْم إِل

َ
نَّ َوإِْن أ  الظَّ

َّ
َا إِْن تَتَّبُِعوَن إِل

َ
ٍم َفُتْخرُِجوهُ ل

ْ
ْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعل

ُ
الرد عليهم: ﴿ق

)األنعام 148(. ملاذا مل تختاروا اأن تقوموا بالطاعة ثم تقولون اأن هذا هو قدرنا الذي اأراده اهلل؟!

لذلك قال النبي ☺  -يف احلديث الذي رواه عنه علي بن اأبي طالب وذكره البخاري يف 
�شحيحه - »ما منكم من نف�س منفو�شة اإل ُكِتَب مكانُها من اجلنة والنار، واإل ُكِتَب �شقية اأم �شعيدة« 
فقال رجل: يا ر�شول اهلل اأفال نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من اأهل ال�شعادة ف�شي�شري 
اأهل  ☺: »اأما  ال�شقاء؟ فقال  اأهل  اإىل  ال�شقاء ف�شي�شري  اأهل  ال�شعادة ومن كان منا من  اأهل  اإىل 
رون اإىل عمل اأهل ال�شقاء«. ثم قراأ  رون لعمل اأهل ال�شعادة، واأما اأهل ال�شقاء فيُيَ�شَّ ال�شعادة فيُيَ�شَّ
ّما َمن َبَِل 

َ
َى ۞ وَأ يُْسَ

ْ
َسُنيَّسُهُ لِل

َ
ُْسَنَ ۞ ف ْعَطَى َواّتَقَ ۞ َوَصّدَق بِالْ

َ
ّما َمْن أ

َ
أ
َ
☺ قوله تعاىل: ﴿ف

َى﴾ )الليل 5 -10(! ُعْسَ
ْ
َسُنيَّسُهُ لِل

َ
ُْسَنَ ۞ ف ّذَب بِالْ

َ
َواْسَتْغَنَ ۞ َوك

ب للنشر والتوزيع
كت
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الإجابة القراآنية هذه املرة اأتتنا من املعّلم القراآين الأول، النبي حممد ☺، حيث نّبهنا اإىل اأن 
هذه الآيات قد اأعطتك الإرادة الكاملة التي جتعل التي�شري اأو التع�شري من اهلل ▐ )نتيجة( 
فاهلل  ال�شالح  بالعمل  يقوم  اأن  اختار  فمن  تقدمه،  الذي  العمل  وهو  فاعلها،  اأنت  )مقدمة(  على 
هلالج لج يي�شره له، حتى ي�شري النا�س يف النهاية اإىل  هلالج لج يي�شره له، ومن اختار غري ذلك اهلل 
اأقدارهم التي ر�شمها اهلل ▐، ولكنهم مع ذلك ي�شريون اإليها طواعيًة من دون اأن يجربهم 

اأحد!
ولكن كيف ذلك؟

باإرادتهم  اإليه. ثم مع ذلك هم اختاروا  اأن اهلل قد اختار لهم �شلًفا م�شرًيا هم �شائرون  كيف 
احلرة هذا امل�شري؟! 

كيف مل يحدث ولو مرة واحدة، ولو على �شبيل اخلطاأ، ولو على �شبيل ال�شتثناء، اأن يكون 
اختيارهم )احلر( خارًجا عن اختيار اهلل؟!

الإجابة: ل اأدري!
ا ل تدري، وكل الب�شر ل يدري! واأنت اأي�شً

كي تفهم اأكرث فاإين اأدعوك لالنتقال اإىل الفقرة التالية!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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5
                  السر

 “�سيٌء.اأراد.اهلل.األ.يطلعكم.عليه
فال.تريدوا.من.اهلل.ما.اأبى.عليكم” 
ابن.عمر.ر�سي.اهلل.عنه

ت�شاءل الروائي الأ�شرتايل )جارث نيك�س( يف روايته )�شابرييل(: »هل املا�شي هو من يختار 
الطريق، اأم الطريق هو من يختار املا�شي؟!«، وت�شاءل الروائي الأمريكي )نيكول�س �شبارك�س( يف 
روايته )ِم�شية للذكرى(: »هل �شاألت نف�شك يوًما ملاذا كان يجب على الأ�شياء اأن ت�شري اإىل ما هي 
عليه؟!«، وهو �شبيه ب�شوؤال مواطنه الأمريكي الآخر )جيم بوت�شر( يف روايته )الليل الأبي�س(: »ما 

هي فائدة اأن اأملك خياًرا حًرا طاملا ل ي�شتطيع املرء اأن يخطو ولو مرة واحدة فوق قدره؟!«!
هذه احلرية عند الأدباء جند اأ�شعافها و�شط الفال�شفة واملفكرين.

تهّكم )فولتري( يف روايته الفل�شفية: )ال�شاذج( بنظرية الفيل�شوف الأملاين )ليبنتز( باأن عاملنا 
يرام،  ما  على  �شيء  كل  اأن  يرى  الذي  ال�شاذج  اخلادم  ق�شة  فتخيل  املمكنة،  العوامل  اأف�شل  هو 
ولكن احلياة تع�شف به حتى ي�شل بائ�ًشا اإىل اإ�شطنبول، في�شاأل رجاًل تركًيا عن اأ�شل ال�شر، فين�شحه 
بال�شمت، واأن يعمل دون اأن يفكر، فهذا وحده هو ما يجعل احلياة تطاق. وتنتهي الرواية على هذا 
النحو. وعلى حد تعبري )اإليا�س بلكا( فاإن فولتري قد �شخر يف روايته تلك من العقل و�شعفه اأكرث 

مما �شخر من ليبنتز.
يف رواية فل�شفية اأخرى للفيل�شوف )ديدرو( بعنوان: )جاك اجلربي(، تخيل ديدرو حواًرا 
مطّوًل بني اخلادم جاك اجلربي الذي يعتقد اأن هناك قدًرا مهيمًنا على كل �شيء، وبني �شيده الذي 
ا�شطراب  تك�شف  اأنها  ديدرو  رواية  على  )بلكا(  ومالحظة  م�شريه.  يف  جيد  متحكم  اأنه  يعتقد 
الرواية  قادر على حلها، ولذا كانت  بتعقدها وغري  فهو واٍع  موؤلفها جتاه م�شكلة احلرية والعلية، 

ب للنشر والتوزيع
كت
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نهاية رواية )جاك  تكن  لذلك مل  طاقته.  اأكرب من  لإ�شكالت  مواجهته  العقل يف  بق�شور  اعرتاًفا 
اجلربي( تختلف عن نهاية رواية )ال�شاذج(.

اعترب الفيل�شوف الفرن�شي )رينوفيي( اأن كيفية التوفيق بني )احلرية( و)احلتمية( هي الإ�شكالية 
الفل�شفية الأوىل عرب التاريخ! ويرى الفيل�شوف الفرن�شي الآخر )فولتري( اأن هذه الق�شية تتجاوز 
ال�شهري )ديفيد  الأ�شكتلندي  الفي�شلوف  الفهم والإدراك. وقال  العقل لذلك هي غري ممكنة  طاقة 
بع�س  اإىل  النفاذ  عن  وعجزه  العقل  حدود  بو�شوح  تبني  وال�شرورة  احلرية  م�شكلة  اأن  هيوم( 
الأمور! واأما )لفيل( فقد قال اأن اإ�شكالّية احلرية هي حتف النظر العقلي! بينما �شّكلت م�شاألة القدر 

املحور الرئي�شي الذي تدور حوله فل�شفة كل من )بوهم( و)جر�شونيد( و)لوكيي(!
كانت امليتافيزيقا عند كانط هي علم حدود املعرفة! هي تلك املعرفة التي تنبعث من ا�شطدام 

العقل بحدوده، لأنه ل ميكن لأي علم طبيعي اأن يك�شف عن باطن الأ�شياء!
الأ�شياء وعلل  ماهّية  بالبحث يف  يهتمون  الذين  عام )هوؤلء  ب�شكل  امليتافيزيقّيون  الفال�شفة 
الفل�شفة  اأ�شتاذ  اأقّرها عليهم  التي  الكلمة  اإىل  النهاية  تو�شلوا يف  الأ�شياء(  اآخر هذه  اإىل  الوجود 

)زكريا اإبراهيم( حني قال: »الأ�شل يف احلرية هو �شّر هيهات لنا اأن نزيح النقاب عنه«!
هذا ال�شّر هو ما عناه علي بن اأبي طالب ر�شي اهلل تعاىل عنه حني قال يف كلمته اخلالدة التي 
جعلتها اآخًرا لأنها اأفخرهم بال منازع: »القدر �شّر اهلل هلالج لج يف خلقه فال نك�شفه«! اأي ل حتاول اأن 
متيط اللثام عن هذا ال�شر فهو لن ينك�شف اأبًدا، لي�س لك، ولي�س يل، ولي�س لهوؤلء الأدباء، ولي�س 

لأولئك الفال�شفة، ولي�س لأي اأحد!
م�شاألة القدر ع�شرية على الفهم الب�شري ب�شكل عام، وعلى اختالف ثقافات اأو ديانات هذا 
َصاَب 

َ
العقل الب�شري! لذلك فاإن القراآن ينبهنا اإىل اإدراك هذا الُع�شر حني يقول اهلل هلالج لج: ﴿َما أ

َها إِنَّ َذلَِك َعَ اهلل يَِسرٌي﴾ 
َ
ْن َنْبَأ

َ
ْبِل أ

َ
 ِف كَِتاٍب ِمْن ق

َّ
ْنُفِسُكْم إِل

َ
 ِف أ

َ
ْرِض َول

َ ْ
ِمْن ُمِصيَبٍة ِف ال

)احلديد 22(. 

اإن القراآن يعلم اأنه من الع�شري علينا اأن ندرك كيف اأن كل م�شيبة �شغرية اأو كبرية حدثت على 
وجه الأر�س اأو �شوف حتدث اإمنا هي مكتوبة يف اللوح املحفوظ من قبل اأن يخلق اهلل هذه الدنيا 
باأ�شرها! لذلك توؤكد الآية علينا اأن ذلك الأمر الذي ن�شت�شعب فهمه اإىل هذا احلد اإمنا هو على اهلل 

▐ ي�شري!
يف كتابه )التاأمالت(، يقول )ديكارت(: »لي�س لدي اأدنى �شبب يجعلني اأتذّمر من كون اهلل 
مل مينحني قدرة اأعظم على الفهم. اأو اأنه مل يهبني نوًرا طبيعًيا اأكرث مما وهب. فمن الطبيع اأن تظل 

هناك اأ�شياء غري مفهومة بالن�شبة لفهم حمدود. ومن الطبيعي اأن يظل الفهم املخلوق حمدوًدا«.

ب للنشر والتوزيع
كت
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وتِيُتْم 
ُ
يف م�شاألة القدر، فاإننا نكون اأحوج ما نكون اإىل ما يجيبنا به القراآن حني يحدثنا: ﴿َوَما أ

اأننا  القراآن تروي ظماأنا للمعرفة، لكننا مع ذلك نعلم  فاإجابات  ﴾ )اإلرساء 85(! 
ً

لِيل
َ
ق  

َّ
إِل ِم 

ْ
ِعل

ْ
ال ِمَن 

معينة  نقطة  اإىل  �شن�شل  ولكن  الأ�شياء  من  الكثري  نفهم  اأن  ن�شتطيع  املعرفة!  هذه  يف  حمدودون 
ونقول بعدها: ل ندري. كلنا ل يدري! 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



وح! ُسبُّ
)عن �شوؤال وجود ال�شرور والآلم يف الدنيا(

وق�صّية  م�صتوردة!  م�صكلة  مع  اإذن  نتعامل  “نحن   
امل�صلمني  اأن و�صع  اإىل  اأن نفطن  دون  التقليد فيها  يتم 
وخلفيتهم الثقافية على اختالف كبري مع هذه العقلّية! 
ففي حني يوؤمن الن�صارى اأننا اأبناء اهلل واأن اهلل م�صتعد 
هلالج لج:  اهلل  قول  نحن  لدينا  جند  اأجلنا،  من  للموت 
لَِم 

َ
ف ْل 

ُ
ق ِحبَّاُؤهُ 

َ
وَأ اهلل  ْبَناُء 

َ
أ ُْن  نَ َوالََّصاَرى  َُهوُد  الْ ِت 

َ
ال

َ
﴿َوق

َق﴾ من الذي اّدعى 
َ
ْن َخل ْنُتْم بََشٌ ِممَّ

َ
بُُكْم بُِذنُوبُِكْم بَْل أ ُيَعذِّ

يف الإ�صالم اأننا اأبناء اهلل اأو اأحباوؤه بذواتنا؟ لو كان هذا 
�صحيًحا لكان من الغريب حًقا اأن يعذبنا اهلل يف الدنيا 
اأو الآخرة بذنوبنا! ولكن احلقيقة اأننا جمرد ب�صٌر ممن 

خلق” 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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يف ا�شتفتاء اأمريكي كان هناك �شوؤال: لو اأُِتيَح لك اأن ت�شاأل اهلل �شوؤاًل واحًدا تعلم اأنه �شيجيبك 
عنه، فماذا �شيكون ال�شوؤال؟ كان ال�شوؤال الذي ح�شل على اأعلى ن�شبة يف الت�شويت هو: )ملاذا 
اأهم  فيه  الإميان( ورتّب  كتابه )ق�شية  العامل؟(. وكتب )يل �شرتوبل(  اأمل ومعاناة يف هذا  هناك 
ثمانية اعرتا�شات تُ�شَكل على الإميان فكانت م�شكلة ال�شر هي الأوىل منهم. ويف راأي الفيل�شوف 
)رونالد نا�س(: »كل الفال�شفة الذين اأعرفهم يوؤمنون اأن اأهم حتدٍّ جاد لالإميان باهلل كان يف املا�شي، 
وكائن يف احلا�شر، و�شيبقى يف امل�شتقبل، هو م�شكلة ال�شر«. تلك امل�شكلة التي هي على حد تعبري 

الفيل�شوف امللحد )جورج بوخرن(: »�شخرة الإحلاد«.
يف �شجالت املوؤمنني وامللحدين، جند م�شكلة ال�شر حا�شرة ب�شفتها الراعي الأكرب للمناظرة. 
اإله( حني اكتفى  مثل مناظرة )�شتيفن لو( مع )ويليام لني كريج( يف 2011 بعنوان )هل يوجد 
بل  تويل(.  )مايكل  مع  )كريج(  مناظرة  يف  تكرر  الأمر  وذات  فقط.  ال�شر  �شبهة  بعر�س  )لو( 
وحتى يف املناظرات العلمية مثل مناظرة )مايكل رو�س( مع )فزال رنا( والتي كانت تتناول التطور 
والت�شميم، جند رو�س ي�شرح اأن ال�شبب الوحيد الذي مينعه عن الإميان بالت�شميم )اأو بالإله مبعنى 

اأ�شرح( هو م�شكلة ال�شر.
لكل  العامة  امل�شاكل  متاأ�شلة عميقة قدمية مت�س اجلميع، وهي من  ال�شرم�شكلة  م�شكلة وجود 
الأديان والثقافات، بل وحتى متثل م�شكلة للملحد الذي لي�شت لديه اأدنى فكرة عن �شبب اإدراكه 
البع�س  عند  ما جند  عادًة  ولالأ�شف  واملو�شوعية.  والقيم  ال�شحر  من  ال�شر يف عامل جمرد  ملعنى 
اأن ال�شر لي�س موجوًدا يف العامل، ولكنه جمرد  اأجوبة خاطئة عليها، مثل الهندو�شية التي قررت 
)مايا( اأي وهم يف اأذهاننا. اأو مثل البوذية التي قررت العك�س، الوجود كله �شر ويجب علينا اأن 

نهرب منه يف اأ�شرع وقت ممكن، بالتاأمل للو�شول اإىل النطفاء والرنفانا.
بينما اجلواب على اإ�شكال ال�شر يف القراآن احلكيم حمكم، ب�شيط، متقن وكامل.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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1
                   عن المشكلة اليت ال تفزعنا

“يعجز.جميع.الرعب.املوجود.على.الأر�س.عن.
انتزاع.ال�سماء.ممّن.وجدوها.يوًما..ب�سرط.اأن.يجدوها” 
علي.عزت.بيجوفيت�س

و�شادمة  ب�شيطة  الإميانية  فل�شفته  كانت  كافكا(  )فرانت�س  ال�شهري  املكتئب  الت�شيكي  الأديب 
ملاذا  نت�شاءل:  اأن  مّنا  ي�شتدعي  العقيدة  هذه  من  و�شدمتنا  �شرير)!  ولكنه  موجود  (اهلل  للغاية: 

نتعجب من اإن�شان يوؤمن بذلك؟!
الق�شية  يف  تخا�شموا  الذين  واملفكرين  الفال�شفة  بقية  يفعله  ما  هو  بالفعل  العجيب  رمبا 
الفل�شفية ال�شهرية اخلا�شة بوجود ال�شر، منذ اأبيقور وحتى �شوبنهاور، كان اخل�شام الرئي�شي بينهم 
هو كيف ي�شمح اهلل مطلق اخلريية بوجود �شرور يف العامل، فيت�شاءلون: هل اهلل عاجز اإذن اأو �شرير 

كي يحدث ذلك؟!
من ثم انق�شموا اإىل من يوؤمن بحكمة اهلل وعدله ورحمته من خالل ال�شرور، ومن يوؤمن بعدم 
وجود اإله اأ�شاًل، رغم اأن وجود ال�شر اأمر م�شتقل عن وجود اهلل وكان الأقرب للمنطق هو الإميان 
بعقيدة كافكا تلك عن الإحلاد ب�شكل كلي! فا�شت�شكال وجود ال�شر اإمنا يطعن يف علم اهلل اأو قدرته 
اأو رحمته، وفقط! ولي�س وجوده. فيمكننا دائًما اأن نتخيل وجود اإله )�شرير( والعياذ باهلل كما فعل 
كافكا، وهذا �شيكون اأقرب للمنطق. فِلَم مل يحدث ذلك؟ اأم اأن الب�شر خملوقون بجهاز داخلي 

غام�س مربمج على اأن اهلل لبد باأل يكون �شريًرا ول عاجًزا اأبًدا؟!
ِطيب اهلل ورحمته وجماله وحكمته وقدرته وعلمه و�شدقه هي من اأكواد ذلك اجلهاز الذي 
كنا  ذلك  وبرغم  اأ�شابعنا  على  الربتقالت  جمع  جنيد  ل  �شغاًرا  بعد  كنا  حني  اأنف�شنا  يف  وجدناه 
م�شتعدين لفعل اأي �شيء خرّي كي يحبنا اهلل لأننا كنا نعرف اأن اهلل طيب ويحب الطيبيني! ﴿فِْطَرَة 

ِق اهلل﴾ )الروم 30(.
ْ
ْيَها ل َتْبِديَل ِلَل

َ
ِت َفَطَر الَّاَس َعل

َّ
اهلل ال

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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اليهودي )هارولد كو�شرن( والذي قرر يف كتابه  لذلك كان �شادًما للكثريين ما فعله احلرب 
)عندما حتدث الأمور ال�شيئة لأنا�س طيبني( عام 1981 اأن اهلل عز وجل يريد اأن مينع ال�شر من العامل 

لأنه )طيب( ولكنه ل يقدر على ذلك لأنه )عاجز( لالأ�شف!
 ،▐ اهلل  يخ�س  فيما  ال�شوء  من  بالكثري  يوؤمنون  الن�شارى  الالهوتيني  اأن  وبرغم 
مثل ما يف كتابهم املقد�س يف عهده القدمي يف �شفر التكوين 6:6 )فحزن الرب اأنه عمل الإن�شان 
يف الأر�س، وتاأ�شف يف قلبه(! اإل اأنهم ويف معر�س �شجالهم للمالحدة يف م�شكلة وجود ال�شر 
�شارعوا برف�س فكرة )عجز الإله( تلك التي قدمها بع�س اأحبار اليهود ومل يتقبلوها اأبًدا. رمبا كانت 

هذه من اآثار هذا )الكود( العظيم الذي فطرنا اهلل عليه.
ا على كل تلك  نحن ل�شنا مفطورين فقط على وجود اهلل واحلاجة اإليه ولكننا مفطورون اأي�شً

ال�شفات التي يت�شف بها اهلل وجتعلنا يف اطمئنان كامل من اأن تكون حاجتنا اإليه.
نحن غارقون يف قبح النق�س ولكننا ُخلقنا ُمربجَمني على اأن اهلل له جمال الكمال، نحن نعي�س 
اأن خالقنا طّيب و�شوف يعيننا على النجاة منها، نحن نرى دناءات  يف حياة �شريرة ولكننا نعلم 

الب�شر من حولنا فتذكرنا قلوبنا باأن اهلل اأعلى واأجّل.


اأن هناك  الذي زعم  اليوناين  )اأبيقور(  اإىل  ال�شر والعذاب  م�شكلة وجود  تاريخ  يرجع  رمبا 
م�شكلة منطقّية يف العتقاد باأن يكون الإله مطلق اخلريّية ومطلق القدرة وبرغم ذلك ل )يريد( اأو 
ل )يقدر( على منع ال�شرور. اأريد منك الآن اأن تتذكر اأن )اأبيقور( هو فيل�شوف )اللذة(، ذلك 

الذي كان يرى اأن احلياة عبارة عن الفرار من الأمل اإىل اللذائذ.
ي�شت�شكل  ما  اأكرب  اأهله  ي�شت�شكل  امل�شيحي -والذي  الغرب  اأن  اآخر.  �شيًئا  اأن تالحظ  اأريدك 
وجود ال�شرور يف الدنيا- اإمنا يوؤمن اأن الإله قد قرر الت�شحية بابنه اخلا�س من اأجل اأن يفدي خطايا 
اأبناء  اأملًا على خ�شبة ال�شلب من اأجل الب�شر الذين هم  الب�شر، وقام هذا الإله ابن الإله بال�شراخ 
الرب واأحبابه بذواتهم. وتظهر لك الأفالم الأمريكية ق�ش�س الرعب املتمثلة يف ال�شيطان )�شاتان( 

الذي ل يهدف اإىل )اإغواء( الب�شر -كما يوؤمن امل�شلمون- ولكن اإىل )قتلهم(!
مظاهر  من  مظهر  الأ�شا�س هو  الغرب يف  اأبيقور، وعند  عند  ال�شر  اأن  ن�شتنتج  اأن  ميكننا  هل 
الن�شوز عن احلياة اللذيذة املمكنة؟ ففي حني ترى الكثري من الأمم اأن حتقيق الف�شائل الكربى وحتمل 
امل�شاق يف �شبيل بلوغ املجد هو غاية احلياة، جند اأن احلياة تفقد معناها ب�شكل عبثي عند الإن�شان 

الغربي املعا�شر حني تتكدر بالآلم.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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كما كان يقول )ريت�شارد �شودر( حيث كان يرى اأن املتعر�س لل�شر هو �شحية القوى الطبيعية 
فاقدة الق�شد. اأن ال�شر نوع من )ال�شو�شاء( املزعجة يف دراما احلياة. اأن املعاناة لي�س لها اأدنى 

�شلة باأية حبكة للحياة با�شتثناء املقاطعة الفو�شوية.
وو�شح لنا ذلك الأديب الأيرلندي )كليف لوي�س(: »امل�شكلة اجلوهرية للحياة الإن�شانية عند 
احلكمة،  يف  متمثاًل  احلل  وكان  املو�شوعية.  واحلقيقة  الروح  بني  الوفيق  هي  القدم  يف  احلكماء 
احلقيقة  اإخ�شاع  هي  اجلوهرية  امل�شكلة  اأن  فريى  احلديث  العقل  اأما  والف�شيلة.  النف�س  وتروي�س 

لرغائب الإن�شان«.
ملاذا يحدث ذلك؟ وما �شر تلك اخللفية الثقافية لالإن�شان الغربي عن )جنة الأر�س(؟

ياأتي كي  جند يف كتابات اليهود عن )�شفر الروؤيا( متجيًدا للم�شيح )املنتقم( الذي ينتظرونه 
يحقق العدالة يف الأر�س. فالعامل الذي يكون فيه العادل تعي�ًشا هو عامل بال معنى عندهم. تذكر 
اأن اليهودية هي اخللفية الدينية والثقافية الواجبة للم�شيحية الذين يوؤمنون بالعهد القدمي واجلديد 
ال�شرتاكية:  امل�شيحية، وتبناها حتى مارك�س يف  الفكرة يف  اأوغ�شطني ذات  القدي�س  مًعا. وتبنى 

اجلنة على الأر�س، اأر�س املعاد، هنا والآن بدًل من اأ�شطورة مملكة الإله.
نحن نتعامل اإذن مع م�شكلة م�شتوردة! وق�شّية يتم التقليد فيها دون اأن نفطن اإىل اأن و�شع 
امل�شلمني وخلفيتهم الثقافية على اختالف كبري مع هذه العقلّية! ففي حني يوؤمن الن�شارى اأننا اأبناء 
َُهوُد َوالََّصاَرى  ِت الْ

َ
ال

َ
اهلل واأن اهلل م�شتعد للموت من اأجلنا، جند لدينا نحن قول اهلل هلالج لج: ﴿َوق

ُب  َق َيْغِفُر لَِمْن يََشاُء َويَُعذِّ
َ
ْن َخل ْنُتْم بََشٌ ِممَّ

َ
بُُكْم بُِذنُوبُِكْم بَْل أ لَِم ُيَعذِّ

َ
ْل ف

ُ
ِحبَّاُؤهُ ق

َ
ْبَناُء اهلل وَأ

َ
ُْن أ نَ

َمِصرُي﴾ )املائدة 18(. من الذي اّدعى يف 
ْ
ِْه ال ْرِض َوَما بَيَْنُهَما َوإِلَ

َ ْ
َماَواِت َوال ُك السَّ

ْ
َمْن يََشاُء َوهلل ُمل

الإ�شالم اأننا اأبناء اهلل اأو اأحباوؤه بذواتنا؟ لو كان هذا �شحيًحا لكان من الغريب حًقا اأن يعذبنا اهلل 
يف الدنيا اأو الآخرة بذنوبنا! ولكن احلقيقة اأننا جمرد ب�شٌر ممن خلق.

لذلك فنحن كم�شلمني يف احلقيقة ل نفزع من فكرة وجود ال�شر، ل نرى يف هذا عيًبا يف 
اإمياننا، ل ن�شت�شكل البالء اأو جنزع من الق�شاء اأو ن�شب غ�شبنا على ال�شماء. كما يقول امل�شت�شرق 
الربيطاين )كنث كراج( يف كتابه )بيت الإ�شالم(: الإ�شالم »ل يجد اأن الثيودي�شيا �شرورية لالهوته 

ول لعباداته«.
يف املقابل فاإن اهلل ▐ يدعونا اإىل النظر اإىل م�شائب الدنيا على اأنها )ماأذوٌن( فيها من 
اهلل الذي كان يقدر على منعها لو �شاء. واأن هذه امل�شائب لي�شت منفكة عن علم اهلل ▐ 
ول حكمته. واأنها �شتكون �شديدة على النف�س وحتتاج اإىل هداية من اهلل لقلب املتعر�س لها! كما 
َبُه َواهلل بُِكلِّ 

ْ
ل
َ
َيْهِد ق ِن اهلل َوَمْن يُْؤِمْن بِاهلل 

ْ
بِإِذ  

َّ
َصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إِل

َ
أ يقول اهلل هلالج لج: ﴿َما 
ٍء َعلِيٌم﴾ )التغابن 11(! َشْ

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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2
                  عن الدنيا اليت ال تستحق

“ل.يق�سد.القراآن.العزلة.عن.حياة.الأر�س،.اإمنا.يق�سد.ت�سحيح
املقايي�س.ال�سعورية.وال�ستعالء.على.غرور.املتاع.الزائل” 
�سيد.قطب

اأنت كطبيب تعي�س اأزمة متكررة ومملة يف كل مرة ت�شطر فيها اإىل الك�شف على طفل �شغري ملا 
يراك قادًما نحوه بـمعطفك الأبي�س وعلى وجهك ابت�شامة �شنيعة. وبالرغم من اأنك ل حتمل يف يدك 
اإل ك�شاف �شوء �شغري اأو �شماعة بريئة توؤمل اأذنك اأنت اأكرث بكثري مما �شتوؤمله، اإل اأنه يبداأ يف �شراخ 
حاد متوا�شل وينظر لك بهلع حقيقي ل يتاأثر بابت�شامتك ال�شنيعة ال�شابق ذكرها. كل ذلك ب�شبب اأن 
اأم هذا الطفل ككل اأمهات الأطفال يف الواقع قد اعتادت على اأن تقول له يف كل مرة يرف�س فيها 

اأن ياأكل القرنبيط امل�شلوق الذي تعده: »�شاأح�شر لك الطبيب كي يعطيك احلقنة«.
اإذن ح�شرتك اأم ك�شولة قد قررْت األ حُت�ّشن من درجة طهيها للقرنبيط، ثم قررت األ تتعلم 

اأ�شاليب تربوية جديدة اأف�شل من )الأكال�شيه( املحفوظ اإياه!
اأنت �شمحت لهم يا �شغريي اأن يقنعوك اأنني اأكرب خطر يهددك يف احلياة، وظننت اأنك �شتكون 
اآمًنا طاملا ابتعدت عن كل طبيب وعن كل حقنة، لكنك �شاذج جًدا. ماذا عن املغت�شبني وال�شفاحني 
والل�شو�س وال�شايكوباثيني الذين ي�شتمتعون ب�شربك دون �شبب؟! ماذا عن اأبلة )لواحظ( مدر�شة 
الريا�شيات التي �شتالحقك بـ )خرزانة اأ�شوانّية( لأنك مل جتلد الك�شكول باجلالد الطحيني؟! ماذا 
عن دراجتك اجلديدة التي �شُت�شرق من اأمام منزلك، فيُعّو�شك اأبواك بدراجة اأجدد، فقط لُت�شَرق 

من اأمام مدر�شتك؟!
اأبواك لطيفان يا �شغريي فاأخفيا عنك حقائق هذه احلياة. قررا اأن يقنعاك اأن العامل مكان اآمن 
اأن  اأنت حت�شب  ل داعي للخوف منه. لقد فعال ذلك فقط لأنهما مرعوبان بالفعل من كل �شيء! 
ال�شغار هم من يخافون ول تعلم �شيًئا عن خوف الكبار! م�شاعر اخلوف احلقيقية مل تختربها بعد، 

ولكنك �شتفعل.
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ت�شعر  اأن  تتعلم  �شوف  ال�شغري.  بدفرته  املرور  �شرطي  من  اخلوف  تتعلم  �شوف  تكرب  حني 
�شوف  الهزيل.  لراتبك  قب�شك  يوم  يف  ا�شرتيتها  التي  ال�شلع  اأ�شعار  تراقب  حني  قلبك  ب�شربات 
ال�شغري حني  طفلك  من حلق  اخلارج  )الرتمومرت(  على  �شيظهر  الذي   42 رقم  مع  الفزع  تتعلم 

ي�شاب بالتهاب َحْلِقي �شديدي يف الثانية �شباًحا. 
احلياة  معنى  هو  املزمن  اخلوف  الوقت.  طوال  نخاف  �شغريي،  يا  جًدا  نخاف  الكبار  نحن 
بالن�شبة لنا، وتعريف )اليوم( هو م�شقة وعناء القلق من الغد. وما منا اإل وهو كذلك، ولكن يذهبه 

اهلل بالتوكل. 
يف  اجلربوت  هذا  كل  ترى  اأنت  فراعنة.  جميًعا  �شن�شبح  كنا  بدونه  جًدا،  هام  اخلوف  هذا 
وجوه النا�س، كل هذا الكرب، كل هذا الغرور. تخيل اأن كلهم يخافون مهما بلغت قوتهم وغناهم! 
البور�شة،  اأ�شهم �شركاته يف  الهلع وهو يراقب حركة  املليارات يكاد يجن من  التايكون �شاحب 

ورئي�س اأقوى الدول ميوت من القلق على ابنه واإدمانه للمخدرات! 
تخيل لو كان اهلل قد خلقنا يف بيئة اآمنة كيف كان ليكون جتربهم وعنادهم؟! كيف كانت لتكون 
الآن  اإننا  �شغريي.  يا  البع�س  بع�شنا  �شناأكل  كنا  تنك�شر؟!  اأن  دون  الب�شر  من  جمموعة  مع  احلياة 

�شيئون، وبدون اخلوف كنا لن�شبح اأ�شواأ مبا ل يقا�س!
هذه املُكابدة التي ت�شيب كل اأحد هي رحمة من اهلل علينا! اخلوف والقلق وامل�شقة والعناء 
والتعب، كل هذه اأدوية يا حبيبي، يعاجلنا اهلل بها حتى نتعلم اأن البكرتيا تقدر علينا، والفقر يقدر 
علينا، والربد يقدر علينا، والأمل النف�شي يقدر علينا، وظلم الب�شر يقدر علينا. جميع نوائب الدهر 
تقدر علينا. يعلمنا اهلل ذلك حتى ل نن�شى ولو للحظة واحدة، اأن خالق كل �شيء ومدبر كل �شيء 

بالفعل يقدر علينا! 
ن َيْقِدَر 

َّ
ن ل

َ
َيَْسُب أ

َ
َبٍد ۞ أ

َ
نَساَن ِف ك ِ

ْ
ْقَنا ال

َ
َقْد َخل

َ
هذا يا �شغريي ما اأخربنا به اهلل تعاىل: ﴿ل

َحٌد﴾ )البلد 4 -5(؟!
َ
ْيِه أ

َ
َعل

 
اأننا  الإح�شائيات!  حتت  يقعون  اأنهم  ي�شدقون  ل  النا�س  اأن  تقول  الإح�شائيات  بع�س  هناك 
الدكتور  يقول  كما  واأنه  فقط.  لالآخرين  ال�شيئة حتدث وبكرثة، ولكن  الأ�شياء  اأن  ن�شدق  جميًعا 
اأحمد خالد توفيق لو قال القائد جلنوده قبل املعركة: اأتوقع األ ينجو 90% منكم. لنظر كل واحد 

منهم اإىل زمالئه وقال يف نف�شه: �شوف يُوؤملني فقد الرفاق!
ُم 

َ
 يَْسأ

َ
ونتيجة لهذا التب�شيط املُِخل يف نظرنا اإىل الواقع، نقع ب�شهولة يف قول اهلل تعاىل: ﴿ل

ُنوٌط﴾ )فصلت 49(. تكون �شدمتنا اأكرب حني ن�شاب 
َ
ُّ َفَيُئوٌس ق ُه الَشّ رْيِ َوإِْن َمَسّ

َ َساُن ِمْن ُدَعءِ الْ
ْ
ن ِ

ْ
ال
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مبا ل بد اأن ن�شاب به، لأننا ظنّنا اأن ق�شة حياتنا هي حكاية اأخرى من والت ديزين. بينما يف الواقع 
احلياة اخلالية من املنّغ�شات، هي يف اجلنة فقط. نتعلم هذا حني نكرب يف ال�شن، وبالطريقة ال�شعبة 

غالًبا!
 

هل عاملنا هو اأف�شل العوامل املمكنة؟ وهل هذا �شوؤال مهم اأ�شاًل؟
دعنا نبداأ يف اجلواب على ال�شق الثاين. اأهمية هذا ال�شوؤال ميكنك اأن تفطن لها حني تتاأمل يف 
عبارة ي�شرية اأطلقها اأبو حامد الغزايل يف كتابه )الإحياء(: »لي�س يف الإمكان اأح�شن مما كان«. ثم 
اأبدع من �شورة هذا  اإ�شكالت الإحياء(: »لي�س يف الإمكان  ل اأكرث يف كتاب )الإمالء على  ف�شّ
اأكمل �شنًعا«. ثم رد عليه )البقاعي( يف كتاب: )تهدمي الأركان من  ترتيًبا ول  اأح�شن  العامل ول 
الأركان يف  )ت�شييد  البقاعي يف كتاب:  ال�شيوطي على  ثم رد  مما كان(!  اأبدع  الإمكان  لي�س يف 
لي�س يف الإمكان اأبدع مما كان(! وب�شفة عامة ولكي ل ت�شاب بامللل، فقد كانت ر�شالة الدكتوراة 
للم�شت�شرق )اإريك اأورم�شبي( عام 1984 بعنوان )الثيودي�شيا يف الفكر الإ�شالمي: النزاع حول 
كلمة الغزايل، اأف�شل العوامل املمكنة( والتي عر�س فيها خالف علماء امل�شلمني يف قبول عبارة 

الغزايل عرب �شبعة قرون هجرية.
مل يكن علماء الإ�شالم لي�شكتوا ب�شهولة على عبارة عابرة وردت يف كتاب )وعظي( لأحد 
م منها اأن اهلل عز وجل مل يكن ليقدر على خلق دنيا اأخرى خالية من  علماء امل�شلمني ميكن اأن يُتوهَّ
املنغ�شات والأكدار كدنيانا. وبرغم اأن الغزايل واملدافعني عنه مل يكونوا يق�شدون ذلك، اإل اأن 

ل عقيدة امل�شلمني باأن دنيانا دار ابتالء وكدر حال بينهم وبني قبول مثل هذه العبارة.  تاأ�شّ
منذ اللحظة الأوىل التي نحاول التعّرف فيها على اإجابة القراآن عن وجود ال�شرور يف العامل، 
اأو  )رفاهية(  دار  ولي�شت  ن(  و)حِمَ )ابتالء(  دار  اأنها  على  الدنيا  اإىل  القراآن  نظرة  نالحظ  فاإننا 

)دلل(!
الدنيا  لطبيعة  ي�شلح  كان  الذي  الوحيد  الأمر  وهو  املكابدة،  هذه  يف  خملوق  الإن�شان 
واختبارها، والأمر الوحيد الذي كان ي�شلح لطبيعة الإن�شان املليء بالتجرّب والتكرّب، والأمر الوحيد 

الذي كان ي�شلح لطبيعة العقوبة التي ابُتلَي بها اآدم ♠ ملا خرج من اجلنة! 
حينها ل نتعجب اأن نكون يف دار فيها جوع وظماأ واآلم حّر ال�شم�س وقت ال�شحى واآلم 
الربد يف العراء. ل نتعجب من ذلك لأننا نعلم اأننا �شبق وقد نزلنا من املكان الوحيد الذي مل تكن 
موجودة فيه هذه الآلم، كما يخربنا القراآن بقول اهلل هلالج لج لآدم ♠ عن اجلنة التي كان 
 

َّ
ل

َ
َك أ

َ
تَْشَق ۞ إِنَّ ل

َ
َنَِّة ف َما ِمَن الْ

ُ
 ُيْرَِجنَّك

َ
ل

َ
َك َولَِزوِْجَك ف

َ
َنا يَا آَدُم إِنَّ َهَذا َعُدوٌّ ل

ْ
يحيا فيها: ﴿َفُقل

 تَْضَح﴾ )طه 117 -119(.
َ

 فِيَها َول
ُ
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لذلك -ومن قبل ذلك- مل يّدِع القراآن اأبًدا اأن نعيم الدنيا هي هدفنا، اأو اأكرب همنا، اأو غاية 
وجودنا، اأو اأنها ت�شتحق اأ�شاًل اهتمامنا! يف املقابل فاإن القراآن دائم التذكري لنا باأن هذه احلياة الدنيا 
اإمنا هي متاع قليل القيمة ق�شري العمر رخي�س الثمن، واأن الآخرة هي امل�شتحق احلقيقي لأحالمك 
ِخَرَة 

ْ
اَر ال ِعٌب َوإِنَّ الَّ

َ
ْهٌو َول

َ
 ل

َّ
ْنَيا إِل ََياةُ الُّ بالنعيم والرفاهية! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َوَما َهِذهِ الْ

ُموَن﴾ )العنكبوت 64(.
َ
ْو َكنُوا َيْعل

َ
ََيَواُن ل ِهَ الْ

َ
ل

واأن ا�شت�شكال النا�س للتفاوت يف تق�شيم الأرزاق اإمنا كان ب�شبب نظرة معّظمة اإىل هذه الدنيا 
رُِحوا 

َ
َويَْقِدُر َوف يََشاُء  لَِمْن  ْزَق  الرِّ يَبُْسُط  هلالج لج: ﴿اهلل  اأن ت�شتحقها اإطالًقا! كما يقول اهلل  بدون 

 َمَتاٌع﴾ )الرعد 26(.
َّ

ِخَرةِ إِل
ْ

ْنَيا ِف ال ََياةُ الُّ ْنَيا َوَما الْ ََياةِ الُّ بِالْ


هذه النظرة للدنيا، على اأنها دار مكابدة وابتالء يف الأ�شا�س، وعلى اأنها ل ت�شتحق اأن تكون 
هي الغاية املرادة منك، تتفق مع )الآلم( التي قد ياأمرك اهلل ▐ بارتكابها يف حق نف�شك 
بنف�شك! ل يكون اأمًرا عجيًبا اأن ترتكب يف نف�شك بع�س الأمل واحلرمان لو كانت الدنيا عندك بهذه 
ْيِهُم 

َ
تَِب َعل

ُ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
القيمة الهّينة التي ي�شر القراآن على متريرها اإىل ذهنك، كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿ف
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ْ
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َ
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َخْشَيِة اهلل أ

َ
ِريٌق ِمْنُهْم َيَْشْوَن الَّاَس ك

َ
ِقَتاُل إَِذا ف

ْ
ال

﴾ )النساء 
ً

تِيل
َ
ُموَن ف
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َ
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َ
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َ
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.)77

لذلك ل ي�شت�شكل املوؤمن بالقراآن م�شاألة احلدود فعاًل، حيث يرى فيها عذابًا دنيويًا يخّفف من 
يُطّبق عليه  الراأفة مبن  تاأخذك  اأن  الطبيعي  بالآخرة، لكان من  عذاب الآخرة! لو كنت غري موؤمن 
احلد. اأما لو نظرت اإىل كل من الدنيا والآخرة النظرة احلقيقية التي ي�شتحقها كل منهما لكان ي�شرًيا 
ٌة 

َ
ف
ْ
ُخْذُكْم بِِهَما َرأ

ْ
 تَأ

َ
ٍة َول َ وا ُكَّ َواِحٍد ِمْنُهَما ِمَئَة َجلْ اْجِلُ

َ
عليك فهم هذه الآية: ﴿الزَّانَِيُة َوالزَّاِن ف

ِخِر﴾ )النور 2(!
ْ

َْوِم ال ْنُتْم تُْؤِمُنوَن بِاهلل َوالْ
ُ
ِف ِديِن اهلل إِْن ك

يف اأوىل اإجابات القراآن عن �شوؤال ال�شّر اإذن ينبهنا اإىل �شرورة اأن ن�شحح املفهوم اخلاطئ 
لدينا، الدنيا ل ت�شتحق اأن تكون هي مبتغاك!
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3
                  عن النعم اليت هي أكثر

 “يا.ابن.اآدم،.اإذا.اأردت.اأن.تعرف.قدر.
ما.اأنعم.اهلل.عليك،.فغّم�س.عينيك” 
بكر.املزين

هل تعرف تلك الإ�شابات اليومية ال�شغرية التي ل تكاد تخطئ اأحًدا منا؟
تلك الُقَرح الَفَموية البي�شاء الأليمة التي تفاجئك بدون اأن تتوقع يف يوم ما حني ت�شتيقظ من 
نومك مثاًل. يف هذه القرح ت�شبح الأع�شاب الناقلة لالأمل مك�شوفة اأمام حركات ل�شانك العابثة. 
 )Epithelium( فال ت�شتطيع اأن تاأكل اأو اأن تتكلم حتى! كل هذا ب�شبب نق�س بع�س اخلاليا الطالئية
يف مكان القرحة ذي الب�شعة ملليمرتات. بينما يغطي الـ Epithelium جميع اأن�شجة ج�شدك، دون 

اأن تتذكر على الإطالق اأن ت�شكر اهلل على هذه النعمة!
ماذا عن ال�شد الع�شلي الذي ي�شيب ع�شلة قدمك بعد مباراة حما�شية من كرة القدم؟ الأمل 
املربح الذي ل يعطيك الفر�شة للكالم اأو ال�شكوى، فقط تع�س على اأ�شنانك وتنتظر حتى ينتهي. 
كل هذا الأمل ب�شبب نق�س بع�س عمالت الطاقة )ATP( يف ع�شلتك عن مقدار حاجتها له، مما 
اأدى اإىل اأن تدخل خاليا ع�شلتك يف التنف�س الالهوائي وتنتج حم�س الالكتيك املوؤمل. فهل خطر 
على بالك حني تعد نعم اهلل عليك اأن ت�شع يف عني العتبار مليارات جزيئات الـ ATP التي مترح 

يف كل مكان من ج�شدك؟!
وحني ت�شاب ببع�س الكتئاب وتتمنى اأن لو كنت يف عداد الأموات، ويفتت الكرب فوؤادك، 
اأن كل هذا بفعل نق�س بع�س الدوبامني،  اأن يكون هناك �شبب وا�شح لهذا احلزن! فتذكر  دون 
الناقل الع�شبي الذي ميرح يف الو�شع الطبيعي بني نوايا خّمك القاعدّية، والذي ي�شبب نق�شه كل 

ا من �شمن النعم التي اأحببنا اأن نحمد اهلل عليها! هذا الكتئاب واحلزن، والذي مل نتذكره اأي�شً
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لذلك يعرف علماء الطب اأن الع�شو الذي ل ت�شعر به هو على الأرجح �شليم، والع�شو الذي 
ت�شعر بوجوده يف ج�شدك يعني على الأرجح اأن فيه عطًبا ما!

رمبا تكون هذه هي حكمة اأن يذيقنا اهلل بع�س النزعاج الي�شري اأحيانًا يف ع�شو ما من اجل�شد 
فقط كي يذكرنا باأنه موجود! باأنها نعمة ت�شتحق ال�شكر. 

مثاًل، هل جّربت اأيام اختبارات اجلامعة اأو اأيام العمل امل�شغوطة حني كنت ت�شطر اإىل �شرب 
اأو  اأو قهوة عربّية بطعم الهيل الرائع  اأمريكية مائعة  عدة اأكواب من القهوة؟ و�شواء كانت قهوة 
قهوة تركّية ثقيلة ذات رائحة زكّية وقوام �شميك، ففي كل الأحيان اأنت تعلم اأن الإكثار منها �شيوؤدي 
بك اإىل الإكثار من زيارة احلمام! اإنه تاأثري القهوة املدّر للبول )Polyurea( وهي تاأثريات مزعجة 
دائًما. ولكن هذا يجعلك تت�شاءل عن ُكنه الن�شاطات اليومية غري املحببة للنف�س التي يبذلها مكرًها 
مري�س الـ�شكر اأو ب�شكل اأ�شد مري�س ال�شكر الكاذب )Diabetes insipidus( والذي قد ي�شل به 

احلال اإىل اإفراغ ع�شرين لرًتا من البول يومًيا! 
هذا يقع يف نطاق ما ي�شّمى بالـ )الأعرا�س الفي�شيولوجية(، وتعني هي الأعرا�س التي ت�شبه 

الأعرا�س املر�شّية يف �شورتها ولكنها تقع لأ�شباب طبيعية متاًما.
ا يف خلق هذه الأعرا�س الفي�شيولوجية اأن يذيقنا  اأتخيل اأن اهلل ▐ من حكمته اأي�شً
جزًءا من املعاناة التي عند غرينا، ولو مرة، ولو ب�شكل خمفف للغاية، ولو على �شبيل التذكرة 
ولي�س البتالء. يذيقنا ما ي�شعر به هذا وذاك من الذين حرموا �شيًئا ب�شيًطا جًدا اأنت تتمتع به ول 

تدري لكم هو عزيز حًقا! 
اإن الأعرا�س الفي�شيوجلية تخربنا بقاعدة ي�شرية تتمثل يف اأن كل حلظة متر عليك يف عافية لهي 
هدية ثمينة قد عرفت اأنت الآن قيمتها، واأنها حم�س ف�شل من اهلل ▐، الذي قد يلحقك 
ِمَن اهلل ُثَمّ إَِذا 

َ
ت عليها الآية: ﴿َوَما بُِكْم ِمْن نِْعَمٍة ف بهوؤلء الذين منها قد ُحِرموا! قاعدة قد ن�شّ

ُروَن﴾ )النحل 53(.
َ
ْأ

َ
ِْه ت إِلَ

َ
ُّ ف ُكُم الُضّ َمَسّ

ال�شيء  لذلك  بالمتنان  ن�شعر  ل  ملاذا  فقدها؟!  بعد  اإل  النعمة  نتذكر  ل  ملاذا  هنا:  وال�شوؤال 
ال�شغري الذي منلكه يف كل حني اإل بعد اأن ن�شعر باأمل فقده؟! ملاذا نحتاج دائًما اإىل تلك التذكريات 
ْنَعْمَنا َعَ 

َ
أ اليومية، وهذه الدرو�س الي�شرية حتى نفطن اإىل معنى قول اهلل ▐: ﴿َوإَِذا 

عند  نعر�س  ملاذا  )فصلت 51(؟!  َعِريٍض﴾  ُدَعٍء  ُذو 
َ
ف  ُّ الَشّ ُه  َمَسّ َوإَِذا  ِبَانِبِِه  ى 

َ
َونَأ ْعَرَض 

َ
أ َساِن 

ْ
ن ِ

ْ
ال

النعم ونن�شى، ثم عندما ي�شيبنا ال�شّر نعوي بكل هذا البكاء، ونتذّمر بكل هذه ال�شكوى، ونلجاأ 
لكل هذا الدعاء العري�س؟!
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بل هناك �شوؤال اآخر، ملاذا ل نرى النعم اإل على )مانيكانات( الآخرين، بينما لو لب�شناها نحن 
ت�شبح غري مرئية بالن�شبة لنا؟! 

فكٌل منا مثاًل لديه اأمنية ما ي�شعها ن�شب عينيه، يظن اأن حياته �شتتغري متاًما فقط لو اأنه ا�شتطاع اأن 
يحوز على هذه الأمنية اأو تلك. ينظر لزميله الذي عنده ما يرغب فيه، ويت�شاءل ترى هل هو يقدر 

النعمة التي هو فيها؟ األ يعلم اأنه م�شتعد لفعل امل�شتحيل يف �شبيل ما هو عنده؟!
وهناك اآخرون ينظرون لك قائلني يف اأنف�شهم نف�س الكالم. هناك حتًما من يتمنى من �شويداء 

قلبه �شيًئا لرمبا اأنت متلكه ول تدري كم هو نفي�س اإىل هذا ا حلد!
منك  يح�شل  اأن  يتمنى  والذي  البيا�س  باهقة  الب�شرة  ذو  ال�شم�س(  )عدّو  الألبينو  عن  ماذا 
على بع�س اخلاليا ال�شبغية Melanocytes ؟ هناك من يتمنى اأن يكون �شريانه التاجي اأو�شع. اأو 
اأن تكون الأج�شام امل�شادة لديه اأقل عنًفا فيحميه من اأوجاع النقر�س الذي ل يريد اأن يرتك اأ�شبع 
رجله الأكرب يف حاله اأبًدا! وهناك من يحقن نف�شه باإن�شولني اخلنازير كل �شباح مت�شائاًل كيف كانت 

لتكون احلياة لو كان عنده اإن�شولني طبيعي مثلنا؟! كانت لتكون اأ�شهل بالتاأكيد!
اأنه قد ح�شل بالفعل على اآلف الأمنيات. فقط، كانت هذه  اأمنية ما، ول يعلم  كٌل منا لديه 

اأمنيات الآخرين!


)األعراف  ُموَن﴾ 
َ
َيْعل  

َ
َحْيُث ل ِمْن  ﴿َسنَْسَتْدرُِجُهْم  الثوري ي�شرح قول اهلل تعاىل:  كان �شفيان 

182( فيقول: ن�شبغ عليهم النعم ومننعهم �شكرها«. وكان احل�شن الب�شري يقول: »اإن اهلل ميتع بالنعمة 

ما �شاء، فاإذا مل ي�شكره عليها قلبها عليه عذابًا«. وكان ين�شح: »اأكرثوا ذكر هذه النعمة، فاإن ذكرها 
ُنوٌد﴾ )العاديات 6(: »يذكر امل�شائب 

َ
ك

َ
َساَن لَِربِِّه ل

ْ
ن ِ

ْ
�شكرها«. وكان راأيه يف قول اهلل تعاىل: ﴿إِنَّ ال

وين�شى النعم«.
مل يقت�شر الأمر ببع�س النا�س اإىل جمرد حتى تذكر امل�شائب فقط! بل اإنهم يراكون امل�شائب، 
ويجمعون كل ال�شر يف العامل ليعر�شوه لك، انظر! انظر اإىل هذه احلياة ال�شريرة، اغت�شاب وقتل 
وفقر ومر�س وزلزل وبوؤ�س وحزن و�شره وطمع وح�شد وغ�شب وخيانة... اإلخ. بينما قد قيل: اإن 
كل �شرور العامل ل تزيد على ما يعانيه كائن واحد يعاين اأعظم البالء! لأننا من املفرت�س اأن نقي�س 

ال�شرور التي يتعر�س لها الفرد الواحد من جن�س النا�س ككل.
ولكن ماذا لو فعلنا ذلك؟ جنمع كل ال�شرور يف العامل على الآلة احلا�شبة ونحا�شب املوؤمنني 
بالرقم الهائل الذي �شيخرج على �شا�شة احلا�شوب، الآن �شوف يطالبك املوؤمنون بب�شاطة باأن تفعل 

ا، جتمع كل ما يف الكون من خري �شويًا ونقارن الرقمني. العك�س اأي�شً

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



345

غري اأنهم لن يفعلوا ذلك اأبًدا، فهم يعلمون اأن اخلري يف دنيانا اأكرث من ال�شر، النعم اأكرث من 
امل�شائب، ال�شحة اأكرث من املر�س، عدد املرتوين باملاء الزلل اأكرب من عدد الِعطا�س، عدد املتمتعني 
النعم!  وين�شون  امل�شائب  يعّدون  بب�شاطة.  ويتجاهلونه  ذلك  يعلمون  اجلوعى.  من  اأكرب  بالطعام 
َساَن ِمنَّا رَْحًَة ُثمَّ 

ْ
ن ِ

ْ
َنا ال

ْ
َذق

َ
ِئْ أ

َ
يياأ�شون من روح اهلل ويكفرون اآلئه، كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َول

ُفوٌر﴾ )هود 9(.
َ
َُئوٌس ك نَزَْعَناَها ِمْنُه إِنَُّه لَ
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4
                  عن هللا الذي هو أكرم

 
 “�سمعُت.املف�سرين.من.كل.جانب
.يقولون.يف.قوله:.اأغنى،.اأي.اأر�سى” 
�سفيان.الثوري

ي�شقى اجلمل يف ال�شحراء ب�شح مائها وجفاف هوائها وحرارتها القا�شية. ولكن اهلل عز وجل 
وهب اجلمل ما يعينه على ذلك. غزارة يف �شعر الأذن حتميها من الرمال، و�شفني من الرمو�س 
الطويلة على عينه حتميها من احل�شى والغبار، وفتحتي اأنف قابلتني للفتح والغلق باإرادته لتحميه من 
الأتربة، وخف قدمه املفلطح املت�شع يحميه من الغو�س يف الرمال وو�شائة قرنية ذات جلد �شميك 
على مقدمة ال�شدر والركبتني حلمايته من الحتكاك، وكليتني بقدرة فائقة على تنقية الأمالح مما 
ميكنه من �شرب ماء البحر، ويتحمل فقد املاء بن�شبة ت�شل اإىل 28% من وزن ج�شمه باملقارنة لبقية 
احليوانات التي متوت عند فقد املاء بن�شبة 14% من وزن ج�شدها. هذا غري لونه ال�شاحب الذي 
عند  تنتج  الدهون  من  جراًما  كيلو   120 من  ظهره  على  وخمزون  ج�شده،  عن  احلرارة  يعك�س 
اأن  بدون  �شهر ون�شف  يتحمل حتى  اأن  مما ميكنه  الكربون  اأك�شيد  املاء وثاين  احرتاقها يف ج�شده 

ي�شرب.
ل يرى حيوان اخللد لأنه يعي�س حتت الأر�س فاأعطاه اهلل �شوارب ح�شا�شة يدرك بها الأ�شياء، 
ول متلك ال�شفدعة اأ�شنانًا للم�شغ فاأعطاها اهلل جتويف فم وا�شع يكفي لبلع الفري�شة كاملة. احلرباء 
ال�شغر  بالغ  الربنقيل  احل�شرات، وحيوان  ل�شيد  ي�شاعدها  الطول  بالغ  ل�شانًا  فاأعطاها  احلركة  بطيئة 
وال�شعف فاأعطاه اأقداًما مك�شّوة بالري�س يخرجها خارج �شدفته لتعلق بها فرائ�شه، واأما الديدان 

الألفينية التي ل تاأكل الأ�شياء امليتة اأعطاها 360 قدًما جتعلها �شّيادة �شريعة.
ل ميلك جلد الفيل اأي غدد دهنية، ولكي ل ي�شعر بالربدوة فهو ل ميلك غدًدا عرقية كذلك. 
بينما البطريق الذي يعي�س يف درجة حرارة -80 ميلك طبقة دهنية �شمكها ع�شرة ملليمرتات لت�شعره 
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بالدفء. ور�شيع احلوت الأزرق الذي ير�شع حتت املاء ب�شعوبة عّو�شه اهلل بع�شالت كبرية يف 
ثدي اأمه ت�شخ كمية هائلة من اللنب يف فمه يف حلظات معدودة. والأخطبوط ذو اجل�شد اللحمي 
املغري الذي يعي�س بدون �شدفة واقية و�شط الكائنات التي ت�شتهيه عّو�شه اهلل مباليني اخلاليا ذات 

ال�شبغات اللونية حتت جلده ت�شاعده على التماهي و�شط ال�شخور والختفاء.
من  )النتح(  على  القدرة  اهلل  فاأعطاه  الطويلة،  ل�شيقانه  املاء  لإي�شال  ذراعني  النبات  ميلك  ل 
تقدر على  البارد ل  الدم  والثعابني من ذوات  البعيدة.  الأجزاء  اإىل  املاء  ل�شحب  الثغور  خالل 
التحكم يف حرارة ج�شمها فاأعطاها جلًدا م�شاًدا للماء وُمغّطى باحلرا�شف يحميها من اأن ت�شاب 
باجلفاف حتت �شم�س ال�شحراء الالفحة. واأما اأ�شماك القر�س امل�شتدفئة ذات الأ�شنان بالغة ال�شغر 

فاأعطاها خيا�شيم كاملنخل يف ال�شقوق الطويلة خلف الفم ليعلق بها الطعام الطايف.
ح�شان البحر يعي�س يف البحار ال�شحلة املليئة بتيارات املاء القوية فاأعطاه اهلل ذياًل يُثّبته بالنباتات 
فال ينجرف. وبلح البحر يربط نف�شه بخيوط قوية من �شنعه يف ال�شخور. واأما َعَلقة ال�شيانوبكترييا 
ال�شّكري  الغذاء  �شنع  متميزة على  قدرة  اهلل  فاأعطاها  املجردة  بالعني  تُرى  ل  التي  احليلة  �شعيفة 

حرفًيا من املاء وثاين اأك�شيد الكربون.
اهلل عز وجل لي�س بذلك الإله الذي يخلق خلقه ثم يرتكهم هماًل. وحني يحرمهم من بع�س نعمه 
ِطيٌف بِِعَباِدهِ﴾ 

َ
﴿اهلل ل يحوطهم برعاية منه تعّو�س الكثري من هذا احلرمان! وهو القائل �شبحانه: 

)الشورى 19(.



ا جند ذلك عنده، ففي درو�س الطب نتعلم اأن هناك نوًعا من املر�شى ميلكون  حتى الإن�شان اأي�شً
ا يف اإنزمي )خُمتِزل اجللوكوز �شاد�شي الفو�شفات( G6PD، ب�شبب هذا النق�س فهو ل ميكنه  نق�شً
اأن يتناول اأي طعام اأو دواء يحوي عوامل موؤك�شدة، واإل �شوف تدخل كرّيات دمه احلمراء يف 
نوبة حتّللية خطرية، هذا هو مر�س اأنيميا الفول لو كنت �شمعت عنه من قبل. امل�شكلة اأن من �شمن 
 Antimalarial Drug الأدوية التي حتوي العوامل املوؤك�شدة هي الأدوية امل�شادة لطفيل املالريا

وال�شوؤال هنا: ماذا لو اأ�شابت املالريا هذا املري�س بنق�س هذا الإنزمي؟! هل �شنرتكه ميوت؟ 
�شاأل الأطباء هذا ال�شوؤال ولكنهم �شرعان ما فطنوا اإىل عدل اهلل ▐! حيث اإن طفيل 
 Pentose املالريا ل ميكنه اأن يعي�س يف ج�شم الإن�شان اإل اعتماًدا على �شل�شلة اأي�شّية معينة ا�شمها
Shunt وهذه ال�شل�شلة امل�شئول عن اإقامتها هو اإنزمي G6PD نف�شه! اأي اأن طفيل املالريا يدخل اإىل 

ج�شم ذلك املري�س الذي ل ي�شتطيع اأن يتناول العالج املنا�شب له، فيموت من تلقاء نف�شه!
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تُظَلم وتُ�شَلب ما حتتاجه من  األ  Calcitonin ي�شمن لكل عظمة يف ج�شدك  الـ  ا هرمون  اأي�شً
الكال�شيوم. والُقطر املنا�شب للـقنوات الطحالّية ال�شغرية Splenic Tubercles يحافظ على حق 
له�شمها  الطحال  فيعمل عليها  الَهِرمة  اإل اخلاليا  بها  يعلق  ال�شابّة يف احلياة، بحيث ل  الدم  خاليا 
حًظا  الأوفر  لأنها  عليها  الأعباء  كرثة  من  خمك  خاليا  تتذّمر  اأن  ميكن  ل  بينما  منها.  والتخل�س 

بح�شولها على خم�س الدورة الدموية بالكامل.
كل هذا من عدل اهلل ▐ واإن�شافه. 

ولكن هل �شعرت يوًما ب�شعور ذلك الذي يكرمه اأحدهم بفوق ما يحتاج، اأكرث من احلد الذي 
يتوقف عنده قلقه، يتخطاه اإىل ذلك احلد الذي يجعله يف اأمان واطمئنان كاملنْي؟ 

رباعي  الحتياطي  خمزونه  يوم  كل  يف  ويراقب  طاقته،  من   %20 بـ  يعمل  الذي  كبدك  اإن 
كلية  ن�شف  اأن  تعلم  وهي  وا�شرتخاء  بدلل  تعمل  التي  كليتاك  ال�شخاء!  بهذا  ي�شعر  الأخما�س، 
واحدة قادرة على الوفاء باحتياجاتك، ت�شعر بهذا ال�شخاء. ميكنك اأن تعي�س بربع معدتك فقط، 

وبن�شف اأمعائك الدقيقة، وبع�شر اأمعائك الغليظة. ولكن كل هذه الزوائد نوع من ال�شخاء.
فقال:  )النحل 90(.  َواِلْحَساِن﴾  َعْدِل 

ْ
بِال ُمُر 

ْ
يَأ اهلَل  ﴿إِنَّ  تعاىل..  اهلل  الإمام عليُّ عن قول  �ُشِئَل 

ل. العدل: الإن�شاف، والإح�شان: التف�شّ
نعم عدل اهلل ▐ رائع، واأروع منه حني تذوق اإح�شانه. عندما يتف�شل عليك باأكرث من 
حاجتك، عندما ت�شيبك عطاياه دون اأن حتت�شب، عندما تُفاجاأ بخرياٍت اإ�شافية، بينما اأنت ما زلت 

يف خرياته القدمية.
علينا اأن نتذكر نعم اهلل ▐ اإذن قبل اأن نتذكر حرمانه، علينا اأن ننظر اإىل منته وف�شله 
قبل اأن ننظر اإىل بالئه، علينا اأن نفطن اإىل كرم اهلل الذي هو اأ�شبق، واإىل املنن التي هي اأغلب، ويف 

إِنَّ اهلل َغِنٌّ َحِيٌد﴾ )لقامن 12(.
َ
ُر ِلَْفِسِه َوَمْن َكَفَر ف

ُ
إِنََّما يَْشك

َ
ْر ف

ُ
النهاية: ﴿َوَمْن يَْشك
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5
                  عن اإلنسان الذي يتدلل

 “اإذا.كنَت.ل.تر�سى.عن.اهلل.

فكيف.ت�ساأله.اأن.ير�سى.عنك؟” 
يحي.بن.معاذ

الطفلة التي اأتتنا ُم�شّوهة الوجه حني م�شغها كلب م�شعور، �شوف يغري هذا اليوم من كل �شيء 
بخ�شو�شها، مل تعد فتاة جميلة الوجه، �شوف تتذكر جيًدا يوم اأن راأت وجهي ال�شاحب يف ق�شم 

الطوارئ، فقد كان هذا هو اأ�شواأ يوم يف حياتها.
نرى الكثري من )اأ�شواأ يوم يف احلياة( يف ا�شتقبال امل�شت�شفيات العامة، فقط تكون هذه هي 
اأ�شواأ اأيام الآخرين! الرجل الذي تُوّفيت ابنته بني يديه قد مر باأ�شواأ يوم يف حياته. وال�شاب الذي 
ا�شطررنا اإىل اأن ن�شرح لأهله اأن �شقطته من فوق النخلة قد اأفقدته قدرته على ال�شري لالأبد قد مر 
باأ�شواأ يوم يف حياته. والطفل الذي جنا وحده بعد حادثة �شيارة اأفقدته اأمه واأباه واإخوته جميًعا، 
وظل يبكي طوال الليل ل ب�شبب �شاقه املك�شورة، ولكن ب�شبب روحه النازفة، قد مر حتًما باأ�شواأ 

ا. اأيام حياته، وبالن�شبة لهذا الطفل بالذات فلرمبا كان هذا هو اأ�شواأ اأيام حياتنا نحن اأي�شً
باملنا�شبة، ما هو )املرت(؟ كيف اتفق الب�شر على وحدة معيارية يرجعون اإليها لقيا�س الأطوال؟ 
املكتب  خزائن  يف  �شفر،  حرارة  درجة  يف  املحفوظة  البالتينيوم  من  قطعة  عن  عبارة  املرت 
البالتينيوم  من  اأ�شطوانة  عن  عبارة  جرام  فالكيلو  الطريقة،  وبنف�س  واملقايي�س.  لالأوزان  العاملي 

والإيريديوم مت �شنعها يف 1899، ومت حفظها يف )�شيفر( بالقرب من باري�س يف فرن�شا. 
يقي�س  فكيف  امليزان،  على  و�شعه  ميكننا  ماديًا  �شيًئا  لي�س  فهو  بالأمل،  املري�س  ي�شاب  حني 
الطبيب مقدار ما ي�شعر به من الأمل؟ نقول له: على مقيا�س من واحد لع�شرة، حيث ع�شرة هو اأ�شواأ 

اأمل مررت به يف حياتك، فما هو مقدار اأملك الآن؟!
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كيف ميكننا اأن نقي�س احلزن، املعاناة، الأ�شى، ال�شقاء، البتالء اأو امل�شيبة؟ ما هو رقم ع�شرة 
اخلا�س بك الذي تقي�س مبعياريته بقية اأحزانك؟

ملا راأيُت الطفلة التي م�شغها الكلب �شاألت نف�شي، ماذا حني تكرب الفتاة ويبداأ عقلها ال�شارح 
يف رحلته اجلاحمة يف اأ�شئلة الوجود، هل لنا اأن نتوقع اأن يكون اأول �شوؤال لها، ملاذا �شمح اهلل باأن 

يحدث يل هذا؟
والآن لنفرت�س اأن اهلل مل ي�شمح باأن يحدث لها هذا؟ ولنفرت�س اأن رقم ع�شرة اخلا�س بتلك 
الفتاة، تلك امل�شيبة التي مرت بها رقمها احلقيقي املو�شوعي يف عامل ال�شرور وامل�شائب: 45. الآن 
اهلل تدخل ومنع تلك امل�شيبة من احلدوث، �شار اأ�شواأ اأيام حياتها هو ذلك اليوم الذي ر�شبت فيه 
يف الدرا�شة والذي رقمه احلقيقي بالن�شبة لعامل ال�شرور هو 13 مثاًل. لنا اأن نتوقع الآن اأن الفتاة 
�شارت اإذن يف نعيم حقيقي، من 45 اإىل 13، اهلل قد مّن عليها بـ )�شر( اأقل بال �شك. ولكن هذا 
ي�شاألها  وحني  اجلديد.  ع�شرتها  رقم  �شار  الدرا�شة  يف  فيه  ر�شبت  الذي  فاليوم  خاطئ.  افرتا�س 
اأحدهم ما مقدار الأمل الذي ت�شعرين به ف�شتجيب �شادقة: اأ�شد اأنواع الأمل، ول�شوف ت�شاأل غالًبا: 

ملاذا �شمح اهلل باأن يحدث يل هذا؟!
ما الذي �شوف ير�شي الطفلة؟ ما الذي �شوف ير�شي اأيًا منا؟ حتى لو كان اأق�شى ما ن�شاب 
به هو مقدار من ال�شر قوته )1(، ف�شيبقى هذا هو رقم ع�شرة اخلا�س بنا. و�شوف نظل ن�شاأل، ملاذا 

�شمح اهلل باأن يحدث لنا هذا؟ 
اإ�س.  )�س.  الأيرلندي  الأديب  ولكن  ال�شماء،  يف  الذي  اأباهم  هو  اهلل  اأن  الن�شارى  يوؤمن 
لوي�س( لحظ �شاخًرا اأن النا�س ل يريدون حًقا اأبًا يف ال�شماء، ولكن يريدون )جّدو( يف ال�شماء! 
ذلك الذي يكون رده على كل طلب من الب�شر: )ح�شًنا، طاملا اأن هذا ي�شعدكم(، وكل همه هو اأن 

يحظى اجلميع يف النهاية بيوم طيب! ل يريد حًقا اإلًها ولكن )خادًما( يرفه عنه!
يف احلقيقة، و�شواء اأحببنا ذلك اأم ل، فاهلل لي�س بخادم مقهور على خدمة عبيده، ويذكرنا اهلل 
﴾ )النجم 24-25(. الإجابة: ل، لي�س له كل ما  ٰ ولَ

ُ ْ
ِخَرةُ َوال

ْ
 ال

َ
ٰ ۞ ف نَساِن َما َتَمَنّ ِ

ْ
ْم لِل

َ
يف قراآنه: ﴿أ

يتمنى، لي�س ي�شتحق كل ما يهواه، اهلل وحده له الآخرة والأوىل، يعطي منهما من ي�شاء، ويحرم 
منهما من ي�شاء.



هل تعرفون من الذي كان يفهم عن الإله ذلك؟ جمموعة من اأ�شواأ الهمج لالأ�شف! ما ق�شتهم؟
ال�شينيون القدماء وبالأخ�س الذين عا�شوا زمن حكم �شاللة )�شاجن( كانوا يعاملون املراأة بكرم 
اأخالق ل ينكره اأحد. حيث كانوا يقتلون البنات ال�شابات كقرابني لالآلهة ب�شكل نظيف و�شحي 
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قبل دفنهّن، وهذه )چنتلة( بالفعل لو قارنت ذلك مبا كان يحدث لل�شباب الذكور الذين كانوا 
يُقتلون كقرابني بعد اأن يُعّذبوا ب�شكل جيد اأوًل.

مل يكن حال اأوروبا اأف�شل فيما يخ�س القرابني الب�شرية، حيث ذكر املوؤرخ اليوناين )�شرتابو( 
اأن ت�شنجات موتهم �شتحوي  الب�شرية لأنهم كانوا يظنون  اأن )الكلت( كانوا يعّذبون الأ�شحيات 
ت�شريبات من تعاليم الآلهة! واأما يف اأفريقيا فقد ذكر )جو�شتاف فلوبري( اأن القرطاجيني كانوا يلقون 
بالأطفال يف النريان اإر�شاًء لالإله مولوخ حتى يتف�شل عليهم باإنزال املطر. بينما يف اأمريكا اجلنوبية 
جند ح�شارة الأزتك التي تعترب من اآخر احل�شارات عماًل بالقرابني الب�شرية، فنحن نتحدث عن 500 
عام فقط من الآن كان الأزتّيون قبلها ي�شّقون بطون بع�شهم البع�س لي�شتخرجوا القلوب الناب�شة 

حتى يبقى اإله ال�شم�س را�شًيا عنهم على الدوام.
مل اأكن اأظن اأن هذا احلما�س الديني للت�شحية �شوف ي�شتمر بنف�س الإخال�س لو كان اأبناء الأغنياء 
هم الذين يتم الت�شحية بهم بدًل من اأفراد ال�شعب البوؤ�شاء. غري اأن )هربرت جورج ويلز( كان 
يخربنا يف كتاب )موجز تاريخ العامل( اأنه يف الع�شر احلجري احلديث كانت القبائل تختار اأجمل 
واأرقى الب�شر للت�شحية بهم من ذوي العائالت الرفيعة، هذا كان يُك�شب قربانهم نوًعا من الأناقة. 
واأما الع�شر احلجري الو�شيط فكان الإن�شان منهم يعمد فيه اإىل اإيذاء نف�شه بنف�شه كجدع الأنف اأو 

قطع الأ�شبع ا�شتمطاًرا لنعم الآلهة.
كانوا متخّلفني عقلًيا! ل �شك يف ذلك، يعي�شون يف ظلمات الوثنّية وو�شاو�س ال�شياطني التي 
اأوعزت اإىل النا�س اأن الإله يحب اأن يرى الدماء حتى ير�شى وت�شتمر علينا نعماوؤه، بينما اهلل عز 

وجل فعاًل ل يريد منا اإل اأن نعمل يف الأر�س �شاحًلا بعد اأن نوؤمن به اإلًها واحًدا.
ولكنك برغم كل ذلك ل ت�شتطيع اأن تغفل تلك اللمحة ال�شائدة و�شط كل هذه ال�شعوب من 
تعظيم )حق النعم(! كانوا يرون اأن نعمة املطر اأو بقاء �شوء ال�شم�س اأو رخاء ماء النيل، حتتاج من 
الب�شر اإىل الت�شحية يف �شبيلها حتى ي�شتحقوها، واأنه لو حدث وانقطعت عنهم يف اأحد الأيام لكان 

هذا معناه اأن قرابينهم مل تكن كافية لإر�شاء الآلهة.
كانوا يرون اأنها �شوف تكون �شفاقة كبرية منهم لو انتظروا جتدد هذه النعم يف ارتخاء وعجرفة 
من ينتظر خادمه عائًدا بحاجته من ال�شوق. كانوا يرون اأن موقع الإن�شان من الإله ل يعطيه احلق يف 
اأن يلهو يف حياته م�شتمتًعا بكل هذه املنافع التي وجدها يف الدنيا بدون اأن يفعل اأي �شيء يقوم 
مقام �شكرها. كانوا يرون اأن الإله لو منع عنهم اأو عن بع�شهم جزًءا من نعمه فلن يكون من حقهم 
�شكايته يف اأي حمكمة اأو الت�شّخط على اأفعاله لدى اأي قا�ٍس. كانوا يرون اأن الإله )يتف�شل( عليهم 
بالنعم، دائًما هو يتف�شل، ولو �شاء وقطع اأف�شاله يف اأي وقت فهو لي�س بظامل لهم، بل هم فقط مل 

يُ�شّحوا كفاية.
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الذين مل  اليوم  املتح�شرين  بع�س  قلياًل من  اأعقل  كانوا  اأغبياء دمويني همج، ولكنهم  كانوا 
قالوا هذا يل، واإن  فاإن وجدوها  اأف�شاله وكاأنها حقوقهم،  اإىل  يُقّدروا اهلل حق قدره، وينظرون 

افتقدوها قالوا قد ظلمنا ذلك الذي يف ال�شماء.
يعترب الإن�شان ذلك الذي يح�شن اإليه باإح�شان ما ملرة واحدة اأنه كرمي، ولو مرتني اأنه جواد، 
ولثالث مرات اأنه طّيب. واأما لو اأح�شن اإليه األف مرة فيعتربه ب�شكل ما يقوم بتاأدية واجبه نحوه 
ولي�س تف�شاًل منه اأو منة! بل ويتهمه بالتق�شري وي�شب جام غ�شبه عليه يف اللحظة التي يتوقف فيها 
لنا وجبة  بالمتنان لل�شديق الذي يعد  ن�شعر  يا هذا؟! رمبا لهذا مثاًل قد  اأين حقي  اإح�شانه.  عليه 

الطعام يف ال�شفر، وقد ل ن�شعر بهذا المتنان لأمنا التي تعده لنا يف كل حني.
ِي 

َّ
ويف مقام الإح�شان واملنن والعطايا فال يوجد مثال اأو�شح من ذلك الرب الروؤوف ﴿ال

َقُه﴾ )طه 50(. اأي اأعطى خلقه كل �شيء! منن اهلل عز وجل وعطاياه اعتدنا عليها 
ْ
ٍء َخل ْعَطى ُكَّ َشْ

َ
أ

يف حياتنا دائًما، لي�س لأننا ن�شتحق ذلك ب�شكل ما، ولكن لأن رحمة اهلل عز وجل وكرمه كانا اأكرب 
منا ومن حقوقنا بكثري! فحني نفقد اأحد هذه املنن يف وقت ما نتلّفت حولنا بغ�شب ونقول: اأين 
هي؟ اأين ال�شحة التي كنت اأملكها؟ اأين املال الذي فقدته؟ اأين كربيائي الذي تبعرث يف هذا املوقف 
املحرج؟ اأين درجاتي التي فقدت كرامتها يف ذلك الختبار الع�شري؟ اأين �شعادتي التي تاهت عن 

الطريق لقلبي منذ عدة اأ�شابيع؟ 
كل هذه النعم كانت من اهلل ▐ تف�شاًل منه ومنة. ولي�س اأننا ن�شتحقها منه اأو نوجبها 
عليه ب�شكل من الأ�شكال! جمّرد وجودك يف هذه احلياة هو اأمر يعني اأن اهلل قد امنّت عليك واأذن 
بهذا الوجود. فلو مات الطفل يف بطن اأمه قبل اأن يولد، اأتراه كان ي�شتحق �شيًئا من اهلل فعاًل؟ اأتراه 

قد ُحِرَم من �شيٍء كان واجًبا على اهلل اأن يعطيه له؟
يُولَد  اأحدهم  اأن اهلل قد جعل  باأع�شاء احلركة، فلو  اأن اهلل قد رزقك  اأنك تتحرك الآن  معنى 
م�شلوًل، اأيعني هذا اأنه قد ظلمه؟ ومن الذي ا�شتحق من اهلل اأ�شاًل باأن يرزقه بهذه الأع�شاء؟ اإمنا هو 
ل منه �شبحانه، وحرمانه له  -ولو افرت�شنا اأنه مل يكن حلكمة وهذا افرتا�س خاطئ كما  حم�س تف�شّ

�شنو�شح بعد �شفحات ي�شرية - هو اأمر خاٍل من الظلم متاًما.
املّنان،  ل من  تف�شّ بل حم�س  به،  نطالب  ا�شتحقاًقا  لي�شت  باأنها  للنعم  ال�شحيحة  النظرة  هذه 
هي نظرة تتعار�س مع الطريقة املُجِحفة التي ميتاز بها بع�س النا�س يف نظرتهم لالأمور! حني يرون 
اأن كل نعمة هم فيها كانت ب�شبب اأنهم )ي�شتحقونها( وكل حرمان لديهم هو )ظلم( من الإله حني 
َساَن ُضٌّ َدَعنَا ُثمَّ إَِذا 

ْ
ن ِ

ْ
إَِذا َمسَّ ال

َ
منع عنهم ما هو لهم! كما يحكي القراآن لنا عن حال اأحدهم: ﴿ف

ٍم﴾ )الزمر 49(. اأي اأنه يقول اأن هذه النعم قد اأوتيتها على 
ْ
وتِيُتُه َعَ ِعل

ُ
اَل إِنََّما أ

َ
َاهُ نِْعَمًة ِمنَّا ق

ْ
ل َخوَّ

علم من اهلل باأين اأ�شتحقها.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



353

هذا الغلّو يف الزهو والغرور وروؤية ف�شل النف�س واأهميتها ي�شل اإىل ذروته عند بع�س النا�س 
باأن هذا الف�شل الإلهي كما كان لهم يف الدنيا فال بد اأن يكون لهم يف  اأحيانًا فيجعلهم يجزمون 
نَّ َهَذا ِل َوَما 

َ
َُقول ْتُه لَ َناهُ رَْحًَة ِمنَّا ِمْن َبْعِد َضَّاَء َمسَّ

ْ
َذق

َ
ِئْ أ

َ
الآخرة، ملاذا؟ لأنهم اأهٌل لذلك! ﴿َول

ُحْسَن﴾ )فصلت 50(!
ْ
ل
َ
 َربِّ إِنَّ ِل ِعْنَدهُ ل

َ
ِئْ رُِجْعُت إِل

َ
ائَِمًة َول

َ
اَعَة ق ُظنُّ السَّ

َ
أ

ليت هوؤلء اّطلعوا على اإجابات القراآن ليعلموا مدى الوهم الذي هم فيه، ليعلموا كيف اأن 
عالقة النعم التي تربطنا بالإله كانت من اجتاه واحد، اجتاه املنة والف�شل من الإله وحده!



ل تكفيني حلظات ال�شعادة حتى اأفكر يف حلظات فقدها! اأخاطب نف�شي حني اأ�شتلقي ُمعاًفى 
على اأريكتي، هل �شتظل بنف�س �شعادتك تلك حني تفكر اأنك غًدا قد تفقد �شاقيك، عينيك، اأحد 
تدور  التي  الفناء  تفكر يف عجلة  يرام حني  ما  اأنك على  ت�شعر  ابنتك؟ هل  اأو  والديك، زوجتك 
عليك وعلى اأحبابك؟! واأنت تفكر يف كل اللحظات التي تقربنا من قبورنا، من م�شائب اأقدارنا، 
من عجز اآخر عمرنا؟ حني تفكر اأنك يف كل عام متر على يوم ميالدك فت�شعد، ومتر على يوم وفاتك 

دون اأن تالحظ لأنك مل تعرفه بعد؟
ل تكفيني حلظات ال�شعادة حتى اأفكر: هل �شاأكون على ما يرام حني تُ�شلب مني يف دنيا ُكتب 
على كل ما فيها اأن ينال حظه من الفناء؟ حينها اأجيب نف�شي: وماذا عن كل تلك الأوقات اللطيفة 
التي متر عليك حمّملة بهدايا الإله قبل اأن يدركها الفناء؟ هل كنت تطمع يف جنة الأبد؟ هل كنت 

تطمع يف خلد الرغد؟ وكم يكفيك يا هذا من ال�شنني حتى تقنع؟!
بكبري كمد عليهم،  ي�شعرين هذا  والنحيب، ل  العواء  اأجد  الأمل،  اأجد  امل�شفى  يف طرقات 
ف�شويعات الأمل احلاد ما اأ�شرع اأن متر، اإمنا هي حلظات من احلياة قا�شية ولكنها �شوف متر. ولكني 
اأت�شمر يف كل مرة اأرى فيها العجز، ال�شابة العمياء، والفتى املقعد، وهذا العجوز امل�شكني! العجز 
يعني امتداد من اللحظات القا�شية اإىل اأن ي�شاء اهلل، ترى، اأي �شرب يحتاجون حتى يبقوا جذوة 
ر�شاهم عن ربهم يف �شدورهم متقدة؟! حني اأرى العجز اأت�شاءل عن حايل حني اأكون مكانهم، 
هل اأ�شرب كما اأراهم ي�شربون، اأم ميتلئ �شدري باحلريق؟ حينها اأجيب نف�شي: اأتراك لو مّتعك اهلل 
بال مقابل منك  اأنه كان قد امنت عليك  اأم  �شلبك؟  نعمه، هل ظلمك حني  �شلبك  ثم  �شنة  ع�شرين 

ب�شنني من اخلري ع�شرين؟ فكم يكفيك يا هذا من ال�شنني حتى تقنع؟!
اأحيانًا اأخرى اأ�شاأل اأ�شئلة اأخرى، اأقول لنف�شي: ماذا فعلت؟ هل كانت يل من حياة قبل حياتي 
اأفنيتها يف ال�شجود وال�شدقة فكافاأين اهلل بج�شد �شليم، وعينني مب�شرتني، وبيت وا�شع، واأبوين 
روؤوفني؟ هل خ�شعت اإىل اختبار حني كنت يف �شلب اآدم فنجحت فيه فكافاأين اهلل باخلري والنعيم؟ 

ب للنشر والتوزيع
كت
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هل اأقدم يف كل يوم مائة من القرابني الثمينة ملولي فياأتيها ل�شان نار من ال�شماء فياأخذها فاأ�شتحق 
ا�شتمرار هذه العطايا اليومية؟ ماذا فعلُت لك يا ربي حتى تكافاأين؟ اأم اأنها لي�شت مكافاأة؟ اأم اأنها 
جمرد منح بال ثمن؟ تعطيها ملن ت�شاء ول ت�شاأل عن احل�شاب؟ ترى لو اأعطاك اأحدهم منحة بال �شبب، 
هل ي�شل بك غرورك اأن تظن اأنه �شوف يعطيك اإياها اإىل يوم الدين؟ فكم يكفيك اإذن يا هذا من 

ال�شنني حتى تقنع؟!
اأحيانًا اأقول لنف�شي، علي اأن اأمهر املعاهدة بتوقيعي! تلك املعاهدة التي جتزم باأين لن اأتذمر 
حني اأتذمر عن حق! اأين لن اأجزع حني ياأتي يوم فناء النعم املوعود، اأين لن اأ�شخط حني ياأتي اآخر 
يوم من اأيام الرغد املمدود. علي اأن اأمهر املعاهدة بتوقيعي، واأكتب حتت توقيعي، نعمي، واآلئي، 

وعطاياي املجانية، وبجانبها تاريخ اليوم.
وباأ�شفلها اأدّون: كانت ال�شنون يا ربي كافية يل حتى اأقنع.

ب للنشر والتوزيع
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6
                   عن الصبر الذي ال مفر منه

 “األ.اإنه.ل.اإيـماَن.ملن.ل.�سب.له” 

عيل بن أيب طالب ◙

يُدعى  رجل  جميء  انتظار  حول  حمورها  يدور  كاملة  م�شرحية  بيكيت(  )�شامويل  كتب 
هذه  وكانت   Absurdist )عبثًيا(  بيكيت  كان  الإطالق!  على  يظهر  اأن  دون  وتنتهي  )جودو(، 
فل�شفته عن احلياة، اأنها جمموعة من التوقعات الرائعة والنتظارات املرجّوة التي تخيب يف غالب 

الأحيان.
اإذا اأردت اأن تخترب فل�شفة )بيكيت( فما عليك اإل �شوؤال ال�شائم هل كان دائًما الكوب الأول 
ا�شاأل  اأو  املتوح�شة؟  الظهرية  �شم�س  تتوقعها حتت  التي كنت  الروعة  بنف�س  الإفطار  عند  املاء  من 
تخّيلك  يف  قلياًل  تبالغ  كنت  اأنك  �شعرت  هل  اأ�شابيع،  عدة  زواجهما  على  مّر  �شابني  زوجني  اأي 
لروعة الزواج؟ ا�شاأل كل ناجح يف درا�شته اإن كان قد �شعر وقت النتيجة بنف�س امل�شاعر التي كان 
�شبيل  يف  اإجازاته  و�شرف  اأمواله  ادخر  الذي  وا�شاأل  بالنهار،  الليل  موا�شلة  اإىل  وقادته  يتوقعها 
رحلة م�شيف اإن كانت القاذورات التي دا�س عليها يف قاع البحر وحبات الرمال التي الت�شقت 

بفروة راأ�شه كانت يف نطاق توقعاته.
ت�شميمه  اأن  واقعه،  من  بكثري  اأجمل  داخلي  اأحالم  بجهاز  خملوق  الإن�شان  اأن  اأ�شعر  اأحيانًا 
الداخلي يجعله دائًما يبالغ يف توقعاته. وكنتيجة لذلك تعتاد خيبُة الأمل عتبَة بابه، ولرمبا اعتادت 
بابه اأكرث من الالزم فت�شبح �شاحبة بيت، ويبداأ الإحباط يفكر له بدًل منه، ويتحول اإىل النقي�س، 

فيبداأ يف توقع الأ�شواأ دائًما.
جودو وغد! عليك اأن تدرك ذلك. يف اأغلب الأحيان ل ياأتي، يف اأغلب الأحيان لن تكون 
اأحد خديك، وغالًبا �شتكون  اأحالمك، كثرًيا ما �شت�شعر ب�شفعة على  بنف�س م�شتوى روعة  دنياك 
قانون  ال�شابق.  بحلمك  املّر  واقعك  تف�شل  التي  امل�شافة  مع  طرديًّا  الأمل  هذا  و�شيتنا�شب  موؤملة، 

فيزيائي لن يتغري لأجلي ول لأجلك. لن يحابي اأحًدا ولن يراعي اأنك لطيف وطيب القلب.

ب للنشر والتوزيع
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احلل ب�شيط، علينا اأن نكف عن الأحالم وننزل اإىل اأر�س الواقع. لكن الكالم رخي�س، فنحن 
لن ن�شتطيع اأبًدا اأن نكّف عن الأحالم والتوقعات العالية! بب�شاطة لأنها األّذ من الالزم، واأجمل من 
اأن ترُتك! لأننا نحتاجها حتى ن�شعر باحلد الأدنى من احلما�س الذي يُنه�شنا من على مرقدنا �شباًحا.
فلو مل ن�شتطع تغيري احللم، فلنغرّي الواقع نف�شه اإذن! واجلميل اأن هذا مقدور عليه! ميكننا األ 
اأحالمنا!  التي يف  الروعة  بنف�س  لنا  اأقدار اهلل  اأن جنعل  الأمل على الإطالق. ميكننا  ن�شاب بخيبة 
ولرمبا اأروع. ميكننا اأن ن�شاب بنوع من التعايل ال�شحي على احلياة الدنيا، فن�شعر اأننا اأكرب واأهم 
من اأن تاأتينا دنيا �شخيفة ب�شيء على غري مرادنا، اأو اأن ت�شبب لنا اإحباًطا اأو ياأ�ًشا. ميكننا اأن نخدعها 
فتفعل بنا الأفاعيل فنفاجئها باأن هذا ما اأردناه اأ�شاًل، واأنها مل تفعل �شيًئا بهذه امل�شيبة اأو تلك اإل 

حتقيق رغبة اأخرى من رغباتنا.
الواقع ولو خالف حلمنا، فلن يخرج عن كونه متعة  الأبد. لأن  اإىل  �شيموت جودو  حينها 
قال:  حني  منه  تعجب  نف�شه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  حتى  فعاًل،  عجيب  اأمر  اأكرب!  واأجر  اأخرى  ولذة  اأخرى 
»َعَجًبا لأَمِر املوؤمِن، اإنَّ اأمَره كلَّه خرٌي، ولي�َس ذاَك لأحٍد اإل للموؤمِن، اإن اأ�شابته �شراُء �شكَر، فكان 

خرًيا له، واإن اأ�شابته �شراُء �شرب، فكان خرًيا له«.
ما  فاأرد  تريد،  ما  يكن  مل  »اإذا  فيقول:  جودو  مع  نتعامل  كيف  ال�شختياين(  )اأيوب  يعملنا 

يكون«!
ال�شرب هو ذلك املفتاح الذي يغري الواقع من حولك اإىل واقع اآخر تر�شاه، فقط حني تر�شى 
عنه! هذه لي�شت فل�شفة وعظية فارغة، بل هي اإذعان لإحدى حقائق احلياة املرة، وهي اأن كل النا�س 
يُبَتلى، وجزعك عند امل�شيبة لن ي�شر اأحًدا غريك، وفهمك حلكمة اهلل منها هو فقط ما �شيكفل لك 
ال�شرب عليها، ويو�شح عمار بن يا�شر الفرق بني من يدرك ذلك ومن ل يدركه فيقول: »اإن امل�شلم 
ليُبَتلى بالبالء فمثله مثل  ليُبَتلى بالبالء فتحط عنه ذنوبه كما حتط الورق من ال�شجر، واإن الكافر 
بعري اأُطِلق فلم يدِر مَل اأُطِلق، وُعِقَل فلم يدِر مَل ُعِقل«. ورمبا لأجل هذا قال النبي ☺: »ما اأُعِطَي 

اأحٌد عطاء اأو�شع من ال�شرب«!
وال�شراب«،  الطعام  اإىل  يحتاج  ال�شرب كما  اإىل  املوؤمن  »يحتاج  يقول:  الثوري  �شفيان  كان 
ويقول ربيعة اجلر�شي: »لو كان ال�شرب من الرجال لكان كرميًا«، وقيل للبطال: ما ال�شجاعة؟ قال: 
»ال�شرب �شاعة«، وراأى اإبراهيم التيمي رجاًل يف اأغالل �شجون احلجاج فقال لهم: »اإن اهلل قد راآكم 
اأهاًل ليختربكم، فاأروه اأهاًل اأن ت�شربوا له«. ويلخ�س عبد اهلل بن املبارك الأمر فيقول: »من �شرب فما 

اأقل ما ي�شرب، ومن جزع فما اأقل ما يتمتع«.
تَْصِبُونَ﴾ )الفرقان 20(؟؟

َ
َنا َبْعَضُكْم ِلَْعٍض فِْتَنًة أ

ْ
�شاألنا القراآن: ﴿وََجَعل

ومهما كان جوابنا، فقد ذّكرنا اهلل يف ختام الآية باأن: ﴿َوَكَن َربَُّك بَِصريًا﴾ )الفرقان 20(.
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7
                   عن السعادة اليت هي أعقد مما نظن

 “النجاح.هو.اأن.حت�سل.على.ما.تريد،.

ال�سعادة.هي.اأن.تريد.ما.ح�سلَت.عليه” 
ويليام.باتريك.كين�سيال

يف  ن�شفي  ب�شلل  اأ�شيب  اآخر  و�شديق  دولر(  مليون   314( باليان�شيب  لتوه  فاز  �شديق 
حادث، لو عدنا اإىل كليهما بعد مرور عام، اأيهما �شنجده اأكرث �شعادة؟

يف حما�شرة له، عر�س عامل النف�س الأمريكي )دانييل جيلربت( درا�شة تتبعت جمموعتني من 
النا�س، املجموعة الأوىل ت�شمنت 22 من رابحي اليان�شيب واملجموعة الثانية فيها 29 من امل�شابني 
بال�شلل يف احلوادث، وبعد عام تبني اأن م�شتوى ال�شعادة لكل من املجموعتني مت�شاٍو! مل اأ�شدق 
ذلك بالطبع، النا�س يتحدثون بالهراء طوال الوقت، ول اأجد �شبًبا يجعل من )جيلربت( ا�شتثناء، 
لذلك بحثت عن اأ�شل هذه الدرا�شة حتى وجدت الورقة العلمية التي ن�شرها الباحثون )بريكمان( 

و)كوت�س( و)بوملان( يف 1978، وكان جيلربت �شادًقا بالفعل.
اأن تلقي نظرة على وجوه الذين  اأحد الأ�شواق التجارية الكربى  هل فكرت مرة واأنت يف 
Zara و  ب�شائع  اأكيا�س  �شتارباك�س وبجانبهم عدة مئات من  dessert يف  الـ  ي�شربون قهوتهم مع 
تلك  تالحظ  اأنك  اأم  من غريهم؟  اأ�شعد  حًقا  لك  يبدون  هل  الأغنياء،  الأوغاء  هوؤلء   ،Armani

اللمحة على وجوهم التي تخربك اأن م�شتويات ال�شعادة ل بد اأن تكون اأعمق مما تظن!
اأُجري م�شح على 170 األف �شخ�س يف 16 دولة �شناعية با�شتمارات  يف اأواخر الثمانينات 
ا�شتبيان قيا�شية، تبني اأن م�شتوى الرخاء القت�شادي للدولة ومتو�شط �شعادة اأفرادها ل يرتبطان، 
اأفقر  اأ�شعد، البلجيكيون كانوا  دخل الأملاين كان �شعف دخل الأيرلندي، لكن الأيرلنديني كانوا 

واأ�شعد من الفرن�شيني، واأما اليابان فكانت من اأثرى ال�شعوب واأتع�شها يف نف�س الوقت!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



358

ماذا عن الأفراد داخل الدولة الواحدة؟ ماذا لو قارنّا الفقراء والأغنياء؟ بحوث كثرية، منها 
درا�شة اأجريت يف )اإلينوي( عام 1993 اتفقت نتائجها جميًعا اأن الأغنياء كانوا اأ�شعد من الفقراء 
والطعام  )ال�شكن  لالإن�شان وهي  الأ�شا�شية  احلاجات  توافر  ب�شرط  واأنه  بفارق �شئيل جًدا،  ولكن 
هل  ال�شعادة.  يف  جًدا  طفيفة  فروقات  ت�شبب  الدخل  يف  فروقات  اأية  فاإن  وال�شحة(  وامللب�س 
يذكرك ذلك بـ: »من اأ�شبح اآمًنا يف �شربه، معافى يف بدنه، عنده قوت يومه، فكاأمنا حيزت له الدنيا 

بحذافريها«؟
درا�شات اأخرى اأثبتت خطاأ توقعاتنا الأخرى عن ال�شعادة، البي�س يف الدول العن�شرية لي�شوا 
اأ�شعد من  اأ�شعد من خريجي الثانوية، وال�شباب لي�شوا  اأ�شعد من ال�شود، خريجو اجلامعة لي�شوا 

امل�شنني.
ما �شبب ذلك؟ وما الذي ي�شنع ال�شعادة اإذن؟ كان هذا هو هدف درا�شة طويلة متت يف اأربع 
�شنوات على 7000 �شخ�س، اأعيد م�شح 5000 منهم بعد 10 �شنوات، ليخرجوا باأن من تعر�شوا 
لتغيريات عنيفة يف حياتهم مثل الطالق اأو الهجرة اأو الإفال�س، مل يكن لهذه التغريات اأي اأثر على 
ال�شعادة، مقدار  اإنه وكاأن كل واحد منا لديه )ن�شيب( معلوم من  البعيد!  �شعادتهم على املدى 

.Set point معني ل يتاأثر على املدى الطويل باأحداث حياته، وهو ما ي�شميه علماء النف�س بالـ
الـ Set point هي اأ�شهر النظريات النف�شية الآن لل�شعادة، يقولون اأن كل واحد منا لديه نقطة 
�شبط معينة حلالته املزاجية، قد تفوز بثالثمائة مليون دولر يف اليان�شيب، وتتقافز يف ال�شوارع 
فرًحا، ولكنك �شوف حتتاج اإىل ثالثة اأ�شهر فح�شب حتى تعتاد على ذلك وتعود اإىل نقطة �شبطك 
بال�شلل الن�شفي يف حادث ويقّطع الكرب فوؤادك ولكنك �شوف حتتاج من  املعتادة. قد ت�شاب 

ثالثة اإىل �شتة اأ�شهر فقط يف الغالب لتعود اإىل ن�شيبك املعتاد من ال�شعادة.
اأنا يف  اأو تغدق علينا من خرياتها هنا وهناك، ول ندري  لتقر�شنا احلياة  وهكذا، خلقنا اهلل 
لوعات  اأو  البدايات  من حما�س  اخلالية  املتماثلة  اخل�شبية  املقاعد  ذات  على  نتالقى  �شوف  النهاية 
الفجاأة. خلقنا اهلل بطريقة ت�شمن لكل واحد منا األ ي�شاب يف الدنيا باأكرث من قدرته على التحمل، 

اأو اأن يُنّعم باأجمل من قدرة احلياة على اختباره! خلقنا اهلل نتكيف، نعتاد، نتمل�س، ومنّل!
خلقنا اهلل يف دنيا كل ما فيها يفنى، كل ما فيها ينتهي، كل ما فيها ينفد! اخلري وال�شر، الرزق 
َْجِزيَنَّ 

َ
َول بَاٍق  ِعْنَد اهلل  َوَما  َيْنَفُد  ِعْنَدُكْم  ﴿َما  ينفد:  ما عندنا  ال�شرور والك�شور، كل  واملنع، 

وَن﴾ )النحل 96( فقط الذين �شربوا ي�شتحقون اأن يجزيهم 
ُ
ْحَسِن َما َكنُوا َيْعَمل

َ
ْجَرُهْم بِأ

َ
وا أ ِيَن َصَبُ

َّ
ال

اهلل باأح�شن ما كانوا يعملون!
كان احلكماء قدميًا يقولون: ال�شرب �شاعة، �شاروا الآن فقط يقولون: ال�شرب ثالثة اأ�شهر!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



359

8
                  عن الشر الذي هو ليس كذلك

 “ل.اأبايل.على.اأي.حال.اأ�سبحت،.فيما.اأحب.اأو.فيما.
اأكره.لأين.ل.اأدري.اخلري.فيما.اأحب.اأم.فيما.اأكره ” 

عمر بن اخلطاب ◙

هناك ق�شة فانتازّية �شهرية جًدا يف الرتاث الغربي، تُدعى )موعد يف �شامّراء(، الق�شة من 
تاأليف الكاتب الربيطاين )�شومر�شت موم(  -والتي لها اأ�شول يف الرتاث الإ�شالمي، فنجد مثلها 
بغداد  يف  ي�شكن  الذي  التاجر  عن  وهي   -♠ �شليمان  عن  مروّية  خيثمة  عن  )احللية(  يف 
واأر�شل خادمه اإىل ال�شوق، فريى اخلادم ملك املوت يحدق فيه بثبات، ففزع منه و�شعر اأن موعد 
موته قد حان. فامتطى جواده وانطلق يعدو نحو �شامّراء. فلما راأى التاجُر ملَك املوت بعد ذلك 
�شاأله ملاذا كنت حتدق يف خادمي حتى اأفزعته؟ قال مل اأق�شد اأن اأخيفه ولكني كنت متعجًبا جًدا 

من وجوده يف بغداد، حيث اإين من املفرت�س اأن اأقب�س روحه غًدا يف �شامراء!
خطرت هذه الق�شة على ذهني حني فّكرُت باأن مري�س ال�شكر يعي�س طوال حياته يعاين من 
ارتفاع ال�شكر يف الدم، ثم قد ل ميوت بعدها اإل بغيبوبة نق�س ال�شكر! بينما مر�شى ال�شغط العايل 
الذين قد يعانون اأ�شاًل من زيادة كمية الدم يف عروقهم فاإنه من اأ�شباب موت بع�شهم هو الهبوط 
النزيف احلاد للدورة الدموية! والطفل الذي يعاين من اجلفاف، قد ل يقتله اإل الطبيب حني يحاول 

!)Overhydration( اأن يعيد اإليه ال�شوائل بطريقة �شريعة
الهروب اإىل �شامّراء يتكرر كثرًيا يف درو�س الطب. ولكنه يتكرر اأكرث يف درو�س احلياة!

ال�شامّرائي  تابوته احلديدي  اأمواله ل�شراء �شيارة فارهة، كانت بعد ذلك  اّدخر   كم من رجل 
على قارعة الطريق. وكم من جمتهد للو�شول اإىل كلية، اأو درجة وظيفية، اأو مكانة علمية، �شارت 
حد  اإىل  الرومان�شية  يف  و�شال  قد  حبيبني  من  وكم  والياأ�س.  للف�شل  املج�ّشد  املعنى  اإليه  بالن�شبة 
اللزوجة، ثم هما الآن يف حماكم الطالق، وعلى وجههما اأعتى عالمات البوؤ�س والعذاب، لقد 

فّر كل منهما اإىل �شامراء اخلا�شة به!

ب للنشر والتوزيع
كت
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يف مدر�شة احلياة نتعلم اأن الإن�شان ل يتعلم اأبًدا من مدر�شة احلياة! اأنه ي�شعى اأحيانًا اإىل جنته، 
ول يدري كم األوان العذاب التي قد حتويها جنته، اأنه يهرب من �شقائه ول يتخيل لكم �شي�شتاق 

اإليه!
ظاهرة الفرار اإىل �شامّراء ل حتدث ب�شبب رغبة ذاتّية غام�شة يف حتطيم الذات. ولكن ب�شبب 

اجلهل الإن�شاين املتوّغل والذي يكون جهاًل مركًبا يف معظم الأحيان! اجلهل باأنك جتهل!
ل�شنا  اأننا  اليقني يف  اإىل  اثنتني- يدفعنا  اأو  لنا  نتائجه يف جتربة  اأن نالحظ  هذا اجلهل -وبعد 
اأف�شل من نخطط لأنف�شنا طريق احلياة والنجاة فيها. الت�شليم لهذه احلقيقة هو ما تهدف اإليه الآية 
ُكْم َواهلل 

َ
ِبُّوا َشيًْئا َوُهَو َشٌّ ل

ُ
ْن ت

َ
ُكْم َوَعَس أ

َ
ْن تَْكَرُهوا َشيًْئا َوُهَو َخرْيٌ ل

َ
التي تذكرنا بـ: ﴿َوَعَس أ

ُموَن﴾ )البقرة 266(!
َ
 َتْعل

َ
ْنُتْم ل

َ
ُم وَأ

َ
َيْعل

لذلك كان يقول ابن عمر: »اإن الرجل لي�شتخري اهلل فيختار له فيت�شخط على ربه! فال يلبث 
اأن ينظر يف العاقبة فاإذا هو خري له«. وكان يقول )علي عزت بيجوفيت�س( وهو يف ال�شجن: »لقد 
اأنقذتني هذه املحنة الكربى من مئات املحن ال�شغرية التي كان من املمكن اأن تاأكلني وت�شتنزفني 

كل يوم ب�شكل منتظم �شيًئا ف�شيًئا«.


بعد  �شيء  دّمرنا كل  ثم  البداية،  فرحنا يف  لكّنا  نحن،  باأيدينا  كانت  لو  امل�شري  اختيار  عملية 
ذلك، ثم ندمنا على ما فعلنا يف نهاية الأمر!

َفِبداخل كل منا طفل �شغري يتمنى لو كان للحياة لوحة keyboard. تخّيل كم اللذات واملتع 
اأ�شفل  التي �شتح�شل عليها لو كان لديك زّر )Search( عندما يقرر هاتفك املحمول اأن يختبيء 
ال�شاأم  حلظات  يف   )Refresh( زّر  جتد  عندما  اأو  �شامًتا!  كان  لو  اإل  ذلك  له  يحلو  ول  املكتب، 
والتعب! تخيل لو ت�شتطيع اأن تن�شخ من حمبيك عدة ن�شخ وترفعها على بريدك الإلكرتوين كاحتياط 
يف حالة فقدهم! تخيل لو ت�شتطيع اأن ت�شغط على )Undo( بعد اأن تتلفظ بكلمات غبية ت�شيء اإليك 

اأو اإىل اأحد اأ�شدقائك يف اأحد املحافل العامة!
اأن تتحكم يف حياتك، وتاأخذ بزمام الأمور، لهو حلم ب�شري عتيد. من منا مل يندم اأو يتح�شر 
على مفقود؟ من منا مل يتمنَّ و�شل املحبوب؟ من منا مل يبِك يف حلظات ال�شعور بال�شياع، وفقدان 
الأمل، وينظر حوله يف ذهول مت�شائاًل: ترى ما اأح�شرين هنا؟ من بنى هذه اجلدران الأربعة؟ وماذا 

اأفعل يف هذا املكان؟!
والآن تخيل لو اأنك اأُعطيَت هذه القدرة يف م�شاحة حمددة هي ج�شدك! حاول اأن ت�شّكله 

كما ت�شاء. اأ�شتطيع اأن اأتخيل اأنك �شتت�شرف بنف�س احلماقة التي كنت �شاأت�شرف بها. 

ب للنشر والتوزيع
كت
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 Origin الـمن�شاأ  بني  امل�شافة  اأق�شر من  الالزم،  اأق�شر من  اأن كل ع�شلة من ج�شدك  �شتجد 
والـمدخل Insertion . متط �شفتيك متعجًبا ثم تقوم باإطالتها اإىل الطول املنا�شب، فقط لتت�شبب 

يف �شياع )الـ�شّدة( النقبا�شّية الدائمة فيها Tone وت�شمر هذه الع�شالت لالأبد! 
باأنها  فوجئَت  التي   Flora القذرة  البكترييا  كل  من  بك  اخلا�شة  اأمعاءك  تنظيف  �شتحاول 
ت�شتوطنها ك�شكن دائم لها! ولكنك �شتدرك اخلطاأ الذي وقعت فيه حني ترى كم اللتهابات التي 

�شت�شاب بها حينها والتي كانت حتميك منها هذه الطفيليات الكريهة! 
�شتفكر يف اأنك حتتاج اإىل املزيد من م�شانع الدم، �شتجد اأنه لي�شت كل العظام ينتج نخاعها 
خاليا الدم، فتقوم بزرع نخاع عظمي ن�شط يف كل عظمة، مبا فيها عظام الوجه، فينتفخ وجهك 

ويت�شخم ويت�شوه متاًما! 
�شت�شاعف قوة اجلهاز املناعي لتحمي ج�شمك اأكرث من اأمرا�س العدوى، فقط لتقع يف اأح�شان 
اأمرا�س املناعة الذاتّية )Auto-immune diseases( حني يقرر جهاز مناعتك اجلديد ال�شر�س اأن 

يهاجم خاليا ج�شدك اخلا�س! 
بعد عدة حماولت خرقاء �شتفطن اأخرًيا للحقيقة. اأنك ل�شت اأف�شل من يدبر حال نف�شك. بل 

على الأرجح اأنت اأ�شواأ من يدبر حال نف�شك! 
لو اأن اهلل قد ترك لك تدبري ج�شدك لت�شببت يف دماره يف عدة دقائق. فلماذا اأيها امل�شكني تظن 

اأنك قادر على تدبري اأمر حياتك كلها، وحتزن لأنك ل ت�شتطيع ذلك؟!
بينا احلال مع اهلل هلالج لج جّد خمتلف. فاهللُ يعلم! 

يعلم ما يف ال�شهادة، ويعلم ما يف الغيوب. يعلم على اأّي حاٍل �شتنهي يومك، يف اأّي جمال 
التي �شرتوي عط�شك يف يوٍم ما بعد  املاء  تقبع نقطة  اأي �شحابة  �شيجول خاطرك الآن. يعلم يف 

العودة متعًبا من العمل، ويعلم ا�شم اللّحاد الذي �شيقلبك على ميينك يف قربك. 
اإنها حقيقة نختربها يف كل حني. اأن البون ال�شا�شع بني جهلنا املطبق وبني علم اهلل، ل يعطينا 

اأبًدا احلق يف ال�شكوى من اأي �شيء ي�شيبنا منه. 
هذا البون ال�شا�شع ل منلك معه اإل اأن يقودنا اإىل الر�شا الغريب عن كل ما نكرهه، اإىل الت�شديق 
التام لكل ما يقوله، اإىل ال�شت�شالم الكامل لكل اأمر، اإىل احلذر البالغ من كل نهي. يدفعنا اإىل روؤية 

احلق واخلري يف كل ما يقذفه اإلينا من ت�شريع اأو تقدير. 
ملاذا؟ 

لأنه يعلم ما جتهله القلوب.
ُغُيوِب﴾ )سبأ 48(!

ْ
ُم ال

َّ
َقِّ َعل  بِالْ

ُ
ْل إِنَّ َربِّ َيْقِذف

ُ
﴿ق

ب للنشر والتوزيع
كت
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9
                  عن الحكم اليت قد تخفى

 “لول.م�سائب.الدنيا.لقدمنا.على.اهلل.مفالي�س” 

اإبراهيم املغريب

مهما كان املركز الذي يحتله الطعام يف قلبك، ومهما كان الرقم الذي يظهر لك على ميزانك، 
حًقا،  اجلوع  لوؤم  على  فيها  نتعرف  التي  املري�شة  اللحظة  تلك  قد جربنا  ا�شتثناء  وبال  فاإننا جميًعا 
اأجمل  الطعام تذوق  ت�شتهيه من  بطبق  الأمة على تكفريه! حينها لو خلْوت  اأجمعت  ملاذا  ونعرف 
معاين احلب، اإنها العاطفة ال�شافية التي مل تلّوثها ال�شغائن. والع�شق املجنون الذي كان �شيجعل 

قي�ًشا يخجل من ف�شله.
على  احلاجز  حجابك  لت�شاعد   125 بزاوية  الأريكة  على  وت�شتلقي  املذبحة،  تنتهي  اأن  وبعد 
القيام بعمله واإبقائك على قيد احلياة. حينها لرمبا اأنت تفكر يف عدد املاليني من الب�شر الذين يعانون 
يف هذه اللحظة بالذات مما كنت تعاين منه قبل عدة دقائق! وكم يا ترى تكون ن�شبة من �شيح�شلون 

على مثل هذا الطبق العزيز من هوؤلء امل�شاكني؟!
تكرب قلياًل وتراقب يف �شعادٍة مغتاظة، اأو حزٍن م�شتلذ، زميلك الذي كان يجل�س بجانبك يف 
در�س الكيمياء، وهو ي�شري بجانب كائن منفوخ البطن، ويحمل كائًنا اآخر منفوخ اخلدود. فت�شعد 
ا تتاأّثر وتتذّمر، وحُتَبط وتتح�ّشر، لأنه مل يحن موعد زواجك اأو اإجنابك اإىل  له وتغتبط، ولكنك اأي�شً
العمر، وملّا  الأربعني من  �شاحل  الذين زاروا  امل�شاكني  تفكر يف حال  اللحظة. يجعلك هذا  هذه 

يُرَزقوا بعد!
وهكذا.. يف كل مرة تذوق نوًعا من الأمل، تفطن اإىل حجم خزانة هذا الأمل من حولك، 
تفطن اإىل معنى جديد من معاين املعاناة، وهي اأن تعاين من كرثة ما تراه من املعاناة! اأن ترى هذا 
وذاك من املبتلنْي فت�شعر باحلزن حلزنهم، وتتمنى لو كان باإمكانك اأن ت�شرتي فرحتهم بكل ما متلكه.
ل�شمعت  واحد،  ر يف �شوت  وتُخت�شَ وتتاآلف  تتناغم  من حولك  الب�شر  اأ�شوات  �شارت  لو 

�شوتًا ي�شبه يف بع�س جوانبه �شوت الأنني.

ب للنشر والتوزيع
كت
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الأنني هو �شوت املحرومني. هو �شوت املحتاجني. هو �شوت ذلك الذي ل يجد ما يحتاجه 
زوًجا،  ْر  يَ�شِ الذي مل  ال�شاب  م�شتوى حلمها. �شوت  على  دنياها  تكن  التي مل  وتلك  مال،  من 

ا. ْر اأمًّ و�شوت الزوجة التي مل تَ�شِ
اأمه وهو يعاين من كمية الأك�شجني ال�شحيحة املارة  ا �شوت ذلك اجلنني يف بطن  اأي�شً وهو 
بحبله ال�شّري. �شوته وهو يت�شاءل ملاذا ل يح�شل على ما يحتاجه؟ وملاذا يكون رزقه �شحيًحا؟ دون 
اأن يعلم اأنه لول هذا احلرمان الهوائي Hypoxia التي تعي�شه خاليه، ما كانت اأفرزت كليتاه هرمون 
حد  تتجاوز  هيموجلوبني  معدلت  على  ذلك  بف�شل  ليح�شل  كان  ما  واأنه   Erythropoietin الـ 
الع�شرين! مع العلم باأن هذه امل�شتويات العالية من الهيموجلوبني يف خالياه هو ال�شبيل الوحيد له 

كي ل ي�شعر بحرمان هوائي حقيقي بعد الولدة.
قد ح�شل اجلنني على اإجابته اإذن! 

حرمانه مما يحتاج، كان هو عني ما يحتاج!
اإن �شوت الأنني املت�شاعد ي�شاأل عن حاجاته، عن اإكمال اأرزاقه، عن اأحالمه واأمانيه. يجيبه 
ْزَق لِِعَباِدهِ  ْو بََسَط اهلل الرِّ

َ
�شوت اآخر �شجّي يت�شاعد من مكاٍن ما ويتلو علينا قول اهلل هلالج لج: ﴿َول

ُل بَِقَدٍر َما يََشاُء إِنَُّه بِِعَباِدهِ َخبرٌِي بَِصرٌي﴾ )الشورى 27(! ِكْن ُيَنِّ
َ
ْرِض َول

َ ْ
ََغْوا ِف ال لَ

▐ هو الذي ميينه مالأى، كرميٌ يعطي بال  اأو �شحيحة يداه!  اأبًدا ببخيل  مل يكن اهلل 
ح�شاب ول حد ول مراجعة. ولكن لعله قد حرمك من هذه النعمة اأو تلك لأنه يعلم اأنك حتتاج 
 ِعْنَدنَا َخَزائُِنُه َوَما 

َّ
ٍء إِل اإىل هذا احلرمان اأكرث مما حتتاج اإليها فعاًل! لذلك يقول اهلل: ﴿َوإِْن ِمْن َشْ

وٍم﴾ )احلجر 21(.
ُ
 بَِقَدٍر َمْعل

َّ
ُ إِل

ُ
ل ُنَنِّ



لديهم  ناق�س  كل  واأن  )املنع(.  من  دائًما  اأف�شل  )الأخذ(  اأن  يظنون  النا�س  من  الكثري  رمبا 
�شيكون اأجمل لو اكتمل. بينما يف احلقيقة قد يكون النق�س هو عني احل�شن! 

ع�شالت  من  ع�شلة  يف  ان�شقاق  اأو  )�شعف(  الواقع  يف  هي  الوجه  جتّمل  التي  فالغّمازات 
الوجه ا�شمها: Zygomaticus Major ! والعيون الزرقاء اجلميلة كان �شبب زرقتها هو )فقرها( 
من اخلاليا ال�شبغّية يف قزحّيتها! بينما ال�شعر الناعم الأمل�س اأ�شبح كذلك لأنه )لي�شت لديه( طبقة 

نخاعّية غنية بالربوتني كتلك التي متلكها ال�شعور اخل�شنة املجعدة! 
هناك اأمثلة كثرية للفكرة الفل�شفية ذاتها. اأحيانًا كرثة املوارد اأ�شواأ من قلتها، اأحيانًا بطر النعمة 
ل يقل �شوًءا عن اأمل الفقد، اأحيانًا يكون عدم كمالك هو �شبب جمالك! لذلك كان بع�س احُلكماء 

يقولون: »واعلم اأن نعمة اهلل فيما منعه عنك اأعظم من نعمته فيما اأعطاك«!
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غري اأنه من الع�شري علينا ت�شديق ذلك. اأو على الأقل من الع�شري اأن ن�شدق ذلك الآن. ولكن 
ملّا ن�شاب بالفعل بتجربة اأو اثنتني �شوف نتاأكد من هذا باأنف�شنا. 

هذا ما وقع للنا�س الذين عا�شروا مال )قارون( ورفاهيته فتمّنوا ما كان عليه من هذا النعيم. 
َواُب 

َ
ث ُكْم 

َ
وقال: ﴿َوْيل ن�شحهم  من  العقالء  من  هناك  اأن  لدرجة  �شديًدا  كان  الذي  التمّني  هذا 

اهلل َخرْيٌ لَِمْن آَمَن َوَعِمَل َصاِلًا﴾ )القصص 80(. فلم ياأبهوا كثرًيا بن�شيحتهم! ولكن ملّا راأوا باأعينهم 
اأن رفاهية قارون جعلته مف�شًدا يف الأر�س، واأن هذا الف�شاد جلب عليه الوبال والغ�شب الإلهي 
والعقاب ال�شديد. ملّا راأوا باأعينهم كل هذا و�شاهدوا بيت قارون خم�شوًفا به الأر�س، حينها فهموا 
ْزَق لَِمْن يََشاُء ِمْن  نَّ اهلل يَبُْسُط الرِّ

َ
وَن َوْيَكأ

ُ
ْمِس َيُقول

َ ْ
ِيَن َتَمنَّْوا َمَكنَُه بِال

َّ
ْصَبَح ال

َ
واأدركوا: ﴿وَأ

َكفُِروَن﴾ )القصص 82(!! الآن 
ْ
 ُيْفلُِح ال

َ
نَُّه ل

َ
ََسَف بَِنا َوْيَكأ ْيَنا لَ

َ
ْن َمنَّ اهلل َعل

َ
 أ

َ
ْول

َ
ِعَباِدهِ َويَْقِدُر ل

راأوا اأن حرمان اهلل ▐ لهم كان نعمة ومنة! الآن �شاهدوا ف�شل اهلل يف منعه بعد اأن كانوا 
ي�شاهدونه فقط يف عطائه!



اأحيانًا رحمًة من اهلل  ل يقت�شر الأمر على املنع فقط، ولكن حتى ال�شرر الواقع، فقد يكون 
اأن رمبا كان هذا العطاء �شبًبا يف  اأكرث مما تعلمه عن نف�شك، ويعلم  الذي يعلم عنك   ▐
وا ِف ُطْغَيانِِهْم  جُّ

َ
ل
َ
َشْفَنا َما بِِهْم ِمْن ُضٍّ ل

َ
ْو رَِحَْناُهْم َوك

َ
ف�شادك بعد ذلك، كما يقول هلالج لج: ﴿َول

َيْعَمُهوَن﴾ )املؤمنون 75(. هوؤلء �شنف من الب�شر وحالة من اأحوالهم يعلمها اهلل عنهم اأن لو رفع عنهم 
ما ي�شتكون منه ل�شتمّروا يف �شاللهم وظلمهم دون اأن يردعهم رادع اأو يوقفهم انك�شار!



اهلل  اختبار من  يكون حم�س  اأن  ال�شّر  اأو هذا  املنع  ال�شبب وراء هذا  فاإن  اأخرى  اأحيان  يف 
▐ لي�شّفي به هذه ال�شفوف وال�شنوف املختلطة من الب�شر! 

فهوؤلء الذين يّدعون اأن جميعهم اأبرار اأتقياء يراقبون اهلل يف اأفعالهم يف ال�شراء وال�شراء، 
فلرَن اإذن ما هم بفاعليه حني تُ�شّيق عليهم الأموال والأرزاق ويكونون يف فقر وحاجة ثم ت�شنح لهم 
َونَُّكْم 

ُ
َْبل

َ
فر�شة الغ�س اأو ال�شرقة، هل ي�شتغلونها؟! اأم ي�شربون؟! لذلك يقول اهلل هلالج لج: ﴿َول

)البقرة 155(.  ابِِريَن﴾  الصَّ  ِ
َوبَشِّ َواثلََّمَراِت  ْنُفِس 

َ ْ
َوال ْمَواِل 

َ ْ
ِمَن ال َوَنْقٍص  ُوِع  َوالْ َْوِف  ِمَن الْ ٍء   بَِشْ

ْم﴾ )حممد 31(.
ُ
ْخَباَرك

َ
َو أ

ُ
ابِِريَن َوَنْبل ُمَجاِهِديَن ِمْنُكْم َوالصَّ

ْ
َم ال

َ
َونَُّكْم َحتَّ َنْعل

ُ
َْبل

َ
﴿َول

يف املقابل فاإنه لو مل يكن هناك ت�شييق وكان الختبار بهذه ال�شهولة لنجح اجلميع، واختلط 
من ي�شتحق مبن ل ي�شتحق و�شط هذه اجلموع الناجحة! لذلك يقول الله هلالج لج: ﴿َما َكَن اهلل 
يِِّب﴾ )آل عمران 179(. بل تعّجب القراآن  َبِيَث ِمَن الطَّ ْيِه َحتَّ يَِمزَي الْ

َ
ْنُتْم َعل

َ
ُمْؤِمنَِي َعَ َما أ

ْ
ِلََذَر ال
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النا�س ويعربوا من  باأن مي�شي  ي�شمحان  اأن عدل اهلل وحكمته  الظن  الذين ظنوا جمرد  من هوؤلء 
وا 

ُ
ك ْن ُيْتَ

َ
َحِسَب الَّاُس أ

َ
الدنيا على الآخرة دون اأن حتدث مثل هذه الت�شفية، فيقول هلالج لج: ﴿أ

َمنَّ 
َ
َْعل وا َولَ

ُ
ِيَن َصَدق

َّ
َمنَّ اهلل ال

َ
َيْعل

َ
ل
َ
ْبلِِهْم ف

َ
ِيَن ِمْن ق

َّ
َقْد َفَتنَّا ال

َ
 ُيْفَتُنوَن ۞ َول

َ
وا آَمنَّا َوُهْم ل

ُ
ْن َيُقول

َ
أ

َكِذبَِي﴾ )العنكبوت 3-2(.
ْ
ال



هناك حكمة اأخرى اأنباأنا اهلل بها ملثل هذه البالءات غري الرحمة والت�شفية، وهي حكمة الإنذار 
▐ يف  املت�شّلطة جزًءا ي�شرًيا من عقاب اهلل  اأو تلك  اأن يذوق ذلك املعتدي  والتهديد! 
الُذهان  اإليه ر�شده، مثل ال�شدمة الكهربائية التي ي�شتخدمونها مع مر�شى  الدنيا، لعل ذلك يعيد 
العقلي، �شيًئا من العذاب يراه املتجرّب فيخاف ممّا هو اأكرب منه من العذاب. هذه احلكمة قد اأخربنا 
ُهْم 

َّ
َعل

َ
ل َبِ 

ْ
ك

َ ْ
ال َعَذاِب 

ْ
ال ُدوَن   

َ
ْدن

َ ْ
ال َعَذاِب 

ْ
ال ِمَن  ُِذيَقنَُّهْم 

َ
﴿َول هلالج لج:  اهلل  قال  حني  القراآن  بها 

يَرِْجُعوَن﴾ )السجدة 21(.
غري اأن املجرمني يتفاوتون يف اإجرامهم، ولأن هناك من النا�س من ل مينعهم عما يريدون من 
ال�شالل �شيء، و�شيت�شّرفون دائًما بنف�س الغباء التقليدي الذي امتازوا به يف ظنهم اأنهم لن يقدر 
 يََرْوَن 

َ
َول

َ
عليهم اأحد. لذلك لن ينتفع كل النا�س بهذا الإنذار الربّاين! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿أ

ُروَن﴾ )التوبة 126(.
َّ
ك  ُهْم يَذَّ

َ
 َيُتوُبوَن َول

َ
َتْيِ ُثمَّ ل ْو َمرَّ

َ
ةً أ ُهْم ُيْفَتُنوَن ِف ُكِّ َعٍم َمرَّ نَّ

َ
أ

ي�شيب  الذي  الب�شر  من  املنت�شر  ال�شنف  اإجراًما.  هوؤلء  من  اأقل  هم  من  النا�س  من  وهناك 
ويخطئ، ويتاأرجح بني ال�شفتني. نحن نعرف هذا ال�شنف بالذات اأكرث من اأي �شنف، لأننا جميًعا 
الواقعة واحلرمان  الأ�شرار  ا من  اأي�شً اأخذنا حّظنا  قد  اأننا  القراآن  لنا  ح  ا�شتثناء. وقد و�شّ منه وبال 
من الأرزاق، ب�شبب ذنوبنا واآثامنا واأخطائنا الكثرية. اإن الإله الرحيم  -ولأنه رحيم - �شوف يقوم 
تّدخر  اأن  من  كثرًيا  واأف�شل  اأخّف  ذلك  و�شيبقى  الدنيا،  يف  وب�شيط  �شريع  ب�شكل  عليها  مبعاقبتنا 

عقوبتنا يف الآخرة!
لأن  بالتاأكيد،  معك  يحدث  اأن  حتب  اأمر  وهو  الذنوب(  )تكفري  با�شم  يُعَرف  ما  هو  هذا 
ال�شداع، اأو ال�شجار مع زوجتك، اأو )احلّكة( الي�شرية يف جانب �شيارتك اجلديدة، �شيبقون دائًما 
ا  مَّ

َ
َول

َ
واأبًدا اأ�شهل واأي�شر واأرحم من نفحة من عذاب ربك يوم القيامة! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿أ

ٍء  ْنُفِسُكْم إِنَّ اهلل َعَ ُكِّ َشْ
َ
ْل ُهَو ِمْن ِعْنِد أ

ُ
 َهَذا ق

َّ
ن

َ
ُتْم أ

ْ
ل
ُ
ْيَها ق

َ
َصْبُتْم ِمْثل

َ
ْد أ

َ
َصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة ق

َ
أ

ِمْن َنْفِسَك﴾ )النساء 
َ
َصابََك ِمْن َسيَِّئٍة ف

َ
ِمَن اهلل َوَما أ

َ
َصابََك ِمْن َحَسَنٍة ف

َ
ِديٌر﴾ )آل عمران 165(. ﴿َما أ

َ
ق

.)79

وانقطاع  بالنكبة  امل�شلم حتى  اهلل عن  »يكفر  يقول:  اهلل عنه  ال�شديق ر�شي  بكر  اأبو  كان  لذا 
�شع�شه والب�شاعة ي�شعها يف كمه فيفقدها«. وقال عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل عنه: »اإذا كان الرجل 
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مق�شًرا ابُتِلَي بالهم ليكفر عنه«. وقال احل�شن: »اإنا اإن مل نوؤَجر اإل فيما نحب قل اأجرنا، واإن اهلل كرمي 
يبتلي العبد وهو كاره، فيعطيه عليه الأجر العظيم«. 

اأننا نكون قد اأ�شاأنا باهلل الظن، واأح�شّنا الظن باأنف�شنا اإىل اأق�شى حد لو تخيلنا اأن كل ما  غري 
اإلينا بهذه العقابات الب�شيطة! فاحلقيقة اأن ذنوبنا واآثامنا اأكرث بكثري من قدرتنا على  نخطئ فيه يُرّد 
العّد، بينما كل ما نكرهه مما ي�شيبنا فهو اأقل من ذلك مبا ل يُقا�س! لذلك يقول اهلل هلالج لج: ﴿َوَما 
ثرٍِي﴾ )الشورى 30(. لذا ملا كان )عمران بن 

َ
يِْديُكْم َويَْعُفو َعْن ك

َ
َسَبْت أ

َ
بَِما ك

َ
َصابَُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة ف

َ
أ

ح�شني( يبتلى يف ج�شده كان يقول: »ما اأراه اإل بذنب وما يعفو اهلل اأكرث«!


ت�شييقات،  من  ال�شاحلني  لهوؤلء  يحدث  ما  وتف�شري  �شرح  يف  تتمثل  خام�شة،  حكمة  وهناك 
هوؤلء اأخيار بالفعل، فلماذا يتعّذبون بكل هذه الأ�شرار؟! 

يخربنا القراآن اأن اهلل ▐ اإمنا اأراد لهم علّو املكانة التي قد تاأتي بطبيعتها ببع�س الأمل! 
واأنه اأحب اأن ي�شمع منهم دعاءهم و�شكواهم و�شوؤالهم، فاأعطاهم �شبًبا لهذه ال�شكوى منهم! مثل 
مرمي عليها ال�شالم التي اأراد اهلل اأن يرفع ذكرها اإىل يوم القيامة بني معظم اجلن�س الب�شري! ومن 
عنها:  القراآن  اأخربنا  كما  املوت!  متّنيها  لدرجة  البالء،  من  الكثري  تتحمل  اأن  عليها  كان   اأجل ذلك 
ْنُت نَْسًيا َمنِْسيًّا ۞ َفَناَداَها 

ُ
ْبَل َهَذا َوك

َ
ْتَِن ِمتُّ ق ْت يَا لَ

َ
ال

َ
ِة ق

َ
 ِجْذِع الَّْخل

َ
َمَخاُض إِل

ْ
َجاَءَها ال

َ
أ
َ
﴿ف

يًّا﴾ )مريم 23 -24(. َْتِك َسِ ْد َجَعَل َربُِّك تَ
َ
َْزِن ق  تَ

َّ
ل

َ
ْتَِها أ ِمْن تَ



اإذن فحكمة اهلل قد تخفى علينا بع�س الأحيان! وقد تتنوع هذه احلكم ما بني الرحمة بعباده 
الذين ل يعلمون ما كان �شي�شيبهم لو كانوا ح�شلوا على مرادهم، وبني الت�شفية والغربلة ل�شفوف 
حق  يف  اأجرموا  الذين  لهوؤلء  الإلهي  الإنذار  وبني  �شواء،  على  البالء  قبل  يبدون  الذي  النا�س 
ذنوبنا  من  بع�س  على  ال�شريعة  الفورّية  املعاقبة  وبني  الأوان،  فوات  قبل  يفيقون  عّلهم  اأنف�شهم 
الكثرية لرتفع عنا عقوبة الآخرة الأ�شّد، وبني الرفعة الإلهية التي قد تاأتي اإىل عباد اهلل ال�شاحلني يف 

�شورة متخّفية، ولكن هوؤلء العباد ال�شاحلون يفهمونها اأكرث مّنا على كل حال!
وهناك من احِلَكم ما هو اأكرث واأكرث مما ل نعلمه، وقد ل نعلمه اأبًدا! 

هذا ل جنيده بطبيعة الأمر! ولكن ما يجيده بع�شنا لالأ�شف اأن ياأتي اإىل �شورة احلزن، �شورة 
املراأة الباكية، اأو العجوز املك�شور، اأو الأر�س اخلربة، اأو الدماء املتناثرة، اأو الفقر اللئيم. ياأتي اإىل 
هذه ال�شور فيطيل التحديق فيها ثم ي�شارع يف اخلروج من م�شرح احلياة قبل اأن يكتمل العر�س، 

قبل اأن يرى م�شهد النهاية، اأو اأن يت�شاءل حتى عّما وراء الكوالي�س!
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10
                   عن الشر المجاني

 “ب�سبب.عدم.حمدودية.علم.اهلل.وحمدودة.علمنا،.فاإن
غمو�س.ال�سر.يف.هذا.العامل.هو.ما.علينا.اأن.نتوقعه” 
�ستيفن.ِويك�سرتا

اأحد منهم على خطاأ«! هكذا  اأف�شل كلب يف العامل، ول يوجد  اأنها متلك  النا�س تظن  »كل 
قال )بور�س( معرًبا عن حب جميع النا�س للكالب، تلك الكائنات امل�شكينة التي تثري ال�شفقة بنظرة 
اإىل طعامك حتى ميكنك اأن ترتكه كله له عن طيب خاطر فال تندم. ل�شبب ما ل ي�شفق النا�س بذات 
اأنه ل يوؤذي اأحًدا هو فقط يريد اأن يح�شل على طعامه ويرحل،  الطريقة على ال�شر�شور، برغم 
ولكننا م�شتعدون دائًما لإطعامه �شربة �شريعة من احلذاء ملجرد اأن �شكله قبيح. لذا فال�شوؤال: هل 

نحن نحب احليوانات حًقا اأم اأننا فقط نحب من )ي�شاحبنا( منهم؟
لحظ )�شيتورات جوثري( والذي كتب كتابًا حول ن�شبة امل�شاعر الإن�شانية اإىل احليوانات اأن 
)اأن�شنة( كل �شيء من حولنا لي�س حم�شوًرا يف احليوانات فقط، بل نحن نتحدث طوال الوقت اإىل 
ال�شحب  الوجوه على  الكمبيوتر، واأن »الدافع لكت�شاف �شفحات  النبات وال�شيارات واأجهزة 
والأغ�شان املت�شابكة والأ�شكال الأخرى غري الب�شرية، وال�شعور بوجود اإن�شان يتحدث من خالل 

اأ�شوات مبهمة من الليل، يبدو اأمًرا عاملًيا«!
لوينتون(  )ريت�شارد  التطورية  الأحياء  عامل  عنها  حتدث  التي  الأخرى  بامل�شكلة  �شبيه  وهذا 
و�شماها مب�شكلة )الت�شابه والتناظر( Analogy & Homology فالتناظر يعني خ�شائ�س خمتلفة 
اأو ت�شريحي م�شرتك، مثل جناح اخلفا�س وذراع الأ�شد. فكاًل  اأ�شل جيني  يف كائنني ولكن لهما 
منهما هو ذراع لدى كائن ثديي. واأما الت�شابه فيعني �شفات مت�شابهة لدى كائنني ولكن لي�س بينهما 
اأقرب �شلة جلناح  يبدو لك جناح احل�شرة  بالتاأكيد  الن�شر!  اأية �شلة، مثل جناح اخلفا�س وجناح 

الن�شر من ذراع الأ�شد، ولكن هذه لي�شت حقيقة. الت�شابه موجود فقط يف عني املالحظ!
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هذا الت�شابه يف عني املالحظ هو ما يجعلنا نظن اأن العبودية وامللكية يف عامل النمل والنحل 
مثل العبودية وامللكية يف عاملنا، بينما يف احلقيقة ملكة النمل هي كائن حبي�س يف ركن ما من البيت 
يقوم بالتبوي�س با�شتمرار لإنتاج اأفراد اأخرى، ولي�س لها من بعد ذلك اأية �شلطة اأو مكانة خا�شة. 
كذلك فاخلجل والعداونية والأن�س وغريها من ال�شفات لدى الب�شر لي�س لدينا اأي دليل على اأنها 
هي هي ذات ال�شفات لدى احليوانات. نحن فقط نقوم باأن�شنتهم بانتظام بناء على الت�شابه املاُلَحظ.

ولكن هل الأمل ا�شتثناء؟
كان ديكارت يرى اأن احليوانات ل تتاأمل ولكن ت�شدر فقط رد فعل اآيل غري واٍع. بينما اأخربتنا 
الذي  الرجل  لذلك   ☺ النبي  لعن  ذلك  فمن  بالفعل،  بالأمل  ت�شعر  احليوانات  اأن  النبوية  ال�شنة 
و�شم الناقة، واإخبارنا مب�شري املراأة التي دخلت النار يف هرة حب�شتها، اأو تلك التي دخلت اجلنة يف 
كلب، اأو دعوته لنا العامة بالإح�شان اإىل احليوانات ورحمتهم يف قوله: »يف كل كبد رطبة اأجر«. 

ولكن هل هو ذات الأمل الذي ن�شعر به؟
كتبه  الذي  كتابه  يف  جودال  جون  احليوانات(  �شلوك  درا�شة  )علم  الإيثولوجي  عامل  ذكر 
بال�شرتاك )القتلة الأبرياء( اأن جتربة م�شاهدة احليوانات ال�شارية وهي تفرت�س �شحاياها وبرغم ما 
اأنهم ميوتون يف غ�شون دقائق ي�شرية ول ي�شعرون  اأن التجارب و�شحت  اإل  اأمل  يف امل�شهد من 
ذاتية  روؤية  متلك  ل  فاحليوانات  الوعي،  غياب  للحيوانات وهي  اأخرى  مزية  هذا غري  اأمل.  بكبري 
بتجربتها ولي�س لديها اإح�شا�س واٍع بذاتها ب�شكل غري متقطع على مدار احلياة. وتتفق الدرا�شات 
الفل�شفية للوعي اأن الوعي عند الكائنات احلية متدرج غري موّحد، ولي�س على �شكل واحد. واأما 
اأكرب امليزات التي متتلكها احليوانات هي اأنها ل متلك القدرة على )مراكمة( الأمل. فكل الأمل لديهم 
حلظي، ل يتذكرونه ول ي�شتدعونه للح�شور عند حدوث اأمل اآخر فتتكون عليهم جبال الهموم كما 
نفعل نحن لالأ�شف. وبالرغم من اأن الدرا�شات اأثبتت اأنها متلك ذاكرة فعالة اإل اأن ذات الدرا�شات 
اأثبتت اأنها تعي�س املا�شي واحلا�شر وكاأنهما واحد، ل يتحمل احليوانات ت�شوًرا عن الزمن فبالتايل 

لي�س لديها وعي زمني تراكمي عنه. ويا ليتنا كنا كذلك مثلها!
ملاذا اأثرثر عن احليوانات؟!

رمبا ال�شبب هو الرغبة يف مناق�شة ما يعرف با�شم )ال�شر املجاين( وهو امل�شطلح الذي داأب 
الفيل�شوف امللحد )ويليام رو( على اإعادة تكراره كثرًيا موؤكًدا اأنه ال�شبهة الباقية من �شوؤال ال�شر 
مما لن جتيب عليه الأديان. فال�شر املجاين هو ذلك ال�شر الذي لن يح�شل من جرائه خري اأكرب منه اأو 
ي�شاويه، وي�شرب )رو( على ذلك مثاًل: موت غزالة على حافة طريق وهي تتاأمل. ويقول: ما الذي 

اأفادته الغزالة من فعل اهلل هذا فيها؟ ل اختبار، ل ابتالء، ل �شرب، ول وعد باجلنة.
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ولكن حلظة يا رو! من قرر اأن احليوانات ل حت�شل من هذا على خري؟!
اأنت قررت يف �شبهتك اأن اهلل هو من فعل فيها هذا، فحريٌّ بنا اأن نفرت�س اأن اهلل هو الذي 
يرزقها بالطعام والهواء العليل من غري اأن تفعل �شيًئا ت�شتحق هذا به. اإذن اهلل يعطيها يف كل وقت 

ا كما قّدر عليها ال�شر املجاين! خرًيا )جمانًيا( اأي�شً
ثم من اأدرانا اأن اهلل ل يعّو�س هذه احليوانات عن الأمل الذي ي�شيبها يف الدنيا؟ ذلك الأمل 
الذي �شبق واتفقنا اأنه ل مياثل اآلم الب�شر ل يف �شورته ول يف �شدته ول يف اأثره على النف�س. من 
اأدرانا اأن اهلل ل يرزقها من بعد الوجع ما يجرب به ك�شرها؟ ل يوجد ما مينعنا من افرتا�س ذلك، فقط 

ٍء﴾ )األعراف 156(. نحن جنهل! ولكن ما نعلمه عن اهلل هو: ﴿َورَْحَِت َوِسَعْت ُكَّ َشْ
لذلك قال الفيل�شوف الأمريكي )ويليام األي�شتون(: »احلجة الالهوتية الإحلادية لإنكار وجود 
اهلل باعتماد القول بوجود ال�شر قد اأُف�ِشَدت بالثقة غري املربرة يف قدرتنا على القول: اإن اهلل ل ميلك 

حجًجا كافية لل�شماح بوجود بع�س ال�شر الذي نراه يف العامل«!
يف احلقيقة اإن ال�شر املجاين نوع من )املت�شابهات( يف عامل )حمكم( ال�شنع. نوع من )اجلهل 
باحلكمة( يف وجود يثبت اأن هلل دائًما حكمة. نوع من )عدم العلم( بتفا�شيل مواطن الرحمة يف 
كون نراه مبنيًّا على قواعد الرحمة. وكما اتفقنا من قبل، فاإن اتباع املت�شابهات وت�شييع املحكمات 

اأقل عقاًل مبا ل يقا�س من العرتاف باجلهل والت�شليم باأنه: ﴿ُكٌّ ِمْن ِعْنِد َربَِّنا﴾ )آل عمران 7(.
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11
                   عن ضريبة الحرية البشرية

َْعُل فِيَها َمْن ُيْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك تَ
َ
وا أ

ُ
ال

َ
﴿ق

َك﴾
َ
ُس ل ُْن نَُسبُِّح ِبَْمِدَك َوُنَقدِّ َماَء َونَ  الِّ

سورة البقرة آية 30

يف اأواخر القرن التا�شع ع�شر وحيث كان )مندل( ما زال يلعب بحبوب البازلء، مل يكن 
علم الوراثة الذي اأ�ش�شه قد اكتمل بعد، وبرغم ذلك ظهرت يف الأو�شاط العلمّية فكرة )اليوجينيا( 
لتّدعي اأن علينا اأن ن�شعى اإىل التح�شني الوراثي للب�شر، ونعامل بني اآدم بالطريقة التي عامل بها 
وناأتي  ن�شلها،  من  نكرث  اأن  )ت�شتحق( ونحاول  التي  الب�شر  �شاللت  فناأتي على  البقوليات،  مندل 
على �شاللت الب�شر )املعيبة( ونحاول اأن نقّلل من تنا�شلها، حتى نق�شي يف النهاية وبالتدريج على 

الأنواع الغبية واملري�شة والفقرية من الب�شر عن طريق حتديد ن�شلهم نهائًيا!
كانت فكرة اأن هناك اأجنا�ًشا من الب�شر اأف�شل واأعلى واأذكى من الباقي متداولة وغري م�شتهجنة 
يف ال�شبعني عاًما التالية، و�شواء كانت من �شا�شة مثل )هتلر( و)ت�شر�شل(، اأو فال�شفة مثل )برتراند 
را�شل(، اأو كانت من رجال علم مثل )جوليان هك�شلي( اآمنوا بها كامتداد طبيعي لإيقانهم بالتطور. 
اأ�شغى هتلر لأفكار اليوجينا ب�شكل اأدق من الالزم، وكان اأ�شد املتحم�شني للتجربة، حيث اأمر يف 
اإمرار  ال�شود واليهود والغجر لأنهم ل ميلكون حق  األًفا من �شباب  باإخ�شاء 400   1933/7/14
اأ�شعة  من  عالية  ترددات  با�شتخدام  فعاًل  هذا  تنفيذ  ومت  اجلديد،  للجيل  الرديئة  الوراثية  �شفاتهم 
ا فيما بني عامي 1907  اإك�س! واأما يف الوليات املتحدة فقد مت التعقيم الق�شري لـ 63678 �شخ�شً

و1964 كما يقول )اآلن ت�شي�س( يف كتابه )تركة مالتو�س(.
عدة  فيها  خ�شرنا  والتي  الأكرب،  الدور  فيها  العن�شرّية  لعبت  التي  الثانية  العاملية  احلرب  بعد 
ال�شارع  املحّرمة، و�شار رجل  التابوهات  من  العن�شرّية  الب�شر، �شارت  من  املاليني  ع�شرات من 
ي�شمئز من ال�شخ�س الـ Racist. لكن هذا مل ي�شتمر طوياًل، فمع انح�شار الي�شارية بداأت اليوجينيا 
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)ريت�شارد  ملوؤلفْيه:  اجلر�س(  )منحنى  كتاب  ن�شر  مت   1994 عام  ففي  اأخرى،  مرة  الظهور  يف 
هرين�شتاين(، و)ت�شارل�س موراي(. ومت اعتباره كتابًا علمًيا، الكتاب يدعو لفكرة واحدة: الذكاء 
�شفة وراثية فبالتايل هناك من ال�شعوب ما هو اأذكى من الآخر، لذلك علينا نحن البي�س اأن ن�شفق 
اآن لآخر! ويف عام 2001 ن�شر  اأن نحكمهم من  اأبًدا ول مانع من  ال�شود لأنهم لن يتقدموا  على 
)ريت�شارد لني( كتابه: )اليوجينيا، اإعادة تقييم( وهو كتاب عن�شري مقرف للغاية، ومن جديد مت 

قبوله يف الأو�شاط العلمية.
رمبا تكون )العن�شرية( واحدة فقط من ال�شفات ال�شيئة التي قد يت�شف بها الإن�شان الذي مل 
يهّذب اأو يزكِّ نف�شه بالقدر الكايف. هذه العن�شرية قد توؤدي اإىل ا�شرتخا�س حياة الآخرين وبخ�س 
قدرهم اإىل الدرجة التي )تُ�شّهل( عليه اأن يبداأ احلروب العاملية من اأجل اأن ي�شيطر عرقه )الأعلى( 
ا  على بقاع الأر�س التي ل ت�شتحقها الأعراق الأدنى من الب�شر! اأو اأن يذهب اإىل اأفريقيا فياأخذ بع�شً
من �شكانها ليكونوا عبيًدا عنده، لأن ن�شبة اخلاليا ال�شبغية يف ب�شرتهم كانت اأكرب من اأن يعرتف 
بهم كب�شر ي�شاركونه يف اأحقيته للحرية واحلياة حتى ُقّدر العدد الذي وقع �شحية لل�شيد الب�شري 
)حرفًيا( من 13 اإىل 15 مليون اإن�شان! اأو اأن يهاجر اإىل الأمريكتني فيُفني �شكانها الأ�شليني اأو يكاد 
لأنهم خمتلفون عنه! وحتى منت�شف القرن التا�شع ع�شر كانت احلكومة الأمريكية تدفع مبلًغا من 
اآدمز(  ال�شابق )جون كوين�شي  املتحدة  الوليات  بفروة راأ�س هندي. وكان رئي�س  ياأتي  املال ملن 
يقول: »حرب البي�س �شد الهنود هو قانون الطبيعة«! ناهيك عن اأنه اإىل الآن ما زال ي�شميهم با�شم 
)الهنود احلمر( وهي ت�شمية كانت ناجتة عن خطاأ )كولومبو�س( الذي كان يظن اأن هذه هي الهند، 
اأقرب اإىل )الأ�شياء  اإليه  بالن�شبة  اأن ي�شحح خطاأه اإىل اليوم. فهم  ولكن الإن�شان الأبي�س يرف�س 

ق عليها الت�شمية الأوىل! املُكَت�َشفة( التي تُل�شَ
ولكن لي�شت العن�شرية هي ال�شفة ال�شيئة الوحيدة التي قد يت�شف بها الإن�شان. فهناك البخل 
واحلر�س على املال واجل�شع الذين قد يدفعونه اإىل اأكل املرياث والغ�س وال�شرقة وامت�شا�س حياة 
النا�س ببطء بدون كثري اهتمام. وهناك ال�شهوة اجلن�شية التي قد تدفعه اإىل الغت�شاب والتحّر�س 
والنفاق  الكذب  اإىل  تدفعه  قد  التي  والظهور  العلّو  يف  الرغبة  وهناك  احلياة.  �شريك  وخيانة 

والنميمة. وهناك الغ�شب الذي قد يدفعه اإىل ال�شباب والإيذاء والقتل يف كثري من الأحيان.


كان )توما�س هوبز( يرى اأن الإن�شان كائن خرّي بطبعه، بينما كان )جان جاك رو�ّشو( يوؤكد على 
اأن الإن�شان بطبعه هو اأ�شّر الكائنات. ومن اجللّي اأن كليهما خمطئ! فالإن�شان قد يكون اأف�شل من 

املالئكة وقد يكون اأ�شفل من ال�شياطني. 
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ولكن هناك الكثري جًدا من ال�شوء ميكننا اأن نتوقعه من الب�شر الذين يحملون هذه ال�شفات 
ننتظر  وامل�شائب  ال�شرور  من  جًدا  الكثري  و�شيانتها!  اأنف�شهم  بتهذيب  منهم  الكثري  يهتم  اأن  دون 
وقوعها على الأر�س يف كل حلظة يحيا فيها هذا النوع من اجلن�س الب�شري عليها! كما يقول اهلل 
َفَساَد﴾ 

ْ
 ُيِبُّ ال

َ
َْرَث َوالنَّْسَل َواهلل ل ْرِض ِلُْفِسَد فِيَها َويُْهلَِك الْ

َ ْ
 َسَع ِف ال

َّ
هلالج لج: ﴿َوإَِذا تََول

)البقرة 205(.

هذه هي �شريبة حرية الإرادة الب�شرّية! لو اأردنا اأن نحيا يف جمتمع خاٍل من ال�شرور الب�شرّية 
لكان هذا معناه اأن يتدخل اهلل ليمنع الإن�شان من �شّره، مبعنى اآخر: اأن يُجرِبَ اهللُ الإن�شاَن على اخلري. 
للحياة  داٍع  هناك  يكون  األ  واأخري:  رابع  مبعنى  اإرادته.  الإن�شان حرية  من  تُنَزع  اأن  ثالث:  مبعنى 

الدنيا، ول خللق الإن�شان بعد وجود املالئكة!


على اأن اهلل مل يرتكنا وحدنا لهذه النزوات الإن�شانية اأن تلقي فينا كل هذه ال�شرور من دون 
اأن يتدخل ب�شرعه واأمره وقدره. 

َاِطِل 
ْ

ُكْم بَيَْنُكْم بِال
َ
ْمَوال

َ
وا أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 تَأ

َ
بل اأمر اهللُ الإن�شاَن باأل يكون من املف�شدين يف الأر�س: ﴿ل

ْنُفَسُكْم﴾ )النساء 29(. يعني: ل تقتلوا بع�شكم 
َ
وا أ

ُ
 َتْقُتل

َ
ْن تَُكوَن ِتَاَرةً َعْن تََراٍض ِمْنُكْم َول

َ
 أ

َّ
إِل

ُمْفِسِديَن﴾ )املائدة 64(. 
ْ
 ُيِبُّ ال

َ
البع�س. واأو�شح له اأنه ل يحب هذا ال�شنف من الب�شر: ﴿َواهلل ل

َتَل 
َ
ق نََّما 

َ
أ

َ
ك

َ
ف ْرِض 

َ ْ
َساٍد ِف ال

َ
ف ْو 

َ
أ َنْفٍس  بَِغرْيِ  َنْفًسا  َتَل 

َ
ق ﴿َمْن  واأغلظ له يف العقوبة يوم القيامة: 

الَّاَس َجِيًعا﴾ )املائدة 32(. واأمر عباده املوؤمنني يف الدنيا مبالحقة ومعاقبة هوؤلء املف�شدين: ﴿إِنََّما 
يِْديِهْم 

َ
َع أ ْو ُتَقطَّ

َ
ُبوا أ

َّ
ْو يَُصل

َ
وا أ

ُ
ْن ُيَقتَّل

َ
َساًدا أ

َ
ْرِض ف

َ ْ
ُ َويَْسَعْوَن ِف ال

َ
ِيَن ُيَارُِبوَن اهلل َوَرُسول

َّ
َجَزاُء ال

َِخَرةِ َعَذاٌب َعِظيٌم﴾ 
ْ

ُهْم ِف ال
َ
ْنَيا َول ُهْم ِخْزٌي ِف الُّ

َ
ْرِض َذلَِك ل

َ ْ
ْو ُيْنَفْوا ِمَن ال

َ
ٍف أ

َ
ُهْم ِمْن ِخل

ُ
رُْجل

َ
وَأ

)املائدة 33(!

ا اأن دائرة الف�شاد قد تعود عليه يف الدنيا اإن �شارك  ح لنا اأي�شً مل يكتِف القراآن بذلك بل و�شّ
ْيِهْم 

َ
وا َعل

ُ
ا َخاف

ً
يًَّة ِضَعاف ِفِهْم ُذرِّ

ْ
وا ِمْن َخل

ُ
ْو تََرك

َ
ِيَن ل

َّ
َْخَش ال هو فيها بنف�شه! كما قال هلالج لج: ﴿َولْ

ذرية  بعدهم  من  يرتكون  �شوف  الذين  هوؤلء  اأي   .)9 )النساء  َسِديًدا﴾   
ً

ْول
َ
ق وا 

ُ
َُقول َولْ اهلل  َيتَُّقوا 

ْ
ل
َ
ف

�شعيفة من الأطفال عليهم اأن يتقوا اهلل ويتحّروا العدل والإح�شان مع اليتامى، حتى يي�ّشر اهلل لهم 
ْين( التي يعرفها عموم  ا! اإنها دائرة )ال�َشَلف( و)الدَّ من بعد موتهم من يح�شن اإىل اأطفالهم اأي�شً
النا�س من جتاربهم يف احلياة، فالربُّ ل يبلى والذنب ل يُن�َشى والدّياُن ل ميوت، فافعل ما �شئت فكما 

تدين تُدان!


ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



373

ياأتي اأحدهم فيقول: ولكن ملاذا ل ينتقم اهلل من كل من يظلم؟ ملاذا ل ينزل عذابه على كل اأحد 
يبغي على غريه؟

هذا ال�شائل يح�شن الظن بنف�شه اأكرث من الالزم! اإنه يفرت�س اأن اهلل هلالج لج لو فعل ذلك فاإنه 
لن يت�شرر ولن يكون من الذين تنزل عليهم �شواعق ال�شماء! بينما يف احلقيقة كلنا ي�شتحق! من 
الذي مل يرفع �شوته على والدْيه، اأو يكذب على معلمه، اأو يخدع من ي�شرتي منه، اأو ي�شرب 
طفاًل، اأو يُبِك امراأة، اأو يقطع رحًما، اأو يخلف وعًدا؟؟ يذكرين ذلك بكلمة )اأني�س من�شور(: »ل 

تغ�شب من اأحد، فاأنت اأ�شواأ كثرًيا مما تعتقد«! 
كل ابن اآدم خّطاء وخري اخلّطائني التوابون. واأما هوؤلء الذين ي�شّرون على تقدي�س اأنف�شهم 
- ظاملون فعاًل!  باآخر وباختالف وتفاوت كبري  اأو  -ب�شكل  ا. يف احلقيقة كلنا   الب�شر طرًّ اأ�شواأ  هم 
ِمِهْم 

ْ
ْو يَُؤاِخُذ اهلل الَّاَس بُِظل

َ
لذلك كان جواب القراآن على هذا ال�شائل اأن قال اهلل هلالج لج: ﴿َول

 
َ

ِخُروَن َساَعًة َول
ْ
 يَْسَتأ

َ
ُهْم ل

ُ
َجل

َ
إَِذا َجاَء أ

َ
َجٍل ُمَسمًّ ف

َ
 أ

َ
ُرُهْم إِل ِكْن يَُؤخِّ

َ
ْيَها ِمْن َدابٍَّة َول

َ
َما تََرَك َعل

يَْسَتْقِدُموَن﴾ )النحل 61(!
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12
                  عن الدين الذي يحمينا من الشر

ْرِض ِلُْفِسَد فِيَها َويُْهلَِك
َ ْ
 َسَع ِف ال

َّ
﴿َوإَِذا تََول

َفَساَد﴾
ْ
 ُيِبُّ ال

َ
َْرَث َوالنَّْسَل َواهلل ل  الْ

سورة البقرة آية 205

والعقل  والدين  العلم  الإميان،  وراء  )ما  موؤمتر  يف  العلماء  من  جمع  التقى   )2007( يف 
اأنا�س  اأو بدونه �شيكون هناك  األقى الفيزيائي امللحد )�شتيفن واينربج( كلمته: »بالدين  والبقاء(، 
خرّيون يفعلون اأ�شياء خرّية، واأنا�س اأ�شرار يفعلون اأ�شياء �شريرة، ولكن لكي يفعل اخلرّيون اأ�شياء 

�شريرة، فهذا يتطلب الدين«. ف�شفق اجلمع ت�شفيًقا حاًدا.
ح�شًنا، الدين ي�شمم كل �شيء، األي�س هذا ما قاله كري�شتوفر هيت�شنز؟ وبالطبع فاأكرث الأديان 
جند  ولكننا  مكان.  كل  يف  دائًما  ذلك  حتفيظنا  على  حر�شوا  لقد  الإ�شالم.  هو  بالإرهاب  ارتباًطا 
يف احلقيقة على موقع الـ FBI مقالة بعنوان )غري امل�شلمني قاموا بتنفيذ اأكرث من 90 % من اجلرائم 
امل�شلمني  كل  تقول:  اأوروبية  درا�شة  جند   Loonwatch موقع  على  بينما  اأمريكا(.  يف  الإرهابية 

اإرهابيني ما عدا 99،6 % منهم فقط!
ولكن دعونا نلقي نظرة على دين الإرهاب احلقيقي، اأو لنقل، ل دين الإرهاب.

يف جملة )اليوم( بتاريخ 1988/3/15 ذكرت اأن رجال )لفرينتي برييا( اعتادوا يف فرتة 
حكم )�شتالني( ال�شيوعية اأن يخطفوا الفتيات ال�شغريات اجلميالت من ال�شوارع ثم ي�شعوهن يف 

ال�شيارة وياأخذوهن اإىل رئي�شهم، وعادًة ما تختفي هذه الفتيات بعد ذلك اإىل الأبد.
ويف عدد 1986/3/17ذكرت اأن تقديرات الغرب ل�شحايا النظام ال�شيوعي يف رو�شيا هي 
من 8-10 مليون اإن�شان يف حملة التطهري ال�شتاليني من 1936-1938 واأما يف فرتة حكمه كاملة 
من 1924-1953 فقد كانت ح�شيلة القتلى 15 مليون اإن�شان. وذكر )خروت�شوف( يف خطابه يف 
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وقع  الذين  املركزية  للجنة  ومر�شًحا  ع�شًوا   139 بني  من  اأنه  ال�شيوعي  للحزب  الع�شرين  املوؤمتر 
عليهم الختيار يف املوؤمتر ال�شابع ع�شر للحزب فاإن 98% منهم اعُتِقلوا واأُعِدموا. حتت مربر �شتالني 

املف�شل )عدو ال�شعب(. واأما )اأوكرانيا( فقد جّوعها �شتالني عقابًا حتى قتل منهم 4 ماليني.
قتل 3  فقد مت  ال�شيوعي  توجن(  ت�شي  بها )ماو  قام  التي  الثقافية  ثورتها  واأثناء  ال�شني،  اأما يف 
وتعذيب  ا�شطهاد  من  اإن�شان  مليون  مائة  وعانى  فقط(  الر�شمية  الأرقام  )هذه  �شحية  ماليني 
واعتقال، وذلك ح�شب ت�شريحات )ُهو ياو باجن( الذي كان ي�شغل من�شب ال�شكرتري العام للجنة 

املركزية للحزب ال�شيوعي ال�شيني وقتها.
ماذا عن هتلر؟ وبرغم اأننا ل نعرف بيقني اإن كان هتلر ملحًدا اأم ل، اإل اأن اأفكاره داروينية 
بامتياز، فقد برر تو�شعه الع�شكري خارج حدود اأملانيا باأن اإرادة القوة متاأ�شلة يف القوانني الأزلية 

للطبيعة، وما كان له اإل اأن ي�شلم لهذه القوانني ويخ�شع لها لالأ�شف. يا له من م�شكني!
ا، مثل ما ذكره يف كتابه )كفاحي( عن ال�شالم الذي  هناك اأفكار )نيت�شوية( لدى هتلر اأي�شً
»ل ياأتي عرب �شعف النخيل الذي يحمله النائحون امل�شاملون الباكون واإمنا عرب �شيف قاهر يعمل يف 

خدمة ثقافة عليا«.
فاأباد   1979 و   1976 بني  ما  كمبوديا  حكم  والذي  بوت(  )بول  هو  اآخر  �شافل  ملحد  هناك 
الدولة.  دفاتر  ما هو م�شجل ر�شمًيا يف  �شعبه! وذلك ح�شب  الق�شرية 25% من  الفرتة  يف هذه 
اأن  بداية حكمه  الدولة يف  اأعلن يف راديو  البداية على كل حال، فقد  لقد كان هذا وا�شًحا من 
به،  اخلا�شة  امللحدة  اليوتوبيا  لإقامة  ال�شعب  اثنني من  اأو  مليون واحد  اإىل  اإل  كمبوديا ل حتتاج 
واأما باقي ال�شعب فال فائدة منه. والذين كانوا يرف�شون تلك الروؤية كانوا يقتادون اإىل ال�شحراء 
ليحفروا قبورهم باأيديهم ويُدفنوا اأحياء لأن الر�شا�س اأثمن منهم، فيما يعرف با�شم )حقول القتل 

الكمبودية( والتي مت اكت�شاف 20 األف مقربة جماعية منها حتوي 3 ماليني جثة على الأقل.
يف  م�شلم  اآلف  ثمانية   1995/7/13 يف  قتل  الذي  ميالديت�س(  )راتكو  اجلرنال  وهناك 

البو�شنة معظمهم من الن�شاء والأطفال، با�شتخدام النريان وال�شكاكني والبنادق.


اهلل  يكن  مل  »اإذا  كارمازوف(:  )الإخوة  رواية  يف  املحذرة  �شرخته  دي�شتويف�شكي  اأطلق   
موجوًدا فكل �شيء مباح«. وينبهنا )ديفيد بريلن�شكي( اأن الفال�شفة واملفكرين ملا لحظوا انح�شار 
الدين خارًجا من موؤ�ش�شات الثقافة الغربية يف بداية القرن الع�شرين، انتابهم اإح�شا�س مزعج باأن ثمة 

�شر عظيم قادم. وقد كانوا حمقني.
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على الفور ذاق العامل الغاز ال�شام، والأ�شالك ال�شائكة، واملواد �شديدة النفجار، وجتارب 
والغوا�شات  العنقودية،  والقنابل  اجلماعي،  القتل  وحقول  الثقيلة،  واملدفعية  الن�شل،  حت�شني 
الع�شكرية،  الف�شائية  واملن�شات  القارات،  عابرة  البال�شتية  وال�شواريخ  والنابامل،  الهجامة، 

والأ�شلحة النووية.
اأن  قبل  قربه  يحفر  يهوديًا  ينتظر عجوًزا  الأملان  اأحد جنود  كان  الثانية،  العاملية  احلرب  اأثناء 
ينق�س عليه بالر�شا�س، فما كان من العجوز اإل اأن انت�شب وقال له: اإن اهلل يرى ما تفعل. ثم خر 

�شريًعا.
ولكن، على راأي بريلن�شكي، فاإن اجلندي مل يكن يوؤمن اأن اهلل يرى ما يفعل!

منظرو  اأو  اجل�شتابو،  اأو  ميالديت�س،  اأو  بوت،  اأو  ماو،  اأو  �شتالني،  اأو  هتلر،  به  يوؤمن  مل  ما 
احلزب ال�شيوعي، اأو الآلف من املرتزقة اأن اهلل يرى ما يفعلون!

اإذا كان واينربج يريد اأن يقنعنا اأن الدين فقط هو القادر على جعل اأنا�س خريين يفعلون اأ�شياء 
�شريرة، فعليه اأن يف�شر لنا كل هذا الف�شاد الذي يظهر يف الأر�س حني يحكمنا الالدين، اأو مي�شك 
بيديه مدفًعا ر�شا�ًشا اأمام اأج�شاد عّزل. هل كل هوؤلء كانوا اأ�شراًرا بطبعهم وحترروا من �شبط الدين 
الذي كان يبقيهم يف حتكم هادئ؟ اإذن فالدين مينعنا من ال�شرور اإذن. اأم اأن هوؤلء كانوا اأخياًرا 
واأف�شدتهم تلك الفكرة القائلة اأننا حم�س حيوانات يف عامل من الطبيعة الوح�شية بدون رقيب اأو 
 

َ
﴿ل القراآن عن حال هوؤلء:  اإذن من اهلل فهو غري موجود. كما يخربنا  للقلق  ح�شيب، ل داعي 

َذلَِك َزيَّنَّا 
َ
ًة﴾ )التوبة 10( وو�شح لنا ملاذا ل يبدون قدًرا من )القلق(: ﴿ك  ِذمَّ

َ
 َول

ًّ
ُبوَن ِف ُمْؤِمٍن إِل

ُ
يَْرق

ُهْم﴾ )األنعام 108(.
َ
ٍة َعَمل مَّ

ُ
 أ

ِّ
لُِك

َْرَث  ْرِض ِلُْفِسَد فِيَها َويُْهلَِك الْ
َ ْ
 َسَع ِف ال

َّ
يف�شر لنا القراآن كل �شيء حني يقول: ﴿َوإَِذا تََول

َفَساَد﴾ )البقرة 205(.
ْ
 ُيِبُّ ال

َ
َوالنَّْسَل َواهلل ل
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13
                  عن مشكلة الشر عند الملحد

 “يجد.الوجودي.حرًجا.بالًغا.يف.األ.يكون.اهلل.موجوًدا.فبعدم
وجوده.تنعدم.كل.اإمكانية.للعثور.على.قيم.يف.عامل.وا�سح” 
جان.بول.�سارتر

منذ طفولتي واأنا اأمتنى اأن اأ�شتيقظ لأجد نف�شي يف مدينة البط، اأو بالد العجائب التي زارتها 
)األي�س(، اأو حتى عامل )اأوز( املده�س. اإنه اإبداع الأخوين )جرمي(، و)لوي�س كارول( و)فرانك 
بعواملهم  الب�شرية  خيال  اأغرقوا  الذين  وغريهم،  ديزين(  و)والت  اأندر�شن(  و)كري�شتيان  باوم( 
واحليوانات  ال�شهّي  التفاح  وكعك  البي�شاء  واخلرفان  اخل�شراء  بالغابات  املليئة  الرائعة  ال�شحرّية 

الرثثارة. 
هذا جو غري مالئم يف واقعنا العربي على كل حال وغري مفهوم! فق�ش�س الأطفال لدينا تنبع 
من واقعنا نحن، فاأنت ت�شتطيع اأن تفهم وجود )النّداهة( بجانب )الرتعة(، لكن حاول اأن تتخيل 
مثاًل موقف ال�شفدع الذي حتول فجاأة اإىل اأمري، وهو يحاول اأن يقنع مدام )�شحر( يف ال�شجل 

املدين باأنه موجود وي�شتحق �شهادة ميالد!
معظم هذه الق�ش�س هي يف الأ�شل اأ�شاطري وحواديت كانت حتكيها اجلدات لأحفادها على 
الواقع  تتحدث عن  اإذن ق�ش�س  منها كتابتهم. هي  ا�شتوحوا  اأو  الع�شور حتى جمعها هوؤلء  مر 
الب�شري كما يتخيله الب�شر يف اأب�شط ال�شور واأكرثها رمزية. ولعل اأكرث ما قد تالحظه فيها هو عن�شر 
املبالغة واحلّدية! فال بد لالأمرية اأن تكون اأمرية اأحالم يف جمالها، ول بد للمراأة ال�شريرة اأن تكون 
�شاحرة �شمطاء ت�شتمتع بقتل الأطفال، بينما جتد )عبقرينو( الرمز املجّرد للعبقرية، ل يوجد ما ل 

ي�شتطيع اخرتاعه، وعم )دهب( رمز الرثاء، لديه خزينة مليئة بالأموال، ي�شبح بها طوال اليوم.
الرتاث  هذا  �شاحب  يحمله  الذي  املجّرد  للمعنى  ال�شخم  احلجم  على  تدل  املبالغات  هذه 
)الإن�شان(! الإن�شان يحمل بداخلة �شوره املثالّية ال�شافية عن القيم، والتي تكون يف العادة اأكرث 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



378

تركيًزا واأنقى كثرًيا من تلك املوجودة فعاًل يف الواقع، وعلى مّر اأطوار حياته يتعلم الفجوة الكبرية 
بني هذه القيم كما هي يف وجدانه وبني نف�س القيم كما هي يف �شلوكه و�شلوك النا�س من حوله!

خذ عندك مثاًل املراهق العا�شق الذي يقراأ �شعر )اأبي فرا�س احلمداين( ويقطف الأزهار يف 
احلديقة، هو يف الواقع ميلك بداخله املعنى املجرد للحب، ويبحث عن �شخ�س يرّكبه عليه، فما اأن 
يجد اأول فتاة قد ت�شلح لذلك حتى يهديها كل تلك امل�شاعر، وهي بالطبع قد ل ت�شتحق كل هذا، 
لأنه يف الواقع يبالغ ب�شدة! وفكر يف قيمة الوفاء مثاًل، هي بداخلنا كقيمة جمردة اأكرب بكثري من 

وجودها يف الب�شر، لذلك ميتلئ املجتمع بهوؤلء الذين يبكون على خيانة اأ�شدقائهم لهم.
املعتاد  الإن�شان وبني �شلوكه  يف  التي خلقها اهلل ▐  ال�شافية  القيم  هناك فجوة بني 

فعاًل، لي�شت التجريديات واحلّديات موجودة يف واقعه كما تخيل هو يف اأ�شاطريه ال�شعبية.
اإنها اللحظة التي ت�شطدم فيها الطبيعة التجريدية لالإن�شان بكل خياله ال�شريايل ومثاليته احلاملة، 
الطريق  يف  ال�شيارات  نفري  و�شوت  العوادم  رائحة  و�شط  فيه  نف�شه  وجد  الذي  املادي  بالعامل 
اأ�شغر منها  املادي الذي يحتوي روحه هو  اأن وعاءه  فيها الإن�شان  التي يدرك  اللحظة  املزدحم. 
بكثري، واأن اإن�شانيته �شيء وج�شده �شيء اآخر. اللحظة التي يدرك فيها عظمة اخلالق �شبحانه الذي 
اأهداه منظومة قيم اأو�شع منه �شخ�شًيا وي�شرتك يف فهمها جميع اأبناء جن�شه، ذلك اخلالق الذي قد 

تفّرد مب�شدرّية القيم والأخالق، ثم تفّرد بالدللة عليها! 
جهاز  فينا  خلق  الذي  ال�شّر!  ومبعنى  اخلري  مبعنى  اأعلمنا  الذي  هو  وحده   ▐ اهلل 
التمييز الأخالقي، فجعلنا جميًعا نفهم ما هو احل�شن وما هو القبيح! اإنها نوع من الهداية املتفّردة 
التي اخت�ّس بها اهلل ▐ وحده، كما اخت�ّس من قبل بنوع الهداية للحق والطريق امل�شتقيم 
َفَمْن 

َ
َحقِّ أ

ْ
ِل اهلل َيْهِدي لِل

ُ
َقِّ ق  الْ

َ
َكئُِكْم َمْن َيْهِدي إِل ْل َهْل ِمْن ُشَ

ُ
والذي يتبني لنا يف الآية: ﴿ق

ُموَن﴾ )يونس 35(. 
ُ
ْك ْيَف تَ

َ
ُكْم ك

َ
ْن ُيْهَدى َفَما ل

َ
 أ

َّ
ي إِل  يَِهدِّ

َ
ْن ل مَّ

َ
ْن يُتََّبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
َقِّ أ  الْ

َ
َيْهِدي إِل

اأي اأن كل من �شوى اهلل ل ميلك اأن يهدي غريه ول ي�شتطيع اإمنا هو ل يهتدي اإل اأن يُهَدى، اأي اأنه 
املفعول به دائًما يف معادلة الهدى. هي اآية تو�شح لنا اأن اهلل وحده هو الذي يهدي للحقِّ والر�شاد 
والنهج القومي، كما كان وحده دائًما هو من يهدي جميع اخلالئق قبل ذلك وبعد ذلك ملعنى احلق 

وملعنى الر�شاد وملعنى النهج القومي!


لو مل يكن هناك اإله، فكيف نف�شر قدرتنا على فهم اخلري من ال�شر ومتييزهما عن بع�شهما؟! يف 
عامل بدون اإله فاإننا �شنكون حم�س )نفايات جنمّية( كما يقول )كارل �شاجان(، اأو جمّرد )اأج�شاد 
)ريت�شارد  يقول  كما  اأخرى(  )قرود  فقط  نحن  اأو  هيت�شنز(،  )كري�شتوفر  يقول  كما  بيولوجّية( 
دوكنز(! اأيُّ معنًى للخري اأو لل�شر يف عامل كهذا؟! كيف ت�شعر النفايات النجمّية باحل�شن وبالقبيح؟! 
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لو كان ما يقولونه �شحيًحا، فلماذا  -وعلى عك�س ما يظنون - جند اأننا نفهم ما هو ال�شّر فعاًل؟! 
وبطريقة نتفق عليها جميًعا، حتى هم لن يخالفونا فيها!

اغت�شاب  يتم  اأن  اأخالقّيا  املقبول  من  اأنه  يقول  الذي  »الرجل  رو�س(:  )مايكل  يقول  لذلك 
الأطفال ال�شغار خمطئ متاًما كذلك الرجل الذي يقول اأن 2+2=5«!

ا! لكنه يعلم اأنه من املعاندة واجلدال الباطل اأن نّدعي اأنه  اجلميل اأن )رو�س( نف�شه ملحد اأي�شً
ل يوجد ما يتفق عليه الب�شر ب�شاأن الأخالق والقيم. 

هذا على عك�س )دوكنز( مثاًل الذي قال: »ل يوجد خري ول �شّر، ل يوجد �شوى عدم املبالة 
القا�شية«! ثم بعد ذلك ملا �ُشِئل اإن كان يتربع باأمواله ل�شالح اأعمال خريّية، قال: »نعم، واإن �شاألتني 

عن ال�شبب الذي يدفعني لذلك فاإين �شاأقول لك: ل اأعلم«! 
ولكننا نحن نعلم!



بع�س  اأن  اأ�شعر  »اأنا  را�شل:  قال  كوبيل�شتون(  )فريدريك  مع  را�شل(  )برتراند  مناظرة  يف 
الأ�شياء جيدة والأخرى قبيحة. اأنا اأحب الأ�شياء اجليدة التي اأعتقد اأنها جيدة، واأكره الأ�شياء التي 

اأعتقد اأنها قبيحة. اأنا ل اأقول اإن هذه الأ�شياء جيدة لأنها ت�شارك يف ال�شالح الإلهي«.
را�شل:  قال  والقبح؟«.  اجلودة  بني  للتمييز  مربرك  هو  ما  ولكن  »نعم،  كوبل�شتون:  فقال 

»باإمكاين اأن اأرى اأنهما خمتلفنْي«. قال كوبل�شتون: »فباأي ملكة اإذن؟«. قال: »مب�شاعري«.
للغاية، ولو كنت مكانه  موؤدبًا  »لقد كان كوبل�شتون  املناظرة:  الفال�شفة على هذه  اأحد  علق 
لأجبت: »تدعو بع�س احل�شارات اإىل اأن نحب جرياننا، وتدعو اأخرى اإىل اأن ناأكلهم، والختيار 

قائم يف كل منهما على امل�شاعر. فهل عندك تف�شيل لأي منهما؟!«.


ميكنك مثاًل اأن تّدعي اأن خ�شران فريقك املف�شل لكرة القدم، هو �شّر، ولكن �شيخالفك الراأي 
حتًما الذي ي�شّجع الفريق املقابل! ميكنك اأن تظن اأن نزولك يف ترتيب درا�شتك من املركز الأول 

للمركز الثاين هو �شّر، ولكن �شاحب املركز الأول �شرياه اأكرب خري حدث له هو! 
على  نعتمد  اأن  ميكننا  ل  اإذن  الروؤية،  وزاوية  النظر  وجهات  فيه  تختلف  مما  هذا  احلقيقة  يف 

)املفهوم ال�شخ�شي( لل�شّر.

ب للنشر والتوزيع
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ولكن ميكننا اأن نتاأكد اأن هناك )مفهوًما مو�شوعيًّا( له! �شيكون ثابًتا بني النا�س على اختالفهم، 
فالقتل والغت�شاب وال�شرقة والغ�س واخليانة، كل هذه �شرور �شيتفق عليها )ووجن( من كوريا، و 
)زوربا( من الكونغو، و)ليلى( من الإمارات. كل الب�شر على اختالف هيئاتهم وثقافاتهم �شيتفقون 

على معنى ال�شّر يف جوهره! 
اإح�شا�شك بوجود اآلم من حولك، هو يف حد ذاته دليل على وجود اإله خلق يف نف�شك جهاز 
اأن  للجميع  بحتة ميكن  معاٍن )مو�شوعية(  عندنا  لديها  ال�شرور  اإن  الآلم! حيث  لهذه  ا�شت�شعار 

يتفقوا عليها!
هذا هو املعنى الذي اأ�شار له القراآن حني قال اهلل تعاىل عن النف�س الب�شرية: ﴿ َوَنْفٍس َوَما 

ُجوَرَها َوَتْقَواَها﴾ )الشمس 8-7(.
ُ
َهَمَها ف

ْ
ل
َ
أ
َ
َسوَّاَها ۞ ف
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14
                   عن ثنائية الوجود األزلّية

 “لو.مل.يوجد.الليل.حُلِرمنا.من.منظر.النجوم.الرائع،.وهكذا
يجردنا.الليل.من.الروؤية.وي�ساعدنا.الظالم.على.اأن.نرى” 
علي.عزت.بيجوفيت�س

فّكر يف راكب طائرة من )لو�س اأجنلو�س( اإىل )الرباط( حني يق�شي عدة �شاعات نائًما على 
كر�شيه املريح، ثم ما اإن ي�شل اإىل حمطته حتي يبداأ يف التذمر. تخيل اأين ثنيُت ركبتي خم�س ع�شرة 
�شاعة يف هذه الرحلة، ثم ا�شطررت اإىل الوقوف �شاعة اأخرى يف املطار حني و�شلت. فنبداأ نحن 
يف الرثاء حلاله بحق، لقد حتمل الكثري بالفعل! هذا قبل حتى اأن نعلم اأن الوجبة التي كان ياأكلها 
كانت باردة والقهوة كانت رديئة ومل يكن الف�شتق طازًجا. لقد كانت هذه الرحلة اأ�شواأ رحلة قام 

بها على الإطالق.
برغم اأن الرحلة التي قطعها يف �شطر اليوم اعتاد اإن�شان ما قبل القرن الع�شرين على اأن يقطعها 
يف �شتة اأ�شهر على منت قطعة خ�شب بلهاء تّدعي اأنها �شفينة مع عوا�شف ليلية دائمة ودوار بحر ل 
ميزح، ففقرات عظامه تئّن من الربد لياًل ومعدته تلعب الأكروبات �شباًحا لتغرق مالب�شه بالقيء، 
النهاية  ويف  ل،  ورمبا  اإنقاذه  يف  بعدها  ينجح  ورمبا  املاء،  اإىل  اأولده  اأحد  ينزلق  لآخر  اآن  ومن 
وباحتمالية ل تتجاوز اخلم�شني باملئة ت�شل �شفينته اآمنة اإىل وجهتها. ل بد اأنه �شيكون وقتها قد ن�شي ما 
ا اأ�شواأ رحلة قام هو بها على الإطالق!  دفعه اإىل القدوم اإىل هنا اأ�شاًل! لقد كانت هذه الرحلة اأي�شً
الع�شبي  جهازها  حاد،  نف�شي  بهبوط  اجلامعي  امل�شت�شفى  ا�شتقبال  اإىل  فتيات  تاأتينا  اأحيانًا 
التدريجي  التكا�شل  يبداأ يف  اأن  قلبها  اإىل  اإ�شارة  فاأعطى  العاطفي  اأملها  يتحمل  البارا�شمبثاوي مل 
املتعمد عن اأداء وظيفته وينهي حياة هذه البائ�شة، هي ل تّدعي، هي بالفعل �شغطها قد و�شل اإىل 
»اأحمد  بـ )�شعبانّية( وتقول:  تنظر لك  ال�شبب  ب�شوؤالها عن  بالفعل.  اأمر خطري  ال�شتني وهو  حافة 

�شامي تركني«! 
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كت

عصري ال



382

ولكن ماذا لو مل يكن اأحمد �شامي تركها؟ ماذا لو كان تزوجها وق�شت معه اأحلى ق�شة حب 
ملدة �شنتني ثم اأخذها يف رحلة، وتوقف ب�شيارته على جانب الطريق حتى ي�شرتي لها بع�س الفول 
ال�شوداين الذي حتبه ف�شدمته �شيارة وهو يقطع الطريق فتلقفته �شيارة نقل كبرية يف اجتاه الطريق 
العك�شي لت�شتقر راأ�شه املقطوعة يف النهاية على حجرها وهي يف ال�شيارة؟! ماذا �شتفعل حينها؟ 
ا�شتنفذت كل طاقتها ومقدرتها على  الآن! هي  بها  يفعله  مما  اأكرث  �شيًئا  يفعل  لن  الع�شبي  جهازها 

احلزن يف اأمر اأتفه بكثري من كل امل�شائب اللذيذة التي قد ت�شاب بها بعد ذلك.
الفكرة اأن الإن�شان لديه مقدرة معينة على احلزن ل تتعلق فقط باحلجم احلقيقي مل�شائبه ولكن 
بالطريقة التي ينظر بها اإليها! الطفل ال�شغري الذي يبكي بحرقة لأنه مل يخرج مع زمالئه اإىل رحلة 
مدينة املالهي يعي�س نف�س مقدار احلزن الذي تعي�شه اأنت حني تف�شل يف زواجك اأو عملك. هو 
فقط ل يعلم اأنه يبالغ الآن! مل يتعلم بعد كيف ي�شّنف اأحزانه اإىل درجات واألوان معينة ح�شب 
يك�شر  اأن  التعلم، وبعد  يبداأ يف  الوقت  الأحزان! مع  �شدتها لأنه مل يذق مقداًرا كافًيا من هذه 
يبداأ يف فهم متى  اإىل )ليبيا(،  �شاقه، ويفقد جدته، وير�شب يف الختبار، ويهاجر �شديق عمره 

يحزن ومتى يبكي ومتى يت�شايق قلياًل ثم ين�شى كل �شيء!
احلزن اإذن هو ما يعلم الإن�شان األ يحزن! تاأتيه امل�شيبة فترتبع على عر�س اآلمه النف�شية فعندما 
ي�شاب باأعلى منها تنزل الأوىل عن عر�شها منهزمة وت�شبح �شيًئا عاديًا يتعاي�س معه ب�شهولة! هذه 
هي الطريقة التي نعتاد بها على الإ�شهال والزحام والأرق واحلذاء ال�شّيق ورياح اخلما�شني ومتزق 

الرباط ال�شليبي وكر�شي الطائرة املوؤمل وخيانة اأحمد �شامي. اأننا جّربنا ما هو اأ�شواأ!
ا بَِغمٍّ  ابَُكْم َغمًّ

َ
ث
َ
أ
َ
اإنها رحمة اهلل ▐ القائل ل�شحابة النبي ☺ بعد غزوة اأحد: ﴿ف

اأهم مما يبدو، احلزن  اأحيانًا  َصابَُكْم﴾ )آل عمران 153(. احلزن 
َ
أ َما   

َ
اتَُكْم َول

َ
ف َما  َْزنُوا َعَ   تَ

َ
ْيل

َ
لِك

ا، احلزن اأحيانًا هو اأنفى للحزن! اأحيانًا يخّفف بع�شه بع�شً


تعال يا �شيدي اإىل حانوتي الكئيب، �شوف اأ�شرح لك ملاذا يجب عليك اأن تدلف اإليه.
هذا الذي هناك هو الت�شّكك الذاتي، �شوف يبقيك م�شتيقًظا فرتة معتربة قبل كل نْومة تت�شاءل 
تعد  اأنك مل  اإىل  تفطن  النهاية حني  �شتنام يف  ثم  تريده،  ما  اإىل  الو�شول  عن مدى قدرتك على 
متاأكًدا من �شالحية مقايي�شك بحد ذاتها، لكن ميزة هذه الب�شاعة يا �شيدي اأنك �شت�شبح اأكرث تقباًل 
للم�شارات التي �شبق واأن رف�شتها، الرتدد يجعلك تنظر هنا وهناك، رمبا حينها تعرث على الأ�شياء 

اجلميلة املتخفية.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



383

املُعّلق هناك هو القهر، هل يقهرك احلب اأو الظلم؟ تقهرك الرغبة اأو احلاجة للمال؟ هذه هي 
الب�شاعة املنا�شبة لك اإذن. القهر �شوف يوؤملك حًقا، ل، ل، لي�س لديك فكرة، اإنه �شافل عليم يدرك 
كيف ينال منك، كل مل�شة منه �شوف تذيقك اآلم نزغتها ل�شهور طويلة، لكن يا �شيدي برغم هذا 
فاإين اأدعوك اأن تاأخذ مني هذه الب�شاعة، اأنت ل تعلم كم اأفادت زبائني، ل تعلم كم الناجحني من 

حولك الذين يقتاتون على مرارة الغ�شب!
اأما هذا، فهو الياأ�س، اأقدم ب�شائعي واأكرثها رواًجا، الياأ�س هو العدم، بب�شاطة هو ال�شر كله، 
علقم يف فمك، وهن يف ج�شدك، �شم لروحك، اأق�شم لك اأنه غري مفيد باأي حال. فقط هو �شيء 
اإىل  بالت�شرب  له  ت�شمح  األ  تق�شم  اأنك  لدرجة  �شيء  األ جتربه جمدًدا، هو  تقرر  باأن  تكفي  لدرجة 

روحك يف املرة القادمة.
هذا ال�شيء الأ�شود هناك هو الندم، اإنه قبيح املنظر واللون واملذاق، الندم �شوف يجعلك يف 
حالة جنون مطبق، �شوف يدفعك للت�شاوؤل عن كل الأ�شياء التي مل تكن، �شوف ي�شيبك بالرعب 
من كل الأ�شياء التي لن تكون. الندم جيد من اأحد الوجوه، فهو يجعلك تتيقن بنف�شك من احلقيقة 
التي يراها الآخرون ول تراها اأنت، الندم يذكرك باأنك تخطئ، واأن اأخطاءك اأحيانًا ل متر، اأحيانًا 

ت�شبح داكنة، مرعبة، غري قابلة لالإ�شالح. اإنه واحد من اأذكى ب�شائعنا يا �شيدي.
اأما هذا هناك فهو النق�س، مينحك �شعوًرا باجلوع الدائم، �شوف ت�شعر اأنك حتتاج دائًما اإىل 
�شيء ما، �شوف ت�شري يف الأ�شواق حمملًقا يف وجوه النا�س كاملجذوب مت�شائاًل: اإىل ما ت�شعون 
اأيها احلمقى؟ واإىل ما اأ�شعى اأنا؟ �شوف ت�شعر دائًما بحكة يف روحك، ولن ي�شتطيع ظفرك اأن ي�شل 
اإن�شان، �شوف يذكرك نق�شك دوًما بطبيعتك  اأنك  اإنه يعني  اأبًدا. لكن النق�س ب�شاعة طيبة،  اإليها 
الب�شرية، �شوف يربطك اإىل واقعك بخيط طويل غري مرئي، ي�شمح لك باحلركة اإىل مدى، ي�شمح 

لك بالغفلة اإىل حد.
يتهام�شون عني،  النا�س  الطيبة.  الب�شائع  بكل هذه  الأرفف مكد�شة  حانوتي مليء، كل هذه 
يقولون اأين عجوز خمّرف، اأبيع الطاقة ال�شوداء، اأبيع الدموع والأ�شى، اأبيع الأحزان للنا�س يف 

اأكيا�س.
دعك منهم يا �شيدي. هم فقط ل يعرفون كيف تكّونهم ب�شائعي، ل يدركون كيف ي�شّكلهم 
احلزن، كنحات بارع وقع على كومة من الطني الالزب، كر�شام متحم�س ا�شرتى لتوه جمموعة من 

الألوان، كاأديب اأم�شك قلمه بعد اأن عاد لتوه من وادي عبقر.
كم ق�شيدة �شعر يا �شيدي تعرفها تتحدث عن �شاعر �شعيد لي�شت لديه هموم اأو م�شاكل؟ كم 
ما بني عنرتة  بالكتئاب والعزلة وا�شتعذاب احلزن؟  ال�شخ�شية  يتميز يف حياته  تعرفه كان  اأديب 
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واملعّري وكافكا وهيمنجواي، جتد اأن اأدب كل منهم مل يكن ليوجد لول اأنه كائن ُمعّذب مي�شي 
على قدمني. وباملنا�شبة، اأيهما تف�شل اأن تراه على ال�شا�شة، ق�شة حب ناجحة �شعيدة، اأم واحدة 
فا�شلة م�شتحيلة غري مكتملة؟ اأية رواية تظن اأنها �شتكون جيدة، رواية عن م�شاعر جمموعة جنود 

يف خندق احلرب، اأم ق�شة حياة مليونري يعي�س كل يوم حياته الرغيدة الهانئة؟
ملاذا يا �شيدي حني ي�شبح الإن�شان اأديًبا يربع يف ت�شوير احلزن اأكرث مما يربع يف ت�شوير الفرح؟ 
اأم اأن احلزن هو ما �شنع منهم اأدباء من البداية؟ ملاذا يقول الأدباء اأن ال�شعراء يقتاتون على ال�شر 

املوجود يف العامل؟
ملاذا اأغاين احلب يا �شيدي دائًما معّذبة؟ ملاذا ل يغني اأحدهم اإل عن حبيبة رحلت اأو رف�شت؟ 
كل ق�ش�س احلب التي اكتملت بالزواج ملاذا خر�س اأ�شحابها اإىل الأبد؟ اأم اأنهم فطنوا اإىل اأنهم 
لن ي�شتطيعوا كتابة اأغنية جميلة عن ذلك غالًبا؟ وهل يتخلى النا�س عن عالقات حبهم امل�شتقرة يف 

�شبيل عالقات اأخرى فو�شوية وم�شطربة لأنهم تعلموا اأن حقيقة احلب ل بد باأن ترتبط باملعاناة؟ 
هل يقت�شر الأمر على الأدب والغناء؟ اأم اأن املفكر كذلك ل بد من اأن يكون حزيًنا؟ ما بني 
�شقراط اإىل فوكو، اذكر يل يا �شيدي كم في�شلوًفا �شعيًدا تعرفه؟! وملاذا ال�شورة الكتابية اليابانية 

للفعل )يفكر( تعني: )ي�شعر باحلزن(؟
ثالًثا  بعًدا  ي�شيف  هل  احلياة؟  ظاهر  على  امللقاة  امل�شطحة  لل�شورة  عمًقا  احلزن  ي�شنع  هل 
للموجودات ثنائية الأبعاد من حولنا؟ هل احلزن يا �شيدي هو الو�شيلة التي تو�شلنا لها لرتك ب�شماتنا 
الوجدانية على هذا العامل البارد؟ هل فهمنا منذ الأزل اأنه الفر�شاة الوحيدة التي لدينا اإن اأردنا اأن 

نلّون دنيانا الرمادية باألوان �شبغاتنا اخلا�شة لرناه كما ن�شعر اأننا يجب اأن نراه؟
هل احلزن عر�س جانبي لرتياق الوجود ل بد من حتمله؟ اأم اأنه املرارة التي تعطي للنبيذ طعمه 
وترغم مدمنه على ا�شت�شاغة مذاقه؟ هل هو و�شيلة للهروب من الت�شابه، لل�شعور بالتفرد، والتحلي 

بالأناقة؟ اأم اأنه يا �شيدي �شجن من�شوب حول كل واحد منا يجعله فريًدا فقط لأنه وحيد؟!
هل احلزن ي�شكلنا حًقا؟ اأم اأن احلياة هي من تنحتنا على �شورته؟!

 
اخلري  معنى  نفهم  لكي  كليهما!  نفهم  لكي  منها  ل بد  ثنائّية  اخلري  مع  ميثل  الذي  ذلك  ال�شر! 
َغْيَث 

ْ
ُل ال ِي ُيَنِّ

َّ
ل بد من اأن يكون هناك �شر يف الوجود! لذلك يقول اهلل ▐: ﴿َوُهَو ال

َِميُد﴾ )الشورى 28(. فلن يفهم النا�س اأبًدا مدى جمال  َوِلُّ الْ
ْ
َنُطوا َويَنُْشُ رَْحََتُه َوُهَو ال

َ
ِمْن َبْعِد َما ق

وخريّية واأهمية املطر النازل من ال�شماء اإل لو جّربوا قنوط القحط واأ�شى اجلفاف!
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عملية  الع�شبّية.  اخلاليا  جدران  على  الأيونات  ل�شلوك  مراقبتهم  من  ذلك  الأطباء  يعرف 
ال�شاكن  ال�شتقطاب  حلالة  اإعادة  عملية  يتبعها  اأن  من  ل بد   )Depolarization( ال�شتثارة 
اأي  تنقل  اأن  الأع�شاب  ا�شتطاعت  ملا  بالوجود  العمليتني  اإحدى  انفردت  لو   !)Repolariztion(

اإح�شا�س اأو حركة.
ا، فهم يعرفون اأن اأي موجة يف الوجود من اأول اأمواج املاء  يعرف علماء الفيزياء ذلك اأي�شً
 )Crests( فاإنها ل بد تتكون من قمم )وحتى اأمواج ال�شوء مروًرا باأمواج الراديو و)امليكروويف
تلك  يف  لها  نقطة  اأخف�س  متثل   )Troughs( وقيعان  اللحظة،  هذه  يف  للموجة  نقطة  اأعلى  متّثل 

اللحظة. لول وجود القمم والقيعان ما ا�شتمّرت هذه املوجة يف احلركة اأبًدا.
الغنى والفقر  التفا�شل يف  اأن  ا، فهم يعلمون  اأي�شً علماء الجتماع والقت�شاد يعرفون ذلك 
بني طبقات املجتمع، والتنّوع يف مكاناتهم الجتماعّية الذي يجعل منهم عامل النظافة واملهند�س 
املجتمع  لهذا  يحفظ  الذي  الوحيد  ال�شبيل  هو  والتنّوع  التفاوت  هذا  ال�شعر.  وم�شفف  والبائع 
▐ قد اأخربنا  توازنه، وتُق�شى فيه حاجات الب�شر، ويرزق النا�س بع�شهم البع�س. واهلل 
ْوَق َبْعٍض 

َ
ْنَيا َوَرَفْعَنا َبْعَضُهْم ف ََياةِ الُّ َسْمَنا بَيَْنُهْم َمِعيَشَتُهْم ِف الْ

َ
ُْن ق بذلك حني قال هلالج لج: ﴿نَ

ْرِض َوَرَفَع 
َ ْ
ئَِف ال

َ
ُكْم َخل

َ
ِي َجَعل

َّ
َدرََجاٍت ِلَتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِريًّا﴾ )الزخرف 32(. ﴿َوُهَو ال

ْم ِف َما آتَاُكْم﴾ )األنعام 165(.
ُ
َوك

ُ
ْوَق َبْعٍض َدرََجاٍت ِلَْبل

َ
َبْعَضُكْم ف

 Ups & الـ  هما  احلياة  ركنا  اأن  يدركون  فهم  اأحد،  اأي  من  اأكرث  ا  اأي�شً ذلك  يعرفون  الأدباء 
Downs . يعرفون اأهمية اأن يتذكروا وجود )العقدة( يف رواياتهم حتى حُتّل يف النهاية فيكون 

للق�شة معنى!
هذه الثنائّية ل بد منها كي يوجد للوجود وجود! ل ميكن اأن نحيا يف نظام حّدي لأنه �شيكون 
اأ�شبه بعامل اأحادي الأبعاد، غري مفهوم، غري ُمتخّيل، غري موؤّهل لحتواء الب�شر ومعي�شتهم. ل بد 
يكون هناك )حتت( حتى  اأن  نفهم وجود )الأمام(، ل بد من  يكون هناك )خلف( حتى  اأن  من 
ن�شدق اأن هناك )فوق(. فال ميكن ال�شتغناء عن اأحد ركني هذه احلياة يف ابتالء الدنيا! كما يقول 

َْنا تُرَْجُعوَن﴾ )األنبياء 35(. رْيِ فِْتَنًة َوإِلَ
َ ِّ َوالْ ْم بِالشَّ

ُ
وك

ُ
اهلل هلالج لج: ﴿َوَنْبل



ال�شّر قد يكون دلياًل على وجود خري من ورائه! عالمة على فرج قريب واأمل اآٍت! 
كما كانت تقول )�شارلوت برونتي(: »اأحلك اللحظات كثرًيا ما ت�شبق انبالج الفجر«! ويقول 
ويل(: »اأبى يل اإغفاَء اجلفون على القذى، يقيني اأن ل �شيَق اإل �شيُفَرُج«! )اإبراهيم بن العبا�س ال�شُّ
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مثل بكاء الطفل الر�شيع الذي يبعث على القلق ويثري العاطفة ب�شدة، اأنت ل حتب لهذا الكائن 
اللطيف اأن يتاأمل. وبرغم ذلك فاإن بكاءه من األذ ما قد ت�شمعه يف حلظة الولدة، حني ي�شافح بوجهه 
ال�شغري دنيانا الأ�شغر منه، وحني يبداأ باأنفا�س متالحقة و�شرخات مرتابة رحلة حياته الأ�شد تالحًقا 

وارتيابًا. بكاوؤه يف تلك اللحظات هو الطبيعة التي ل طبيعة غريها.
يف �شنن احلياة القدرية نتفهم وندرك اأن اأذى الأمل قد يعني اأحيانا �شذى الأمل، واأنه بالعناء قد 
يقوى الرجاء، واأننا قد ن�شتدل على قدوم الي�شر مبا نالقيه من الع�شر، واأننا قد نح�شب ال�شر يف 
ِن 

ْ
 بِإِذ

َّ
َصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة إِل

َ
حادثة قدرها اهلل للخري، واأننا ل نعلم �شيًئا اإل ما يرينا اهلل اإياه، واأنه ﴿َما أ

ٍء َعلِيٌم﴾ )التغابن 11(. َبُه َواهلل بُِكلِّ َشْ
ْ
ل
َ
اهلل َوَمْن يُْؤِمْن بِاهلل َيْهِد ق

�شنن احلياة القدرية تخربنا اأن علينا األ نتوقف مع �شورة الأمل الظاهرية ونن�شى الرحمة املختبئة 
بداخله، تخربنا اأن علينا اأن نن�شت جيًدا ل�شوت الِعربة امل�شاحب لأ�شوات َعرَباتنا، تخربنا اأن علينا 

األ نن�شى اأن كل هذا قد اأُنِزل بعلم اهلل. فعدين األ تن�شى هذا.
هل تذكر يا �شاحبي يوم كذا وكذا حني ا�شتياأ�شت؟ حني ظننت اأن هذا على الأرجح اآخر يوم 
تريده من احلياة؟ حني كنت تت�شاءل يف تعجب: وهل �شياأتي علي يوم اأبت�شم فيه من جديد؟ حني 
اأتذكر هذه  الكراهية والتكذيب؟  بنظرات  تنك�شف  الغمة �شوف  باأن  يطمئنك  ترمق كل من  كنت 

الأيام؟ لقد انتهت يا �شاحبي، عدين األ تن�شى هذا.
عدين باهلل عليك! عدين اأن تكون عادًل ُمن�شًفا �شاكًرا حافًظا جلميل �شنع اهلل فيك، عدين اأنك 
لن تكون �شاحب ذاكرة متحيزة ناقمة ل يعلق بها اإل موا�شع الأمل واحلزن وتطرد منها عامًدا كل 
�شيء لطيف. عدين األ تتذكر املرات التي دعوت اهلل فيها فلم جتد الإجابة العاجلة وتن�شى كل تلك 
املرات التي وجدت اإجابة دعائك اأ�شرع مما ظننت.. عدين األ تنظر اإىل من حولك نظرة من يقول: 
يا ليتني كنت مثلهم، ثم ل تن�شت ال�شمع لأ�شوات نظراتهم امل�شوبة اإىل بع�س نعمك اخلفية وهم 

يقولون: ويا ليتنا كنا مثله.
وَن * َوإِن َكنُوا ِمن  َصاَب بِِه َمن يََشاء ِمْن ِعَباِدهِ إَِذا ُهْم يَْسَتبِْشُ

َ
إَِذا أ

َ
مثلما قال اهلل عز وجل: ﴿ف

ارِ رَْحَِت اهلل﴾ )الروم 50-48(.
َ
 آث

َ
انُظْر إِل

َ
ُمْبلِِسَي * ف

َ
ْبلِِه ل

َ
ن ق ْيِهم مِّ

َ
َل َعل ن ُيَنَّ

َ
ْبِل أ

َ
ق

فحني تاأتيك الب�شرى بعد الإيا�س، فعليك اأن تنظر حينها اإىل اآثار رحمة اهلل.

عدين يا �شاحبي األ تن�شى اأنك راأيت يوًما اآثار رحمة اهلل!
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الطريقة!
)عن النبوات والوحي والر�شالة(

وهل  ن�صاأله:  اأن  علينا  يكون  بهم  يكفر  من  “فاإن   
اأنت  يعني  مثاًل؟!  اآخر  طريق  من  به  جاءوا  مبا  اآمنت 
اأو  بهيئاتهم،  اأو  بهم،  تقنع  مل  لأنك  ر�صالتهم  رف�صت 
باإله  ذلك  بعد  اآمنت  ثم  مبعجزاتهم.  اأو  بفل�صفتهم، 
ل،  والبعث؟؟  املعاد  وبيوم  العبادة،  ي�صتحق  واحد  خالق 
اأن  قبل  )الق�صية(  رف�صت  اأنت  احلقيقة  مل يحدث. يف 
اأن تكفر بـ  بـ )الإله( قبل  اأنت كفرت  ترف�س )حاملها(، 
لأنك  الوجود  هذا  يف  حقيقة  اأهم  عاندت  اأنت  )ر�صله(، 
من  اإ�صبع  يف  حتّدق  جتعلك  مبكان  احلماقة  من  كنت 
اأن هذا ل  اإىل  اأن تفطن  اإىل القمر، من دون  ي�صري لك 

يغرّي من حقيقة وجود القمر يف �صيء!” 
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ورد يف جمموعة اأمثال )راي( املكتوبة عام 1670 املثل الإجنليزي القائل:
.»A bad workman quarrels with his tools«

اأي اأن ال�شانع ال�شيء �شوف يت�شاجر دوًما مع اأدواته وو�شائله ويلقي باللوم عليها، اإذ اإنها يف 
نظره �شتكون ال�شبب يف ف�شله، ولي�شت مهاراته الناق�شة.

وهناك مثل ياباين يقول: »ت�شري اإىل القمر، فيحملق الأحمق يف اإ�شبعك«! وهذا لأن الأحمق 
يف  ويحملق  اإليه،  ت�شري  الذي  القمر  ين�شى  و�شوف  اأنت!  اأدواتك  مع  املرة  هذه  يت�شاجر  �شوف 

اإ�شبعك الذي ت�شري به.
مل يرتكنا العرب من غري اأن يُدلوا بدلْو اأمثالهم يف هذه امل�شاألة، فنقلوا لنا القول اخلالد: »كل 

لبيب بالإ�شارة يفهم«. وقال )الفلتان الفهمّي(: »العبد يُقرُع بالع�شا، واحلّر تكفيه الإ�شارة«!


يف  يلمع  احلقيقة  يف  هو  اإمنا  وبوحدانّيته   ▐ باهلل  الإميان  اأمر  اأن  القراآن  لنا  ح  و�شّ
الوجدان الب�شري الطبيعي الذي مل يظلم نف�شه بتعّمد اإخفاء حقائق الوجود عنها! هذا اللمعان قد 

ل يحتاج يف الواقع اإل جمّرد )تذكري( منه �شبحانه باإر�شاله للر�شل.
ِيَن 

َّ
ال هلالج لج: ﴿َوَذرِ  اهلل  فيقول  )التذكري(،  بـ  الأنبياء  مهمة  عرّب عن  قد  القراآن  لذلك جند 

﴿َوَمْن  هلالج لج:  ويقول   .)70 )األنعام  بِِه﴾  ْر 
ِّ
َوَذك ْنَيا  الُّ ََياةُ  الْ ْتُهُم  َوَغرَّ ْهًوا 

َ
َول ِعًبا 

َ
ل ِديَنُهْم  َُذوا  اتَّ

 
َ

ُروا ل
ِّ
ْعَرَض َعْنَها﴾ )الكهف 57(. ﴿بَْل َعِجْبَت َويَْسَخُروَن ۞ َوإَِذا ُذك

َ
أ
َ
َر بِآيَاِت َربِِّه ف

ِّ
ْن ُذك ُم ِممَّ

َ
ْظل

َ
أ

ُروَن﴾ )الصافات 12 -13(!
ُ
يَْذك

لذلك فالباحث -بحق- عن احلقيقة لن يهتم كثرًيا ب�شخ�س من ي�شري له اإليها، بقدر اهتمامه 
باحلقيقة نف�شها. لن يقف كثرًيا عند �شخ�س النبي اأو الر�شول الذي اأر�شله اهلل اإليه بقدر وقوفه على 
الق�شّية ذاتها التي اأُر�ِشَل بها هذا الر�شول! لذلك يحكي لنا القراآن هذه املفارقة واملقارنة بني حال 
ِيَن 

َّ
ِ ال

نِْذرِ الَّاَس َوبَشِّ
َ
ْن أ

َ
 رَُجٍل ِمْنُهْم أ

َ
وَْحْيَنا إِل

َ
ْن أ

َ
اَن لِلنَّاِس َعَجًبا أ

َ
ك

َ
هذا وحال ذاك، فيقول: ﴿أ

َساِحٌر ُمبٌِي﴾ )يونس 2(. 
َ
َكفُِروَن إِنَّ َهَذا ل

ْ
اَل ال

َ
َدَم ِصْدٍق ِعْنَد َربِِّهْم ق

َ
ُهْم ق

َ
نَّ ل

َ
آَمُنوا أ

فاملوؤمن قد اآمن مبا جاء به )الرجل( لأن ق�شيته ت�شرح نف�شها من و�شوحها وقوتها وجالئها، 
واأما الكافر فنظر اإىل الرجل لي�شيح بذكاء: هذا �شاحر مبني! فماذا عن الر�شالة التي جاء بها اإذن 

اأيها الذكّي؟!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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فنجد ابن القيم يقول عن نبوة النبي حممد ☺: »ومعلوم اأن نف�س الدين الذي جاء به وامللة 
التي دعا اإليها من اأعظم براهني �شدقه و�شواهد نبوته«.

َنا َسِمْعَنا ُمَناِديًا ُيَناِدي  ولذلك جند الآية ت�شف حال املوؤمن الذي يدعو ربه ويقول: ﴿َربََّنا إِنَّ
فتقول  القيامة  الكافرين يوم  توبّخ  املالئكة  وجتد  )آل عمران 193(.  آَمنَّا﴾ 

َ
ف بَِربُِّكْم  آِمُنوا  ْن 

َ
أ يَماِن  ِ

ْ
لِل

ْيُكْم آيَاِت َربُِّكْم َويُْنِذُرونَُكْم لَِقاَء يَْوِمُكْم َهَذا﴾ 
َ
وَن َعل

ُ
تُِكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم َيْتل

ْ
ْم يَأ

َ
ل
َ
لهم: ﴿أ

ٌر ِمْن َربُِّكْم َعَ 
ْ
ْن َجاَءُكْم ِذك

َ
َوَعِجْبُتْم أ

َ
)الزمر 71(. وت�شمع قول اهلل ▐ حني يقول: ﴿أ

ُكْم تُرَْحُوَن﴾ )األعراف 63(. 
َّ
َعل

َ
ْم َوِلَتَُّقوا َول

ُ
رَُجٍل ِمْنُكْم ِلُْنِذَرك

)مناديًا - ر�شل - رجل( هكذا يف هذه الآيات ُذِكَرت بدون اأو�شاف اأو تقييدات اأو ا�شتطراد 
التي يدعون  الق�شية  نبّوتهم! دائًما فالهتمام من�شّب على و�شوح وقوة و�شالحية  لذكر دلئل 
َْدُعوُهْم 

َ
اإليها، اأكرث بكثري من الذي يدعوهم اإليها! كما يقول هلالج لج لنبيه حممد ☺: ﴿َوإِنََّك ل

 ِصَاٍط ُمْسَتِقيٍم﴾ )املؤمنون 73(. 
َ

إِل

هذه الق�شّية التي مل يدخر هوؤلء الر�شل جهًدا يف تو�شيح �شالحها وهدايتها. هم مل يدعوا 
اإىل اأنف�شهم، ومل يدعوا اإىل ق�شّية غريبة اأو م�شتهجنة اأو خالية من الدللت العقلّية اخلا�شة عليها.

 
َّ

إِل رِيُد 
ُ
أ ﴿إِْن  فيقول:  الر�شول وهو ي�شف )نُبل( ق�شّيته  اإىل هذا  القراآن  ت�شتمع يف  لذلك 

اأو ت�شتمع اإىل ذاك الر�شول وهو ي�شف )قوة( ق�شيته فيقول:  اْسَتَطْعُت﴾ )هود 88(.  َما  َح 
َ

ْصل ِ
ْ

 ال

ْيِه آبَاَءُكْم﴾ )الزخرف 24(. 
َ
ا وََجْدُتْم َعل ْهَدى ِممَّ

َ
ْو ِجْئُتُكْم بِأ

َ
َول

َ
﴿أ

ُْكْم َجِيًعا   َرُسوُل اهلل إِلَ
ِّ

اأو ت�شتمع اإىل القول الذي اأمر اهلل نبيه حممد ☺ اأن يقوله: ﴿إِن
لي�س  اأنه  يوؤكد  وهو  )األعراف 158(.  َويُِميُت﴾  ُيِْي  ُهَو   

َّ
إِل  َ

َ
إِل  

َ
ْرِض ل

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ ُك 

ْ
ُمل  ُ

َ
ل ِي 

َّ
ال

طرًفا يف املعادلة، ولي�س غاية مق�شودة لذاتها، واإمنا هناك ما هو اأهم منه بكثري! مثلما قال عي�شى 
اْعُبُدوهُ َهَذا ِصَاٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ )آل عمران 51(. 

َ
♠ من قبل: ﴿إِنَّ اهلل َربِّ َوَربُُّكْم ف



فاإن من يكفر بهم يكون علينا اأن ن�شاأله: وهل اآمنت مبا جاءوا به من طريق اآخر مثاًل؟! يعني اأنت 
رف�شت ر�شالتهم لأنك مل تقنع بهم، اأو بهيئاتهم، اأو بفل�شفتهم، اأو مبعجزاتهم. ثم اآمنت بعد ذلك 

باإله خالق واحد ي�شتحق العبادة، وبيوم املعاد والبعث؟؟ 
بـ  اأنت كفرت  ترف�س )حاملها(،  اأن  اأنت رف�شت )الق�شية( قبل  ل، مل يحدث. يف احلقيقة 
)الإله( قبل اأن تكفر بـ )ر�شله(، اأنت عاندت اأهم حقيقة يف هذا الوجود لأنك كنت من احلماقة 
مبكان جتعلك حتّدق يف اإ�شبع من ي�شري لك اإىل القمر، من دون اأن تفطن اإىل اأن هذا ل يغرّي من 

حقيقة وجود القمر يف �شيء!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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ْن 
َ
أ َويُِريُدوَن  َوُرُسلِِه  يَْكُفُروَن بِاهلل  ِيَن 

َّ
﴿ال قد حكم على هوؤلء   ▐ لذلك فاهلل 

من  ا  انتقا�شً كان  �شنيعهم  لأن  ل  حًقا.  الكافرون  هم  باأنهم   )150 )النساء  َوُرُسلِِه﴾  اهلل  َبْيَ  وا 
ُ
ق ُيَفرِّ

ا من قدره هو ذاته  قدر هذا الب�شري الذي اأر�شله اهلل ر�شوًل لهم، ولكن لأن �شنيعهم كان انتقا�شً
ٍء﴾  نَْزَل اهلل َعَ بََشٍ ِمْن َشْ

َ
وا َما أ

ُ
ال

َ
 ق

ْ
ْدرِهِ إِذ

َ
َدُروا اهلل َحقَّ ق

َ
�شبحانه! كما يقول هلالج لج: ﴿َوَما ق

)األنعام 91(.

والر�شل.  الأنبياء  هوؤلء  باأ�شخا�س  اخلا�شة  اأ�شئلتنا  عن  �شيجيبنا  القراآن  فاإن  ذلك،  وبرغم 
�شلوات ربي و�شالمه عليهم اأجمعني.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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1
                  الوحي

ُقُه.مِبَا.ُهَو.اأَْبَعُد.ِمْن.َذِلَك! .لأُ�َسِدّ  “اإيِِنّ
َماِء.يِف.ُغْدَوٍة.اأَْو.َرْوَحٍة”  .ال�َسّ ُقُه.ِبَخَبِ .اأُ�َسِدّ
أبو بكر الصديق ◙

ما  يعني  التنبوؤي،  اأو  التب�شريي  الطابع  ذات  بالأحالم  يتعلق  البارا�شيكولوجي  فروع  اأحد 
ظواهر  )حول  بعنوان  بوزانو(  )اإرن�شت  كتاب  ويف  امل�شتقبل.  يف  بالفعل  تتحقق  دللة  يحمل 
ال�شت�شفاف( ذكر اأنه قد �شجل األف حالة من حالت اأحالم الظواهر التنبوؤية. وانتقى منهم 160 
حالة ممن ل غبار عليهم من ناحية اإثبات حدوث ذلك. واأما كتاب )�شارل ري�شي( بعنوان )امل�شتقبل 

وال�شعور القبلي باحلدث( فقد اأورد 148 حالة تعر�شوا لذات الظاهرة.
ل اأملك ال�شتعداد لت�شديق هاتني الدرا�شتني بهذه ال�شهولة، فقد علمتني احلياة اأن اأحت�ش�س 
م�شد�شي يف كل مرة اأ�شمع فيها كلمة )بارا�شيكولوجي( حيث جتد خرافات العلم تت�شكع يف هذا 
الجتاه غالًبا. ولكن الفكرة اأنني اأوؤمن تبًعا لعقيدتي بوجود هذا النوع من الأحالم فعاًل، مما يجعلني 

مت�شاحًما مع )ا�شتنتاج( البحث، بغ�س النظر عن البحث نف�شه.
الروؤيا معروف وجودها بالتجربة عند عامة النا�س، لذا اعترب بع�س فال�شفة امل�شلمني كالفارابي 
اإمكان النبوة بال�شتدلل بالروؤيا. كان الفارابي واحًدا من الذي ح�شروا عقولهم يف كل ركن من 
اأركان اأ�شئلة الوجود، ومل تكن النبوة با�شتثناء بالن�شبة اإليه، اإل اأن اإمكان الروؤيا قد اأقنعه، والنبي 

☺ يخربنا اأن الروؤيا جزء من 46 جزًءا من النبوة بالفعل!
يف اأول اأ�شئلتنا حول النبوات ياأتي ال�شوؤال: ماذا عن الوحي؟ وكيف ميكن له اأن يحدث؟ 

ولأنه من املفرت�س اأن �شل�شلتنا مت�شلة من اأول الكتاب اإىل اآخره، فاإين �شاأفرت�س اأنك توؤمن 
�شلًفا بوجود اهلل، وباأنه خلقنا لغاية، واأن له اأمًرا يريد اأن يبلغنا اإياه. فها هنا �شوؤال. اأيهما اأكرب يف 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



392

اإمكان العقل عليه، وجود اهلل بكامل �شفاته املحرّية للعقل، متعالًيا على الزمان واملكان، اأزلًيا قبل 
الوجود، واآخًرا بعد النتهاء؟ اأم اإمكانية اأن يوحي اهلل اإىل من ي�شاء من عباده بطريقة ما؟

َيَْتاُر﴾ )القصص 68(.  ُق َما يََشاُء َو
ُ
ل �شك اأن الأول اأكرب، لذلك يقول اهلل عز وجل: ﴿َوَربَُّك َيْل

وهو هنا يو�شح لك الرتباط بني متام الإرادة يف اخللق، ومتام الإرادة يف اختيار ر�شله. ويقول 
ِي 

َّ
َرُم ۞ ال

ْ
ك

َ ْ
 َوَربَُّك ال

ْ
رَأ

ْ
ٍَق ۞ اق

َساَن ِمْن َعل
ْ
ن ِ

ْ
َق ال

َ
ََق ۞ َخل

ِي َخل
َّ

 بِاْسِم َربَِّك ال
ْ
رَأ

ْ
�شبحانه: ﴿اق

ْم﴾ )العلق 1-5(. وهو هنا يو�شح لك كيف اأن اهلل الذي خلق 
َ
ْم َيْعل

َ
َساَن َما ل

ْ
ن ِ

ْ
َم ال

َّ
ِم ۞ َعل

َ
َقل

ْ
َم بِال

َّ
َعل

ا بالوحي ما مل يعلم. الإن�شان من علق، قادر من باب اأوىل على اأن يعلم اأي اإن�شان تعليًما خا�شً
من الطبيعي اأن تتعجب النبوات. كيف ل تتعجب؟ هذا رجل ب�شري مثلي ومثلك ولكن ياأتيه 
اأمر  الوحي من ال�شماء من فوق كل تلك الدنيا ال�شا�شعة التي نحياها، ليخربنا مبراد اهلل منا. هذا 
عجيب ل �شك! لكنك �شرعان ما تفطن اإىل اأنك ت�شدق فيما هو اأكرب من ذلك، يف وجود ذلك 
الذي يف ال�شماء، والذي لو كان موجوًدا ملا كان كبرًيا عليه اأبًدا اأن يفعل ذلك. لذلك يجب حينها 
َوِلَتَُّقوا  ْم 

ُ
ِلُْنِذَرك ِمْنُكْم  رَُجٍل  َعَ  َربُِّكْم  ِمْن  ٌر 

ْ
ِذك َجاَءُكْم  ْن 

َ
أ َوَعِجْبُتْم 

َ
﴿أ العجب:  ينتفي  اأن 

ُكْم تُرَْحُوَن﴾ )األعراف 63(.
َّ
َعل

َ
َول

لذا ففي اأوىل الإجابات عن �شوؤال النبوة، جند اأنه يخربنا اأنها ويف اأقل اأحوالها: ممكنة!

ب للنشر والتوزيع
كت
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2
                  أمة واحدة

 “واهلل.اإن.خرج.هذا.الأمر.اإل.من

.امل�سكاة.التي.خرج.منها.اأمر.عي�سى” 

النجا�سي

كّون )لوي�س با�شتري( عامل الكيمياء الفرن�شي و)روبرت كوخ( الطبيب الأملاين ثنائًيا متكاماًل 
يف علم البكترييا وا�شتطاع الأول قهر مر�س الَكَلب، وا�شتطاع الثاين اأن يتحّدى الدرن. برغم ذلك 
كانت بينهما خالفات قوّية لدرجة تبادل التهامات والرتا�شق بالألفاظ اأحيانًا يف املوؤمترات العلمية!

اأ�شد من ذلك، ول يقت�شر ذلك على ال�شجالت الأدبية ال�شهرية  ما كان يحدث بني الأدباء 
ا اأن تفتح كتاب )املعارك الأدبية  مثل تلك التي كانت بني )جرير( و)الفرزدق(. ولكن ميكنك اأي�شً
يف م�شر( لـ )اأنور اجلندي( لتفطن اإىل مدى ال�شتنفاد الزمني الذي مّرت به ال�شجالت الأدبية 
يف الع�شر احلديث يف م�شاحة جغرافّية حمدودة كم�شر، ت�شمل معارك مّر بها اأدباء كبار مثل زكي 

مبارك واملازين والعقاد وطه ح�شني وغريهم!
كعادة العاّمة -الذين يحملون يف باطنهم الكثري من احلكمة- قد خّل�شوا لنا هذه الظاهرة يف 
قولهم: )عدّوك ابن كارك(. اأي اأن من يقوم بنف�س مهنتك �شوف يكون عدّوك ل �شعوريًّا! وهو 
اأمر ميكنك التاأكد منه حني تالحظ النظرات املتح�ّشرة وم�شم�شة ال�شفاه التي يقوم بها املحامي حني 
يقراأ عقًدا كتبه حماٍم اآخر، اأو التلميحات امل�شتمّرة من طبيبك لك باأن الطبيب ال�شابق الذي كان 
يعاجلك هو �شبب كل امل�شاكل ال�شحية التي متّر بها الآن من اأول اإ�شبعك املتوّرم وحتى م�شاكلك 

العاطفّية اخلا�شة!
وكلما كانت الوظيفة ت�شمل ا�شتقطاب النا�س وجذبهم والتفاف النا�س حول �شاحبها، كانت 
هذه  على  الأمثلة  من  ممكن  عدد  اأكرب  ت�شمل  �شوف  مثاًل  ال�شا�شة  فئة  فاإن  لذلك  اأ�شّد.  اخلالفات 
ال�شغائن واخلالفات، مما �شيكون من ال�شخف اأن نذكر مثاًل على ذلك اأو اثنني، لأن كاًل منا يعرف 

وحده ع�شرات الأمثلة!

ب للنشر والتوزيع
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يبقى اأ�شحاب الفئة الوظيفّية الوحيدة التي خلت من هذه الظاهرة هم الأنبياء، والذين كانوا 
اأدعى النا�س لذلك لو كانوا يدعون اإىل اأنف�شهم! هوؤلء الأنبياء الذين مل يكتفوا باأن مل يُذكر عن 
ا كانوا  اأي�شً اآخر. ولكن  لنبي  انتقا�س وّجهه  تاريخي ممكن عن  �شند  باأي  مثال واحد  اأحدهم ولو 

ي�شّدقون بع�شهم البع�س وميدحون بع�شهم البع�س ويعّظمون بع�شهم البع�س.
الذي  الكتاب  ن�شمع قول عي�شى ♠ عن  التاريخية حني  بهذه احلقيقة  القراآن  يذّكرك 
ا لَِما َبْيَ يََديَّ ِمَن الَّْوَراةِ﴾ )آل عمران 50(. اأو ت�شمع قول 

ً
ق جاء به اأخيه مو�شى ♠: ﴿َوُمَصدِّ

موؤمن اآل فرعون التابع لر�شالة مو�شى ♠ وهو يتذكر ر�شالة يو�شف ♠ ويذّكر قومه 
َيَِّناِت﴾ )غافر 34(. اأو ت�شمع قول �شعيب ♠ وهو  ْبُل بِالْ

َ
َقْد َجاَءُكْم يُوُسُف ِمْن ق

َ
بها: ﴿َول

يذّكر قومه بر�شالت اأنبياء مل يكن بينه وبينهم عالقة دم اأو ن�شب، ولكنهم كانوا اإخوانه يف الدعوة 
ْوَم َصالٍِح 

َ
ْو ق

َ
ْوَم ُهوٍد أ

َ
ْو ق

َ
ْوَم نُوٍح أ

َ
َصاَب ق

َ
ْن يُِصيَبُكْم ِمْثُل َما أ

َ
 َيِْرَمنَُّكْم ِشَقاِق أ

َ
الواحدة: ﴿ل

وٍط ِمْنُكْم بَِبِعيٍد﴾ )هود 89(.
ُ
ْوُم ل

َ
َوَما ق

ر�شالت  حاملو  جميًعا  فهم  اإليهم،  بالن�شبة  الر�شل.  هوؤلء  بني  يفّرقون  ل  فامل�شلمون  لذلك 
ال�شماء الذين ل ي�شتحقون منهم اإل الحرتام والتوقري والتعظيم. ولو كفر واحد من امل�شلمني بـ 
عي�شى ابن مرمي عليهما ال�شالم خلرج من دين الإ�شالم بنف�س ال�شرعة التي �شيخرج بها لو كان قد 

كفر مبحمد ♠!
ا على )اآلم  رمبا لهذا انده�س �شا�شة الغرب من املظاهرات التي مالأت البالد امل�شلمة اعرتا�شً
اأنتم به؟! ومل يعرفوا اأن  ♠. انده�شوا مبنطق: وما �شاأنكم  ال�شيد امل�شيح( لأنه اأهان امل�شيح 
 إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق 

َ
نِْزَل إِل

ُ
َْنا َوَما أ نِْزَل إِلَ

ُ
وا آَمنَّا بِاهلل َوَما أ

ُ
ول

ُ
امل�شلمني يوؤمنون بالآية: ﴿ق

َحٍد ِمْنُهْم﴾ 
َ
ُق َبْيَ أ  ُنَفرِّ

َ
وِتَ الَّبِيُّوَن ِمْن َربِِّهْم ل

ُ
وِتَ ُموَس َوِعيَس َوَما أ

ُ
ْسَباِط َوَما أ

َ ْ
َويَْعُقوَب َوال

اْعُبُدوِن﴾ 
َ
نَا َربُُّكْم ف

َ
ًة َواِحَدةً وَأ مَّ

ُ
ُتُكْم أ مَّ

ُ
)البقرة 136(. واأن هذا القراآن قد ربّاهم على اأن: ﴿َهِذهِ أ

)األنبياء 92(! 

مثلما فعل النبي حممد ☺ من قبل، يف الق�شة التي ذكرها البخارّي يف �شحيحه، ملا راأى 
اليهود ي�شومون يوم عا�شوراء احتفاًل بنجاة مو�شى ♠ من فرعون يف هذا اليوم، ف�شامه 

وقال: نحن اأحق مبو�شى منكم!
ولأنهم من بع�شهم البع�س، وي�شبهون بع�شهم البع�س، كانت ر�شالتهم واحدة يف جمملها، 
ْبلَِك ِمْن َرُسوٍل 

َ
َنا ِمْن ق

ْ
ْرَسل

َ
كانت تدعو اإىل �شيء موّحد بدورها! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َوَما أ

اْعُبُدوِن﴾ )األنبياء 25(. وحكى القراآن لنا كيف اأن وحدة ر�شالتهم 
َ
نَا ف

َ
 أ

َّ
َ إِل

َ
 إِل

َ
نَُّه ل

َ
ِْه أ  نُوِح إِلَ

َّ
إِل

كانت من القوة مبكان ما جعل القراآن يعرب عن هذه الر�شالت )خمتلفة اللغات والظروف( بنف�س 
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الر�شل  جميع  اأن  ال�شورة  لنا  ذكرت  حيث  ال�شعراء،  �شورة  يف  القراآين  العربي  اللغوي  التعبري 
 َتتَُّقوَن 

َ
ل

َ
املذكورين فيها تقريًبا قد قالوا نف�س الكلمات متاًما بال خالف يف حرف واحد! وهي: ﴿أ

 
َّ

إِل ْجرَِي 
َ
أ إِْن  ْجٍر 

َ
أ ِمْن  ْيِه 

َ
َعل ُكْم 

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
أ َوَما   ۞ ِطيُعوِن 

َ
وَأ اهلل  اتَُّقوا 

َ
ف  ۞ ِمٌي 

َ
أ َرُسوٌل  ُكْم 

َ
ل  

ِّ
إِن  ۞

ِمَي﴾ )الشعراء 106 -109( )الشعراء 124 -127( )الشعراء 142 -145( )الشعراء 161 -164( )الشعراء 177 
َ
َعال

ْ
َعَ َربِّ ال
!!)180-

هذه الوحدة بني الأنبياء كانت ب�شبب وحدة امل�شدر الذي اأُر�ِشَل اإليهم منه! معنى ذلك اأن 
▐  -ومنذ اأن خلق الب�شرية - قد اختار طريقة موّحدة لالت�شال الإلهي/ الب�شري!  اهلل 
ن�شمع طوال حياتنا عن طريقة  الب�شر غريها، واّطردوا عليها. ولذلك مل  يعرف  الطريقة مل  هذه 
َنا ِمْن 

ْ
ْرَسل

َ
اأخرى توا�شل بها معنا اهلل غري طريقة الأنبياء واملر�شلني! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َوَما أ

ُموَن﴾ )النحل 43(. 
َ
 َتْعل

َ
ْنُتْم ل

ُ
ِر إِْن ك

ْ
ك ْهَل الِّ

َ
وا أ

ُ
ل
َ
اْسأ

َ
ِْهْم ف  نُوِح إِلَ

ً
 رَِجال

َّ
ْبلَِك إِل

َ
ق

ونبّوة النبي حممد ☺ كانت واحدة من هذه الر�شالت التي مل يعرف الب�شر طريًقا غريها، 
)آل عمران 144(.  الرُُّسُل﴾  ْبلِِه 

َ
ق ِمْن  ْت 

َ
َخل ْد 

َ
ق َرُسوٌل   

َّ
إِل ٌد  ُمَمَّ ▐: ﴿َوَما  لذلك يقول اهلل 

بل وتعجب القراآن من هوؤلء الذين رف�شوا ر�شالة حممد ☺ وكاأنه قد اأتاهم ب�شيء جديد! اأو 
بو�شيلة غري معتادة! اأو كاأنه قد خرق ذلك الّطراد التاريخي، وهذه الطريقة املوّحدة التي كانت 
لَِي﴾  وَّ

َ ْ
ِت آبَاَءُهُم ال

ْ
ْم يَأ

َ
ْم َجاَءُهْم َما ل

َ
َقْوَل أ

ْ
بَُّروا ال ْم يَدَّ

َ
ل
َ
ف
َ
يف اآبائنا الأولني! فيقول اهلل هلالج لج: ﴿أ

التي  القراآن  اآيات  ملا �شمع  النجا�شّي ملك احلب�شة الذي كان ن�شرانيًّا،  )املؤمنون 68(. لذلك كان رد 

اأمر  ☺، اأن قال: »واهلل اإن خرج هذا الأمر اإل من امل�شكاة التي خرج منها  اأُنِزلَت على حممد 
عي�شى ♠«!

ملاذا ن�شّدق بالأنبياء والر�شل؟؟! 
لأنه لو كان ثّمة اإلٌه هناك وقد خلقنا لغاية يريد اأن يعلمنا بها فالتاريخ يخربنا باأن هذه هي طريقته 

 َوِمَن الَّاِس إِنَّ اهلل َسِميٌع بَِصرٌي﴾ )احلج 75(. 
ً

ئَِكِة ُرُسل
َ

َمل
ْ
يف ذلك! ﴿اهلل يَْصَطِف ِمَن ال

لي  لأن هوؤلء العباد امل�شطفنْي الأخيار قاموا مبا هو متوقع منهم متاًما بالن�شبة ملجموعة من )مو�شّ
الر�شائل الإلهية(، قاموا باإنكار اأنف�شهم، وكانوا اأمًة واحدًة!

ب للنشر والتوزيع
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3
                  هم

 “اإن.اهلل.نظر.يف.قلوب.العباد.فوجد.قلب.حممد.☺ 
خري.قلوب.العباد،.فا�سطفاه.لنف�سه.فبعثه.بر�سالته” 
عبد اهلل بن مسعود ◙

لو كنَت تعرف )ديل كارنيجي( فاإنك على الأرجح قد �شمعت به من خالل كتب تنمية الذات 
خا�شته، مثل كتاب )دع القلق وابداأ يف احلياة( وكتاب )كيف تك�شب الأ�شدقاء وتوؤثر يف النا�س( 
هذان كتابان اأ�شهر من نار على علم، وا�شتحوذا على معظم �شهرة كارنيجي الذي يُعّد بحق الأب 

الروحي لهذا الفرع من املعرفة. 
على اأن كارنيجي له كتاب اآخر على منوال خمتلف وا�شمه )امل�شاهري( ويهدف فيه اإىل 25 

�شخ�شية عاملية غريت التاريخ من وجهة نظره ليعر�س مقتطفات �شريعة من حياتهم. 
املالحظ يف هذا الكتاب اأنه كان يخلط )ال�شهرة والتاأثري( بـ )طيبة( هذا الإن�شان نف�شه! وطوال 
الكتاب ينتابك العجب من ذلك ال�شلوك حتى اإنه ي�شف )�شتالني( باأنه ترك الق�شر الإمرباطوري 
و�شكن يف �شقة �شغرية كان يقطنها اأحد خدم القي�شر من قبل. فتجعلك تقول: يا له من �شخ�س 

لطيف! 
�شتالني(  ابنته اخلا�شة والوحيدة: )�شفيتالنا  تقوله عنه  ما  �شتالني، هي  بينما احلقيقة فعاًل عن 
حيث تقول: »اأبي كان ب�شيًطا جًدا، وقًحا جًدا، قا�شًيا جًدا«! اإنه كان من اأكرب �شفلة املجرمني يف 
اأن  الدمويون(  بعنوان )الأربعة  الفرن�شية( يف درا�شة خا�شة  التاريخ! كما ذكرت جملة )لوبوان 
)�شتالني( هو اأكرب طاغية يف التاريخ فقد ت�شبب بوفاة اأكرث من 50 مليون اإن�شان بني عامي 1927 
اأكرث  يف  باملاليني  ح�شابه  يتم  قتاله  فعدد  بالغت،  قد  الفرن�شية  املجلة  كانت  اإن  وحتى  و1953. 

الدرا�شات تعاطًفا معه ورّقة!

ب للنشر والتوزيع
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ما فعله )كارنيجي( يفعله الكثريون من النا�س الذين ل ميّيزون بني قوة تاأثري اإن�شان ما، وبني ما 
كان عليه هذا الإن�شان يف نف�شه من القيم والأخالق ومعامل اجلودة الإن�شانّية التي فطر اهلل هلالج لج 

النا�س عليها وعلى حبها يف الب�شر! 
هذان طرفان خمتلفان متاًما يف التقييم، ولي�شا بال�شرورة يجتمعان! فـ )ديزين( �شاحب الر�شوم 
اأقرب مل�شا�س دماء،  ال�شعيدة، هو يف الواقع احلقيقي  البط  املبهجة والذي عّرفنا بعوامل مدينة 
ا�شتمّد اأمواله و�شهرته من جهد اآلف الر�شامني ال�شغار الذين مل يُن�شب لهم �شيء من اأعمالهم! 
و)اأدي�شون( الذي تعرفه الب�شرّية كلها باأنه قد غرّي تاريخنا مب�شباحه الكهربائي ومبئات الخرتاعات 
الأخرى، قد )�شرق( يف الواقع الكثري من اأعمال خمرتعني اآخرين اأقل منه يف ال�شهرة! وبينما كان 
)نيكول ت�شال( هو املخرتع احلقيقي للراديو الذي �شرق منه )ماركوين( فكرته ون�شبها اإىل نف�شه. 

ا ويظهره ك�شخ�س عبقري اأمني اآخر! ومبنا�شبة )ماركوين( فهو كان يف كتاب كارنيجي اأي�شً
واأما الأنبياء والر�شل فقد حازوا على ن�شيب الأ�شد يف كل من طريف هذا التقييم. فهم كانوا 
وال�شرية  والقيم  الأخالق  من  عظيم  قدر  على  ا  اأي�شً وكانوا  الب�شري،  التاأثري  من  هائل  قدر  على 

الذاتية العطرة والذّمة نا�شعة البيا�س!
ميكننا اأن نالحظ بب�شاطة اأن كل الرغبات الدنيوية هي رغبات وليدة وم�شكينة باملقارنة بالوح�س 
الب�شرية لالأوراق اخل�شراء والذهب الأ�شفر وكل ما يلمع وكل ما يُجمع وكل ما  الرغبة  الأكرب: 
يُكال. الرغبات الب�شرية يف كثري من الأحيان ميكن فك رموزها وتب�شيط تعقيدها اإىل رغبة ب�شيطة 

وهي البحث عن املال. فنحن كما قال اهلل عز وجل، نحب املال حًقا حًبا جًما.
الدافع يف  اأن  الدافع، وعلمتنا احلياة  اأن نبحث دائًما عن  البولي�شية  الق�ش�س  عّلمنا حمققو 
احلقيقة هو الذي يبحث عنا. لذلك كان يف نظري من اأجمل واأقوى عبارات القراآن تلك العبارة 
اتبعوا  ُمْهَتُدوَن﴾ )يس 21(.  َوُهْم  ْجرًا 

َ
أ ُكْم 

ُ
ل
َ
يَْسأ  

َ
َمْن ل اآل يا�شني لقومه: ﴿اتَّبُِعوا  التي قالها موؤمن 

اأ�شحاب الذّمة ال�شليمة والأخالق احل�شنة وال�شرية العطرة.
ا الذّمة الأخالقية، مثل  مل يقت�شر الأمر على الذّمة املالية والجتماعّية فقط، ولكن هناك اأي�شً
تلك التي ا�شتهر بها النبي حممد ☺ و�شط قومه الذين كانوا على علم باأنه مل ي�شرب اخلمر ومل 
يخن العهد ومل يكذب اأو يظلم اأو ي�شّب اأو يفح�س اأو يدخل اأحد بيوت البغاء التي كانت متالأ 

مكة! 
ٍق َعِظيٍم﴾ )ن 4(. 

ُ
َعل ُخل

َ
هذا النبي الذي كانوا يعرفون متاًما �شدق القراآن حني قال عنه: ﴿َوإِنََّك ل

بالتاريخ  لهم  ي�شهد  الذي  باإعمال عقلهم  �شديًدا عليهم حني طالبهم  القراآين  الت�شاوؤل  لذلك كان 
ُهْم 

َ
وا َرُسول

ُ
ْم َيْعرِف

َ
ْم ل

َ
احلميد لهذا الرجل مبا يتعار�س مع جرم اّدعاء النبوة، كما يقول هلالج لج: ﴿أ

ُ ُمْنِكُروَن﴾ )املؤمنون 69(؟!
َ

َفُهْم ل

ب للنشر والتوزيع
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وهناك جانب اآخر من براءة هذه الذّمة ، وهو انتفاء املكا�شب املحتملة!
فلو كان هذا النبي اأو ذاك يريد اأن يعلو على قومه ملا اختار اأن يعادي كرباء القوم كل هذا 
املطحونني يف رحى  القوم  يحبه �شعفاء  الذي  النوع  تكون دعوته من  اأن  اختار  كان  ما  العداء، 
بالفعل  اأكرث من املرتفني املدللني الذين ميلكون املال واجلاه وال�شرف! لذلك ما حدث هو  احلياة 
ْنَت فِيَنا َمرُْجوًّا 

ُ
ْد ك

َ
�شد ذلك. مل يفوزوا اإل مبعاداة قومهم لهم، كما قيل ل�شالح ♠: ﴿ق

ْن َنْفَعَل 
َ
ْو أ

َ
ْن َنْتَُك َما َيْعُبُد آَبَاُؤنَا أ

َ
ُمُرَك أ

ْ
تَُك تَأ

َ
َصل

َ
ْبَل َهَذا﴾ )هود 62(. وقيل ل�شعيب ♠: ﴿أ

َ
ق

َلِيُم الرَِّشيُد﴾ )هود 87(. ا�شتهزاًء وكاأنهم يقولون: اإنك لأنت ال�شفيه  نَْت الْ
َ َ
ْمَواِلَا َما نََشاُء إِنََّك ل

َ
ِف أ

ال�شال!
لو كان الأنبياء يريدون ذلك لوافقوا هوؤلء على حلول و�شيطة على طاولة املفاو�شات! لوافق 
النبي حممد ☺ على طلبهم بتبديل بع�س الآيات التي مل يحبها اأ�شراف القوم يف القراآن! ﴿َوإَِذا 
ْل َما يَُكوُن ِل 

ُ
ُ ق

ْ
ل ْو بَدِّ

َ
ِت بُِقْرآٍن َغرْيِ َهَذا أ

ْ
 يَرُْجوَن لَِقاَءنَا ائ

َ
ِيَن ل

َّ
اَل ال

َ
ْيِهْم آيَاُتَنا بَيَِّناٍت ق

َ
ُتْتَل َعل

 إِْن َعَصْيُت َربِّ َعَذاَب يَْوٍم َعِظيٍم﴾ 
ُ

َخاف
َ
 أ

ِّ
َّ إِن  َما يُوَح إِلَ

َّ
تَّبُِع إِل

َ
َقاءِ َنْفِس إِْن أ

ْ
ُ ِمْن تِل

َ
ل بَدِّ

ُ
ْن أ

َ
أ

)يونس 15(.

لو كان هو من األف القراآن لكان ا�شتجاب لهم بالتبديل واحلذف ملا يريدون، وحينها مل يكن 
�شيكون  بل كان  املعاداة،  ب�شبب هذه  الأر�س بني حرب وهجرة وفقر وجتريح  بقاع  �شي�شّرد يف 
ال�شديق وال�شريف واحلبيب يف قومه، وتفد اإليه كل قبائل العرب تتعلم منه وتقد�شه، وهو مرتاح 
على اأريكته ياأكل ال�شاأن والرثيد، فقط لو اأنه بّدل بع�س اأبيات �شعره باأخرى! يف املقابل يقول اهلل 
 ﴾

ً
َُذوَك َخلِيل تَّ

َ
ْيَنا َغرْيَهُ َوإًِذا ل

َ
َْك ِلَْفَتَِي َعل وَْحْيَنا إِلَ

َ
ِي أ

َّ
َْفتُِنونََك َعِن ال هلالج لج: ﴿َوإِْن َكُدوا لَ

)اإلرساء 73(. 

فماذا �شي�شتفيد؟!
ويحكي لنا القراآن ت�شّرف نوح ♠ الذي كان �شيك�شب اأعلى فئات املجتمع غنًى ومكانة 
ا، فقط لو اأنه طاوعهم وتخّل�س من الفقراء ال�شعفاء الأراذل من جمل�شه، اإنها فر�شة عظيمة  وعلوًّ
اإذن للباحث عن املال اأو القوة اأو ال�شهرة اأو القبول، ولكن مل يكن له اأن يفعل ذلك ♠ اأو 
ِيَن آَمُنوا﴾ 

َّ
نَا بَِطارِِد ال

َ
 َعَ اهلل َوَما أ

َّ
ْجرَِي إِل

َ
 إِْن أ

ً
ْيِه َمال

َ
ُكْم َعل

ُ
ل
َ
ْسأ

َ
 أ

َ
ْوِم ل

َ
اأن يقول غري: ﴿َويَا ق

)هود 29(. 

املكانة  هذه  اأ�شاًل  تكن  مل  بل  طلبه.  وعدم  العلّو  يف  الزهد  جمرد  على  الأمر  يقت�شر  مل 
 ▐ اهلل  اأمام عظمة  �شيًئا  الر�شل  اأعني هوؤلء  النا�س يف  يقد�شها  التي  الرفيعة  الجتماعية 
 الذي قّد�شوه واأّلهوه ومل يروا �شواه. كما يحكي لنا القراآن رد �شعيب ♠ ملا قال له قومه:

ب للنشر والتوزيع
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رََجَْناَك﴾ )هود 91(. اأي لول قدر ع�شريتك واأهلك، وا�شمك الذي حتمله، ومكانتك 
َ
 َرْهُطَك ل

َ
ْول

َ
 ﴿َول

ْيُكْم ِمَن اهلل﴾ )هود 92( 
َ
َعزُّ َعل

َ
َرْهِطي أ

َ
الجتماعية بيننا، لول ذلك لكّنا رجمناك! كان رده عليهم: ﴿أ

هذا رجل ل يرى -ول يريد اأن يرى- اإل اهلل!
الذي  الإميان  باأنف�شهم كل هذا  اآمنوا  اأنهم  لي�س هذا كل �شيء، ولكن مما يدل على �شدقهم 

يجعل نفو�شهم تتقّطع حزنًا على من مل يوؤمنوا بر�شالتهم! اإن كانوا مّدعني، فلم العناء اإذن؟!
هذا احلر�س يظهر من تاريخ و�شرية النبي حممد ☺، والذي حكى عنه القراآن فقال هلالج لج: 
بَاِخٌع  َك 

َّ
َعل

َ
)الكهف 6(. ﴿ل َسًفا﴾ 

َ
أ َِديِث  الْ بَِهَذا  يُْؤِمُنوا  ْم 

َ
ل إِْن  ارِِهْم 

َ
آث َعَ  َنْفَسَك  بَاِخٌع  َك 

َّ
َعل

َ
ل
َ
﴿ف

 يَُكونُوا ُمْؤِمنَِي﴾ )الشعراء 3(. وباخٌع: اأي مهلك. يذكر يف القراآن اأنه يهلك نف�شه من 
َّ

ل
َ
َنْفَسَك أ

احلزن على من ل يوؤمن بدعوته )هل هذا �شلوك رجل يّدعي؟( ول يذكر يف القراآن )لو كان األفه 
بنف�شه( اأي اإ�شارة من قريب اأو من بعيد اإىل حزنه على خديجة حبه الأول، اأو عمه اأبي طالب؟!

هذا احلر�س والأمل الداخلي كان �شمة عامة بينهم جميًعا، حتى اإن �شاحًلا ♠ وبعد اأن 
َة َربِّ 

َ
ْغُتُكْم رَِسال

َ
بْل

َ
َقْد أ

َ
ْوِم ل

َ
اأهلك اهلل قومه الذين عاندوه واآذوه، وقف على اآثارهم وقال: ﴿يَا ق

ِبُّوَن الَّاِصِحَي﴾ )األعراف 79(. وهو قريب مما قاله �شعيب ♠ يف 
ُ

 ت
َ

ِكْن ل
َ
ُكْم َول

َ
َونََصْحُت ل

ْوٍم َكفِِريَن﴾ 
َ
ْيَف آَس َعَ ق

َ
ك

َ
ُكْم ف

َ
ِت َربِّ َونََصْحُت ل

َ
ْغُتُكْم رَِسال

َ
بْل

َ
َقْد أ

َ
ْوِم ل

َ
نف�س املوقف: ﴿يَا ق

 
ً

ْل لَ ْوِم 
َ
ق َدَعْوُت   

ِّ
﴿إِن قومه:  قال عن  الذي   ♠ نوح  القراآن عن  لنا  )األعراف 93(. ويحكي 

َصابَِعُهْم ِف آَذانِِهْم﴾ 
َ
وا أ

ُ
ُهْم َجَعل

َ
َما َدَعْوُتُهْم ِلَْغِفَر ل

َّ
 ُك

ِّ
 فَِراًرا ۞ َوإِن

َّ
ْم يَزِْدُهْم ُدَعِئ إِل

َ
ل
َ
َوَنَهاًرا ۞ ف

)نوح 5 -7(. مل كان العناء؟!

اأنف�شهم، كانوا يريدون اأكرث ما يريدون يف هذه  كانوا يحر�شون عليهم كما يحر�شون على 
البادية  الراأفة  هذه  هوؤلء!  يره  ومل  به،  موقنني  كانوا  مظلم  م�شري  من  ينقذوهم  اأن  الدنيا  احلياة 
والرحمة امل�شتمرة بهم، اإمنا ت�شلح دلياًل م�شتقاًل على �شدق ما يدعونهم اإليه! كما يقول اهلل تبارك 
ُمْؤِمنَِي 

ْ
بِال ْيُكْم 

َ
َعل َحِريٌص  َعنِتُّْم  َما  ْيِه 

َ
َعل َعِزيٌز  ْنُفِسُكْم 

َ
أ ِمْن  َرُسوٌل  َجاَءُكْم  َقْد 

َ
وتعاىل: ﴿ل

 رَِحيٌم﴾ )التوبة 128(.
ٌ

َرُءوف


الأنبياء الذين تكّبدوا عناء دعوتهم مل ينالوا من اأجل ذلك ماًل اأو رفاهية، مات النبي مو�شى 
اجلوع،  من  ميوت  اأن  اأيوب  النبي  وكاد  مرهونة،  ودرعه  حممد  النبي  ومات  ال�شحراء،  تيه  يف 

عليهم جميًعا ال�شالة وال�شالم.
اأعظم عندهم من  اأجًرا ول جاًها ول منزلة. هم الذين كانت تعاليمهم  هم الذين مل يطلبوا 
اأنف�شهم، وكانت اأخالقهم اأ�شبق لدينا من �شهرتهم. هم الذين فّرطوا يف الكثري من الفر�س للفرار 
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من املعاداة، وفّرطوا يف فر�س اأكرث منها ليكونوا اأحباب ال�شعب واأبطال احل�شارة والتغيري! هم 
اأن  على  احلقيقية  ملكانتهم  الظلم  هذا  املعتادة وكل  لكرامتهم  البخ�س  هذا  كل  يدفعهم  الذين مل 

يكونوا غالظ القلوب، ق�شاة الأنف�س، م�شلوبي الراأفة! 
واأغلفة  القيم،  واأبطال  الرباءة،  وينابيع  النقاء،  واأعمدة  الأناة،  وفر�شان  الرحمة،  دعاة  هم 
اجلمال، واأنوية الأناقة. هم اختيارات اهلل الذي كان قد ك�شف م�شبًقا عن مكنونات �شدور العاملني. 

هم ر�شل ربي �شلوات اهلل و�شالمه عليهم اأجمعني.

ب للنشر والتوزيع
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4
                  بشرّيون

 “اإمنا.اأنا.عبد” 

النبي حممد ☺

يحكي )اأني�س من�شور( يف كتابه )حول العامل يف 200 يوم( عن رحلته التي قام بها للقاء 
الدلي لما الرابع ع�شر )تينزن جيا�شتو( زعيم التبت )واإلههم( والذي طردته احلكومة ال�شينية 
اإىل الهند بعد احتاللها للتبت يف اأوائل اخلم�شينات، تينزن يبلغ من العمر الثمانني عاًما الآن ولكنه 
وقت رحلة اأني�س من�شور كان �شابًا ثالثينًيا نحياًل ومع ذلك يوؤمن قومه اأنه خليفة الإله مي�شي على 

الأر�س.
كي  بال�شاعات  لما  الدلي  �شرفة  اأمام  الب�شطاء  البوذيون  الريفيون  وقف  كيف  لك  يحكي 
ل عليهم الإله  يخرج عليهم ليتمتم بكلمات غام�شة �شريعة ثم يرحل وكلهم هناء و�شرور اأن تف�شّ
باخلروج عليهم من )البلكونة( ويلقي عليهم بربكات كلماته، ثم يحكي لك الأ�شتاذ اأني�س كيف اأنه 
قد نال �شرًفا ل يتخيله اأحد هوؤلء القوم باأن و�شع الدلي لما يده على اأرنبة اأنفه يف اأول اللقاء، 
وبعد اأن جل�س لحظ الأ�شتاذ اأني�س اأن �شاق الدلي لما كانت مليئة بالدمامل وعليها اآثار احلّك، 
وهذا يعني اأن يده املباركة التي و�شعها على اأنفه نقلت له كل جراثيم الدنيا! وكانت هذه الذكرى 

املقززة من اأقوى ذكرياته يف هذا اللقاء!
اإن ما يقوم به الدلي لما ي�شبه ما يقوم به الدّجالون يف بالدنا امل�شلمة الذين يقنعون العامة اأن 
لهم ف�شاًل ما يجعلهم ي�شتطيعون اأن يرزقوك بالولد الذي حتلم به ولكن عليك اأوًل اأن تتربع بعدة 
اآلف من اجلنيهات. على ما يبدو بركات �شيدنا ال�شيخ ل تعمل اإل بو�شع العملة، مثل كبائن هاتف 

ال�شوارع!
على اأن كل هذا لي�س ب�شيء اأمام ما كانت تقوم به الكني�شة الكاثوليكية يف الن�شف الأول من 
الألفية ال�شابقة، حيث يحكي )اآرون جوريفيت�س(: »تطورت عبادة القدي�شني يف الع�شور الو�شطى 
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العالقة بني  الأمر، كانت  الكني�شة هذا  الوثنية، وتقبلت  العبادة  اأخذت خ�شائ�س  اأنها  اإىل درجة 
النا�س وبني القدي�شني وا�شحة، ففي مقابل ما كان يقدمه التابعون لالأبر�شيات من �شلوات وقرابني 
له  تكن  الذي مل  والقدي�س  كاماًل يف �شورة معجزة.  الثواب  يتلقوا  اأن  يرتقبون  بدورهم  كانوا 

معجزات مل يكن يتمتع ب�شعبية اأو جاللة!«.
امتد الطغيان الكن�شي من عامة النا�س اإىل امللوك، فقد و�شلوا اإىل مرحلة اأن كانوا املوؤ�ش�شة 
اإمرباطورية )�شارملان(، حيث كان  التاريخ الأوروبي منذ  للـ )�شرعنة( ااجتماعية طوال  الرئي�شية 
امللوك وقتها يحكمون بـ )اأمر( اهلل، لأنه واقع عليهم )ف�شل( من اهلل، كما ف�ّشرت الكني�شة لعامة 
ّب عليه )ف�شل اهلل( في�شبح ملًكا، بينما يُزال )الف�شل(  ال�شعب، وكان اأحيانًا رجل من العامة يُ�شَ
من امللك ال�شابق، مثلما حدث للملك ت�شارلز الأول، والدليل على زوال )ف�شل اهلل( عن امللك 

ت�شارلز اأن ُقِطَعت راأ�شه كما قال اجلرنال )كرومويل(!
وا�شتمر الطغيان الكن�شي حتى و�شلت اإىل فكرة )�شكوك( الغفران الإلهي التي مينحها رجال 
باأموالهم! من جديد هم يوّزعون الربكات  الدين الن�شراين اإىل الكرماء الذين يغدقون الكني�شة 
الإلهية على ح�شب هواهم. وكانت اأمثال هذه الت�شّرفات هي ما دفع )مارتن لوثر( اإىل الثورة 
على الكاثوليكية والدعوة اإىل الربوت�شتانتية والتي تقّل�س من حجم تاأثري رجال الدين يف الدين 

وال�شيا�شة!
دائًما واأبًدا كان من عادة الدجاجلة على اختالف دياناتهم، ا�شتغالل الدين للتم�ّشح ب�شفات 
لفعل ذلك  النا�س  اأدعى  اأن  الغريب  املنافع. ومن  ال�شرر وجلب  دفع  القدرة على  واّدعاء  الإله 
)الأنبياء اأنف�شهم( كانوا يف حالة اإنكار تام للذات، بحيث مل يّدخروا جهًدا يف اإقرار وتكرار اأنهم 
ل ميلكون لأنف�شهم نفًعا ول �شًرا ف�شاًل عن اأن ميلكوه لغريهم! اأنهم ل يعلمون اإل ما يُعّلمهم اهلل 

اإياه. اأنهم جمرد ب�شر مثلنا مثلهم.
َما   

َّ
إِل ا   َضًّ

َ
َنْفًعا َول ْملُِك ِلَْفِس 

َ
أ  

َ
ْل ل

ُ
﴿ق اأن يقول:  اأمر اهلل هلالج لج نبيه حممد ☺  كما 

 نَِذيٌر َوبَِشرٌي لَِقْوٍم 
َّ

نَا إِل
َ
وُء إِْن أ ِنَ السُّ رْيِ َوَما َمسَّ

َ َثُْت ِمَن الْ
ْ
ْسَتك

َ
َغْيَب ل

ْ
ُم ال

َ
ْعل

َ
ْنُت أ

ُ
ْو ك

َ
َشاَء اهلل َول

ُم 
َ
ْعل

َ
 أ

َ
ُكْم ِعْنِدي َخَزائُِن اهلل َول

َ
وُل ل

ُ
ق
َ
 أ

َ
يُْؤِمُنوَن﴾ )األعراف 188(. وكما يقول نوح ♠: ﴿َول

ٌك﴾ )هود 31(.
َ
 َمل

ِّ
وُل إِن

ُ
ق
َ
 أ

َ
َغْيَب َول

ْ
ال

 الأنبياء يقررون اأنهم م�شاكني متاًما، مل يّدعوا اأنهم على علم مبا يحدث لنا غًدا، بل هم لي�شوا 
ْنُت بِْدًع ِمَن الرُُّسِل 

ُ
ْل َما ك

ُ
على علم مبا يحدث لهم هم، وهم ل يخجلون اأبًدا من هذه احلقيقة! ﴿ق

 نَِذيٌر ُمبٌِي﴾ )األحقاف 9(.
َّ

نَا إِل
َ
َّ َوَما أ  َما يُوَح إِلَ

َّ
تَّبُِع إِل

َ
 بُِكْم إِْن أ

َ
ْدرِي َما ُيْفَعُل ِب َول

َ
َوَما أ
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هذا الفقر املّطرد، وهذا العرتاف بال�شعف، ب�شبب اأنهم جمرد ب�شر، يفعلون ما يفعله الب�شر: 
ُكْم 

ُ
نَا بََشٌ ِمْثل

َ
ْل إِنََّما أ

ُ
َعاَم َوَما َكنُوا َخاِلِيَن﴾ )األنبياء 8(. ﴿ق وَن الطَّ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
 يَأ

َ
َناُهْم َجَسًدا ل

ْ
﴿َوَما َجَعل

ٌ َواِحٌد﴾ )فصلت 6(.
َ

ُهُكْم إِل
َ
نََّما إِل

َ
َّ أ يُوَح إِلَ



وكان ل بد من اأن يكونوا ب�شًرا ولي�شوا مالئكة مثاًل. ل�شبب ب�شيط، اأنك يف املعتاد ل يحدث 
اأن تقابل مالًكا مي�شي على الأر�س فتتمنى له �شباًحا �شعيًدا وتكمل طريقك اإىل عملك! ل، بل لو 
كان هناك مالٌك على الأر�س لكان هذا خارًقا لكل ما هو معتاد اأو معروف لدى الب�شر! كما يقول 
ْو 

َ
ْل ل

ُ
 ۞ ق

ً
ا َرُسول َبَعَث اهلل بََشً

َ
وا أ

ُ
ال

َ
ْن ق

َ
 أ

َّ
ُهَدى إِل

ْ
 َجاَءُهُم ال

ْ
ْن يُْؤِمُنوا إِذ

َ
هلالج لج: ﴿َوَما َمَنَع الَّاَس أ

﴾ )اإلرساء 94 -95(. 
ً

ًك َرُسول
َ
َماءِ َمل ْيِهْم ِمَن السَّ

َ
َا َعل

ْ
َنَّل

َ
ئَِكٌة َيْمُشوَن ُمْطَمئِنَِّي ل

َ
ْرِض َمل

َ ْ
َكَن ِف ال

يعني وقتها �شيخرج الإميان بهذا الر�شول املََلك من نطاق )الغيب( اإىل نطاق )ال�شهادة(. وقد �شبق 
حنا يف ف�شل �شابق كيف اأن الإميان ل بد واأن يكون بالغيب ل بال�شهادة! وو�شّ

ل بد اأن يكونوا ب�شًرا، لأنك حتتاج اإىل نبي يتكلم بنف�س لغتك وم�شطلحاتك الدارجة: ﴿َوَما 
﴾ )اإبراهيم 4(. فلو كان هذا النبي من جن�س خلقي اآخر اأ�شاًل،  َ ْوِمِه ِلُبَيِّ

َ
 بِلَِساِن ق

َّ
َنا ِمْن َرُسوٍل إِل

ْ
ْرَسل

َ
أ

لواجهت بع�س ال�شعوبة يف ذلك!
ل بد اأن يكونوا ب�شًرا لأن ب�شرّيتهم �شتوقعهم يف اخلطاأ! كما اأخطاأ النبي حممد ☺ وعاتبه 
َْشاهُ﴾  ْن تَ

َ
َحقُّ أ

َ
َْش الَّاَس َواهلل أ ِْف ِف َنْفِسَك َما اهلل ُمْبِديِه َوتَ القراآن يف عدة موا�شع: ﴿َوتُ

﴾ )عبس 1 -3(. ﴿َعَفا اهلل 
َّ

ك ُه يَزَّ
َّ
َعل

َ
ْعَم ۞ َوَما يُْدرِيَك ل

َ ْ
ْن َجاَءهُ ال

َ
 ۞ أ

َّ
)األحزاب 37(. ﴿َعبََس َوتََول

َكِذبَِي﴾ )التوبة 43(. وحينها �شيت�شنى لك 
ْ
َم ال

َ
وا َوَتْعل

ُ
ِيَن َصَدق

َّ
َك ال

َ
َ ل ُهْم َحتَّ يَتََبيَّ

َ
ِذنَْت ل

َ
َعْنَك لَِم أ

اأن ترى كيف يتعامل الب�شري ال�شالح مع اهلل هلالج لج حني يخطئ، وكيف يتعامل اهلل معه! �شوف 
ترى كيف هي رحمة اهلل هلالج لج وعفوه، وكيف هو خوف النبي ☺ ورهبته من خطئه!

لنبيه  هلالج لج  اهلل  قال  مثلما  الب�شر،  من  كغريهم  القدرات  حمدودي  ب�شًرا  يكونوا  اأن  ل بد 
ًما 

َّ
ْو ُسل

َ
أ ْرِض 

َ ْ
ْن تَبَْتِغَ َنَفًقا ِف ال

َ
أ إِِن اْسَتَطْعَت 

َ
ْيَك إِْعَراُضُهْم ف

َ
ُبَ َعل

َ
حممد ☺: ﴿َوإِْن َكَن ك

ال�شلم  اأو  الأر�شي  النفق  بهذا  تاأتي  اأن  ت�شتطيع  لن  اأنك  اأي  )األنعام 35(.  بِآيٍَة﴾  تَِيُهْم 
ْ
َفَتأ َماءِ  السَّ ِف 

 
َّ

إِل ُْكُم  الْ إِِن  بِِه  وَن 
ُ
تَْسَتْعِجل َما  ِعْنِدي  ﴿َما  به:  يطالبونك  مبا  تاأتيهم  اأن  ت�شتطيع  ال�شمائي، ولن 

َفاِصلَِي﴾ )األنعام 57(. ل بد من ذلك حتى ندرك من هذه الإمكانّيات 
ْ
َقَّ َوُهَو َخرْيُ ال هلل َيُقصُّ الْ

املحدودة اأنه وبرغم كونهم قد �شاروا اأنبياء اإل اأن هذا لن يجعلهم اأبًدا ي�شاركون اهلل هلالج لج يف 
ملكه، اأو اإرادته، اأو قدرته، اأو علمه، عن كل �شريك اأو منازع!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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ل بد اأن يكونوا ب�شًرا ممّن خلق لي�شت لهم من املكانة واملنزلة عنده اأكرث من اأن يكونوا جمرد عباد 
�شاحلني له �شبحانه. كما يقول اهلل هلالج لج عنهم: ﴿َذلَِك ُهَدى اهلل َيْهِدي بِِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعَباِدهِ 
وَن 

ُ
اَن َعَ َعْبِدهِ ِلَك

َ
ُفْرق

ْ
َل ال ِي نَزَّ

َّ
وَن﴾ )األنعام 88(. ﴿َتَباَرَك ال

ُ
َبَِط َعْنُهْم َما َكنُوا َيْعَمل وا لَ

ُ
ك ْشَ

َ
ْو أ

َ
َول

ِمَي نَِذيًرا﴾ )الفرقان 1(. ل بد من اأن يكونوا كذلك حتى ندرك اأن مكانتهم ال�شامية بني خلقه، 
َ
َعال

ْ
لِل

ومنزلتهم الرفيعة عنده، لن تعفيهم من اأن يكونوا هلل ذليلني، له منقادين، لي�س لهم عليه �شلطان، 
ومل يتخذ منهم اأحًدا ولًيا من الذل!

كان ل بد اأن يكونوا ب�شًرا، حتى نعرف نحن من هو اهلل حًقا!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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5
                   التعامل اإللهي

 “مل.ُيعَرف.اأن.احلما�سة.قد.حققت.ماآثر.عظيمة.كهذه.من.قبل” 

)هيجل( متحدًثا عن اإلسالم

يقول ل  اأن  قبل  يفكر مرتني  الأرجنتني: »ال�شفري هو �شخ�س  الهند يف  �شفراء  اأحد  قال مرة 
�شيء«! حيث لك اأن تتخيل كم الرعب الذي يكون فيه ال�شفري لو ثرثر وتكلم بكل ما يحلو له! هو 
لن يخاف من الدولة التي هو فيها حيث لديه ح�شانة دبلوما�شية بطبيعة احلال حتميه من اأي �شرر 
اأو اعتقال اأو م�شاءلة. ولكنه �شيكون مرعوبًا بالطبع من الدولة التي ميثلها، والتي يتحدث با�شمها 

باأ�شياء غري حم�شوبة ول توافق عليها حكومته!
ويف حالة الأنبياء والر�شل فاإن مثال ال�شفري ل ينطبق متاًما، حيث الأمر اأخطر مبا ل يقا�س، اأن 
يتحدث اأحدهم بالنيابة والر�شالة عن اهلل ▐. لو اأخطاأ يف ذلك فهو يعلم اأن ح�شابه لن 
يوم  ملا ي�شاأله اهلل هلالج لج  اأن تلحظ هذا من كالم عي�شى ابن مرمي ♠  يكون ي�شرًيا! ميكنك 
َهْيِ ِمْن ُدوِن اهلل﴾ )املائدة 116(. 

َ
َ إِل مِّ

ُ
ُِذوِن وَأ

َّ
َت لِلنَّاِس ات

ْ
ل
ُ
نَْت ق

َ
أ
َ
القيامة: ﴿يَا ِعيَس اْبَن َمْريََم أ

ُم َما ِف 
َ
ُتُه َفَقْد َعلِْمَتُه َتْعل

ْ
ل
ُ
ْنُت ق

ُ
يَْس ِل ِبَقٍّ إِْن ك

َ
وَل َما ل

ُ
ق
َ
ْن أ

َ
فيقول: ﴿ُسْبَحانََك َما يَُكوُن ِل أ

ُغُيوِب﴾ )املائدة 116(!
ْ
ُم ال

َّ
نَْت َعل

َ
ُم َما ِف َنْفِسَك إِنََّك أ

َ
ْعل

َ
 أ

َ
َنْفِس َول

ينتقم اهلل منهم  فلماذا ل  الإله كذبًا،  الأنبياء دّجالون، ويتحدثون عن  اأن هوؤلء  افرت�شنا  لو 
اإذن؟! هل ل يعلم اأنهم قد تكلموا با�شمه؟ اأم اأنه ل يهتم؟!

 لذلك ملا قال امل�شركون عن النبي حممد ☺ اأنه يفرتي الكذب على اهلل، قال اهلل هلالج لج: 
َقَّ  الْ َوُيِقُّ  َاِطَل 

ْ
ال اهلل  َويَْمُح  بَِك 

ْ
ل
َ
ق َعَ  َيْتِْم  اهلل  يََشأِ  إِْن 

َ
ف ِذبًا 

َ
ك اهلل  َعَ  َتَى 

ْ
اف وَن 

ُ
َيُقول ْم 

َ
﴿أ

اأن  من  اإذن   ▐ اهلل  �شيمنع  الذي  فما  )الشورى 24(.  ُدورِ﴾  الصُّ بَِذاِت  َعلِيٌم  إِنَُّه  بَِكلَِماتِِه 
يتدخل ملنع هذا الفرتاء؟!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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بل اإن اأحد هوؤلء الأنبياء لو تقّول على اهلل ▐ ما مل يوح اإليه، لو اّدعى واختلق �شيًئا 
 من تلقاء نف�شه، ملا ا�شتطاع اأحد منا اأن مينع عنه عقاب اهلل ال�شديد الواقع به! كما يقول هلالج لج:

َوتَِي ۞ َفَما ِمْنُكْم 
ْ
َقَطْعَنا ِمْنُه ال

َ
َِمِي ۞ ُثمَّ ل َخْذنَا ِمْنُه بِالْ

َ َ
اوِيِل ۞ ل

َ
ق
َ ْ
ْيَنا َبْعَض ال

َ
َل َعل ْو َتَقوَّ

َ
 ﴿َول

َحٍد َعْنُه َحاِجِزيَن﴾ )احلاقة 44 -47(.
َ
ِمْن أ



هذا اخلذلن الإلهي ملن يّدعي النبوة وهو لي�س بنبي، قد طال بالفعل الكثريين! فلديك مثاًل 
الكفيلة  الإعالم  و�شائل  حيث  احلديث،  الع�شر  يف  النبوة  اّدعى  الذي  القادياين(  اأحمد  )غالم 
باإي�شال �شوته اإىل العامل كله، وبرغم ذلك مل ي�شمع معظم النا�س عنه ول عن دعوته امل�شّوهة ول 

راأوا وجهه -حل�شن حظهم البالغ- ومات يف النهاية يف احلمام بنوبة اإ�شهال قوّية!
واأما )احل�شن بن ال�شّباح( الذي اّدعى الإمامّية، واأ�ش�س يف مطلع القرن الثاين ع�شر امليالدي 
الدولة النزارّية الباطنّية، كان يغري اأتباعه بنبات القّنب الهندي )الذي نعرفه اليوم با�شم احل�شي�س( 
فيغّيب عقولهم، وقال )ماركو بولو( الرحالة الإيطايل اأن احل�شن بن ال�شباح كان يُدخل اأتباعه اإىل 

حدائق غّناء مدعًيا اأنها جنة عدن.
وبالتايل ح�شل على واحد من اأكرث اجليو�س ولًء وهم )الفداوّية( الذين كانوا جمموعة من 
النتحاريني املتحم�شني الذين ينفذون له عمليات الغتيال التي ميوتون فيها ول يهتمون، حتى اأطلق 
الكلمة  اأتت  Hashshashin. ومنها  ا�شم: دولة احل�شا�شني  ال�شباح  بن  الغرب على دولة احل�شن 

الإجنليزية: Assassin وتعني: �شفاح!
هذا احل�شن قد مات يف قلعته واختلفت الأقاويل يف �شبب موته. ويف كل الأحوال فهو قد 
نة وحيدة وقد عادت اجلميع من حولها وبالفعل انتهت على اأيدي  ترك دولته واأتباعه يف قلعة حم�شّ
املغول يف 1256 ثم اأجهز على باقيهم الظاهر بيرب�س يف 1273. مل ين�شره اهلل اأو يظهره على اأحد، 

واإمنا كان )احل�شي�س( واجلنون وقلة العقل هو ما جمع حوله اأتباعه فقط!


العوامل  اأكرب  من  واحد  هو  الدجاجلة  النبوة  ملّدعي  باخلذلن  الإلهي  التعامل  هذا  كان  رمبا 
التي تفرق بينهم وبني الأنبياء ال�شادقني. ونتذكر عند ذلك الق�شة التي ُرِويَت عن ملك من ملوك 
الن�شارى من ولد قي�شر �شمع من ي�شب النبي حممد ☺، فجمع علماء الن�شارى و�شاألهم عن 
املتنبئ الكاذب، كم تبقى اآثار نبوته؟ فاأخربوه بالنقل ملا عندهم من اأخبار اأن املتنبئ الكاذب ل يبقى 
اأثره اإل مدة قريبة )حوايل ثالثني �شنة(. فقال لهم: هذا دين حممد له اأكرث من خم�شمائة �شنة وهو 

ظاهر مقبول متبوع. فكيف يكون هذا كذابًا؟«.

ب للنشر والتوزيع
كت
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حيث جند اأن ن�شرة اهلل لأنبيائه �شيء اآخر! فلديك مثاًل نبي الإ�شالم حممد ☺ الذي اأ�ش�س 
دولته يف ثالثني عاًما فقط لتبداأ من ب�شعة خيام يف مدينة )يرثب( اإىل دولة الإ�شالم التي كانت 

اأطول الإمرباطورّيات احلاكمة عمًرا يف التاريخ: 1300 عاًما تقريًبا. 
اأعوام  �شتة  منذ  اأقام  والذي  هارت(  )مايكل  مثل  ب�شدة  عن�شريًا  رجاًل  جعل  الذي  الأمر 
امل�شلمني  املهاجرين  الأمريكي من  الن�شراين  اليهودي  الإرث  للحفاظ على  موؤمتًرا  فقط )2009( 
والأفارقة! هذا الرجل الذي ل يّدخر جهًدا ول منا�شبة يف تو�شيح اأنه ينحاز اإىل الرجل الأبي�س 
ال�شخ�شيات  اأكرث  ترتيب  )املئة،  الأ�شهر:  كتابه  بتاأليف  قام  منه.  اأقل  فهو  ما عداه  الن�شراين وكل 
تاأثرًيا يف التاريخ(، وكانت اأول �شخ�شية فيه: حممد ☺. واعتذر هو عن ذلك بعدها وقال: اأنا ل 
اأعتقد اأن نبي الإ�شالم حممد اأعظم من امل�شيح مثاًل، ولكن هذا كان لتاأثريه الكبري يف اإن�شاء دولة 

الإ�شالم وثقافتها!
كان  مبا  العظمة  على  حكمنا  »واإذا  احل�شارة(:  )مو�شوعة  يف  فيقول  ديورانت(  )ويل  واأما 
للعظيم من اأثر يف النا�س لقلنا اإن حممًدا كان من اأعظم عظماء التاريخ، فقد اأخذ على نف�شه اأن 
يرفع من امل�شتوى الروحي والأخالقي ل�شعب األقت به اإىل دياجري الهمجية حرارة اجلو وجدب 
ال�شحراء. وقد جنح يف حتقيق هذا الغر�س جناًحا مل يُداِنِه فيه اأي م�شلح عرب التاريخ كله. واأقام 

فوق اليهودية وامل�شيحية ودين بالده القدمي ديًنا �شهاًل وا�شًحا قويًا و�شرًحا خلقًيا«.
النظام  �شنع  اإعادة  احل�شارات،  )�شدام  كتابه  يف  هنتنجتون(  )�شامويل  راأي  كان  بينما 
والعاطفية  النف�شية  بالحتياجات  يفيان  �شيفون  جيفر�شون  توما�س  ول  �شميث  اآدم  »ل  العاملي(: 
اأكرب. على  فر�شته  كانت  واإن  بها،  يفي  قد  امل�شيح  الأر�شية، ول  الديانات  لأ�شحاب  والأخالقية 

املدى الطويل حممد �شينت�شر«!
ْوِم 

َ
ق يَا  ْل 

ُ
قوله: ﴿ق للغاية يف  متحدية  ب�شورة   ▐ اهلل  عنها  عرّب  التي  الن�شرة  هذه 

الُِموَن﴾   ُيْفلُِح الظَّ
َ

ارِ إِنَُّه ل ُ َعقَِبُة الَّ
َ

ُموَن َمْن تَُكوُن ل
َ
 َتْعل

َ
َسْوف

َ
 َعِمٌل ف

ِّ
وا َعَ َمَكنَتُِكْم إِن

ُ
اْعَمل

)األنعام 135(. 

ْن 
َ
ْن ل

َ
وكان رد القراآن على هذا الذي ظن اأن اهلل لن ين�شر نبّيه، اأن قال له: ﴿َمْن َكَن َيُظنُّ أ

َما  ْيُدهُ 
َ
ك يُْذِهَبَّ  َهْل  َيْنُظْر 

ْ
ل
َ
ف ِلَْقَطْع  ُثمَّ  َماءِ  السَّ  

َ
إِل بَِسَبٍب  َيْمُدْد 

ْ
ل
َ
ف َِخَرةِ 

ْ
َوال ْنَيا  الُّ ِف  َيْنُصَهُ اهلل 

تنال من �شخ�س  اأن  الدهر  نوائب  بينما كان رده على من كان يرتب�س وينتظر  )احلج 15(.  يَِغيُظ﴾ 
 َمَعُكْم ِمَن 

ِّ
إِن

َ
ْل تََربَُّصوا ف

ُ
َمُنوِن ۞ ق

ْ
بَُّص بِِه َرْيَب ال وَن َشاِعٌر َنَتَ

ُ
ْم َيُقول

َ
النبي ☺، اأن قال له: ﴿أ
بِِّصَي﴾ )الطور 30 -31(. ُمَتَ

ْ
ال
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الهجرة،  قبل  نزلت  اأي  مكية،  �شور  من  كانت  الأخرية  ال�شت�شهادات  من  اثنني  اأن  لحظ 
وقت ال�شعف وامل�شكنة واملقايي�س املادية املرتاجعة متاًما. وبرغم ذلك كان النبي حممد ☺ واثًقا 
من الن�شرة والتمكني. ملاذا؟ لأن هذا هو التعامل الإلهي املعتاد مع ر�شله واأنبيائه، كما يقول اهلل 
ُهُم 

َ
ل ُجْنَدنَا  َوإِنَّ   ۞ َمْنُصوُروَن 

ْ
ال ُهُم 

َ
ل ُهْم  إِنَّ  ۞ ُمْرَسلَِي 

ْ
ال لِِعَباِدنَا  َكَِمُتَنا  َسَبَقْت  َقْد 

َ
﴿َول هلالج لج: 

َغاِلُوَن﴾ )الصافات 171 -173(!!
ْ
ال

َب  ذَّ
َ
ْو ك

َ
ِذبًا أ

َ
َتَى َعَ اهلل ك

ْ
ِن اف ُم ِممَّ

َ
ْظل

َ
جند احلجة العقلية البديعة يف القراآن تخربنا: ﴿َفَمْن أ

ُمْجِرُموَن﴾ )يونس 17(. فهو هنا ي�شرح لنا اأن النبي لو كان كاذبًا فهو ظامل، ولو 
ْ
 ُيْفلُِح ال

َ
بِآيَاتِِه إِنَُّه ل

كان �شادًقا وعانده قومه فهم ظاملون، فما علينا اإذن اإل اأن نرى التعامل الإلهي مع كل واحد فيهم، 
ونرى من منهم مل يفلح لنعرف اأنه من املجرمني!

ب للنشر والتوزيع
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6
                 القرآن

 “اإن.هذه.الري�سة.املبدعة.ما.م�ّست.جامًدا.اإل.نب�س.باحلياة.

و.ل.عر�ست.ماألوًفا.اإل.بدا.جديًدا،.ك�سائر.معجزات.احلياة!” 
سيد قطب

ترجم )اأني�س �شرو�س( املب�ّشر الن�شراين الفل�شطيني كتابًا �شبيًها بالقراآن من العربية لالإجنليزية، 
والكتاب مكتوب بوا�شطة اثنني من اأ�شحاب الأ�شماء امل�شتعارة، وعلى الأرجح فاإن الدكتور اأني�س 
واحد منهما، على حد قول اأني�س: »اإن الكتاب م�شابه للقراآن من حيث الأ�شلوب واجلوهر، لكنه 
يحتوي على ر�شالة الإجنيل«. وذكر اأني�س اأنه فعل ذلك ليثبت اأن القراآن ميكن معار�شته. ولي�س كما 
يدعي القراآن اأنه يعجز من يحاول اأن يعار�شه. و�شمى اأني�س كتابه )الفرقان احلق( وقد �شدر علًنا 

يف الوليات املتحدة الأمريكية عام 1999.
تعالوا نرى بع�س اآيات الفرقان الأمريكي: »يا اأيها الذين ظلموا من عبادنا لقد جاءكم الفرقان 
ال�شلب: 1،  تكتمون« )�شورة  الإجنيل احلق، ومما كنتم  يبني لكم كثرًيا مما كنتم جتهلون من  احلق 
�س:44(. »فرقان اأنزلناه نوًرا ورحمة للعاملني، وما يزيد الذين كفروا اإل نفوًرا، اإذ جعل ال�شيطان 
نوًرا  قبله  بالإجنيل احلق من  اآمنوا  الذين  اآذانهم وقًرا، ويزيد  يفقهوه، ويف  اأن  اأكنة  قلوبهم  على 
جتادلوا  اأن  لكم  كان  »وما   .)56 �س:  الفرقان:13،  )�شورة  يعرثون«  ل  فهم  اإميانهم،  فوق  واإميانًا 
ت�شعة وت�شعني فال  اأو  اأو ثالثة  اإميانهم وتكفروهم بكفركم ف�شواء جتلينا واحدا  املوؤمنني يف  عبادنا 

تقولوا ما لي�س لكم به من علم واإنا اأعلم من �شل عن ال�شبيل« )�شورة التوحيد:2(.
هل يذكركم ذلك بكتاب اآخر؟ يعني حتى كان باإمكانك اأن تختار األفاًظا خمتلفة اأو اأ�شاليب 

بالغية جديدة. اأي �شيء يدل على الإبداع.
اإبراهيم، فلم يعد  ويبدو اأن كاتب الفرقان قد مّل اأو �شعر بالإرهاق عند و�شوله اإىل �شورة 
يباِل حتى باأن ي�شنع كبري تغيري يف الآية الأ�شلية قبل ن�شخها، فنجد اأنه يقول: »ومثل الذين كفروا 
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وكذبوا بالإجنيل احلق اأعمالهم كرماد، ا�شتدت به الريح يف يوم عا�شف، ل يقدرون مما ك�شبوا على 
�شيء ذلك هو ال�شالل الأكيد« )�شورة الثالوث: 18، �س:66(. بينما الآية الأ�شلية تقول: ﴿َمَثُل 
َسُبوا َعَ 

َ
ا ك  َيْقِدُروَن ِممَّ

َ
يُح ِف يَْوٍم َعِصٍف ل ْت بِِه الرِّ َرَماٍد اْشَتدَّ

َ
ُهْم ك

ُ
ْعَمال

َ
ِيَن َكَفُروا بَِربِِّهْم أ

َّ
ال

َِعيُد﴾ )اإبراهيم 18(. اآها! لقد بدل )اأكيد( بـ )بعيد(! لقد فهمت الآن. ُل الْ
َ

ل ٍء َذلَِك ُهَو الضَّ َشْ

يبدو اأن الدكتور اأني�س قد فهم املعار�شة املذكورة يف القراآن من باب التحدي بطريقة خاطئة، 
تاأتي بكالم مثله، ولكن ب�شرط اأن حتتفظ بكرامتك واأنت تفعل ذلك!  باأن  فالقراآن يتحداك بالفعل 

املعار�شة �شيء وغ�س تالمذة البتدائية من كرا�شة الن�شو�س �شيء اآخر.
ما فعله اأني�س �شبيه مبا فعله م�شيلمة الكذاب من قبل، فقد ادعى اأنه �شوف ياأتي بقراآن كما اأتى 
ْدَراَك َما  النبي بقراآن، فقط هناك فارق واحد، القراآن الذي جاء به م�شيلمة كان يقول: »اْلِفيُل َوَما اأَ
اِحَناِت  ِلّ ِلَرِبَّك َوَهاِجْر«. ويقول: »َوالطَّ اْلِفيُل، لَُه َزلُّوٌم َطِويٌل«! ويقول: »اإِنَّا اأَْعَطْيَناَك اجْلََواِهْر، َف�شَ
َو�َشمًنا«.  اإَِهالًَة  لَقًما،  ِقَماِت  َوالالَّ ثَرًدا،  َوالثَّاِرَداِت  َخبًزا،  َواخَلاِبَزاِت  َعجًنا،  َوالَعاِجَناِت  َطحًنا، 

�شمنة؟!

اأنزل  »ماذا  م�شيلمة:  له  فقال  م�شيلمة،  اإىل  ي�شلم(  اأن  )قبل  العا�س  بن  وفد عمرو  ملا  لذلك 
َساَن 

ْ
ن ِ

ْ
َعْص ۞ إِنَّ ال

ْ
على �شاحبكم يف ذلك احلني؟« قال: »اأنزل عليه �شورة وجيزة بليغة: ﴿َوال

ْبِ﴾ )العرص 1-3(. ففكر 
َقِّ َوتََواَصْوا بِالصَّ اِلَاِت َوتََواَصْوا بِالْ وا الصَّ

ُ
ِيَن آََمُنوا َوَعِمل

َّ
 ال

َّ
ِف ُخْسٍ ۞ إِل

َ
ل

مسيلمة ساعة ورفع رأسه وقال: »وأنا أنزل عيّل مثلها«. فقال له عمرو: »وما هي؟«. قال: »يا وبر، يا 
وبر، إنام أنت إيراد وصدر، وسائرك حفر نقر«. ثم قال لعمرو: »كيف ترى يا عمرو؟«. قال له عمرو: 

»واهلل إنك لتعلم أين أعلم أنك كاذب«!



ثق متاًما اأن هذا القراآن لو مل يكن على قدر معجز من البالغة والإتقان ما كانت �شناديد قري�س 
تركت  وانتقا�س دعوته-  النبي حممد ☺  اإحراج  النا�س على  اأحر�س  كانوا  اللغوية -والذين 
اأو تلك الركاكة يف هذا الكتاب الذي �شبب لهم الكثري  اإل وا�شتغلتها لت�شّهر بهذا اخلطاأ  الفر�شة 
من امل�شاكل واحلروب وال�شراعات! بل وحتداهم القراآن اأكرث من مرة وب�شكل يظهرهم مبظهر �شيء 

و�شعيف للغاية، دون اأن يكون لديهم القدرة على اإجابته ف�شاًل عن اإفحامه! 
حتداهم باأن ياأتوا ب�شورة واحدة �شغرية على نف�س القدر من الف�شاحة والإ�شباغ املتني، مع 
مالحظة اأن كل و�شائل امل�شاعدة ممكنة، وكل اخليارات مفتوحة، وكل التحالفات والتجّمعات متاحة 
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تُوا بُِسوَرٍة ِمْثلِِه َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن 
ْ
أ
َ
ْل ف

ُ
َتَاهُ ق

ْ
وَن اف

ُ
ْم َيُقول

َ
لإخراج اأف�شل نتيجة ممكنة: ﴿أ

ْنُتْم َصاِدقَِي﴾ )يونس 38(.
ُ
اهلل إِْن ك

ا برتهات  قالوا: هذه ترهات واأباطيل وكالم فارغ! فاجاأهم القراآن باأن حتداهم باأن ياأتوا هم اأي�شً
الأ�شلوب والو�شوح والقوة!  ناحية  القوة من  نف�س  اأن يكون على  ب�شرط  فارغ   واأباطيل وكالم 
ْنُتْم 

ُ
يَاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اهلل إِْن ك تُوا بَِعْشِ ُسَوٍر ِمْثلِِه ُمْفَتَ

ْ
أ
َ
ْل ف

ُ
َتَاهُ ق

ْ
وَن اف

ُ
ْم َيُقول

َ
﴿أ

َصاِدقَِي﴾ )هود 13(.

اأن القراآن كان معجزة حقيقية كما قال الن�شر بن احلارث الكافر لقومه الكفار: »يا  املق�شود 
اأتيتم له بحيلة بعد. قد كان حممد فيكم غالًما حدًثا،  اأمٌر ما  اإنه واهلل قد نزل بكم  مع�شر قري�س، 
اأر�شاكم فيكم، واأ�شدقكم حديًثا، واأعظمكم اأمانة، حتى اإذا راأيتم يف �شدغيه ال�شيب، وجاءكم 
وقلتم:  ونفثهم وعقدهم.  ال�شحرة  راأينا  لقد  ب�شاحر،  هو  ما  �شاحر. ل واهلل،  قلتم:  به  مبا جاءكم 
كاهن، ل واهلل ما هو بكاهن، قد راأينا الكهنة تخاجلهم، و�شمعنا �شجعهم. وقلتم: �شاعر. ل واهلل، ما 
هو ب�شاعر، قد راأينا ال�شعر، و�شمعنا اأ�شنافه كلها، هزجه ورجزه. وقلتك: جمنون. ل واهلل، ما هو 
مبجنون، لقد راأينا اجلنون، فما هو بخنقه، ول و�شو�شته، ول تخليطه. يا مع�شر قري�س، فانظروا يف 

�شاأنكم. فاإنه واهلل قد نزل بكم اأمر عظيم«!
بالن�شبة للعرب، فهو لي�س ب�شعر ول بنرث ول بخطابة ول  باأ�شلوب خطابي جديد  اأتى  القراآن 
بر�شائل، لي�س اأ�شلوبه معروًفا لدى العرب من قبل. ول نظمه نظم �شيء من كالم النا�س، عربهم 

وعجمهم. 
الأحاديث  اأ�شلوب  اأن  تلحظ  اأن  بب�شاطة  فيمكنك  نف�شه!   ☺ النبي  ككالم  لي�س  حتى  بل 
النبوية واألفاظها وبالغتها �شيء، واأ�شلوب القراآن واألفاظه وبالغته �شيء اآخر متاَما. لو كانا من نف�س 

امل�شدر )نف�س النبي حممد(، فلماذا اختلفا؟
ولي�س هذا الكتاب مبجال لل�شرد والتف�شيل يف بيان معجزة القراآن اللغوية على كل حال. 
الفذ  امل�شري  الأزهر  عامل  ملوؤلفه  العظيم(  )النباأ  كتاب  يف  التف�شيل  هذا  على  تّطلع  اأن  ميكنك 
)حممد عبد اهلل دراز(، اأو كتاب )اإعجاز القراآن( لالأديب الرقيق )م�شطفى �شادق الرافعي(، اأو 
لت يف هذا الأمر وقررته. فاإن مل تكن قد قراأت اأحد تلك الكتب  ع�شرات الكتب البديعة التي ف�شّ

من قبل، فاأنا اأقرتح عليك اأن تبداأ فيها �شريًعا.


هناك جوانب اأخرى لإعجاز القراآن، وهو اإخباره بالغيوب!
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يَن  ِ
َّ

ْل لذِل
ُ
مثل اإخباره باأن النبي ☺ �شوف يتغلب على كفار زمانه من قبل اأن يحدث هذا: ﴿ق

ِمَهاُد﴾ )آل عمران 12(. من اأين توقع النبي ذلك؟! وقد 
ْ
 َجَهنََّم َوبِئَْس ال

َ
وَن إِل َْشُ ُبوَن َوتُ

َ
َكَفُروا َسُتْغل

كان و�شعهم الع�شكري يف حال �شعيف جًدا بالن�شبة اإىل اأعدائهم.
اُرُكْم  فَّ

ُ
ك

َ
بل ويف الآيات الأخرى التي نزلت يف مكة بينما هم م�شطهدون من كل �شوب: ﴿أ

وَن 
ُّ
َْمُع َويَُول ُْن َجِيٌع ُمْنَتِصٌ ۞ َسُيْهَزُم الْ وَن نَ

ُ
ْم َيُقول

َ
ُبِر ۞ أ ُكْم بََراَءٌة ِف الزُّ

َ
ْم ل

َ
ُِكْم أ

َ
ول

ُ
َخرْيٌ ِمْن أ

بَُر﴾ )القمر 43-45(. حتى كان عمر بن اخلطاب يتعجب من هذه الآية، وتذكرها وابت�شم وهو يراقب  الُّ
كفار مكة يفرون من اأمام امل�شلمني بالفعل يف غزوة بدر.

ال�شنني(:  من   9 اإىل   3 من  )عدد  �شنني  ب�شع  يف  الفر�س  تغلب  �شوف  الروم  باأن  واإخباره 
تتخيل  اأن  هل لك  )الروم 3-2(.  َسَيْغلُِبوَن﴾  بِِهْم 

َ
َغل َبْعِد  ِمْن  َوُهْم  ْرِض 

َ ْ
ال  

َ
ْدن

َ
أ ِف   ۞ وُم  الرُّ ﴿ُغلَِبِت 

ت�شع  بعد  كذبه  فيه  يتبني  يوف  اأمر  على  ميلكه  �شيء  بكل   ☺ مثل حممد  عاقل  يراهن رجل  اأن 
الآية،  �شنوات من  ت�شع  بعد  بالفعل  الفر�س  قد غلبوا  فالروم  �شنوات؟! ولكن ذلك مل يحدث. 

وهذا لأن الآية كانت من عند عالم الغيوب.
نَّ 

ُ
َْدُخل

َ
ل َقِّ  بِالْ ْؤيَا  الرُّ  ُ

َ
َرُسول اهلل  َصَدَق  َقْد 

َ
﴿ل مكة:  بدخول  النبي  روؤيا  بتحقق  واإخباره 

)الفتح 27(. واإخباره  وَن﴾ 
ُ
َاف

َ
 ت

َ
ِيَن ل

َوُمَقصِّ ُرُءوَسُكْم  ِقَي 
ِّ
ُمَل آَِمنَِي  َشاَء اهلل  إِْن  ََراَم  الْ َمْسِجَد 

ْ
ال

َسَب 
َ
ُ َوَما ك

ُ
َن َعْنُه َمال

ْ
غ

َ
َهٍب َوتَبَّ ۞ َما أ

َ
ِب ل

َ
بهالك روؤو�س الكفر وموتهم على الكفر: ﴿َتبَّْت يََدا أ

َهٍب﴾ )املسد 3-1(.
َ
۞ َسَيْصَل نَاًرا َذاَت ل



هناك جانب ثالث من الإعجاز، وهو الإعجاز الت�شريعي. 
اأن »اأ�شول القانون الدويل احلديث م�شتمدة بالأ�شا�س من دواوين  اأقر )مار�شيل بوي�شارد( 
بال�شريعة  بينما مت العرتاف  املالكي.  الفقه  نابليون م�شتمد من  ت�شريع  اأن  الإ�شالمي«. وجند  الفقة 
الإ�شالمية كم�شدر عاملي للت�شريع يف القانون املقارن الدويل يف )لهاي( يف 1932، ويف املوؤمتر 
الدويل بوا�شنطن عام 1945، ويف �شعبة احلقوق باملجمع الدويل للقانون املقارن يف باري�س عام 

 .1951
ت�شريع كل جوانب  ينجح يف  اأن  الغنم  التجارة ورعي  امتهن  الذي  للنبي وهو  كيف ميكن 
ِكَتاَب 

ْ
ال َْك  إِلَ َا 

ْ
نَْزل

َ
أ اللغز: ﴿إِنَّا  باإجابة هذا  القراآن  املعقد؟ يخربنا  املفاهيمي  التكامل  بهذا  احلياة 

َراَك اهلل﴾ )النساء 105(.
َ
َقِّ ِلَْحُكَم َبْيَ الَّاِس بَِما أ بِالْ

ب للنشر والتوزيع
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وهناك جانب رابع لالإعجاز: اإعجاز عدم خمالفة القراآن للعلم التجريبي يف تف�شيلة واحدة 
نتحدث عنه يف ف�شل  �شوف  الأقل، وهذا  باألف عام على  العلمية  الثورة  قبل  نزل  قد  اأنه  برغم 
الوجود  اأ�شئلة  لكل  واإجابته  والعقل  للفطرة  موافقته  اإعجاز  لالإعجاز:  خام�س  وجانب  لحق. 
الإن�شانية املليئة باحلرية واملزالق واملتاهات. ولعل هذا الكتاب الذي تقروؤه الآن يكون دلياًل على 

هذا النوع من الإعجاز بالذات!


وال�شوؤال الآن، هل ميكن للنبي حممد ☺ اأن ياأتي بكتاب معجز كهذا من تلقاء نف�شه؟

اأدعوك اإىل قراءة الف�شل التايل.

ب للنشر والتوزيع
كت
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7
                   محمد ملسو هيلع هللا ىلص

 “مُيَتنع.اأن.ُيجَعل.اخلب.املجرد.املحتمل

.لل�سدق.والكذب.دلياًل.وحجة.على.النا�س” 
ابن تيمية

اأن  ه�شام  لبن  النبوية  ال�شرية  ففي  اأع�شقها:  التي  احلكاية  هذه  فيها  اأقراأ  مرة  كل  يف  اأتب�ّشم 
)العبا�س بن مردا�س( ال�شاعر اأتى النبي حممًدا ☺ فقال له ☺: اأنت القائل: 

»فاأ�شبح نهبي ونهب الـ عبيد بني الأقرع وعيينة«؟؟
فقال )اأبو بكر ال�شديق( ي�شّحح اخلطاأ ال�شعري املو�شيقي الذي وقع فيه النبي حممد ☺: 
ْمَناهُ 

َّ
»بني عيينة والأقرع« فقال ☺: »هما واحد«، فقال اأبو بكر: »اأ�شهد اأنك كما قال اهلل: ﴿َوَما َعل

بٌِي﴾ )يس 69(.«!! ْرآٌن مُّ
ُ
ٌر َوق

ْ
 ِذك

َّ
ُ إِْن ُهَو إِل

َ
ْعَر َوَما يَنَبِغ ل الشِّ

لغز  ذكر  يف  الإ�شالم  علماء  وخالفات  وتاأويالت  تف�شريات  تقراأ  حني  ذلك،  من  واأعجب 
الواقعة املذكورة يف �شحيحي البخاري وم�شلم اأن النبي حممًدا ☺ نادى على اأ�شحابه وقال 
لهم: »اأنا النبي ل كذب اأنا ابن عبد املطلب«! فقال )الأخف�س( يف حماولة تف�شري ذلك اللغز: اأن 
الرجز لي�س ب�شعر. وقال )املازري( و)ابن القطاع(: اأن الرجز �شعر، ولكن املقطوعات الكالمّية 
املوزونة يف كالم النا�س غري املق�شود نظمها يف ق�شيدة  - كحال هذا احلديث  - لي�شت �شعًرا. بينما 
اأتى علماء اآخرون باأدلة توؤكد اأن هذا النظم مل يكن من نظم النبي ☺ نف�شه ولكن كان يتمثل كالم 

اأحد اأ�شحابه قاله له!
وعلى كل حال، فال يعنينا ذلك الآن بقدر ما يعنينا اأن نفهم ملاذا كان هذا الكالم من النبي ☺ 

لغًزا عند علماء الإ�شالم اإىل هذا احلد؟! 
احلقيقة اأن ال�شر يف ذلك اأن اأحًدا مل ينقل يف التاريخ ول ال�شرية كلها  -التي نقلت ال�شاردة 
والواردة من كالم النبي حممد ☺ - اأن النبي قد نظم �شعًرا قّط اأو كان يقدر على نظمه اأ�شاًل 

لو اأراد!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



415

اإىل هذا احلد يبلغ الّطراد التاريخي على ذلك! للدرجة التي جعلت هذه الكلمات املقّفاة 
الي�شرية  -التي يح�شنها معظم النا�س ممّن لي�شوا ب�شعراء - تثري كل هذا العجب وال�شت�شكال لدى 

علماء ال�شرية واحلديث!


هناك اّطراد تاريخي اآخر بخ�شو�س النبي حممد ☺ يتعلق باأمّيته وعدم قدرته على القراءة 
اأو الكتابة. هل لك اأن تتخيل رجاًل يحاول اأن يخدع النا�س باأنه ل يقراأ ول يكتب ثم ينجح يف هذا 
اأن هذا مل  القراآن على  ينبهنا  �شهًوا؟!  �شيًئا  يقراأ  اأحدهم ولو مرة واحدة وهو  يراه  اأن  من دون 
ُه  ُطُّ  تَ

َ
ْبلِِه ِمْن كَِتاٍب َول

َ
و ِمْن ق

ُ
ْنَت َتْتل

ُ
يحدث يف احلقيقة قط! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َوَما ك

وَن﴾ )العنكبوت 48(.
ُ
ُمْبِطل

ْ
ْرتَاَب ال

َ
بَِيِمينَِك إًِذا ل

فيهم،  والكتابة  القراءة  يعرف  من  لندرة  الكتاب،  اأهل  و�شط  بالأميني  ي�شّمون  العرب  كان 
اأو  ☺ مو�شع جدل  اأمية النبي حممد  اأو يكتب معروًفا و�شط القبائل، فلم تكن  وكان من يقراأ 
�شك بينهم. لذلك ملا اأراد الكفار اأن يّدعوا اأنه قد اأخذ هذه العلوم القراآنية عن غريه اّدعوا اأنه قد 
ِهَ 

َ
َتتََبَها ف

ْ
لَِي اك وَّ

َ ْ
َساِطرُي ال

َ
وا أ

ُ
ال

َ
)اكتتبها( اأي بحث عّمن يكتبها له، اأو اأنها قد )اأمليت( عليه: ﴿َوق

وا 
ُ
يَاِت َوِلَُقول

ْ
 ال

ُ
َذلَِك نَُصِّف

َ
﴾ )الفرقان 5(. اأو )دّر�شها( لها اأحدهم: ﴿َوك ً

ِصيل
َ
ْيِه بُْكَرةً وَأ

َ
ُتْمَل َعل

ٌم َمُْنوٌن﴾ )الدخان 14(. ومل 
َّ
وا ُمَعل

ُ
ال

َ
ْوا َعْنُه َوق

َّ
َدَرْسَت﴾ )األنعام 105(. اأو )تعلمها( يف مكان ما: ﴿ُثمَّ تََول

يقولوا قراأ اأو كتب، لأنهم يعلمون اأنه ما قراأ من قبل ول كتب.
ولكن ماذا عن التعليم؟ هل ميكن اأن يكون تعلم من اأحدهم؟ 

�شيتعلم من من؟ ل يوجد يف مكة رجل علم، وما غاب عنها غيبة طويلة، ومل يقابل اإل ورقة 
اأو  اإل ال�شاعة  اأي منهما  بن نوفل وبحريى الراهب )اإن ثبتت ق�شة ذلك الأخري( ومل يجل�س مع 
منهم  يعرف  فلم  مكة،  اإبراهيم يف  دين  على  كانوا  الذين  احلنفاء  واأما  زماننا.  مبقايي�س  ال�شاعتني 
اأحد على دين  ما منكم  بيده  نف�شي  الكعبة ويقول: والذي  بن عمرو يقف عند  اأحًدا. فهذا زيد 
اأعلمه،  ل  ولكني  به،  عبدتك  اإليك  الوجوه  اأحب  اأعلم  لو  اإين  اللهم  يقول:  ثم  غريي،  اإبراهيم 

وي�شجد على راحته.
فنحن اإذن اأمام رجل ل ي�شتطيع اأن ينظم بيًتا واحًدا من ال�شعر ول ي�شتطيع القراءة ول الكتابة 
ول املرا�شلة. وعا�س على ذلك اأربعني عاًما من دون اأن ي�شمع النا�س عنه �شيًئا ول يالحظوا عليه 
اأي طموح للظهور اأو اأي رغبة يف اخلطابة والقيادة. مل يكن يحب ول يجيد اإل العتزال يف غار 
للتاأمل، والتجارة لك�شب العي�س، وحياة �شعيدة هادئة وهانئة مع زوجته خديجة ر�شي اهلل عنها. 
ثم فجاأة يظهر لنا بكتاب معجز ف�شيح رائع لغويًا وبيانًيا وتاريخًيا! من جديد فالقراآن ينبهنا على 
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ْيُكْم 
َ
ْوتُُه َعل

َ
ْو َشاَء اهلل َما تَل

َ
ْل ل

ُ
اأن هذا اأمر يحتاج اإىل مزيد انتباه مّنا. حني يقول اهلل هلالج لج: ﴿ق

اإذ ملاذا انتظرُت اإىل  وَن﴾ )يونس 16(. 
ُ
َتْعِقل  

َ
ل

َ
ف
َ
أ ْبلِِه 

َ
ِْثُت فِيُكْم ُعُمًرا ِمْن ق

َ
َفَقْد ل بِِه  ْدَراُكْم 

َ
أ  

َ
َول

هذه اللحظة حتى اأعلن فيها كل هذه املواهب الدفينة وب�شكل مفاجئ و�شادم ومثري للعجب؟!


باأمر  اأخربهم  لو  ي�شدقونه  كانوا  اإن  �شاألهم  وملا  قومه،  بني  بال�شدق  معروًفا   ☺ النبي  كان 
»وقد  الكفار:  لقومه  يقول  الكافر  ربيعة  بن  عتبة  �شدًقا«.وكان  اإل  عليك  جربنا  »ما  قالوا:  جلل، 
يكذب  ما  »واهلل  يقول:  الكافر  بن خلف  اأمية  وكان  يكذب«.  �شيًئا مل  قال  اإذا  اأن حممًدا  علمتم 
حممد اإذا حّدث«. وملا �شاأل الأخن�س بن �شريق اأبا جهل: »اأترى اأن حممًدا يكذب؟« قال له: »كيف 
ْم 

َ
ل ْم 

َ
﴿أ يكذب على اهلل؟ وقد كنا ن�شميه الأمني لأنه ما كذب قط؟«. م�شداق ما قال اهلل تعاىل: 

ُ ُمْنِكُروَن﴾ )املؤمنون 69(.
َ

ُهْم َفُهْم ل
َ
وا َرُسول

ُ
َيْعرِف

كان �شدقه بالن�شبة اإىل قومه حمل اإجماع وو�شوح ومل يكن عليه لب�س قط، لذلك ملا كّذبوه 
مل يكونوا يكذبونه فعاًل، ولكن كانوا يرون اأنه فقد وعيه، اأو �شاعر موؤمن بنف�شه، اأو كاهن مم�شو�س 
الِِمَي بِآَيَاِت اهلل َيَْحُدوَن﴾  ِكنَّ الظَّ

َ
بُونََك َول  يَُكذِّ

َ
إِنَُّهْم ل

َ
من اجلن. لذلك يقول اهلل لنبيه: ﴿ف

)األنعام 33(. ويف قراءة اأخرى: ﴿يََكِذبُونََك﴾ فعلى القراءة الأوىل: هم ل يقولون اإنك كاذب، وعلى 

القراءة الثانية: هم ل يجدونك كاذبًا!


جاء يف �شفر )اإ�شعياء( 12:29 »يُدفع الكتاب ملن ل يعرف الكتابة، ويقال له: اقراأ هذا. فيقول: 
ل اأعرف الكتابة«. هل ذكرتك هذه الق�شة باأحدهم؟

وجاء يف �شفر )التثنية( 18:17-22 اأن مو�شى ♠ بعدما نزل من جبل الطور خماطًبا 
بني اإ�شرائيل قال لهم: »قال يل الرب، اأقيم لهم نبًيا من و�شط اإخوتهم مثلك، واأجعل كالمي يف 
فمه، فيكلمهم بكل ما اأو�شيه به«. يجعل كالمه يف فمه؟ اأي ل يعرف القراءة والكتابة اإذن فيكون 

وحي اهلل له �شفهًيا بخالف بقية اأنبياء بني اإ�شرائيل. فهل ذكرك هذا باأحدهم؟
وجاء يف اإجنيل يوحنا 26:14 »واأما املُعزي الروح القد�س الذي �شري�شله الآب با�شمي، فهو 
َْوَم  ﴿الْ مثاًل:  يقول  اأن  مثل  هل  �شيء؟  كل  يعلمهم  قلته«.  ما  بكل  ويذكركم  �شيء،  كل  يعلمكم 
َا 

ْ
نَْزل

َ
ُكْم ِديَنُكْم﴾ )املائدة 3(؟ ويذكرهم بكل ما قاله عي�شى؟ هل مثل اأن يقول مثاًل: ﴿وَأ

َ
ُت ل

ْ
َمل

ْ
ك

َ
أ

ِكَتاِب﴾ )املائدة 48(؟
ْ
ا لَِما َبْيَ يََديِْه ِمَن ال

ً
ق َقِّ ُمَصدِّ ِكَتاَب بِالْ

ْ
َْك ال إِلَ
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وجاء يف الإ�شحاح 17:13 »وحي من جهة بالد العرب، يف الوعر يف بالد العرب«. فمن 
جديد، هل يذكرك ذلك باأحدهم؟

يبقى  اآخر  برقليطو�س  يعطيكم  و�شوف  الرب  اأ�شاأل  »و�شوف   16:14 يوحنا  اإجنيل  وجاء يف 
معكم لالأبد« وبرقليطو�س هو الأجمد والأ�شهر والأكرث ا�شتحقاًقا للمديح، مبعنى اآخر هو الأحمد! 
كما قال )ويل ديورانت( يف ق�شة احل�شارة: »لفظ حممد م�شتق من احلمد، وهو مبالغة فيه، كاأنه 
حمد مرة بعد مرة، وميكن اأن تنطبق عليه بع�س الفقرات يف التوراة تب�شر به«. فهل يذكرك هذا 
ِمْن  ِت 

ْ
يَأ بَِرُسوٍل  ا  ً اإ�شرائيل: ﴿َوُمبَشِّ لبني   ♠ عي�شى  مقولة  القراآن عن  تعاىليف  اهلل  بقول 

ْحَُد﴾ )الصف 6(؟
َ
َبْعِدي اْسُمُه أ



كان النبي ☺ يجادل بع�س اأ�شحابه يف اأمر، ثم ياأتي يف اليوم التايل بالقراآن الذي يثبت اأنه 
كان على خطاأ كبري وكان �شاحبه على �شواب! مثل ملا راجع عمر بن اخلطاب النبي يف �شالته على 
عبد اهلل بن اأبي بن �شلول، فقال له النبي ☺: »اأّخر عني يا عمر. اإين ُخرّيت فاخرتت«! تخيل اأن 
ْبِهِ﴾ )التوبة 84(. اأي 

َ
 َتُقْم َعَ ق

َ
بًَدا َول

َ
َحٍد ِمْنُهْم َماَت أ

َ
 تَُصلِّ َعَ أ

َ
ينزل القراآن يف ذات اليوم: ﴿َول

رجل عاقل يفعل ذلك بنف�شه اإن كان يفعله بنف�شه؟!
ليعلمه  القراآن  يف  فيذاع  النا�س،  من  اأحد  يعلمه  ل  زوجته  وبني  بينه  اأمر  للنبي  يحدث  كان 
جميع النا�س. ولي�س هذا وفقط. ولكن يُخّطاأ النبي فيه. فمن الذي يفعل ذلك بنف�شه اإن كان يفعله 

بنف�شه؟!
الليلة  النبي  وينتظر  قري�س،  كفار  من  خ�شمائه  وبني  بينه  كبرية  مناظرة  حتدث  اأحيانًا  كان 
اأقبل الن�شر وعقبة اإىل قري�س،  ياأتيه الوحي ليعلمه كيف يرد! مثل ملا  والثنتني والع�شرة دون اأن 
وقالوا له قد جئناكم بخرب ف�شل بيننا وبني حممد، قد اأخربنا اليهود اأن ن�شاأله عن اأمور، وملا �شاألوه، 
قال لهم: غًدا اأخربكم، ثم انقطع الوحي عنه اأ�شبوعني! وبعدها نزلت �شورة الكهف فيها تف�شيل ما 
ْن يََشاَء اهلل﴾ )الكهف 24-23(. 

َ
 أ

َّ
اِعٌل َذلَِك َغًدا ۞ إِل

َ
 ف

ِّ
ٍء إِن نَّ لَِشْ

َ
 َتُقول

َ
�شاألوا عنه وفيها قوله تعاىل: ﴿َول

فمن ذا الذي يفعل بنف�شه ذلك اإن كان يفعله بنف�شه؟!
النا�س الذين غّيبهم النوم يف  تتفطر قدماه يف معزل عن  بالليل حتى  ☺ قّواًما  النبي  كان 
ظلمات الليل يف خيمته يف ال�شحراء. ملاذا يفعل ذلك لو كان يعلم اأنه مّدٍع؟ كان ل ياأمر باأمر اإل 
وكان له اأول ممتثل، ول ينهى عن نهي اإل وكان عنه اأول منتٍه، مَل يحر�س على اتباع التعاليم ال�شاقة 
اإن كان يعلم اأنها من اختالقه؟ كان م�شّيًعا ل�شباب عمره يف التجارة واحلياة الهادئة البعيدة عن 
الأ�شواء، مِلَ مل يطلب اجلاه اأو ال�شهوة وقت فوران ال�شباب؟ كان القراآن ل يذكر عن تفا�شيل 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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حياته �شيًئا، ل يتحدث عن مكنونات �شدره �شيًئا، ل يطري نف�شه اأو ميجد عقله واإمنا يثني على اهلل 
وحده ويذكر ا�شم نبي اهلل مو�شى 124 مرة ويذكر ا�شم نبي اهلل عي�شى 16 مرة ويذكر ا�شم حممد 

4 مرات فقط. مِلَ يغفل نف�شه لو كان القراآن من اختالقه؟


ملا دعا النبي ☺ اأحد اأكابر ثقيف لالإ�شالم، قال له: »واهلل ل اأقول لك كلمة واحدة، اإن كنَت 
�شادًقا فاأنت اأجل يف عيني من اأرد عليكم، واإن كنَت كاذبًا فاأنت اأحقر من اأن اأرد عليك«. فهل 

ي�شتبه اأف�شل اخللق واأكملهم باأرذل النا�س واأو�شعهم؟! 
وكما يقول �شيخ الإ�شالم ابن تيمية اأن من يّدعي النبوة كذبًا هو اأكذب الكاذبني، ومن ي�شدق 
يف اّدعاء النبوة هو اأ�شدق ال�شادقني، فاإنه �شيكون ي�شرًيا عليك اأن متّيز بني هذا وذاك يف النبي 

الذي اأُر�ِشَل اإليك.
كان العرب ينظرون يف وجه النبي ☺، ويقولون: هذا لي�س بوجه كذاب.

واأما نحن ففد ُحِرمنا ذلك. ُحِرمنا اأن نرى النبي ☺، ومع ذلك اآمّنا به. لأننا نظرنا يف اأمره، 
ويف خربه، ويف �شريته، ويف القراآن الذي قد جاء به.

ولكن كان ابن م�شعود يتعجب من حالوة اإمياننا الغيبي بنبيه! فلما جل�س اإليه التابعون ميتدحون 
ال�شحابة و�شبقهم، قال لهم: »اإن اأمر حممد كان بّيًنا ملن راآه، والذي ل اإله غريه ما اآمن اأحٌد قط 
ُمتَِّقَي 

ْ
 َرْيَب فِيِه ُهًدى لِل

َ
ِكَتاُب ل

ْ
اإميانًا اأف�شل من اإميان بغيب«. ثم قراأ قوله تعاىل: ﴿الم ۞ َذلَِك ال

َغْيِب﴾ )البقرة 1-3(. نعم! لقد كان ابن م�شعود يرى اأن هذه الآية قيلت -فيمن 
ْ
ِيَن يُْؤِمُنوَن بِال

َّ
۞ ال

قيلت فيهم- فيك اأنت يا �شيدي الكرمي �شاكن القرن احلادي والع�شرين.
مع  اأنه جل�س  ُرِوَي  نف�شه! حيث   ☺ النبي  من  ذلك؟  م�شعود  ابن  تعلم  اأين  من  تعلم  هل 
اأ�شحابه مرة، ف�شاألهم: »اأي اخللق اأعجب اإليكم اإميانًا؟«. قالوا: »املالئكة«. قال: »وما لهم ل يوؤمنون 
قالوا:  يوؤمنون والوحي ينزل عليهم؟«.  قالوا: »فالنبيون«. قال: »وما لهم ل  وهم عند ربهم؟«. 
»فنحن«. قال: »وما لكم ل توؤمنون واأنا بني اأظهركم؟«. ثم قال ☺: »األ اإن اأعجب اخللق اإيّل 

اإميانًا لقوٌم يكونون من بعدكم يجدون �شحًفا فيها كتاب يوؤمنون مبا فيها!
النبّي ☺ ي�شع يده احلانية على ظهرك، فتلتفت اإليه بوجل وتوتر لتجد ابت�شامته الدافئة على 
�شفتيه ويقول لك: اأعرف باأمرك. اأعرف اأنك لرمبا تكون ت�شرخ يف كل من مير بجوارك يف الطريق 
بانفالتة اأع�شاب من تعب من الكتمان، وتقول لهم: الأمر لي�س بهذه الب�شاطة. اأنتم ل تعرفون اجلهد 
الذي اأبذله بداخلي للحفاظ على اإمياين. ل تفهمون كم اأنا منق�شم بداخلي اإىل اثنني. ل تدركون 

كم �شوؤاًل ي�شتجّد، كم نغزة يف قلبي اأجد، وكم فكرة يف �شدري ترتدد، فاأخاف منها واأرتعد.

ب للنشر والتوزيع
كت
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اأن تفزع! ل  اأحيانًا  النبّي: ل تقلق. لأن قلقك مفهوم! ل تفزع. لأنه من الطبيعي  يقول لك 
اأثرت  اأنت قد  جتزع. فاأنت ل تخو�س اختباًرا �شهاًل. وجناحك فيه لي�س حدًثا اعتياديًا ي�شرًيا. بل 
تعجبي منك! لفّت نظري اإىل �شنعك. اأثرت ف�شويل كي اأراك يوم القيامة. فاأحببتٌك من قبل اأن 

تولد!
يقول لك النبّي: لقد حّدثُت اأ�شحابي عنك، قلُت لهم اأنك �شتاأتي توؤمن بكل ما اأقوله بدون 
اأن تراين، بدون اأن ترى اأثر النور على وجهي فتعلم اأنه وجه نبي، اأو ترى ارتعادة ج�شدي حني 

ياأخذين الوحي، اأو تلم�س ال�شكينة املتدفقة من بني كلماتي يف و�شط جل�شات ال�شمر.
ال�شهادة.  من  اآخر  نوع  فاأنت يف  ال�شهادة،  من  ُحِرمَت من كثري  واإن  اأنت  النبّي:  لك  يقول 
اأنت واإن زاد عليك ما اأنت فيه من الغيب، فاأنت قد ُرِفَعت عنك بع�س الغيوب. ميكنك يا بُنّي اأن 
ترى �شدق اأمري يف �شوت الطيور فوق ال�شجر، يف اأنني روحك وقت ال�شحر، يف تبعات الأثر، 

واأ�شواء املجهر، و�شيق املفر، وحتم القدر.
يقول لك النبّي: اأنت �شاهد على �شدق ديني! حني جاءت اأخبار اإىل رجل غريب يف زمان 
بعيد باأن كان هناك حممد يقول باأن الرب واحد فاعبدوه. اأنت �شاهٌد على اأين مل اأختلق ما تكفي 
ال�شنني لك�شف كذبه. مل اأفرت�س ما تقدر ال�شعوب على تخييب ظنه. مل اأتكلم مبا يناق�س عقلك 

اأنت. اأنت الذي مل ترين، ومل تعاين اأمري، ولكنك نظرت اإىل اإرثي، فقلت: هذا نبّي! 
يقول لك النبّي: تركُت فيك ديًنا نقًيا فال ت�شّوبه. راأيُت فيك �شيًئا بديًعا فال تخّربه. ظننُت فيك 

ظًنا جمياًل فال تخّيبه.
يقول لك النبّي: يا حبيبي الذي اآمنَت بي ومل ترين.. اأنا يف انتظارك.

ب للنشر والتوزيع
كت
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المخدر األنيق
)عن العلم التجريبي(

نظر(!  و)وجهة  روؤية(  )زاوية  م�صاألة  “فامل�صاألة   
الوجود،  اإىل  ونظرت  الإميان  م�صبًقا اجتاه  اتخذت  فلو 
لو  ولكنك  الإميان.  هذا  على  يدل  �صيء  كل  لوجدت 
للحق  فاأّنى  م�صبًقا،  الإميان  حقائق  عن  نف�صك  اأعميت 
ْرِض 

َ ْ
ال ﴿َوِف  هلالج لج:  اهلل  يقول  لذلك  اإليك؟!  ي�صل  اأن 

وَن﴾ )الذاريات 20 -21(.  ُتْبِصُ  
َ

ل
َ
ف
َ
أ ْنُفِسُكْم 

َ
أ ۞ َوِف  ُموقِنَِي 

ْ
لِل آيَاٌت 

ال�صحيحة،  الروؤية  بزاوية  املوقنون  هوؤلء  اإذن  فاز  قد 
وازدادوا باآيات الكون يقيًنا!” 

ب للنشر والتوزيع
كت
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جتد املراأة اأحيانًا وح�ًشا خميًفا يف غرفة املعي�شة املظلمة له ج�شم كروي وثالثة اأذرع و�شوت 
خوار خميف، فتفزع وت�شرخ قبل اأن تدرك بعد ب�شعة اأجزاء من الثانية اأن هذا ابنها احلبيب الذي 
اأحب ل�شبب ما اأن ي�شرب بع�س املياه الغازية يف الثانية لياًل ويتج�شاأ وهو يحك بطنه العمالق! هذا 
لأن اللوزة اأو )الأميجدال(  -وهو جزء من املخ م�شئول وظيفًيا عن �شعورنا باخلوف- و�شلتها 
املعلومات مرتني، مرة ب�شكل �شريع وغري دقيق عرب املهاد املّخي )Thalamus(، ومرة ب�شكل اأبطاأ 

واأكرث دقة عن طريق ق�شرة املخ الأكرث اتزانًا وهدوًءا وا�شتيعابًا للموقف.
الأميجدال تدرك اأنك يف موقف خطر الآن وبناء عليه تتخذ و�شعّية الهروب اأو الت�شّرف، 
حتى اإنها تخاف قبل اأن تدرك ما هذا الذي تخاف منه! هذه احل�شا�شية املفرطة واملبالغة ال�شديدة 

من الأميجدال حتمينا من اأدنى احتمالية لأن نتاأّذى على حني غفلة.
ال�شجر، حيث  نعي�س فوق  اأننا ل  فلو لحظت لوجدت  احلماية،  اأن هذا غري كاٍف يف  غري 
اخلطر ل يُ�شرتط اأن يكون غريزيًّا دائًما، بل هناك خوف ل بد لك اأن تتعلمه! ل بد لك اأن تفهم اأن 
الكهرباء موؤذية قد تقتلك، واأن الر�شوب يف المتحان قد يت�شبب يف �شياع عام من عمرك، واأن 
جمهور امل�شتمعني قد يلفظك بعد ذلك اإن بدْوَت اأمامهم متلعثًما. هناك من اخلوف ما هو مهم لنا 
اأن نتعلم اأن ن�شعر به! هذا �شروري لنا حتى ل نتاأّذى -وبرغم وعينا باملوقف- ولكن عن جهل من 
ا، عن تعّلم واكت�شاب  اأن هذا اأو ذاك قد يوؤذي! ومرة اأخرى فالأميجدال هي امل�شئولة عن هذا اأي�شً

.)GRP( : )اخلوف بوا�شطة بروتني )ببتايد املفرز من اجلا�شرتين
التي كان  اأن هذا ل ميّر دون بع�س الآثار اجلانبية. واأن عملية تعلم اخلوف  تتوقع  اأن  ميكنك 
ا يف قلق غري مربر، اأو هلع زائد عن احلد! بعد اأن تعلمَت اأن  الغر�س منها احلماية لرمبا ت�شببت اأي�شً
تخاف من المتحان، واأ�شفر ذلك عن درا�شة جدية ملدة �شهرين لكتاب الق�شم، حان الوقت الآن 
اأو اأظافرك  باأن تن�شى القلق، حتى ل تق�شي ليلتك كلها مع قولونك الع�شبي  ويف ليلة المتحان 
ا ما نحتاج اإىل اأن نن�شاه، فاأنت مفطور على اخلوف من  املق�شومة. حتى اخلوف الغريزي منه اأي�شً
ذوات الأنياب، لكن حتتاج اإىل اأن تتعلم األ تخاف من الكلب الذي اتخذ -رغًما عنك- مدخل 

بيتكم �شكًنا دائًما له.
لذلك خلق اهلل ▐ لنا و�شيلة لن�شيان اخلوف. �شفرة كمبيوتر متحي تركيبة العواطف 
املعّقدة التي ت�شببت يف هذا القلق. ومرة ثالثة اأودع اهلل ▐ هذا ال�شر يف الأميجدال، 

ويف بروتني م�شتقبالت )NMDA( اخلا�شة بها!

ب للنشر والتوزيع
كت
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اإًذا اللوزة ال�شغرية املوجودة يف منطقة متطرفة من خمك تقوم بحمايتك ج�شديًا واجتماعًيا 
الأخطار،  هذه  هي  ما  وتعلمك  الأخطار،  اأقل  من  عليك  باملحافظة  تقوم  ت�شعر.  اأن  دون  ونف�شياً 
وجتعلك تن�شى اخلوف من الأخطار الزائفة. نوع من الرعاية ل تراه، ولكنه قريب منك جًدا! رعاية 
ت�شلح كمثال على رعاية اهلل ▐ لنا، ت�شلح كدليل على اأنه مل يهملنا، ت�شلح كتذكري دائم 
َرُب 

ْ
ق
َ
ُْن أ ُم َما تَُوْسوُِس بِِه َنْفُسُه َونَ

َ
نَساَن َوَنْعل ِ

ْ
ْقَنا ال

َ
َقْد َخل

َ
لنا مبدى قربه منا �شبحانه القائل: ﴿َول

َورِيِد﴾ )ق 16(!
ْ
ِْه ِمْن َحْبِل ال إِلَ

من تاأملك يف ج�شدك اخلا�س تدرك اأن اهلل هلالج لج حق، وكل اأفعاله ووعوده حق! كما يقول 
 ﴾ َقِّ  بِالْ

َّ
ْرَض َوَما بَيَْنُهَما إِل

َ ْ
َماَواِت َوال َق اهلل السَّ

َ
ْنُفِسِهْم َما َخل

َ
ُروا ِف أ

َّ
ْم َيَتَفك

َ
َول

َ
اهلل هلالج لج: ﴿أ

وتدرك   ،▐ اهلل  اإىل  به  ت�شل  التجريبي  العلم  ل�شتخدام  ال�شحيحة  فبالطريقة  )الروم 8(. 

بنف�شك اأن العلم هو حمراب من حماريب الإميان!
اإن من خلقك و�شواك  اإذ  تقدره حق قدره!  الرهبة من اخلالق واأن  اإىل  ا  اأي�شً العلم  يدفعك 
ا  مَّ

َ
أ
َ
واأحكم تقديرك و�شنعك اإىل هذا احلد، هو اأ�شد منك قدرة، واأ�شد منك بط�ًشا اإذا غ�شب! ﴿ف

َشدُّ 
َ
َقُهْم ُهَو أ

َ
ِي َخل

َّ
نَّ اهلل ال

َ
ْم يََرْوا أ

َ
َول

َ
ةً أ وَّ

ُ
َشدُّ ِمنَّا ق

َ
وا َمْن أ

ُ
ال

َ
َقِّ َوق ْرِض بَِغرْيِ الْ

َ ْ
وا ِف ال َبُ

ْ
اْسَتك

َ
َعٌد ف

ةً َوَكنُوا بِآيَاتَِنا َيَْحُدوَن﴾ )فصلت 15(. وَّ
ُ
ِمْنُهْم ق

الرحبة،  بالأر�س  بالك  فما  ال�شعيف.  الإن�شاين  اجل�شد  دائرة  نخرج عن  كل هذا ونحن مل 
َبُ ِمْن 

ْ
ك

َ
ْرِض أ

َ ْ
َماَواِت َوال ُق السَّ

ْ
َل عة، والكون الف�شيح؟! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿لَ وال�شماء املُر�شّ

ُموَن﴾ )غافر 57(. 
َ
 َيْعل

َ
َثَ الَّاِس ل

ْ
ك

َ
ِكنَّ أ

َ
ِق الَّاِس َول

ْ
َخل

اإىل  ونظرت  الإميان  اجتاه  م�شبًقا  اتخذت  فلو  نظر(!  روؤية( و)وجهة  )زاوية  م�شاألة  فامل�شاألة 
الوجود، لوجدت كل �شيء يدل على هذا الإميان. ولكنك لو اأعميت نف�شك عن حقائق الإميان 
ُموقِنَِي ۞ َوِف 

ْ
ْرِض آيَاٌت لِل

َ ْ
م�شبًقا، فاأنّى للحق اأن ي�شل اإليك؟! لذلك يقول اهلل هلالج لج: ﴿َوِف ال

وَن﴾ )الذاريات 20 -21(. قد فاز اإذن هوؤلء املوقنون بزاوية الروؤية ال�شحيحة،   ُتْبِصُ
َ

ل
َ
ف
َ
ْنُفِسُكْم أ

َ
أ

وازدادوا باآيات الكون يقيًنا!


العلم التجريبي من وجهة نظري: رائع. اإنه �شّهل لنا الكثري من م�شاعب هذه احلياة، وعّرفنا 
على عظمة الكون الذي نحيا فيه، ومدى اجلمال اخللقي والتنا�شق الكوين والإتقان الوجودي الذي 

ين�شج لنا احلياة من حولنا. 

ب للنشر والتوزيع
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ا من في�س  مل نكن لنتعرف عليه اإل لأن اهلل ▐ اأذن لنا بذلك، واأراد لنا اأن نرى غي�شً
دلئل قدرته من خالله. 

العلم التجريبي رائع اإذا نظرت اإليه كما ينظر القراآن اإليه، واتخذته منظاًرا تنظر من خالله على 
اأفعال اهلل ▐، وقدرته يف الوجود. 

ولكن، هناك فا�شلون. دائًما هناك فا�شلون!

ب للنشر والتوزيع
كت
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1
                   القرآن لم يذكر اليارتو

 “اأنت.ل.جتد.كتاًبا.اأعظم.اإثباًتا.لالأ�سباب.من.القراآن” 
ابن القيم

ال�شاللت وجماري  تقف خلف  التي  القوة  لهم  يف�ّشر  قويًا  �شبًبا  القدماء  اليابانّيون  يجد  مل 
اأن تكون م�شكًنا للعديد  اإل  الأنهار والأمواج املتالطمة يف البحار واملحيطات وفوهات الرباكني 
وراء  الكامن  ال�شبب  واأما  )الكامي(!  ي�شّمونها:  والتي  )احل�شا�شة(  الب�شرّية  الكائنات  اأرواح  من 
كانت  التي  اخلبيثة  والأرواح  ال�شياطني  كان  الإمرباطور  بالط  يف  والقرارات  الأمور  ا�شطراب 
ت�شكن هذا البالط، لذلك كان احلّرا�س يف بالط الإمرباطور ماأمورين باأن يقذفوا رماحهم ب�شكل 
دوري دائم منتظم وبطريقة ع�شوائية متاًما من اأجل طرد واإخافة الأرواح اخلبيثة التي حتاول الت�شلل 

ملا وراء الأ�شوار العظيمة!
واأما البابليون القدماء فكانوا يف�ّشرون )�شبب( املر�س والوباء باأنها �شياطني ا�شتطاعت اأن تت�شلل 
من اأبواب البيوت وال�شقوق، واأما �شبب مر�س الأطفال املتكرر ب�شكل خا�س عند الآ�شوريني هو 

ا يف الأطفال فقط، وهو عدّو الأطفال وا�شمه )ليارتو(!  اأن هناك �شيطانًا متخ�ش�شً
الذي  ال�شيطان  )يفاجئ(  اأن  اأ�شح(  مبعنى  الكاهن  )اأو  عندهم  الطبيب  مهمة  كانت  ولذلك 
ال�شياطني  اأ�شماء  ال�شرت�شال يف ذكر  فياأخذ يف  ا�شمه وحقيقته،  يعرف  باأنه  املري�س  ي�شكن ج�شد 
اأنه قد  بـ )احلرج( من  ال�شيطان  اأن هذا الإجراء ي�شيب  يبدو كانوا يعتقدون  ما  املحتملني! على 

انك�شف اأمره!
واأما )الفايكنج( -وهم جدود �شاكني بالد )الرنويج( الآن- فقد ف�ّشروا ظاهرة قو�س قزح، 
باأنها م�شكن الآلهة حيث م�شتقّر )اأودين( كبريهم وزوجته )فريجا( اجلميلة الفاتنة! ويف هذا املكان 
ال�شحاب من وجهة  �شبب  واأما  الذين ميوتون يف احلروب.  ال�شجعان  بالأبطال  تقام الحتفالت 
نظرهم، اأن )فريجا( تغزل هذا ال�شحاب بتوكيل من بقية الآلهة. واأما �شبب الربق والرعد، فهي 

ب للنشر والتوزيع
كت
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تعبريات عن غ�شب )ثور( ابن )اأودين( و)فريجا( الذي ميلك مطرقة هائلة من الفولذ ويطلقها 
)بولدر(  وهما  التوائم،  الإخوة  من  اثنني  )ثور(  ميلك  عليهم.  فيق�شي  والع�شاة  الأعداء  على 
الذي  الكفيف احلزين  الرائع، و)هولدر(  ال�شيف  ال�شم�س وف�شل  لنا �شوء  يف�شر  الذي  اجلميل 

يف�شر لنا الظلمة وف�شل ال�شتاء القامت!
اعتاد القدماء -ممّن ل ميلكون علًما ول هًدى من ال�شماء ولكن ميلكون قدًرا وا�شًعا من اخليال- 
العلم،  بالنا�س  تقدم  اأن  اخليالية، وبعد  الأفكار  اعتماًدا على هذه  الظواهر  الكثري من  يف�ّشروا  اأن 
اأخذوا يف فهم الظاهرة العلمّية احلقيقية التي جعلها اهلل ▐ )�شبًبا( وراء هذه الأحداث، 
فالزلزل ناجتة عن انزلقات يف ال�شفائح ال�شخرّية لالأر�س، والأمطار الغزيرة �شببها التقاء رياح 
خمتلفة يف درجة حرارتها ورطوبتها، واأما اختالف ف�شول ال�شتاء وال�شيف كان ب�شبب )ميل( 

حمور دوران الأر�س حول ال�شم�س بزاوية )23،5( درجة. 
غري اأن القدماء مل يكونوا يعرفون ذلك، واإمنا )ف�ّشروا( ظواهر الطبيعة لديهم بتف�شريات تبدو 
من  وغروبها  من جهة  ال�شم�س  �شروق  من  نراه  ما  تف�ّشر  كيف  اإذ  الوحيد.  املنطق  هي  راأيهم  يف 
وا�شًحا  ذلك  يبدو  الأر�س؟!  حول  تدور  ال�شم�س  اأن  الواقع  يف  يعني  هذا  اأن  اإل  اأخرى،  جهة 
للعني. ولكنهم مل يفطنوا اأن لرمبا كانت هناك تف�شريات اأخرى، غابت عن ذهنهم، ولرمبا كانت هذه 

ا )تتفق( مع مالحظاتهم! التف�شريات اأي�شً
وتلميذته  فيتجن�شتاين(  )لودفيج  النم�شاوي  الفيل�شوف  بني  دار  الذي  باحلوار  �شبيه  هذا 
الطبيعي  من  كان  »ملاذا  فقال:  �شاألها  حيث  والنهار،  الليل  م�شاألة  حول  اآن�شكومب(  )اإليزابيث 
التفكري باأن ال�شم�س تدور حول الأر�س بدًل من القول بدوران الأر�س حول حمورها؟« اأجابْت 
الأر�س«.  تدور حول  التي  ال�شم�س هي  اأن  لو  الو�شع )يبدو( كما  اأن  )اآن�شكومب(: »يف ظني 
اأجاب )فيتجن�شتاين(: »ح�شًنا، ما الذي كانت �شـ )تبدو( عليه احلال اإذن لو كانت الأر�س تدور 

حول حمورها«؟!


يف 1967 كتب الطبيب الفرن�شي )موري�س بوكاي( كتابه: )التوراة والإجنيل والقراآن والعلم، 
الكتاب املقد�س  القراآن هو  اأن  فيه  املعارف احلديثة(، وذكر  املقد�شة يف �شوء  الكتب  درا�شة يف 
الإجنيل ول  التوراة ول  منه ل  تنُج  الذي مل  الأمر  العلمية، وهو  الأخطاء  الذي خال من  الوحيد 
الطبيعيات مل تعد  فاأر�شطو قد كتب ثالثة كتب يف  املثال  الب�شرية الأخرى. على �شبيل  املوؤلفات 

فيهم تقريًبا جملة واحدة الآن �شحيحة.

ب للنشر والتوزيع
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على �شبيل املثال ل احل�شر، يف �شفر التكوين ورد اأن خلق اآدم قد مت قبل خلق احليوانات. وهو 
الأمر الذي يتعار�س مع العلم تبًعا لل�شجل احلفري. بينما ل جند يف القراآن ذلك يف اأية اآية، بل ول 
ئَِكِة 

َ
َمل

ْ
اَل َربَُّك لِل

َ
 ق

ْ
يف احلديث. بل تدل ظواهر الآيات على خالف ذلك، مثل قوله تعاىل: ﴿َوإِذ

ْرِض َخلِيَفًة﴾ )البقرة 30(.
َ ْ
 َجاِعٌل ِف ال

ِّ
إِن

مثال اآخر: تزعم التوراة اأن اهلل خلق النبات قبل ال�شم�س )وهو الأمر الذي يعترب من مدارات 
بينما جند  ال�شخرية و�شط الغربيني(، واأن اهلل هياأ الأربعاء للحياة قبل النجوم وال�شم�س والقمر. 
الرتتيب القراآين عك�س ذلك: فاأجرام ال�شماء �شبقت ظهور النهار، وكل ذلك �شابق على الأر�س: 
ْخَرَج ُضَحاَها ۞ 

َ
َها وَأ

َ
ْل َطَش لَ

ْ
غ

َ
َسوَّاَها ۞ وَأ

َ
َها ف

َ
َماُء َبَناَها ۞ َرَفَع َسْمك ِم السَّ

َ
ًقا أ

ْ
َشدُّ َخل

َ
ْنُتْم أ

َ
أ
َ
﴿أ

ْخَرَج ِمْنَها َماَءَها َوَمْرَعَها﴾ )النازعات 31-27(.
َ
ْرَض َبْعَد َذلَِك َدَحاَها ۞ أ

َ ْ
َوال

مثال اآخر: يف الإجنيل الزعم باأن الأر�س اأ�شلها املاء، بينما يوؤكد القراآن على اأن املاء هو اأ�شل 
ٍء  َماءِ ُكَّ َشْ

ْ
َنا ِمَن ال

ْ
كل �شيء حي، ولي�س اجلمادات )وهو ما يتفق مع العلم باملنا�شبة(: ﴿وََجَعل

﴾ )األنبياء 30(. َحٍّ

�شتة  باأنها  القراآن  يف  للخلق  ال�شتة  بالأيام  املق�شود  باأن  واملف�شرين  العلماء  كالم  فهمنا  واإذا 
اأوقات ولي�شت �شتة اأيام باملعنى الإن�شاين )24 �شاعة( ول باملعنى الأخروي )خم�شون األف �شنة(، 
مثل قول الأ�شفهاين عن )اليوم( يف اللغة: »اأنه يعرب به عن اأي مدة كانت«. وقال ابن كثري: »واختار 
فريق من املف�شرين اأنها حم�س مدد«. وقال ابن عا�شور: »مبعنى اأن ال�شماوات والأر�س ُخِلَقت عاملًا 
بعد عامل ومل ي�شرتك جميعها يف اأوقات تكوينها«. لو فهمنا ذلك لفهمنا اأن قول اهلل تعاىل: ﴿َخَلَق 
﴾ )فصلت 9(. يعني اأن خلق الأر�س مت يف ثلث العمر اجليولوجي للكون، وهو ما  اْلأَْر�َس يِف يَْوَمنْيِ
)ن�شتاأن�س( به يف ظل النظريات احلديثة التي تقول اأن عمر الكون 13.7 مليار عام، وعمر الأر�س 

ا! منها 4.5 مليار عام. اأي ثلث عمر الكون اأي�شً


ميكنك اأن تتخيل كّم الأخطاء العلمية التي كان �شيقع فيها القراآن لو كان )اختالًقا( من ب�شري 
عا�س قبل الثورة العلمية باأكرث من األف عام؟! كم الأ�شاطري واخلرافات التي كنا �شنجدها فيه ت�شرح 
لنا )ال�شبب( املادي الذي يقف حول هذه الظواهر! كم )الختالف( بني الكالم الذي يُّدعى اأنه 
 َيَتَدبَُّروَن 

َ
ل

َ
ف
َ
من عند اهلل وبني خلق اهلل و�شننه يف الوجود فعاًل! يذكرنا ذلك بقول اهلل هلالج لج: ﴿أ

ثرِيًا﴾ )النساء 82(.
َ
ا ك

ً
ف

َ
وََجُدوا فِيِه اْختِل

َ
ْو َكَن ِمْن ِعْنِد َغرْيِ اهلل ل

َ
ُقْرآَن َول

ْ
ال
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2
                  فاعلّية األسباب

 “ل.اأنكر.اأن.العلم.الطبيعي.يف�سر،.ولكني.اأفرت�س.وجود.
اهلل.لتف�سري.هذه.القدرة.احلا�سلة.للعلم.على.التف�سري” 
ريتشارد سوينربن

املخ هو )رادياتري( عند اأر�شطو! جمرد جهاز تربيد لالأوعية الدموية. واأما القدماء امل�شريون 
ويف  التحنيط.  عند  مهمالت  �شلة  اأقرب  يف  منه  يتخل�شون  فكانوا  الأح�شاء  من  نوًعا  فاعتربوه 
الع�شور املظلمة لأوروبا �شاد اعتقاد بنظرية القزم Homunculus وهو �شخ�س قزم عا�س داخل 

الدماغ واتخذ كل القرارات. 
لقد تبني بعد ذلك اأن املخ اأهم واأعقد من ذلك بكثري.

ال�شكة احلديد  اأمريكي يف  ا�شمه )فينيا�س جيج( هو عامل  هناك �شورة قدمية خميفة لرجل 
دماغه  من  بجزء  اأطارت  راأ�شه  اإىل  �شر�شة  معدنية  قطعة  دافًعا  عام 1848  ديناميت يف  فيه  انفجر 
فعلًيا، ومع ذلك مل ميت. عا�س بعد ذلك و�ُشِفَي اإل اأنه اأظهر تغريات كاملة يف ال�شخ�شية، بعد اأن 
كان حمبوبًا مرًحا م�شاعًدا �شار اأنانًيا ع�شبًيا موبًخا. اجلزء الذي مت تخريبه يف دماغ جيج هو الف�س 
الأمامي من املخ، اأثار هذا �شوؤاًل خميًفا لدى علماء الأع�شاب عن مدى عالقة الدماغ بال�شخ�شية.
بعد ذلك مبا يقرب من �شبعني �شنة ا�شتطاع الدكتور )وايلدر بينفيلد( اأن يكت�شف ما هو اأبعد. 
اإثارة ب�شعة اأجزاء من الف�س ال�شدغي لدماغ املر�شى با�شتخدام قطب كهربي،  اأن  حيث لحظ 
ا لها ما يحركها يف الدماغ  كان يثري املري�س للتحدث فجاأة عن اأحد ذكرياته! فهل الذكريات اأي�شً

الب�شري؟!
البعيدة، ومنذ اللحظة  التل�شكوب لتقريب الأ�شياء  اأربعمائة �شنة فقط، اخرتع الإن�شان  من 
ال�شماء، ويف  اإىل  الفور  اجلديد. وجهه على  بالخرتاع  يفعل  �شوف  ماذا  الأوىل عرف جاليليو 
تاريخ  بداية  منذ  عرفه  مما  اأكرث  جتريبًيا  الكون  عن  الإن�شان  عرف  الوقت  ذلك  من  عاًما   15 خالل 
الب�شرية. هنا ظهرت م�شكلة، اأنت تنظر اإىل اأ�شياء لطاملا اعتربتها الكثري من الأديان على اأنها اآلهة، 
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اأو قواها اخلارقة، اأو حتى بيو�س مفقو�شة واأحذية عالقة يف ال�شماء! والآن اأنت تراها لتكت�شف اأنها 
ما هذا؟ هل كانت  واأطوار، وحلقات، وحفر.  ثقوب،  لها  واأرا�شي،  جمرد غازات، و�شخور، 
من  الكثري  حالة  ويف  اجلديدة.  باآلتهم  ال�شماء  اإىل  نظروا  ممن  الكثري  فكر  كذا  تخدعنا؟  الأديان 

الأديان، فهم كانوا على حق، بالطبع كانت تلك الأديان تخدعهم!
لذلك اأتى البع�س بعد ذلك، وبعد اأن اأثبت العلم الكثري من الأ�شياء، لريى اأن العامل مل يعد 
يف )حاجة( اإىل الإله، فقد ف�ّشر له العلم كل �شيء، وقالوا اأن ما مل يف�شره لنا العلم بعد �شوف 
)اإله  عليه  واأطلقوا  حالًيا،  العلم  ثغرات  ي�شد  اأن  هو  الآن  )الإله(  وظيفة  واأن  ذلك،  بعد  يف�شره 

الفجوات(! 


اهلل  اإرادة  وهو  الأول(  )ال�شبب  بني  الظواهر  هذه  �شبب  يف  فّرق  القراآن  فاإن  املقابل  يف 
▐ التي )اأراد( لتلك الظاهرة اأن حتدث، ثم )اأمرها( باأن حتدث، و)قّدر( لها الأ�شباب 
 ▐ التي جتعلها حتدث على هذا النحو بالذات. وبني )ال�شبب املادي( الذي جعله اهلل 
وراء هذه الظاهرة اأو تلك! هذا لأن قدرة اهلل ▐ اأن يخلق بالأ�شباب وبدون اأ�شباب، 
ولكن القراآن اأخربنا اأن �شنة اهلل ▐ وطريقته التي اختارها، هي اأن يخلق بالأ�شباب! كما 
ْتَبَع َسبًَبا﴾ )الكهف 84 -85(. 

َ
أ
َ
ٍء َسبًَبا ۞ ف يقول اهلل هلالج لج عن ملك ذي القرنني: ﴿َوآتَيَْناهُ ِمْن ُكِّ َشْ

باأنها من  البحر  ال�شفن على  بها جريان  التي و�شف اهلل ▐  الطريقة  يت�شح هذا من 
 :▐ اهلل  باأمر  واأنها  )يونس 22(.  َْحِر﴾  َوالْ َبِّ 

ْ
ال ِف  ُُكْم  يَُسريِّ ِي 

َّ
ال هلالج لج: ﴿ُهَو  اهلل   فعل 

ا )ال�شبب( الذي يقف وراءها، بل  ْمرِهِ﴾ )الروم 46(. وبرغم ذلك و�شف اأي�شً
َ
ُك بِأ

ْ
ُفل

ْ
﴿َوِلَْجرَِي ال

َن 
ْ
ل
َ
يَح َفَيْظل  يُْسِكِن الرِّ

ْ
واأقر بفاعليته، وهو الريح التي لو �شكنت ما جرت هذه ال�شفن! ﴿إِْن يََشأ

َرَواكَِد َعَ َظْهرِهِ﴾ )الشورى 33(. اإىل هذا احلد تبلغ قوة هذا ال�شبب وتاأثريه! اإىل حد انتفاء جريان 
ال�شفن يف اللحظة التي ت�شكن فيها هذه الرياح، برغم اأنها جتري باأمر اهلل ▐! ولكن لأن 

اهلل هو من جعل الرياح �شبًبا لهذا اجلريان.
هناك مثال اآخر، وهو يف الطريقة التي و�شف اهلل ▐ بها اإنزال املطر! حيث ذكر اهلل 
َنُطوا﴾ )الشورى 28(. ثم ذكر اأنها 

َ
َغْيَث ِمْن َبْعِد َما ق

ْ
ُل ال ِي ُيَنِّ

َّ
تعاىل اأن هذا من فعله هو: ﴿َوُهَو ال

ب�شبب الرياح التي ت�شوق ال�شحاب املحّمل ببخار املاء، فقال اهلل هلالج لج ي�شف الطريقة التف�شيلية 
يََشاُء  ْيَف 

َ
َماءِ ك السَّ َفَيبُْسُطُه ِف  َفُتثرُِي َسَحابًا  يَاَح  الرِّ يُْرِسُل  ِي 

َّ
يُنِزل بها هذا املطر: ﴿اهلل ال التي 

وَن﴾  َصاَب بِِه َمْن يََشاُء ِمْن ِعَباِدهِ إَِذا ُهْم يَْسَتبِْشُ
َ
إَِذا أ

َ
ِلِ ف

َ
َوْدَق َيُْرُج ِمْن ِخل

ْ
ُه كَِسًفا َفَتَى ال

ُ
َيَْعل َو

)الروم 48(.
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ومثال ثالث عك�س ال�شابق، هو كيف و�شف اهلل فعل الإن�شان باأنه فعاًل منه هو �شبحانه، برغم 
ِكنَّ اهلل َرَم﴾ )األنفال 

َ
 َرَمْيَت َول

ْ
ُهْم َوَما َرَمْيَت إِذ

َ
َتل

َ
ِكنَّ اهلل ق

َ
وُهْم َول

ُ
ْم َتْقُتل

َ
ل
َ
اأنه اأثبت الثنني: ﴿ف

17(. حينها تفهم كيف تت�شق اآيات اهلل ال�شرعّية مع اآياته املبثوثة يف الوجود، من اأن كل �شيء باأمر 

اهلل، ومع ذلك هناك �شبب منطقي مفهوم معقول قائم لهذه الأ�شياء، معرتٌف بفاعلّيته، وبتاأثريه. 
فهنا يف القراآن نحن نوؤمن بال�شبب، ونوؤمن مبن اأجرى ال�شبب.

ِل  يَُكوُن   
َّ

ن
َ
﴿أ فقالت:  الأ�شباب  عن  ال�شّديقة(  )املوؤمنة  ال�شالم  عليها  مرمي  ت�شاءلت  كما 

﴾ )آل عمران 47(. و�شوؤالها عن الأ�شباب مل يناِف اإميانها باهلل، ولكن كان يعني  ْم َيْمَسْسِن بََشٌ
َ
ٌ َول

َ
َول

قناعتها باأن اهلل يخلق من خالل الأ�شباب. ولكن رمبا ما كان غائًبا عن ذهنها يف هذه اللحظة، اأن اهلل 
الذي خلق هذه الأ�شباب واأجراها، فهو قادٌر على اأن )يوقفها( اأو )ي�شتبدلها( يف اأي وقت ي�شاء، 
وُن﴾ 

ُ
ُ ُكْن َفَيك

َ
إِنََّما َيُقوُل ل

َ
ْمًرا ف

َ
َض أ

َ
ُق َما يََشاُء إَِذا ق

ُ
َذلِِك اهلل َيْل

َ
كما قال لها اهلل هلالج لج: ﴿ك

)آل عمران 47(.



هل اأخربك عن واحدة من ميزات الدين الإ�شالمي؟ اأنه ل يعتمد يف تف�شرياته للكون واحلياة، 
الإ�شالم  الروماين.  املذبح  على  الطقو�س  اأو  الغام�س،  الكهنوت  اأو  ال�شياطني،  اأو  ال�شحر،  على 
يخربك بقاعدة عامة، اأن لكل �شيء �شبًبا. اأن اهلل يخلق كل �شيء من خالل ال�شبب. يُقيم الكون من 

خالل القوانني. يُ�شرّي الكثري من خملوقاته عن طريق املادة!
حني تكون م�شلًما فاإنك ل ت�شعر بفزع اأو جزع اأو ا�شطراب اأو تعجب، حني ت�شتخل�س بع�س 
القوانني التي ت�شري بها الأجرام ال�شماوية، اأو حني تقدر على الو�شول اإىل اجلزء املادي الدماغي 
امل�شئول عن تخزين الذكريات، اأو التفكري املنطقي، اأو الت�شرفات الجتماعية العامة. اأو حني تفهم 

كيف تتحرك الأ�شياء، كيف تقوم الزلزل، ملاذا تثور الرباكني، اأو كيف ينزل املطر.
باإلهك -والعياذ باهلل- مع كل  باأنك تفقد )الداعي( لالإميان  اأبًدا  حني تكون م�شلًما لن ت�شعر 
اكت�شاف علمي جديد. لن جتل�س بتوتر خلف �شا�شة حا�شوبك تنتظر يف )وجل( الك�شف العلمي 
اجلديد الذي �شوف يغري من نظرتنا القدمية للطريقة التي ت�شري بها الأمور! لن ت�شعر بالـ )التهديد( 

من العلم اأو الزمن اأو التقدم اأو املعرفة الب�شرية.
حني تكون م�شلًما فاأنت تعلم يقيًنا اأن كل ما هنالك اأنك تتعرف ب�شكل اأقرب على اأفعال اهلل. 
ترى بعينيك بع�س الأ�شباب التي جعلها �شبًبا يف خلقه لهذه الظاهرة اأو تلك. ت�شبح اأكرث خ�شوًعا 
لذلك الإله الذي مل يخلق فقط بـ )كن( فـ )كان املخلوق(. بل خلق بـ )كن( فكان املخلوق وكان 

�شببه معه مبثوًثا يف الوجود!
حني تكون م�شلًما فاإنك ت�شبح �شعيًدا بعلمك، مطمئًنا بدينك، را�شًيا عن ربك، �شاهًدا على 

غناه!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



431

3
                   الخطايا

 “ن�سف.ما.�سنعلمكم.اإياه.خطاأ،.والن�سف.�سواب..امل�سكلة.
اأننا.ل.نعرف.اأي.ن�سف.هو.اخلطاأ.واأي.ن�سف.هو.ال�سواب” 
عميد الطب يف هارفارد )ت�شارلز بورويل( لطالبه

هل �شمعت من قبل عن قبيلة )تا�شاداي(؟ كانت حديث العامل يف ال�شبعينات. حيث اأعلن 
)اإليزيدا( وزير الثقافة الفيلبيني يف 8 يوليو 1971 عن اكت�شاف قبيلة من الع�شر احلجري حتيا منذ 
ا  مئات ال�شنني يف عزلة تامة، هذه القبيلة لي�شت فقط مل تعرف التكنولوجيا ولكنها ل تعرف اأي�شً
النحت ول الأ�شلحة ول الرعي ول الزراعة ول املنازل ول حتى املالب�س! كان التا�شاداي رجال 
كهوف حرفًيا، ي�شكنون الكهوف ول ي�شرتون عوراتهم اإل بورق التوت، مع حياة م�شاملة وعارية 
وفو�شى جن�شية كاملة. كانوا ميثلون حلم العامل الغربي يف ال�شبعينات الغارق يف �شعارات الهيبيز 

وال�شالم واملخدرات والثورة اجلن�شية.
حاول علماء الإن�شانيات من العامل كله زيارتهم ولكن الرئي�س الفليبيني )ماركو�س( اعرت�س 
على تلويث براءتهم بالتجارب والفحو�شات واأقام لهم م�شتعمرة �شخمة مغلقة يف اأواخر نف�س 
اأعداد  منه  الوديعة( وبيعت  تا�شاداي  )قبيلة  كتابه:  نان�س  اكت�شافهم، ويف 1975 كتب جون  عام 
مهولة. ويف 1986 ا�شتطاع �شحفي �شوي�شري الت�شلل للم�شتعمرة فوجد اأفراد التا�شادي يلب�شون 
اجلينز وياأكلون الأرز ويتاجرون يف ال�شو�شي�س! ات�شح اأن هوؤلء ممثلون واأن الأمر كله خدعة من 
وزير الثقافة الذي هرب خارج البالد مباليني الدولرات التي ُجِمعت كتربعات للحفاظ على نقاء 

التا�شاداي.
كانت الثورة اجلن�شية جتتاح العامل وقتها، فال يوجد اأي�شر من انت�شار فكرة تدعمها الهرمونات 
لو اأخذت راأيي! وكان ال�شباب يفكر اأن النقاء الفعلي هو نقاء الطبيعة والفطرة هي فطرة احليوانات، 
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ومقاومة ال�شهوة اجلن�شية �شيء �شخيف، وكانت التا�شاداي دلياًل على اأن الإن�شان كان ينعم بذلك 
لي�شوا  التا�شاداي  اأن  تبني  اأن  وبعد  والأديان،  بالتابوهات  تلوث  ولكن  الطبعي  والتناغم  ال�شالم 
اإل جمموعة �شباب فلبيني يحبون ال�شو�شي�س، تنا�شى العامل تلك الكذبة وكاأنها مل تكن ومت�شكوا 

بالفكرة وكاأنه مل يتم )اإحراجها(!
هذا معتاد بالن�شبة للـ )خدع( العلمية عموًما، فلديك )اإن�شان بلتداون( الذي مت اكت�شافه يف 
1912 ليمثل احللقة املفقودة بني الإن�شان والقردة العليا، وملدة ع�شرات ال�شنني مت اعتباره الدليل 
الأعظم على التطور باعتباره احلفرية الأقدم لالإن�شان العاقل، وبعد اأربعني �شنة ثبت اأنه كان ُمزّيًفا 

بالكامل! مل ي�شعر اأحد من اأن�شار التطور بالـ )حرج( وقتها.
مل تنفد جعبتنا من الأمثلة اخلا�شة باخلدع العلمية.

خذ عندك مثال ر�شومات )اإرن�شت هيجل( عن الأجنة، والتي تعمد تزوريها حتى تبدو �شور 
اأجنة الفقاريات يف مراحلها املبكرة مت�شابهة، مما يثبت التطور. اعرتف )هيجل( بتزوير هذه ال�شور 
الزرافة(.  )عنق  كتابه  هيت�شينج( يف  )فران�شي�س  كاماًل  اعرتافه  ن�س  ونقل  يف 1908/12/14. 
ا حفرية )اإن�شان جاوا( والتي مت غ�شها عام 1981 بالتوليف بني عظام جمجمة قرد كبري  ولديك اأي�شً

وعظام فخذ اإن�شان، واعرتف �شاحبها بالغ�س بعد 30 �شنة.


لي�شت كل )الف�شائح( تقع يف نطاق اخلدع. فلدينا م�شكلة التعجل دائًما!
مثل عام 1905 ملا عالج )فرويد( الطبيب النف�شي ال�شهري، ابًنا لأحد اأ�شدقائه كان يعاين من 
خوف ع�شابي غري مربر من اخليول، وهو ولد �شغري يدعى هانز جراف، وبعد جل�شات التحليل 
النف�شي خرج فرويد باأغرب نظرية ممكنة حيث قرر اأن خوف هانز ال�شغري من اخليول �شببه �شعور 
الولد بالذنب الناجت عن رغبته الدفينة مبمار�شة اجلن�س مع اأمه والتي كبتها يف نف�شه خوًفا من اأبيه 
الغيور! ثم ذكر فرويد نتائج هذا التحليل يف كتابه: )حتليل فوبيا لدى �شبي ذي خم�شة اأعوام( 
والذي ذكر تالميذه بعد ذلك اأن بوادر نظريته اخلا�شة بعقدة اأوديب )وهي تف�شري مادي م�شوه 
هانز مع  واقعة  الواقعة واعتربوا  براهينها من خالل هذه  قد جاءت  الإن�شان(  لدى  الدين  لن�شاأة 

اخليول تلك حلظة فارقة للب�شرية ككل، كما ذكر تلميذ فرويد )كورت اآي�شلر(.
اأخطاأ  )هنا  كتابه  يف  فرويد  لتحليل  تفنيًدا  وقدم  اإي�شيرنودر(  )كري�شتوف  ذلك  بعد  جاء 
فرويد(، وذكر حتلياًل خمتلًفا، حيث اعتمد على واقعة حدثت بالفعل وهي اأن هانز قبل اأن ي�شاب 
بهذه احلالة مبا�شرة راأى ح�شانًا ي�شقط من اإعياء العمل وهو عاجز مقيد يف لثامه مما اأ�شابه باخلوف 
اأن نظريات فرويد كانت جمرد وهم وثرثرة فارغة، ويقول  وال�شدمة لذلك يقول )اإي�شيرنودر( 
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عامل البيولوجيا الربيطاين احلائز على جائزة نوبل )بيرت مدّور( اأن التحليل النف�شي غري العلمي هو 
اخلدعة الأكرث ب�شاعة يف القرن الع�شرين، ويرى الر�شام )اأندريه ما�شون( اأن هذا النوع من التحليل 

النف�شي يعتمد كله على الأ�شاطري اليونانية.
ماديًا  تف�شرًيا  قدمت  حيث  بها  باأ�س  ل  لفرتة  العلمي(  )املجتمع  �شادت  قد  فرويد  نظريات 
اإحلاديًا للوعي الإن�شاين والعقل اجلمعي الب�شري فيما يخ�س الإله والدين. وكعادة هوؤلء ا�شتمدوا 
حولها  ن�شجوا  ب�شيطة  بريئة  ملالحظات  بهم  خا�س  منظور(  و)اجتاه  روؤية(  )زاوية  من  نظرياتهم 
)الأ�شاطري العلمية(، لتتحول يف النهاية م�شاعر خوف �شبي من اخليول، اإىل نظرية عقدة اأوديب 
التي تف�شر تاأليه الإن�شان البدائي الأول للالإله باأن هذا يرمز ل�شعوره بالذنب جتاه اأبيه بعد قتله له لأنه 

كان يناف�شه جن�شًيا على اأمه!


اأعظم عقل  الكثريون  نيوتن( الذي يعتربه  العلمّية )الربيئة(، ولدينا مثال )اإ�شحاق  الأخطاء 
اأن  قبل  ال�شنني،  ملئات  العامل كله  نظرياته  �شادت  الب�شرية جمعاء. والذي  علمي على مر ع�شور 
ياأتي اآين�شتاين بنظريته الن�شبية العامة )General Realtivity( عام 1915 لي�شحح روؤيتنا للجاذبّية، 

وي�شاك�س نيوتن نف�شه بتعديل النموذج القدمي الذي كان قد و�شعه.
وعلى ذكر )اآين�شتاين( العبقري فهو مل ي�شلم من بع�س هذه الأخطاء، مثل )الثابت الكوين( 
: )Cosmological Constant( الذي اخرتعه كمحاولة يائ�شة لكي يجعل معادلته تتفق مع مبداأ 
الثابت  اأن  ذلك  بعد  اآين�شتاين  اعترب  به.  يوؤمن  ع�شره-  علماء  بقية  -مع  كان  الذي  الكون  ثبات 

الكوين هو اخلطاأ الأكرب الذي قام به يف حياته، وخجل منه ب�شدة!
وهناك الكثري من )الكت�شافات( و)الإثباتات( العلمّية التي تبنّي بعد ذلك اأنها كانت خاطئة! 
مثل )القنوات املريخية( : )Martian Canals(، التي لحظها اأول مرة الفلكي الإيطايل )جيوفاين 
�شكياباريل( عام 1877، ومن بعده الكثري من الفلكيني، وهي �شبكة من القنوات تظهر على �شطح 
عامل  وجاء  القنوات،  لهذه  كاملة  خريطة  عمل  يف  بورتون(  )ت�شارلز  الأيرلندي  اأخذ  املريخ، 
اإمنا  القنوات  هذه  اأن  جًدا،  غريب  ا�شتنتاج  اإىل  ليقفز  لويل(  )بري�شيفال  الأمريكي  الريا�شيات 
هي �شبكة ري �شنعها ف�شائّيون! وبعد كل ذلك تبنّي للجميع يف بدايات القرن الع�شرين اأن هذه 
القنوات جمرد وهم ب�شري )Optical Illusion( ناجتة عن التل�شكوبات العتيقة ك�شراب ال�شحراء 

الذي نتوهم اأنه ماء وهو جمرد انعكا�س!
بولندلو(   )رينيه  الفرن�شي  الفيزيائي  يد  على   N Rays اأ�شعة  اكت�شاف  بحادثة  ذلك  يذكرنا 
-الع�شو البارز يف اأكادميية العلوم الفرن�شية- وذلك اأثناء درا�شته لأ�شعة X Rays وقام عدد من 
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الفيزيائيني الفرن�شيني بتكرار التجربة، وجميعهم اأكد �شدق الكت�شاف. وح�شل رينيه بعد ذلك 
على جائزة تقديرية من ذات الأكادميية عام 1904، ثم تبني بعد ذلك اأن اأ�شعة N Ray لي�س لها 
وجود اأ�شاًل واأنها جمرد وهم توهمه جميع الفيزيائيني الذين �شاركوا يف التجربة. ويقول )جني 
الذين  للعلماء  العتيادي  غري  العدد  هو  املو�شوع  يف  »املده�س  ذلك:  على  معلًقا  رو�شتاند( 

ُخِدُعوا«!
ا الـ Phrenology اأي علم معرفة الدماغ، الذي كان �شائًدا يف القرن التا�شع ع�شر  هناك اأي�شً
و�شط الأطباء وعلماء النف�س، ويعني القدرة على ا�شتنتاج اأبعاد ال�شخ�شية وما يحب وما يكره 
الإن�شان فقط من �شكل ت�شاري�س جمجمته من اخلارج، فتجد الطبيب من اإياهم مي�شك براأ�س املري�س 
و)يح�ّش�س( عليها حتى يدر�س �شخ�شيته! مات هذا )العلم( متاًما ومت اعتباره من خرافات العلم 
)Science Fringe(، لكنه يف زمنه كان اآخر املكت�شفات احلديثة، بل والعن�شريون يف اأملانيا النازية 
العن�شرّية  اأن  لإثبات  ي�شتخدمونه  كانوا  ورواندا  الكونغو  يف  ال�شتعمارية  بلجيكا  واإمرباطورية 

)ف�شل بع�س الأعراق الب�شرّية على البع�س الآخر( لها اأ�شول علمية!
ماذا عن نظرية )التمدد الأر�شي( : )Expanding Earth(؟! والتي اآمن بها علماء من وزن 
داروين ونيكول ت�شال. حتاول النظرّية اأن تف�شر حركة القارات اجليولوجية ون�شوء اجلبال اجلديدة، 
وقتها  يف  �شائدة  كانت  اأخرى  لنظرية  معاك�شة  نظرية  وهي  ببطء،  تتمدد  احلقيقة  يف  الأر�س  باأن 
وهي نظرية )الربودة الأر�شية( : )Global Cooling(، التي اقرتحها اجليولوجي )جيم�س دانا( 
وتتحدث عن )انكما�س( الأر�س. على كل حال قد ثبت خطاأ هذه النظرية وتلك، فكاًل من التمدد 
 Plate( التكتونّية ال�شفائح  اكت�شاف  بعد  الزائف  العلم  من  �شارا  الأر�شي  والنكما�س  الأر�شي 

tectonics( يف 1970!

وهناك نظرية )الفلوجي�شتون( : )Phlogistion theory(، الذي كانوا يظنونه جزيء غري 
 Maternal(  : الأمومّية(  )الطبعة  ونظرية  الحرتاق.  عملية  ويف�ّشر  بال�شتعال  اإل  يظهر  ل  مرئي 
Impression(، حيث توؤثر الأم يف �شخ�شية جنينها من خالل اأفكارها الداخلية! ونظرية الكوكب 

الوحيد  التف�شري  اأنه  وقالوا  واملريخ  الأر�س  بني  اعتقدوا وجوده  الذي   ،)Vulcan( : )فولكان( 
حلركات املريخ الغريبة التي ياأتي بها يف دورانه حول ال�شم�س، قبل اأن يف�ّشر لنا اآين�شتاين بنظريته 

الن�شبية العامة هذه احلركات!
الثورة املعرفّية والنمذجة  العلمّية كانت يف املا�شي -قبل  اأن هذه الأخطاء  وهناك من يظن 
العلمّية )Scientific modeling( والذي �شار العلماء ل يقبلون اأي بحث علمي ل يت�شق معها- 

على اأنهم يف الواقع خمطئون!

ب للنشر والتوزيع
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ففي عام 1989 ن�شر عامل الكيمياء الكهربّية الربيطاين )مارتن فلي�شمان( مع زميله الأمريكي 
اأقاموا جتربة ناجحة لالندماج  اأنهم قد  اّدعوا  الدنيا ومل يقعدها. حيث  اأقام  )�شتانلي بونز( بحًثا 
النووية  الطاقة  ينتج  نووي  تفاعل  يحدث  اأن  يعني  البارد  والندماج   .)Cold Fusion( البارد 
املعهودة بدون احلاجة اإىل درجات حرارة مليونّية كما هو معروف، بل يحدث هذا الندماج يف 

درجة حرارة الغرفة، وهو ما يعني اإمكانية احل�شول على طاقة نووية نظيفة وخالية من الأخطار!
لك اأن تتخيل اأثر ذلك على املجتمع الإن�شاين التي تعوي م�شانعه و�شياراته يف كل حني بحًثا 
ال�شبب وراء معظم  انتفاء  العاملي بعد  النظيفة وال�شالم  الزائدة والبيئة  الطاقة، من الإنتاجية  عن 
البحث،  بهذا  ال�شعبية  الإعالم  و�شائل  اهتمت  لذلك  الطاقة!  م�شادر  على  ال�شيطرة  احلروب: 
بارزة يف  اعتباره خطوة  قليلة مت  العامة، وملدة �شهور  اليقظة يف وعي  ور�شمت اخليال واأحالم 

تاريخ العلم.
ويف اأواخر نف�س العام لحظ كثري من العلماء اأنهم ل يح�شلون على نف�س النتائج عند قيامهم 
هم بالتجربة، ومع الوقت بداأت تظهر الكثري من الأخطاء يف بحث )فلي�شمان( و)بونز(، لدرجة 
)اإدارة  من  تقرير  خرج  النهاية  ويف  احلقائق،  وتزوير  بالكامل  النتائج  بتلفيق  اتهمهما  البع�س  اأن 
الطاقة الأمريكية( )USDOE( يفيد بوقف متويل كل الأبحاث التي تبحث خلف الندماج البارد، 

باعتباره من العلم امل�شّلل )Pathological science( والذي لن يوؤدي بنا اإىل اأية نتيجة اإيجابية!
العلمي  املجتمع  ت�شليل  بها  يتم  التي  الغريبة  الطريقة  الأخرى على  الأمثلة  الكثري من  وهناك 

بفكرة خاطئة قد ت�شتمر ملئات ال�شنني قبل اأن يتبني اأنها جمرد حماقة! 
غري اأن هناك من يحدثنا عن اإجماع املجتمع العلمي. بالطبع هو ل يقولها بهذه الأناقة، ولكن 

يقولها غالًبا باأ�شلوب تالمذة املدار�س: )كل العامل يقول...(.
بغ�س النظر عن اأن كالمه ل يكون �شحيًحا دائًما، ول يكون هناك اإجماع ول �شيء، ل على 
التطور ول على غريه من النظريات العلمية مثار اجلدل، بغ�س النظر عن ذلك اإل اأننا لدينا ما نقوله 

بخ�شو�س هذا ال�شاأن.
يقول )األفن بالنتنجا(: »ونحن جميًعا نعلم النظريات العلمية التي حظيت يف وقت ما بالإجماع 
ثم نُِبَذت، مثل نظرية ال�شيال احلراري، والنظريات الت�شاقطية Effluvial theories يف الكهرباء 
واملغناطي�شيية، والقوى احليوية يف علم وظائف الأع�شاء، والأثري الناقل لل�شوء، ونظريات التوليد 

التلقائي للحياة...« وقائمة بالنتنجا تطول.
األقاها يف معهد كاليفورينا  ومبنا�شبة الإجماع، يقول الكاتب )مايكل كريتون( يف حما�شرة 
للتكنولوجيا: »اأنا اأعد العلم الطبيعي املبني على الإجماع تطوًرا يف غاية اخلبث ينبغي اأن يُجّمد 

ب للنشر والتوزيع
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الأمر  اأن  بزعم  النقا�س(  )جتنب  لـ  لالأوغاد  الأول  املالذ  كانت  الإجماع  دعوى  تاريخًيا  مكانه. 
حم�شوم! لنكن وا�شحني، لي�س للعلم الطبيعي عالقة بالإجماع. اأعظم علماء الطبيعة يف التاريخ 
تكمن عظمتهم حتديًدا يف قدرتهم على )ك�شر( الإجماع. لو كان اإجماًعا ملا كان علًما جتريبًيا ولو 

كان علًما جتريبًيا ملا كان اإجماًعا«.


حني نتحدث عن خطايا التعامل مع العلم التجريبي، فاإليك اخلطيئة الأوىل: الغرور والتعايل، 
اأننا قد و�شلنا اإىل القمة العلمية التي لي�س من بعدها بعد! هذا  والظن الأجوف بدون كبري داٍع 
رُِحوا 

َ
َيَِّناِت ف ُهْم بِالْ

ُ
ا َجاَءْتُهْم ُرُسل مَّ

َ
ل
َ
الغرور الذي نّبهنا القراآن على قبحه يف قول اهلل هلالج لج: ﴿ف

ِم﴾ )غافر 83(.
ْ
ِعل

ْ
بَِما ِعْنَدُهْم ِمَن ال

اأو بعلم ناق�س! كما يقول اهلل  هذا الغرور �شيقودك اإىل اخلطيئة الثانية: اجلدال بدون علم، 
 كَِتاٍب ُمنرٍِي﴾ )احلج 8(. والعجز 

َ
 ُهًدى َول

َ
ٍم َول

ْ
هلالج لج: ﴿َوِمَن الَّاِس َمْن ُيَاِدُل ِف اهلل بَِغرْيِ ِعل

عن التفرقة بني امل�شاحة امل�شيئة بـ )احلقائق( العلمية والتي لك اأن تتحدث فيها، وبني امل�شاحة املَُغيَّمة 
ءِ 

َ
ْنُتْم َهُؤل

َ
بـ )الفر�شّيات( والتي لي�س لك اأن تثق فيها اإىل هذا احلد! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َها أ

ُموَن﴾ 
َ
 َتْعل

َ
ْنُتْم ل

َ
ُم وَأ

َ
ٌم َواهلل َيْعل

ْ
ُكْم بِِه ِعل

َ
يَْس ل

َ
وَن فِيَما ل َاجُّ

ُ
لَِم ت

َ
ٌم ف

ْ
ُكْم بِِه ِعل

َ
َحاَجْجُتْم فِيَما ل

)آل عمران 66(.

وهذا يقودنا اإىل اخلطيئة الثالثة: اخللط بني )اليقني( و)الحتمال(، بني )احلقيقة( و)الفر�شّية(، 
نفّرق بني )العلم(  باأن  القراآن حني يذكرنا دائًما  وبني )القانون( و)النظرّية(. وهذا ما ربّانا عليه 
 ُيْغِن ِمَن 

َ
نَّ ل نَّ َوإِنَّ الظَّ  الظَّ

َّ
ٍم إِْن يَتَّبُِعوَن إِل

ْ
ُهْم بِِه ِمْن ِعل

َ
و)الظن الواهم(. كما يقول: ﴿َوَما ل

 
َّ

َا إِْن تَتَّبُِعوَن إِل
َ

ٍم َفُتْخرُِجوهُ ل
ْ
ْل َهْل ِعْنَدُكْم ِمْن ِعل

ُ
َقِّ َشيًْئا﴾ )النجم 28(. ويقول هلالج لج: ﴿ق الْ
ُْرُصوَن﴾ )األنعام 148(!  تَ

َّ
ْنُتْم إِل

َ
نَّ َوإِْن أ الظَّ

هذا يذكرنا يف الواقع باخلطيئة الرابعة: ل تُخرج م�شّلمات العقل عن نطاق احلقائق، فلي�شت 
احلقيقة مقت�شرة على نتائج املعمل. حتى ل تقع يف فخ الـ Scientism والتي هي اأقرب لدين يقّد�س 
العلم املادي القابل للتجربة والقيا�س ويرف�س كل ما �شواه. والذين هم حمّط �شخرية الأذكياء من 
اأن عابدي  يعرفون  الذين  الفال�شفة واملفكرين -يف كل زمان ومكان وعلى اختالف عقائدهم- 
لي�شريا  وبرتقالة  برتقالة  )اأعينهم(  اأمام  و�شعوا  لو  اإل  باأن 1+1=2  ي�شّلموا  اأن  �شريف�شون  املعمل 
من  اأعلى  )املالحظة(  جعلوا  لأنهم  وذلك  البتدائي!  الأول  ال�شف  تالميذ  يفعل  كما  برتقالتني، 
ُْن   َظنًّا َوَما نَ

َّ
)التفّكر(. ول�شان حالهم عن كل ما هو لي�س بـ )مادة( اأن يقولوا عنه: ﴿إِْن َنُظنُّ إِل

بُِمْستَْيِقنَِي﴾ )اجلاثية 32(.

ب للنشر والتوزيع
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ول تن�س اخلطيئة اخلام�شة: هوؤلء الذين اتخذوا البناء العلمي )يف ظنهم( و�شيلة اإىل )الهدم( 
ل )البناء(. وكان حظهم من ثورة املعرفة الإن�شانية اإتقان املراء به. مل يهتموا باأن يتخذوه و�شيلة 
لالإفادة والأفعال، قدر اهتمامهم باأن يُوؤدجِلوه للجدال! هوؤلء الذين جتدهم يف كل ركن من بالدنا، 
يتكئون على اأريكتهم، ينّقبون يف اأبحاث علمية مل يفهموها حق فهمها، ومل يتاأكدوا من �شحتها 
يف نف�شها، ليتخذوها دلياًل على موقفهم من الإميان. ك�شل معريف كامل، وانهيار تام لقيمة احلق 
َاِطِل ِلُْدِحُضوا بِِه 

ْ
ِيَن َكَفُروا بِال

َّ
والبحث عنه. اإنهم كما قال اهلل هلالج لج يف مثلهم: ﴿َوُيَاِدُل ال

نِْذُروا ُهُزًوا﴾ )الكهف 56(.
ُ
َُذوا آيَاِت َوَما أ َقَّ َواتَّ الْ

قواعد  على  الكامل  الهرمي  والبناء  )الوهم(  �شنيعة  عملّية  ا:  اأي�شً ال�شاد�شة  اخلطيئة  وهناك 
النهاية  يف  لتبقى  امل�شطلحات،  هذه  على  الأدلة  توفيق  ثم  امل�شطلحات،  وتاأليف  )خُمرَتعة(، 
املُوؤّلفات التي بنيناها باأنف�شنا يف نظرنا وكاأنها كيان م�شتقل، وكاأنها حقائق مفروغ منها، لتتخذ مكانها 
و�شط املحاّجات املنطقّية، دون اأن نتذكر اأو نعباأ باأن نتذكر اأننا نحن من بنينا كل هذا! متى يفطن 
اأ�شحاب اخلطيئة ال�شاد�شة اأن م�شطلحاتهم ل متثل حجة يف ذاتها، ولي�س لها عندنا كبري قيمة، اإن 
هي اإل اأ�شماء! اإن هي اإل ظاهر من القول لي�س له كبري حقيقة! كما قال النبي هود ♠ لقومه: 
َطاٍن﴾ )األعراف 71(. ويقول 

ْ
َل اهلل بَِها ِمْن ُسل ْنُتْم َوآبَاُؤُكْم َما نَزَّ

َ
ْيُتُموَها أ ْسَماٍء َسمَّ

َ
ونَِن ِف أ

ُ
َاِدل

ُ
ت

َ
﴿أ

ُرُهْم 
ْ
يَن َكَفُروا َمك ِ

َّ
َقْوِل بَْل ُزيَِّن لذِل

ْ
ْم بَِظاِهٍر ِمَن ال

َ
ْرِض أ

َ ْ
ُم ِف ال

َ
 َيْعل

َ
ْم تُنَبُِّئونَُه بَِما ل

َ
اهلل هلالج لج: ﴿أ

ُ ِمْن َهاٍد﴾ )الرعد 33(.
َ

بِيِل َوَمْن يُْضلِِل اهلل َفَما ل وا َعِن السَّ َوُصدُّ
واأما اخلطيئة ال�شابعة: فهو تزوير احلقيقة، وا�شتغالل املن�شب الأكادميي، والكالم العلمي املنّمق 
اأّل يكون هناك اأي ارتباط بني املقدمة والنتيجة  اأيديولوجيتك اخلا�شة والنت�شار لها!  يف اإدخال 
اإل جمرد )اإميانك( املجّرد عن الدليل باأنهما مرتابطان. فلو اتبعت هذا امل�شلك لن يكون غريًبا اأن 
تّدعي اأن اكت�شاف احلم�س النووي DNA يقدم دلياًل على التطّور، اأو اأن النفجار الكبري يقدم 
تف�شرًيا بدياًل عن الإميان باخللق والتكوين. ل تفعل ذلك من ف�شلك لأن هذا ال�شلوك مف�شوح متاًما 
لدى اأغلبنا، ويُظهرك مبظهر �شيء للغاية، ويدل على اأنك يف الواقع يف اأزمة ا�شتدللّية! كما يقول 
َاِطِل 

ْ
َقَّ بِال بُِسوَن الْ

ْ
ِكَتاِب لَِم تَل

ْ
ْهَل ال

َ
اهلل هلالج لج عن اأهل الكتاب ملّا خلطوا احلق والباطل: ﴿يَا أ

ُموَن﴾ )آل عمران 71(.
َ
ْنُتْم َتْعل

َ
َقَّ وَأ َوتَْكُتُموَن الْ

واإليك اخلطيئة الثامنة: كّف عن اعتبار كل ما ل يتناهى اإىل نطاق )علمك( ال�شّيق، اأو حيز 
)فهمك( الأ�شيق، اأنه لي�س بعلم ول �شيء ي�شتحق اأن ي�شرتعي انتباهك! كّف عن ذلك، لأن الر�شا 
عن النف�س بهذه الطريقة هو داأب الأغبياء يف كل مكان وزمان، ممن يرف�شون اأن ي�شدقوا اأنهم لرمبا 
لي�شوا عباقرة اإىل احلد الذي يجعلهم يحيطون علًما بكل �شيء يف الوجود. اخلطيئة الثامنة هي اأن 
تِِهْم 

ْ
ا يَأ مَّ

َ
ِمِه َول

ْ
ْم ُيِيُطوا بِِعل

َ
بُوا بَِما ل ذَّ

َ
تقع فيما وقع فيه هوؤلء الذين حتدث عنهم القراآن فقال: ﴿بَْل ك

ْبلِِهْم﴾ )يونس 39(.
َ
ِيَن ِمْن ق

َّ
َب ال ذَّ

َ
َذلَِك ك

َ
ُه ك

ُ
وِيل

ْ
تَأ
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واأما اخلطيئة التا�شعة: فهو اأن تكون من داخلك مهزوًما و�شعيًفا اإىل احلد الذي يجعلك حتتاج 
اإىل اأحدهم حتى يوؤّكد لك �شحة عقلك! حتتاج اإىل من ي�شّدقك وير�شى عنك يف اإميانك حتى 
تطمئن اإىل هذا الإميان! ول مانع لديك حينها من اأن تلوي اأعناق الآيات حتى توافق اآخر اأبحاث 
Nature. ول تخجل حينها من اأن يكون ال�شبب الذي يدعوك اإىل الطمئنان لآيات اهلل هو اأنك 

راأيت �شورة لرجل اأ�شقر على النرتنت تظهره وهو يلّوح بيديه لي�شرح كيف اأن هذه الآية اأو تلك 
وَْحَدهُ  اهلل  ُذكَِر  ﴿َوإَِذا  فيهم:  هلالج لج  اهلل  قال  تكون كمن  اإنك حينها  املعملّية.  وافقت مالحظاته 
وَن﴾ )الزمر 45(.  ِيَن ِمْن ُدونِِه إَِذا ُهْم يَْسَتبِْشُ

َّ
ِخَرةِ َوإَِذا ُذكَِر ال

ْ
 يُْؤِمُنوَن بِال

َ
ِيَن ل

َّ
وُب ال

ُ
ل
ُ
زَّْت ق

َ
اْشَمأ

وهذا �شبيه باخلطئية العا�شرة: وهي ما يحدث لك حني يتبني اأن هذا الإعجاز العلمي اأو ذاك 
اأنواع  اأحد  باإعالن جتاري عن  يقوم  كان  الواقع  مثاًل يف  الأ�شقر  الرجل  واأن  اأ�شاًل.  غري �شحيح 
م�شاب  املتحم�س  هذا  )لأن  كاملة  الق�شة  عليها  ويلّفق  �شورته  اأحدهم  ياأخذ  اأن  قبل  ال�شابون 
باخلطيئة التا�شعة ال�شابق ذكرها(. لو كنت تعاين حينها من )ارتباك( اأو )حترّي( لرمبا كان هذا معناه 
اأنك تعاين من اأعرا�س اخلطيئة العا�شرة. والتي ذكرنا القراآن بها يف قوله تعاىل: ﴿َوِمَن الَّاِس َمْن 
ْنَيا  َب َعَ وَْجِهِه َخِسَ الُّ

َ
اْنَقل فِْتَنٌة  َصاَبْتُه 

َ
أ َوإِْن  بِِه  نَّ 

َ
اْطَمأ َصابَُه َخرْيٌ 

َ
أ إِْن 

َ
ف َيْعُبُد اهلل َعَ َحْرٍف 

ُمبُِي﴾ )احلج 11(.
ْ
اُن ال ُْسَ ِخَرَة َذلَِك ُهَو الْ

ْ
َوال

العلم التجريبي رائع. ولكن لكي ي�شري كذلك، عليك اأن تكف عن ظلمه، وتاأخذ حذرك من 
هذه اخلطايا الع�شر!
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4
                   خارج النطاق

 “يبداأ.الإحلاد.ب�سبهة.ثم.ينتهي.ب�سهوة،.لذلك.فهو.يبتدئ.بالبحث
عن.الدليل،.ثم.ينتهي.اإىل.معاندة.احلقائق.وتكلف.البديل” 
سامي العامري

)بيجل(  �شفينة  منت  على  دراوين(  )ت�شارلز  الربيطاين  ال�شاب  رحل   1831 دي�شمرب   27 يف 
الرحالت  اأ�شهر  من  واحدة  اإىل  ا�شتك�شافات-  �شفينة  اإىل  حتولت  ثم  حربّية  �شفينة  كانت  -التي 
ال�شتك�شافية يف التاريخ. انطلقت ال�شفينة اإىل اأمريكا اجلنوبية واأ�شرتاليا ونيوزيالندا. وا�شتمّرت 
التي زارها، وبالأخ�ّس جزر  الأماكن  الرحلة خم�س �شنوات جمع خاللها )داروين( عّينات من 

)جالباجو�س(.
وبعد اأن عاد اإىل بالده اأخذ يف درا�شة هذه العّينات، لحظ اأن هناك )ت�شكيلة( متنوعة من 
بينها يف  ي�شرية  اأن هناك اختالفات  البع�س، على  ببع�شها  �شبيهة  مثاًل، وكلها  طيور جالباجو�س 
حجم وطول املنقار اأو األوان الري�س وما اإىل ذلك. ويف نف�س الفرتة اأخذ يف الهتمام برتبية احلمام 
وبالطريقة التي ميكن بها لالإن�شان احل�شول على موا�شفات معّينة مرغوبة يف �شاللة احلمام اجلديدة 

يف حالة قام بالتهجني بني ال�شاللت املنا�شبة لالآباء. 
ا اأطال يف التاأّمل يف كتاب )مالتو�س(: مقالة عن ال�شكان -والذي  غري اأنه يف نف�س الفرتة اأي�شً
�شبق واأ�شرنا اإليه- وهذا الكتاب كان ي�شرح بب�شاطة كيف اأن اجلن�س الب�شري يتكاثر اأكرث من معدل 

زيادة غذائه، مما يعني اأنه يف النهاية �شي�شل اإىل مرحلة ال�شراع من اأجل البقاء.
ا�شتمّر داروين يف هذه العزلة ملدة ع�شرين عاًما كّون خاللها نظريته، وكانت العزلة �شت�شتمر 
اإىل ما هو اأكرث من ذلك، لول اأن )األفريد وال�س( عامل الأحياء الربيطاين بداأ يف ن�شر اأبحاثه يف 
1858 والتي هي قريبة ال�شبه جًدا باأبحاث داروين، فف�شل داروين اأن يخرج لنا فكرته يف كتابه 

)اأ�شل الأنواع( يف 1859.
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يتم  ومل  م�شرتك  و�شلف  واحد  اأ�شل  لها  الأر�س  وجه  على  الأحياء  كل  اأن  كانت  فكرته 
البقاء  اأجل  من  ال�شراع  قام  الأحياء،  هذه  من  اأقل  كانت  الغذائية  املوارد  ولأن  بانفراد،  خلقها 
اأف�شل  اأقواها ليح�شل على  ُمربّي احلمام الذي يختار من ال�شاللت  بتحفيز الطبيعة للقيام بدور 
الأبناء، فيما يعرف با�شم: النتخاب الطبيعي، Natural Selection. اأي اأن هناك نوعني مثاًل من 
ال�شاللت ت�شعى لنف�س الطعام، اأحدهما اأ�شرع واأقوى من الآخر فبالتايل هو من �شيفوز بالطعام، 
لي�شتمر يف احلياة ويتنا�شل، بينما �شيموت الأبطاأ على الأرجح من دون اأن يت�شنى له اأن يرتك ذرية. 
وهكذا، ومع مرور الزمن ي�شبح لدينا ذرية ون�شل فقط ل�شاحب ال�شفات اجليدة املاهرة، اأي اأن 
الطبيعة تختار الأف�شل دائًما، مما يوؤدي بنا اإىل التطّور الع�شوائي يف النهاية Evolution. ثم تت�شبب 
بنا  لتتطور كل منها ب�شكل خمتلف، مما يوؤدي  انعزال هذه املجموعات  الظروف اجليولوجية يف 
اإىل ن�شاة الأنواع املختلفة، وهكذا ين�شاأ اأعلى واأقوى هذه الأحياء )الإن�شان( من اأ�شل ب�شيط جًدا 

يتمثل يف كائن وحيد اخللية: )اخللية احلية الأوىل(.
)حّدوتة( مثرية لالهتمام! ول يعنينا نقدها الآن يف هذا الكتاب الذي مل يُعّد لذلك، وهي 
اإثارًة للجدل يف تاريخ العلم، لي�س فقط لأنها تطّورت اإىل اأ�شكال  على كل حال اأكرث النظرّيات 
)الداروينية  با�شم  يعرف  فيما  والع�شرين  الواحد  القرن  يف  قفزات  عدة  خالل  من  تعقيًدا  اأكثري 
ا لأن ال�شراع فيها َحّدي للغاية، وعلى مر املئة واخلم�شني عاًما املا�شية، كان  اجلديدة(. ولكن اأي�شً

العلماء ينق�شمون فيها ما بني موؤيد )جًدا( ومعار�س )جًدا( للنظرية!
الإن�شان يف  اأ�شل  اأن ق�شية  مثاًرا للجدل،  النظرية  التي جعلت هذه  الأ�شباب  اأكرب  اأن  على 
احلقيقة هي حجر الزاوية لكل اأفكار العامل، فكما قال بيجوفيت�س: »اأي مناق�شة تدور حول كيف 
ينبغي لالإن�شان اأن يعي�س، تعود اإىل الوراء حيث م�شاألة اأ�شل الإن�شان«. فهي متثل امل�شرح الذي 
والإحلاد،  الدين  حول  اآخر  �شراع  يدور  كوالي�شه  يف  بينما  والتطور،  اخللق  �شراع  عليه  يُعر�س 
غرْي اأننا نالحظ اأن طرف الدين دائًما اأقل حما�شة يف نقد الداروينية عن حما�شة الطرف املقابل يف 

اإثباتها. اإذ اإن التطور ل ي�شكل خطًرا على الدين مثل ما ي�شكل ن�شفه خطًرا على الإحلاد!


�شديدة  اجلوانب  بع�س  على  ال�شوء  نلقي  اأن  هو  الآن  النظرية  هذه  يف  فقط  يعنينا  الذي 
الغمو�س و)التحرّي( فيها، والتي جتعل موؤّيديها -قبل منتقديها- يقّرون اأن هذه مناطق )ظالمّية( ل 

ي�شتطيع العلم اأن يجيبنا عنها لأننا )مل نكن هناك حني حدثت(!
هو  والذي  اليهودي،  الريا�شيات  بريلن�شكي( -عامل  )ديفيد  يقول  وكما  املثال،  �شبيل  على 
من اأ�شد معار�شي هذه النظرية- دعونا نتاأمل يف احلوت، من املعروف اأنه حيوان ثديي يعي�س يف 
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املاء. ولأن الداروينية قد رتّبت ظهور الأحياء بدًءا من البكترييا وانتهاًء بالثدييات، فاإن هذا معناه 
اأن احلوت مل يتطور عن الأ�شماك، ولكن كان كائًنا ثديًيا ما )بقرة مثاًل( ثم تطّور اإىل �شورة متّكنه 

من العي�س يف املحيط الوا�شع.
والآن لكي ي�شتطيع هذا الكائن الثديي اأن يتحول من حيوان يعي�س على الياب�شة اإىل حيوان 
الر�شاعة،  ونظام  التنف�شي،  جهازه  ويف  جلده،  يف  تغرّيات  اإىل  يحتاج  فهو  املاء  يف  يعي�س 
التغريات  هذه  بح�شاب  بريلن�شكي  قام  اإلخ،  وال�شمع..  والعني،  اللعاب،  واإفرازات  والتغذية، 
الالزمة فوجد اأنها 50 األف تغرًيا! تذكر اأن الداروينية تعتمد التغرّي التدريجي البطيء من حالة اإىل 
اأخرى، اأي اأن علينا اأن جند اآلف اآلف احلفرّيات لكائنات و�شيطة متثل النقلة التي مّرت بها البقرة 
لت�شل اإىل احلوت! وهكذا بني كل نوع ونوع من الف�شائل )Species(. اإىل اأن ت�شل يف النهاية 

اإىل ماليني احلفرّيات املطلوب وجودها.
 م�شكلة ندرة احللقات الو�شيطة يف ال�شجل احلفري هي م�شكلة ُمعرَتف بها بني موؤيدي النظرية، 
ا مبني على  التي تواجهه، ولكنه و�شع افرتا�شً اأن هذه من الألغاز  نف�شه، قد قال  وحتى داروين 
اأ�شا�س اأن اأماكن الياب�شة واملحيطات على هذه الأر�س )رمبا( كانت معكو�شة يف الأزمنة الغابرة، 
فبالتايل )رمبا( كانت الأحياء القدمية تعي�س على الأماكن التي حتتلها املحيطات الآن، فبالتايل )رمبا( 
كانت كل هذه احللقات الو�شيطة تقبع حتت الأطلنطي ونحن ل ندري! هذه )ُرمّبات( كثرية جًدا 

يا �شيد داروين!
مثل حماولتك لأن تفاجئ ابنك -وعلى الطريقة الأمريكية- حني يبلغ الثامنة ع�شرة من عمره 
ب�شريط فيديو مت�شل حلياته منذ اأن كان ر�شيًعا وحتى و�شل اإىل الثانوية، بحيث ت�شجل كل يوم 
ثانية واحدة لوجهه، وبعدة ع�شرة �شنوات من املفرت�س اأن يكون لديك فيديو ملدة �شاعة يحوي 
3600 �شورة وعند عر�شها ب�شكل متوايل يظهر )حركة( مت�شلة لوجهه منذ اأن كان �شغرًيا ويكرب 
اأمام عينيك. ولكن ما حدث هو اأنك حني حاولت اأن تعيد ت�شغيل ال�شريط وجدت اأنه عبارة عن 3 
اأو 4 �شور فقط )ثابتة( )منف�شلة( )متقطعة( ملراحل عمرية خمتلفة من عمره فقط، اإنه لي�س �شريط 

فيديو على الإطالق، اإنه لوحة ق�شرية من ال�شور. 
ل املت�شل لنتقال الأنواع مفقود. والطبقات الر�شوبية )كما اأكد على  ال�شجل احلفري املف�شّ
ذلك مراًرا التطوري الكبري جولد( ل تك�شف اأبًدا عن الظواهر التي ق�شدها داروين. كما يعلق 
ح�شائ�س  جمموعة  اإنها  ي�شورونها،  كما  �شجرة  لي�شت  »الداروينية  ويلز(:  )جوناثان  البيولوجي 
)روبرت  بحث  مطلع  ويف  البع�س«.  بع�شها  عن  منف�شلة  فجاأة  الكائنات  تظهر  حيث  م�شتقلة 
تف�شرًيا  يدعم  ل  احلفري  ال�شجل  معظم  اأن  ذكر  والتطور(  الفقارية  )احلفريات  بعنوان  كارول( 

تدريجًيا �شارًما. لحظ اأن التف�شري التدريجي ال�شارم هو قلب نظرية داروين وروحها ذاته! 
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وكما يقول الفيزيائي )اأميت جو�شوامي( تعليًقا على ذلك: »اإذن ما هو الدليل على النظرية؟ 
ما الذي يحاول هوؤلء اإثباته بالظبط؟!«. وهي نف�س النتيجة التي تو�شل لها )كولني باتر�شون( من 
كبار علماء احلفريات حيث قال: »لقد ا�شتيقظت ذات يوم واكت�شفت اأنني بعد ع�شرين عاًما من 
العمل يف التطور ل اأجد دلياًل عليه �شوى تخمينات اعتباطية«. وقال: »نعم، اأتفق معكم متاًماأ. ل 

توجد اأحفورة واحدة ن�شتطيع اأن جنادل ب�شاأنها«.


بقاء  عن  ماذا  ولكن  الأقوى،  بقاء  ف�شرت  فالداروينية  اجلمال!  واأهّم:  اأكرب  م�شكلة  هناك 
النتخاب  اأن  افرت�س  ولكنه  امل�شكلة،  هذه  عند  توّقف  قد  داروين  فاإن  جديد،  من  الأجمل؟؟ 
اجلن�شي يقوم مقام النتخاب الطبيعي يف احلفاظ على الأجمل. مبعنى اأن الإناث تختار الأجمل من 
الذكور لتخ�شيبها، فبالتايل تنقر�س الف�شائل القبيحة. بالطبع هذا مل يف�شر لنا �شبب حب الإناث 

للجمال، اأو �شبب وجود قيمة اجلمال يف هذه احليوانات العجماء اأ�شاًل!
هناك م�شكلة اأكرث عمًقا: الختالف الذكائي البالغ لالإن�شان عن كل ما �شواه، الوعي الب�شري 
الفريد الذي جعله ممّيًزا عن بقية الأحياء على الكوكب. كانت هذه امل�شكلة من ال�شخامة مبكان 
يخ�س  فيما  فكرته  عن  يرتاجع  الطبيعي،  النتخاب  فكرة  يف  داروين  �شريك  )وال�س(  جعل  ما 
الإن�شان، واعترب اأنه ا�شتثناء ل يقع يف �شل�شلة التطور، لأن الق�شرة الدماغية الهائلة قّدمت طفرة 
جديد،  من  لكن  التطور.  �شل�شلة  يف  له  قربًا  احليوانات  اأقرب  عن  الإن�شان  تف�شل  للغاية  كبرية 
اأمام اأحد الألغاز العلمية التي  اأنهم  فاأ�شحاب الداروينية مت�ّشكوا بها، وافرت�شوا يف هذه امل�شاألة 
�شتنك�شف يف )يوم( ما! ناهيك عن اأن بع�شهم اأبدى ت�شاوؤًما من اإمكانية الو�شول حلل هذا اللغز 
الب�شري العظيم بقوله: »ثم حدثت  اإ�شكالّية تكون الوعي  يوًما. وعرّب )دانيل دينيت( امللحد عن 

املعجزة«! معجزة؟! Ok يا �شيد دينيت!
اأو  امل�شاعر.  اأو  العواطف،  بها  تطورت  التي  الطريقة  مثل  اأخرى،  لألغاز  الداروينية  تتعر�س 
ال�شبب وراء وجود الأخالق والقيم. اأو كيف نف�ّشر كل هذه الروعة والإتقان يف احلياة بالطفرات 
اأمثلة �شديدة الندرة على وجود طفرات جينية  اإل  اجلينية الع�شوائية، يف احلني الذي ل جند فيه 
حميدة الأثر، بل معظمها ي�شبب العاهات واملر�س! ويف كل مرة تواجه هذه الألغاز فالإجابة هي: 

)ل ندري، رمبا، من املمكن، احتمال(!
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ماذا عن �شناديق داروين ال�شوداء؟
تلك الأفكار التي عرب عنها داروين نف�شه يف كتابه )اأ�شل الأنواع( باأنه لو مت اإثباتها ف�شتكون 
ن�شًفا لنظريته متاًما! مما يدفعنا اإىل التفكري اأنه لو كان قد امتد به العمر اإىل زمننا وكان يحمل قدًرا من 

الإن�شاف اأو الت�شاق مع الذات لتخلى عنها فوًرا.
مثل الفكرة التي عرب عنها يف الف�شل التا�شع من الكتاب: »اإذا ظهرت )فجاأة( اأنواع عديدة 
التغريات خالل  لبطء  اإدراكنا  ا مع  للنظرية خ�شو�شً قاتل  اأو عائلة واحدة فهذا  من جن�س واحد 

عملية النتقاء الطبيعي«.
وهذا بالظبط هو ما حدث عزيزي داروين يف اكت�شاف النفجار الكامربي. وهو النفجار 
الذي جرى )طبًقا لطبقات الأر�س( منذ حوايل 540 مليون �شنة. فطبًقا حل�شابات عامل البيولوجي 
)جوناثان ويلز(: تخيل كما لو كان تاريخ احلياة على الأر�س )3،5 مليار عام تقريًبا( هو 24 �شاعة 
ثم  تقريًبا،  �شيء  يحدث  مل  والغروب  والظهر،  بال�شباح،  مروًرا  �شباًحا،  الواحدة  فمنذ  فقط. 
�شطح  على  احلياة  اأ�شكال  اأغلب  تنفجر  ودقيقتني:  والتا�شعة  م�شاًء  التا�شعة  ال�شاعة  بني  وما  فجاأة 

الأر�س فجاأة يف �شكلها احلايل املكتمل!
لرمبا  اأن  الأ�شود، وقالوا  ال�شندوق  برغم هذا  بها كعادتهم  الداروينية  النظرية  اأن�شار  مت�شك 

كانت طبقات الأر�س )غري اأمينة(!
هناك �شندوق اأ�شود ثاٍن، وهو ما اأخذه داروين على نف�شه يف ال�شفحة 154 من كتابه )اأ�شل 
الأنواع(: »اإذا اأمكن اإثبات وجود اأع�شاء معقدة ل ميكن اأن تكون قد تكونت بفعل عدد هائل من 
اأية  اأنه مل يجد  التغريات الطفيفة املتتالية، ف�شوف تنهار نظريتي متاًما«، ثم عّقب على ذلك بقوله 

اأمثلة على ذلك. غري اأن )مايكل بيهي( قد وجد.
بطريقة  معقدة  اآلة  به  القابل لالختزال، ويعني  بالتعقيد غري  اخلا�شة  نظريته  بيهي  مايكل  قدم 
مرتابطة ل ميكن اأن يكون لأي جزء من اأجزائها قيمة وهي منف�شلة، فقط تكون لها قيمة اإذا كانت 
مرتابطة. واملثال الذي �شربه لذلك هو م�شيدة الفئران التي تتكون من جمموعة اأخ�شاب وم�شامري 
و)�شو�شتة(. حيث لو اأزلنا اأي جزء من امل�شيدة لن تنتج العمل بربع كفاءة حتى، ول باأي كفاءة 

على الإطالق، هذا غري اأن كل جزء منف�شل من امل�شيدة لي�س له اأي قيمة يف عملية ال�شيد.
بيهي هو  اأو�شح مثال على هذا يف نظر  الطبيعة، وكان  اأمثلة من هذا يف عامل  وجدنا عدة 
)ال�شوط البكتريي( الذي ت�شتخدمه البكترييا يف عملية احلركة بقوة دفع ت�شل اإىل �شرعة دوران: 
األف دورة يف الدقيقة. ناجمة عن حمّركات دوارة )املحركات ال�شوطية( التي توجد على  مائة 
على  حتتوي  )مازدا(،  �شركة  قبل  من  م�شممة  مواتري  وكاأنها  املحركات  هذه  تبدو  �شطوحها. 
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العديد من الأجزاء امليكانيكية املكونة من بروتينات، اأجزاء دوران، واأجزاء ثابتة، وخوامت ربطية، 
وبطانات، ومفا�شل ميكانيكية، واأعمدة دوران ناقلة للعزم. 30 مكون بروتيني خمتلف. ولو متت 

اإزالة اأحدها يتوقف ال�شوط عن العمل.
طّورت  كيف  مبعنى:  البطيئة؟  التدريجية  بالتغريات  ال�شوط  هذا  مثل  ين�شاأ  اأن  ميكن  كيف 
البكترييا بطريقة ما بع�س هذه املكونات وهي غري ذات فائدة لها، وما الذي �شوف يدفعها اإىل اأن 

حتتفظ به طاملا ل يقوم باأية وظيفة وهو مبفرده؟! 
الداروينية، ومن كرثة ما تعر�شت ملفاجاآت لتنظرياتها ا�شطرت اإىل تعديل نف�شها كثرًيا حتى 
»اأن�شار  جو�شوامي(:  )اأميت  تعبري  حد  وعلى  اجلديدة!  والالمالحظات  املالحظات  مع  تتوافق 
نظرية التطور يفعلون اليوم كما كان يفعل اأن�شار نظرية اأن الأر�س هي مركز الكون قدميًا. حيث 
كان ال�شابقون يقومون بر�شم عدد ل نهائي من احللقات واحللقات ليربروا دوران الأفالك حول 
اأي  ذاته جتاه  ال�شيء  اليوم  يفعلون  الداروينية  واأن�شار  بنظريتهم،  التم�شك  من  ليتمكنوا  الأر�س 
اكت�شاف يغري من مبادئ النظرية. وكل ك�شف جديد يتطلب ر�شم دائرة جديدة، و�شارت النظرية 

حبلى بالدوائر عاجزة عن التنبوؤ ب�شيء«! 


يتعلق  ل  الذي  اللغز  وهو  احلياة!  ن�شاأة  لغز  كان  واجهوها  التي  الألغاز  هذه  اأكرب  اأن  على 
الداراوينية  اإن كانوا �شينطلقون من  له،  تف�شرًيا  اأن يقدموا  نف�شها، ولكن يلزم لأهلها  بالداروينية 
اإىل نفي احلاجة اإىل وجود اهلل. فنظرية التطور حاولت تف�شري كيفية ن�شاأة الأنواع، لكنها مل تف�ّشر 
كيفية ن�شاأة اخللية احلية الأوىل. وداروين قد اعرتف �شراحًة اأنه ل ميلك اإجابة عن هذا ال�شوؤال، 
واأما )مايكل رو�س( الذي كتب �شرية داروين الذاتّية فريى اأنه رمبا كان هذا نتاًجا لرتتّب الأحما�س 

الأمينية على )بّلورات( فائقة بطريقة ما!
باأن احلياة  ت�شي  للغاية،  بنظرّية عبقرّية  الأبرز  الربيطاين  الف�شاء  اأتى )فريد هويل( عامل  بينما 
فكرته يف عام 1982 يف  اأذكى، وقّدم  كائنات  ف�شائّية( من  بوا�شطة )بذرة  الأر�س  ن�شاأت على 
كتابه »التطور من الف�شاء«، بعد النظر اإىل الحتمالت ال�شئيلة للغاية من وجهة نظره لن�شوء احلياة 
الإنزميات حتى  من  ال�شرورية  ال�شل�شلة  احل�شول على  احتمال  بح�شاب  قام  الأر�س حيث  على 
لأب�شط خلية حية دون تبّذر فكان الحتمال هو واحد على 4000010 ! ومبا اأن عدد الذرات يف الكون 
املعروف يعد متناه يف ال�شغر عند مقارنته به )8010 فقط(، فهو قد احتج بهذا على اأن الأر�س رمبا 
اأن  امل�شاألة، ودون  ب�شكل مبا�شر وم�شتقيم يف هذه  تابعنا  كانت حتت حتكم خارجي. فقال: »ولو 
البيولوجية  املواد  اأن  مفاده  ا�شتنتاج  اإىل  ن�شل  ال�شائد،  العلمي  الراأي  باخلوف من خمالفة  نبايل 
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مبا حتويه من قيا�س ونظام يجب اأن تكون ثمرة ت�شميم ذكي، ول توجد اأي احتمالية اأخرى ميكنني 
التفكري بها«!

هذا مل يتغري مع مرور الزمان ب�شهولة، حيث اإن )ريت�شارد دوكنز( املعا�شر والذي هو اأ�شد 
افرتا�س )هويل( ويرى  اعرتا�س على  لديه كبري  لي�س  للداروينية يف ع�شرنا احلايل،  املتحم�شني 
ال�شبب وراء تكوين هذه اخللية احلية الأوىل.  اأنه )لرمبا( فعاًل كانت كائنات ف�شائية غام�شة هي 
يقول  وكما  اأنه  يبدو  الف�شائّية؟!  الكائنات  اأتت هذه  اأين  ومن  اأنف�شهم:  ي�شاألوا  ملاذا مل  ندري  ل 
الإعالمي الأمريكي )بني �شتاين( معّلًقا على هذا: »هم ل يعرت�شون على افرتا�س الت�شميم الذكي 

اإذن، هم فقط ل يحبون اأن يكون هذا الذي قام به هو اهلل«!
احلل  احلياة على  اأ�شل  م�شكلة  ا�شتع�شاء  يو�شح  �شيء  دنتون( عن ذلك: »ل  )مايكل  يقول 
كحقيقة اأن تفكر بع�س النخب العلمية العاملية ب�شكل جاد يف فكرة اأن احلياة مت بذرها يف الأر�س 

من خالل كائنات ف�شائية«.
العوامل  اأن  هو  الدارويني،  التطّور  نظرية  اأن�شار  معظم  لدى  قبوًل  الفرتا�شات  اأ�شد  بينما 

الكونية مثل الربق والتفاعالت الكيمائية بالرتاب هي التي اأن�شاأت هذه اخللية بال�شدفة!


واإذا اأردنا اأن نخرج عن نطاق الداروينية قلياًل، فماذا عن نظرّيات ن�شاأة الكون ككل؟! يوؤمن 
كونية  ُمفَرَدة  من  امل�شاهد  الكون  ن�شاأة  لنا  تف�ّشر  كنظرية  الكبري  بالنفجار  اليوم  الفيزيائيني  غالبية 
)Singularity( ذات الكثافة والكتلة غري املتناهيني، واحلجم القريب من ال�شفر، والتي متددت 
يف حلظة معينة لتكّون الكون كله. هذا العتقاد ب�شحة هذه النظرية ل يتاأثر بديانة هوؤلء العلماء اأو 
موقفهم من وجود اهلل ▐. ولكن من يوؤمن منهم باهلل �شريى اأن اهلل هو الذي خلق هذه 
)املُفَرَدة( واأمرها باأن تكّون الكون على هذه الطريقة البديعة. بينما املالحدة من هوؤلء �شيقعون 

يف لغز: ومن اأين اأتت هذه املفردة؟!
يت�شبب قولهم هذا  تلقائي! ولكي ل  العدم فجاأة وب�شكل  اأنها قد بزغت من  بع�شهم  اّدعى 
يف ك�شر قواعد املادة والطاقة التي هي األف باء الفيزياء. افرت�شوا اأن كمية املادة يف كوننا ت�شاوي 
كمية �شديد املادة متاًما Anti -matter واأن كمية الطاقة املوجبة ت�شاوي كمية الطاقة ال�شالبة متاًما. 
وبذلك ي�شبح الكون يف حقيقته ي�شاوي �شفًرا، فال مانع من اأن يبداأ كج�شيم يخرج من العدم لأنه 
هو الآخر اأ�شاًل عدم! ينا�شر كل من )فكتور �شتينجر( و)ميت�شيو كاكو( هذه الأفكار. هذا �شبيه 
يف احلقيقة بقولك اأن رجاًل خرج من بيته ولف العامل كله يف 360 درجة ثم عاد اإىل بيته كمن مل 

يخرج من بيته قط!
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ل اآخرون التم�شك بفكرة اأن الكون يحتوي على القوانني الفيزيائية التي متكنه من اأن  بينما ف�شّ
يخلق نف�شه. وهو الفرتا�س الذي قّدمه )�شتيفن هوكنج(، وهو ما رد عليه عامل الريا�شيات )جون 
لينوك�س( بب�شاطة: »اإن القوانني بذاتها ل تخلق �شيًئا اإذ هي لي�شت �شوى و�شف ملا يقع حتت ظروف 

معينة، اإن ما فعله هوكينج هو اخللط بني القانون والو�شيلة«.
ويف كل الأحوال فهوؤلء واأولئك مل يزعموا اأبًدا اأنهم متاأكدون من كالمهم، بل هم يعلمون 

اأنهم )رمبا( كانوا على �شواب.


وهكذا نرى اأن الف�شول الب�شري عتيٌد حًقا فيما يخ�ّس ما ل يعلمه! كل ما ل يتناهى اإىل العقل 
الب�شري من العلم يثري غيظه بالفعل، ويدفعه اإىل البحث عنه والتحرّي ب�شاأنه، هذه ملحة من �شفات 
ْن تَْسَتِطيَع 

َ
النف�س الب�شرية عموًما والتي اأخربنا بها القراآن يف قول اخل�شر ملو�شى ♠: ﴿إِنََّك ل

ِْط بِِه ُخْبًا﴾ )الكهف 67 -68(؟!
ُ

ْم ت
َ
ْيَف تَْصِبُ َعَ َما ل

َ
َمِعَ َصْبًا ۞ َوك

ونتيجة لهذا الف�شول ياأتون بالفر�شّيات املحتملة لذلك، ولكن وقتها يت�شاءل العاقلون اإن كان 
ما يقولون هو احلقيقة، األي�شت من �شفات هذه احلقيقة اأن تكون واحدة؟! معنى اأن تكون واحدة 
اأن تكون كافية مغنية موثوًقا بها، ولكن ملاذا يراها كثرية اإىل هذا احلد؟ ملاذا هم خمتلفون فيها كل 
ْوٍل ُمَْتلٍِف﴾ 

َ
ِف ق

َ
هذا الختالف؟! اإن هذا كما يقول اهلل ▐ عن مثل فعلهم: ﴿إِنَُّكْم ل

)الذاريات 8(!

واحتمالت؟  ظنًّا  تكون  فلماذا  احلقيقة،  هو  يقولون  ما  كان  اإن  ا،  اأي�شً العاقلون  يت�شاءل  ثم 
ملاذا حتوي كل هذا الكم من )رمبا، من املمكن، ل ندري بالظبط ولكن نفرت�س.. اإلخ(؟؟! األي�س 
من املفرت�س لهذه احلقيقة اأن تكون )علًما( ولي�شت )ظًنا(؟ اإن هذا كما يقول القراآن: ﴿َوَما يَتَّبُِع 

وَن﴾ )يونس 36(. 
ُ
َقِّ َشيًْئا إِنَّ اهلل َعلِيٌم بَِما َيْفَعل  ُيْغِن ِمَن الْ

َ
نَّ ل  َظنًّا إِنَّ الظَّ

َّ
َثُُهْم إِل

ْ
ك

َ
أ

ثم يت�شاءل العاقلون، اإن كان ما يقولون هو احلقيقة، فلماذا ل جند لها اأبعاد احلقيقة؟! فاحلقيقة 
ها: الإحاطة، وارتفاُعها: املعقولّية! اإنها لي�شت  التي هي حقيقة بالفعل، يكون طولُها: الإقناع، وعر�شُ
يبدئ ول  متاًما: ل  القراآن  الذي ذكره  تعقيداته. فهي كالباطل  بكل  الكون واخللق  تف�شر  كاحلقيقة 
َاِطُل َوَما يُِعيُد﴾ )سبأ 49(. اأي اأنه ال�شيطان ل 

ْ
َقُّ َوَما ُيْبِدُئ ال ْل َجاَء الْ

ُ
يعيد! كما يقول هلالج لج: ﴿ق

يخلق اأحًدا ول يحييه، كما قال قتادة، اأو اأنها الأ�شنام ل تُبدئ خلًقا ول حتييه، كما قال ال�شّحاك، 
اأو اأنه ا�شتفهام مبعنى: »فاأي �شيء بقي للباطل حتى يعيده ويبدئه؟؟!« كما قال القرطبي.
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ال�شك  منه، ولكن هذا  بل هم يف �شك كامل  يقولون فعاًل.  مبا  لي�س هوؤلء واأولئك موقنني 
وهو  منه،  لهم  ل بد  الذي  بالطريق  الوجود  يف  الكربى  احلقائق  التما�س  عن  ويلهيهم  �شي�شّليهم 
طريق الإميان باهلل ▐، وهم ل يحبون هذا الطريق على كل حال. لذلك التما�شهم للغيب 
بطرائقهم امل�شكوك فيها هذه، وبرغم اأنها تظهر مبظهر العلم واحلكمة اإل اأن املوؤمن -الذي قد و�شل 
اإىل حقائق الوجود بطريقة يثق فيها هو ويتيقن- �شينظر اإىل هوؤلء على اأنهم يف الواقع يلعبون! 
َعُبوَن﴾ )الدخان 9(. ميكننا اأن نتوقع اأن نتائج 

ْ
مثلما يقول اهلل هلالج لج عن مثلهم: ﴿بَْل ُهْم ِف َشكٍّ يَل

هذا اللتما�س الغيبي ال�شكوكي يف الواقع اأقرب للعبثية من اجلدية، اأقرب لل�شالل من الهدى، 
اأقرب للخطاأ من ال�شواب!

هذا الذي نالحظه الآن من تخّبط على غري هدى منهم، كان من نتاج خروج العلم التجريبي 
تطبيقها على  )التي ميكن  العلم  باأدوات  نبحث  فيه! حني  يكون  اأن  ي�شتطيع  الذي  )النطاق(  عن 
املوجودات يف املعمل( يف حقائق الوجود الكربى التي مل ن�شهدها بطبيعة احلال فاإن هذا يوقعنا 
يف اإ�شكالّية ا�شتدللّية كبرية. كما يقول )ديفيد بريلن�شكي(: »من منظور العلم احلقيقي، ما دامت 
ل توجد جتربة معرو�شة فاأنت يف ورطة! ول متلك اأدنى فكرة عن كفاية هذه الأدلة على الغر�س 
ْشَهْدُتُهْم 

َ
املراد منها اأم ل«! وهو الأمر الذي ميكننا اأن نالحظ اأن القراآن نبهنا عليه، كما يقول: ﴿َما أ

ْنُفِسِهْم﴾ )الكهف 51(.
َ
َق أ

ْ
 َخل

َ
ْرِض َول

َ ْ
َماَواِت َوال َق السَّ

ْ
َخل

يقول التطوري ال�شهري )�شتيفن جولد(: »نحن نعلم اأن هناك الكثري من الأحداث التطورية 
علمًيا  �شوؤاًل  ن�شع  اأن  ن�شتطيع  فال  وبالتايل  عليه جتريبًيا.  ال�شتدلل  من  ميكننا  اأثًرا  ترتك  التي مل 

بخ�شو�س تلك الأحداث، على �شبيل املثال فاأنا اأ�شك اأننا �شن�شتطيع اأن نحل اأ�شل لغة الإن�شان«.
ال�شبب يف  لالإن�شان، وهذا هو  بالن�شبة  اإليه هو حم�س غيب  الو�شول  الذي يحاولون  هذا 
كونهم ي�شلون يف النهاية اإىل حائط م�شدود ل ميكنهم عبوره، وي�شطّرون حينها اأن يقولوا الكلمة 
 ▐ اهلل  يقول  ندري! ولذلك  يعرفها، وهي كلمة: ل  العلم ل  اأن  اإقناعنا  يحاولون  التي 
َغْيِب ِمْن َمَكٍن 

ْ
وَن بِال

ُ
عن هوؤلء الذين يحاولون اأن يلتم�شوا )الغيب( باأدواتهم الناق�شة: ﴿َويَْقِذف

ل  بعيًدا جًدا عنه بحجارة، ل قوة يديه �شُتو�شِ اأن يقذف هدًفا  كمثل من يحاول  بَِعيٍد﴾ )سبأ 53(. 
رامًيا  حينها  �شي�شبح  بال�شبط!  يرمي  اأن  يجب  اأين  �شُتعلمه  عينيه  قوة  ول  يريد،  ما  اإىل  حجارته 
اإىل وجهتها  ما،  ما، وبحظٍّ  بطريقة  ت�شل  اأن  اآماًل  البعيد على غري هًدى  املكان  بحجارته من ذلك 

ال�شحيحة!
ولكنهم مع ذلك يقبلون بر�شا نف�س كامل اأن ياأخذوا هذا الذي يقولون اإىل القرب، ويقبلون 
اأن يُفنوا حياتهم يف الدفاع عنه، ويقبلون اأن يكون لديهم قدًرا من القناعة يدفعهم اإىل اأن يغ�شوا 
الطرف عن كل ما ل يحيط به عقلهم بالفعل. يف النهاية هم يقومون مبا يقوم به املوؤمنون بالفعل! 

ب للنشر والتوزيع
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هم عندهم اإميان غيبي فعاًل: Faith. الفارق الوحيد اأنه لي�س اإميانًا باهلل، ولكن بالعلم! هم متدينون 
فعاًل: Theists والفارق الوحيد اأن دينهم لي�س العبودّية، ولكن العلم! هم كما يقول اهلل هلالج لج 

وَن﴾ )العنكبوت 52(!! َاِسُ
ْ

َِك ُهُم ال
َ

ول
ُ
َفُروا بِاهلل أ

َ
َاِطِل َوك

ْ
ِيَن آَمُنوا بِال

َّ
فيهم: ﴿َوال

اأمل اأقل لكم يف البداية، هناك فا�شلون!
دائًما هناك فا�شلون!



وجه دورق اآرغيل )جورج كاميل( �شوؤاًل اإىل داروين عن اأدلة الت�شميم العجيبة يف تزاوج 
زهرة الأوركيديا. فقال داروين: »هذه الفكرة كثرًيا ما كانت تع�شف بعقلي«.

ثم هز راأ�شه واأ�شاف: »ويف اأحيان اأخرى تتال�شى«.

بعدها بعام واحد مات داروين.

ب للنشر والتوزيع
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5
                   التلّوث

 “اأت�سورَت.العلم.اأنه.بحث.نزيه.عن.احلق؟

ح�سًنا..لقد.كنَت.خمطًئا!” 
ديفيد بيلنيسكي

ماذا ميكن اأن يحدث لعامل يقدم نظرية جديدة تعار�س ال�شائد؟ نعم، اأعلم ما �شتقوله، �شوف 
هنا  ولكننا  كذلك.  جثته  اغت�شاب  ثم  وحرقه  وخم�شه  ه  بع�شّ الأفق  �شيقو  الدين(  )رجال  يقوم 

ب�شدد �شوؤال اآخر: ماذا ميكن اأن يحدث له من )العلماء( الآخرين؟
يف عام 1824 تو�شل )جاو�س( لإثبات خطاأ اإحدى بديهيات الهند�شة الإقليدية، ولكنه خاف 
اأخاف من  من رد فعل )املجتمع العلمي( فلم ين�شر بحثه وكتب يف ر�شالة ل�شديقه مربًرا: »اإين 
�شل�شلة  يف  ذلك  ت�شبب  النظرية  لنف�س  )لوبات�شف�شكي(  تو�شل  بعامني  بعدها  اجلهالء«.  �شراخ 
باإقالته من من�شبه كرئي�س جلامعة كازان، ومت جتريده بعدها من جميع  من ال�شطهادات له انتهت 
الألقاب واملنا�شب اجلامعية الأخرى! ثم يف 1870 جاء )رميان( ليع�شد نتائج اأبحاث الثنني ومت 
العرتاف ر�شمًيا بعدها بالهند�شة غري الإقليدية، والتي اعتمد عليها اآين�شتاين لإثبات الن�شبية العامة. 

من الوا�شح اإذن اأن جمرد معار�شة )املاألوف( تثري غ�شب )العلماء( اأحيانًا. 
اأما )اآلي�شاندرو فولتا( فتمت معار�شة اأبحاثه لأنها تناق�س نظريات )جالفاين( اخلا�شة بالكهرباء 

احليوانية، وبعد �شتة اأعوام انت�شر فولتا باإثبات اأبحاثه. 
من الوا�شح اإذن اأن جمرد معار�شة )النظرية ال�شائدة( تثري احتقان )العلماء( اأحيانًا. 

ويف عام 1864 لحظ )جون نيولندز( اأننا لو رتبنا العنا�شر الكيميائية ت�شاعديًا ح�شب وزنها 
الذري، فبعد كل 7 عنا�شر منها �شوف جند نف�س اخلوا�س الفيزيائية والكيميائية املتقاربة. ا�شتهزاأ 
املجمع امللكي به و�شاألوه �شاخرين: وهل لو رتبنا العنا�شر اأبجديًا �شنجد نف�س النتائج؟! كان عليهم 

ب للنشر والتوزيع
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�شياغة  يف  ويكملها  الغريبة  الفكرة  يثبت  كي  اأعوام  خم�شة  بعد  )مندليف(  جميء  ينتظروا  اأن 
اجلدول الدوري، اأحد اأكرث الكت�شافات العلمية اأناقة على مدار التاريخ. 

من الوا�شح اإذن اأن الأفكار الأنيقة )الب�شيطة( تثري �شخرية )العلماء( اأحيانًا. 
مع )جريجور مندل( كان الأمر خمتلًفا، فربغم دقة جتاربه، مل يتم الحتفاء بها وظلت طي 
الن�شيان اأكرث من ثالثني عاًما، وال�شبب اأنه مل يكن اأكادميًيا مرموًقا، وعلى حد و�شف بع�س ممتحنيه: 
اأنه  من  وبالرغم  مغمورة،  حملية  جملة  يف  بحثه  ن�شر  لذا  العلمية،  امل�شطلحات  يدري  يكن  مل 

املوؤ�ش�س الأول لعلم الوراثة فاإنه مات بدون اأن يثني عليه اأحد. 
من الوا�شح اإذن اأن خروج العلم )من غري دوائره الر�شمية( يثري ا�شتهجان )العلماء( اأحيانًا. 
�شورة  اأول  على  احل�شول  من  فرانكلني(  )روزاليند  التبلور  عاملة  متكنت   1951 عام  ويف 
اأن له �شكاًل حلزونًيا منتظًما، ف�شاغت  اأظهرت  اإك�س يف احلم�س النووي، والتي  اأ�شعة  لنك�شار 
دوافع  هي  املوؤرخون  يقول  كما  وال�شبب  تن�شر،  مل  ولكنها  ذلك،  يف  العلمية  ورقتها  فرانكلني 
زميالها  وكريك  واط�شون  اأعلن  ب�شنتني  وبعدها  الذكور!  وزمالئها  رئي�شها  من  �شدها  متحيزة 

ورقتهم اخلا�شة بالـ DNA بدون ذكر فرانكلني اأو دورها وح�شال على جائزة نوبل مبفردهما. 
من الوا�شح اإذن اأن التحيزات اجلن�شية تنال من )العلماء( اأحيانًا.

ل تخلط بني العلم كحقيقة جمردة ل ميكن اأن تخدعنا اأو تتحيز �شدنا، وبني العلماء الذين 
هم ب�شر ينالهم من التحيزات امل�شبقة والأمرا�س الوجدانية ما قد ينال من اأي اأحد، بل رمبا كانت 
التناف�شات والأطماع ال�شخ�شية والنحيازات التاأكيدية التي متيز املدار�س العلمية مرتًعا اأخ�شب 

لنمو اأنواع اجلهالت املختلفة. 


ما الذي يدفع العلماء اإىل التلوث؟
ما قد يدفع كل اإن�شان اإىل التلوث يف احلقيقة!

الجتماعية  واخلالفات  النف�شية  والتف�شيالت  الفكرية  والتحيزات  ال�شخ�شية  القناعات 
واخللفيات الثقافية والهيئات ال�شيا�شية والقت�شادية، وفوق كل ذلك هوى النفو�س!

فلنبداأ مع ال�شيا�شة.
اأي فل�شفة �شيا�شية يجب اأن تنطلق من روؤية حول فطرة الإن�شان، لأنها �شوف تطالب النا�س 
بالثورة، بالت�شحية، واأحيانًا باملوت، فيجب اأن يكون لديها جواب ملعتنقيها عن �شبب قيامهم بذلك. 
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يجب اأن تثبت اأن البديل الذي �شتقدمه اأكرث ات�شاًقا مع فطرة الإن�شان، لذلك كان )مارك�س( يرى اأن 
هناك فطرة حقيقية لالإن�شان، واأن الب�شر يحققون ذواتهم بالتالعب املخطط له بالطبيعة.

ويف القرن الثامن ع�شر، كانت هناك نظرية فل�شفية �شائدة، وهي نظرية �شد الفقراء ول�شالح 
امللكية عموًما، مثل نظريات )توما�س هوبز( وغريه، ومثل نظريات رجل اآخر قد ذكرناه منذ قليل. 

نعم، مالتو�س!
كان مالتو�س يرى اأن الإن�شان يتكاثر مبتوالية هند�شية، وموارده تزداد مبتوالية ح�شابية، وبالتايل 
�شوف نق�شي على بع�شنا البع�س، واحلل الوحيد من وجهة نظره كان و�شع الرقابة على الفقراء لئاّل 
يتكاثروا اأكرث. وا�شُتخِدَمت نظرياته ملهاجمة قانون الفقراء الإجنليزي. ونحن نعلم اأن )داروين( قد 
بنى ت�شوره عن العامل الطبيعي وفًقا لنظرية مالتو�س. اإن ما فعله )داروين( هو اأنه قد �شحب املناخ 

ال�شيا�شي ال�شائد يف ع�شره على )مالحظاته( البيولوجية ليبني )اأيديولوجية( مهجنة من كليهما!


ماذا عن تلوث العلم براأ�س املال وبالقوى القت�شادية الكربى؟
العلم ينتج ال�شلع، اأي ينتج املال، ومن اأجل ذلك فمن الطبيعي اأن تتحكم القوى القت�شادية 
تاأخذ من العلم الأفكار التي تتنا�شب  اأن  اأن ت�شعى اإىل  وال�شيا�شية مبا يقدمه العلم، ومن الطبيعي 
مع ا�شتمرارية تلك القوى وتلك البنى الجتماعية، وجتعله م�شروًعا وطبيعًيا يف املجتمع. كما كان 
يقول )فوك�س داي(: »اإن مهنة العلم الطبيعي تزداد اختالًطا بال�شلطة وال�شيا�شة كما هو م�شهود 
من معاملة اأولئك الذين ل ي�شبحون مع تيار الإجماع العلمي على م�شائل مل يقم عليها دليل بعد«!



والآن لننتقل اإىل الأحكام الجتماعية امل�شبقة. 
ذّكرنا )ريت�شارد لوينتون( اأن العلماء ل يكونون منذ بداية حياتهم علماء طبًعا، واإمنا يكونون 
التي  بالعد�شة  للعامل  ينظرون  فبالتايل  الدولة،  ويف  الأ�شرة  يف  منغم�شة  اجتماعية  كائنات  اأوًل 
�شاغتها جتربتهم الجتماعية. ويقول العامل التطوري الكبري )�شتيفن جاي جولد(: »اإن طرق تعلمنا 
عن العامل تتاأثر بقوة باأفكارنا الجتماعية )امل�شبقة(، وبطرق التفكري )املنحازة( التي ل بد اأن يطبقها 
كل عامل على اأية م�شكلة، اإن ال�شورة النمطية للطريقة العلمية املو�شوعية تامة العقالنية يتعاطاها 

اأفراد العلماء كماكينات اآلية منطقية لي�س اإل اأ�شطورة خلدمة امل�شالح الذاتية«
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واأما دور املجالت العلمية فكبري بال �شك!
اأقوى واأ�شهر طرق تقومي املجالت العلمية هو معامل )التاأثري( للمقالت املوجودة بها، ويعني 
اأبحاثها  تقييم  يتم  العلمية  اأن املجلة  اأي  العلمية.  املادة  به كقرينة على قوة  كرثة )ال�شت�شهادات( 

علمًيا بـ... )مدى �شهرتها!(.
لذلك فمن الطبيعي اأن يلجاأ حمررو املجلة اإىل قبول الأبحاث )ال�شائقة( التي من املفرت�س 
اأن حتقق �شهرة كبرية و�شط املجتمع العلمي، والعتذار عن قبول الأبحاث املرهقة التي ل يهتم 
لها الكثري من النا�س! بل بع�س املجالت وظفت حمررين لي�شوا بعلماء ولكنهم حمرتفني يف كتابة 

مو�شوعات الإثارة!
نوبل،  جائزة  على  احلائز  �شيكمان(  )راندي  الأحياء  عامل  اأعلن  فقد  اخللل،  هذا  اأجل  من 
لأنها »ت�شوه   Nature, Cell & Science مقاطعة معمله للن�شر يف املجالت العلمية الكربى مثل

البحث العلمي وت�شبب ا�شتبداًدا يجب ك�شره«.


ا؟ نعم بالطبع، الدوافع النف�شية! ماذا ميكن اأن يلّوث الأبحاث العلمية اأي�شً
فبعد اأن اختلط فيل�شوف العلوم البيولوجية )ديفيد هل( بالعديد من احلوارات مع العلماء 
ور�شد ما يدور يف اأروقة املوؤ�ش�شات العلمية، اأبدى راأيه الوا�شح وقال يف كتابه )العلم كاإجراء(: 
»اأجدين متفًقا مع من يرى اأن وجود العلم التجريبي ومنطقه النهائي ميكن تف�شريهما يف �شوء ما 

يقع من حتيز وغرية ول عقالنية«! 
واأ�شار )توما�س كون( يف كتابه )بنية الثورات العلمية( من اأن العلم التجريبي ل يتقدم ب�شكل 
خطي تراكمي منتظم، بل عرب قفزات ومنعطفات مفاجئة، تقف وراءها جملة من العوامل النف�شية 
والجتماعية، مبا يف ذلك نزوات العلماء واأهواوؤهم اخلا�شة، والتي قد ت�شل اإىل حد النتقام من 

بع�شهم البع�س، اأو الرغبة ال�شخ�شية يف اإخرا�س الأقران على ح�شاب احلياد املنتظر من هوؤلء.
ا، فيقول: »مرة تلو الأخرى، و�شف يل العلماء الذين  وقد اأ�شار )ديفيد هل( اإىل ذلك اأي�شً

قابلتهم تلك الدفعة القوية التي متنحها عبارة )�شوف اأُري ابن العاهرة( لأبحاثهم«!
وللعامل التطوري الكبري )�شتيفن جاي جولد( �شهادة بخ�شو�س هذا ال�شاأن، فيقول يف كتابه 
)احلياة الرائعة(: »مل ت�شل ال�شذاجة باأكرثنا اإىل حد الإميان باخلرافة القدمية التي تدعي اأن علماء 
العلم التجريبي مناذج مثالية للـ )مو�شوعية( غري املتحيزة. واأنهم )منفتحون( بدرجات مت�شاوية 
على كافة الحتمالت. وي�شلون اإىل ا�شتنتاجاتهم فقط على وزن )الدليل( ومنطق )احلجة(. نحن 
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ندرك اأن )التحيزات( و)التف�شيالت( و)القيم الجتماعية( و)املواقف النف�شية(، كل ذلك يلعب 
دوًرا قويًا يف عملية الكت�شاف«.

وهناك ما هو اأ�شواأ من ذلك! تلك الدوافع اخلفية التي ل ميكن قيا�شها ف�شاًل عن التعرف اإليها، 
وهو الأمر الذي عرب عنه عامل الجتماع )نوربرت اإليا�س( اأنه: »الأمل يف اأن تتما�شى نتائج اأبحاثهم 
مع نظريات �شدعوا بها من قبل«. واأ�شار )توما�س كون( اإىل فر�شية )عباد ال�شم�س(، واأما )مايكل 
بوليني( فاأ�شار اإىل ما يعرف بالـ )املعرفة اخلفية( اأو )امل�شترتة(. وهو الأمر الذي لحظ )عبد اهلل 
اإىل خف�س  الفرد ذاته! وهو ما يدفعنا  اإىل احلد�س( والثقة يف قناعات  اأنه ي�شبه )امليل  ال�شهري( 

جدار الثقة قلياًل يف نتائج اأبحاث العلماء ول �شك.


يجب علينا اأن نتذكر ونحن نتحدث عن العلماء اأننا ل نتحدث عن العلم كحقيقة مو�شوعية، 
واإمنا عن ذوات تنت�شب اإىل هذا العلم، كما يقول )اإدموند هو�شرل(: »املعرفة فيما هي عليه من 

الهيئات معي�س نف�شي. اإنها معرفة لذات عارفة، قبالتها مو�شوعات معروفة«
من ف�شلك ل تن�س اأننا هنا نتحدث عن ب�شر!

 )19 )املعارج   ﴾ وًع 
ُ
﴿َهل  )28 )النساء  ﴿َضِعيًفا﴾  كان  بطبعه  الإن�شان  اأن  تن�َس  ل  ف�شلك   من 

﴾ )األحزاب 72( 
ً

وًما َجُهول
ُ
ُتوًرا ﴾ )اإلرساء 100( ﴿َظل

َ
ُفوًرا﴾ )اإلرساء 67( ﴿ ق

َ
﴾ )اإلرساء 17( ﴿ك

ً
﴿َعُجول

﴾ )الكهف 54( وبرغم كل ذلك فهو ﴿َخِصيٌم ُمبٌِي﴾ )يس 77(
ً

ٍء َجَدل َثَ َشْ
ْ
ك

َ
﴿أ

من ف�شلك ل داعي لهالة القد�شية املالئكية التي ت�شعها فوق ثوب املعمل، هي ل تليق بك ول 
ب للنشر والتوزيعتليق به، وهو مزيج م�شحك على كل حال!
كت
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6
                   اإلطار

 “من.ي�سنع.الإطار.يحكم.النتيجة” 
قاعدة يف علم النفس

كثري من النا�س يظنون اأن )كوبرنيكو�س( قد اأعدمته الكني�شة الكاثوليكية حني خرج بنظامه 
الفلكي امل�شاد لذلك املذكور يف الكتاب املقد�س، ولكن احلقيقة اأن كوبرنيكو�س قد مات ب�شكل 

طبيعي يف ال�شنة التي ُطِبع كتابه فيها، وا�شُتهرت نظريته بعد موته.
وباملثل جاليليو مل يتم اإعدامه حني ن�شر اأفكار كوبرنيكو�س ولكن مت ا�شطهاده ب�شكل �شنيع 
بالطبع، ومتت حماكمته واعتذر هو عن اأقواله فيها من وراء قلبه، اعتذرت الكني�شة الكاثوليكية 
عن تلك الإ�شاءات جلاليليو يف 1992، اأي بعد موته بـ 300 عام! يبدو اعتذاًرا متاأخًرا قلياًل على 

كل حال.
جوردانو  والفيل�شوف  الفلك  عامل  هو  الكني�شة  قبل  من  وحرقه  بالفعل  اإعدامه  مت  من  رمبا 
برونو، و�شبب ذلك على الأرجح كان اإنكاره لكثري من العقائد الالهوتية الكن�شية مثل وجود اجلنة 

واجلحيم والثالوث ولي�شت اآراوؤه الفلكية.
احلرق  من  �شوره  باأب�شع  احلقيقي  الكاثوليكي  ال�شطهاد  نالوا  الذين  من  الأكرب  العدد 
والتعذيب كانوا من املخالفني يف العقيدة مثل حماكم التفتي�س التي اأعدمت الآلف من امل�شلمني 
والربوت�شتانت، واأما العلماء التجريبيون فربغم اأن الكني�شة عادت كل نتائجهم التي اأظهرت عوار 
ينالوا كل هذا الكم امل�شهور من ال�شطهاد والت�شييق، بل ذكر )لوران�س  اأنهم مل  اإل  اعتقادهم، 
برن�شيبيه( موؤلف كتاب الثورة العلمية اأن معظم العلماء التجريبيني الذين قادوا ع�شر النه�شة كانوا 

ينطلقون من اأ�شا�س ديني واإمياين يف الأ�شل.
يف املقابل لو اأردنا اأن نلقي نظرة خاطفة على الثورة الفرن�شية والتي هي علمانية يف اأ�شلها 
ونهجها، جند اأنها اأعدمت الكثريين من املثقفني والعلماء ل�شك قادة الثورة يف انتماءاتهم مثل عامل 

ب للنشر والتوزيع
كت
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الفلك )باتي( وعامل الكيمياء )اأنطوان لفوزييه(، وكان يقول قا�شي الإعدامات وقتها: الثورة ل 
حتتاج اإىل عباقرة.

مثل  التجريبي،  العلم  مع  العدائي  التاريخ  ذلك  من  الأكرب  الق�شط  نالوا  امللحدون  ال�شا�شة 
واأعدم  بها،  يوؤمن  الذي  املادية  احلتمية  تعار�س  لأنها  الوراثية  مندل  قوانني  حّرم  الذي  �شتالني 
)نيقولي فافيلوف( من اأجل ذلك. واأما ماو ت�شي توجن زعيم ال�شني امللحد وقائد الثورة ال�شيوعية 
با�شم  التي ُعرفت  ال�شمعة الأقذر يف معاداة املثقفني والعلماء يف الفرتة  هناك فقد كان �شاحب 
الثورة الثقافية، بل و�شّرح يف اجتماع حلزبه عام 1958 باأنه دفن 46 األف عامل وهم اأحياء. واأما 
باإعدام كل من  كمبوديا يف فرتة حكم امللحد بول بوت فقد قامت يف الفرتة بني 1976 و1979 

يرتدي نظارة �شميكة خ�شية اأن يكون مثقًفا.
ل ت�شمح لكل من يكفر باهلل عز وجل باأن يتكلم عن )العلم( وكاأنه قد ا�شرتاه من البقالة حتت 
بيتهم، وي�شعك رغًما عنك يف خانة املتدين الوغد معادي العلم. ل ت�شمح له باأن يقنعك باأن كل ما 
يتلفظ به هو علمي متاًما واأنه اإمنا يتبع التجربة والدليل اأينما ذهبا به. ل ت�شمح له باأن يت�شرت باأفكاره 
القبيحة خلف �شتار العلم اجلميل. وحني ترى من يرثثر بكالم كثري ل يفهمه حق فهمه لأنه قراأ ثالثة 
باأن ي�شدق  الكرمي حينها  اأخي  له  ت�شمح  املثقفني، فال  نادي  نف�شه ع�شًوا يف  كتب ون�شف فاعترب 

نف�شه.
بَِهَذا  َطاٍن 

ْ
ُسل ِمْن  ِعْنَدُكْم  ﴿إِْن  ل�شنعه:  حق  وجه  دون  الإطار  ي�شنعوا  باأن  لهم  ت�شمح  ل 

ُموَن﴾ )يونس 68(. 
َ
 َتْعل

َ
وَن َعَ اهلل َما ل

ُ
َتُقول

َ
أ



بعد اأن يقوموا بـ )�شراء( العلم، ف�شاأخربك مبا �شيفعلونه بعدها اأخي الكرمي.
يف البداية �شوف يقّيدون العقل الطبيعي لالإن�شان. ذلك العقل الذي وهبه اهلل عز وجل له قبل 
اأن )ت�شكله( فر�شيات مناهج الفل�شفة والعلوم الطبيعية. وقبل اأن )حت�شره( قرائن وطرق العلم. 
�شوف يقيدون ذلك العقل مبجموعة من ال�شروط، توؤدي اإىل توجيه طرق الت�شور واحلكم والفهم 
ومتكن للو�شول اإىل معرفة حمددة بعينها. وهذه يا اأخي الفا�شل اخلطوة ال�شفرّية التي ت�شبق كل 

اخلطوات!
يعرف  فيما  الطبيعي،  املادي  العامل  ال�شروط حم�شورة يف  يجعلون هذه  �شوف  بعد ذلك 
يف  جراي(  )اآزا  اإىل  ور�شائله  )داروين(  خطابات  يف  جاء  ما  مثل  الو�شعية.  الفل�شفة  با�شم 
1856/7/20 واإىل )ت�شارلز ليل( يف 1861/8/2 والتي تو�شح اأن )داروين( كان من متبعي 

فل�شفة )كونت( الو�شعية. 

ب للنشر والتوزيع
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ما هي فل�شفة )كونت( وما خطرها؟
)اأوج�شت كونت( اأ�ش�س للمذهب الو�شعي الذي يرى اأن العلم ال�شحيح يجب اأن يتحرر 
من ال�شتناد اإىل اهلل اأو اأي من الكائنات الأخرى غري القابلة للمالحظة. يجب فقط اأن نركز على 

الظواهر القابلة لالختزال يف هيئة قوانني.
اأ�شمعك يا اأخي الفا�شل تذكر اأن هذا كالم جيد ومنطقي. اأراأيَت! لقد دخلت يف )اإطارهم( 

بالفعل. �شاأريك ملاذا ل يعترب هذا كالًما جيًدا للعلم قبل الدين!
فل�شفته-  على  رف�س -وبناًء  قد  اأن )كونت(  الفل�شفة(  )تاريخ  كتابه  برييه( يف  )اإميل  وّثق 
حتديد  اأو  الكون،  اأ�شل  على  للتعرف  علمي  جهد  كل  وذم  الحتمالت،  بح�شاب  العرتاف 
املكونات الفيزيائية للنجوم.كما رف�س اهتمام الفيزياء بالبحث يف مكونات املادة. اأو اأي نظرية 

يف تطور الأجنا�س. اأو اأي بحث اأنرثوبولوجي عن الأ�شل التاريخي للمجتمعاتّ!
العلم،  اإطار معني من  اإىل  يهدفون  العلم، يف احلقيقة هم  اأن هدفهم  يقنعونك  اإنهم �شوف 

ويخافون ويكرهون ما عداه. ولنطلق يا اأخي الفا�شل على هذه اخلطوة: اخلطوة الأوىل.
الآن لننتقل اإىل اخلطوة التالية: املادية ال�شرفة. ل يُ�شمح يف هذه اخلطوة اأن تفكر حتى جمرد 
تفكري اأن تبحث عن اهلل باأدوات العلم التي معك. اأنت تعرف اأن اهلل خارج املعمل بطبيعة احلال، 
اإليه  الو�شول  ت�شتنتج  اأن  تطمع  التجريبي، ولكنك كنت  العلم  بنتائج  اإليه  للو�شول  �شبيل  واأنه ل 
ا! هذه هي  عقلًيا بناء على نتائج العلم التجريبي، األي�س كذلك؟ ح�شًنا، ل ميكنك اأن تفعل ذلك اأي�شً

اخلطوة الثانية يا �شيدي.
ملاذا ل ميكنك اأن تفعل ذلك؟ اأنت ت�شاأل اأ�شئلة كثرية! �شاأخربك.

يقول امللحد )�شكوت تود(: »حتى لو كانت جميع املعطيات ت�شري اإىل م�شمم ذكي، فاإن مثل 
هذه الفر�شية يجب اأن تكون ُم�شتبعدة من العلم، لأنها متثل نظرة غري مادية«! مبعنى اآخر: �شوف 

نعاند احلقيقة ب�شكل �شريح ولن ي�شيبنا اخلجل من ذلك!
)نيورويك  موقع  على  مقاله  يف  لوينتون(  )ريت�شارد  التطوري  امللحد  ذلك  �شبب  ويف�شر 
بوك( بعنوان )مليارات ومليارات ال�شياطني(: »نحن ن�شطف مع العلم رغم ال�شخافة ال�شريحة 
لبع�س مناذجه، ورغم اإخفاقه يف الوفاء بكثري من وعوده، ورغم الت�شامح الذي يبديه جتاه الق�ش�س 
امل�شبق  )ولئنا(  بـ  م�شطرون  نحن  باملادية،  م�شبًقا  التزاًما  لدينا  لأن  ذلك  كل  اأ�شا�س،  بال  املقررة 
لالأ�شباب املادية لـ )�شناعة( اأداة بحثية وحزمة من املفاهيم التي من �شاأنها اأن تنتج تف�شريات مادية 

مهما كانت م�شادمة للح�س. اإذ ل ميكن )اأن ن�شمح( للقدم الإلهية بالولوج من الباب«!!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



457

هل فهمَت الآن ال�شبب؟ )ل ميكن اأن ن�شمح للقدم الإلهية بالولوج من الباب(!
مثلما كتب )فيكتور �شتينجر( كتاب )الإله، الفر�شية الفا�شلة، كيف اأثبت العلم عدم وجود 
يَُراد  اأنه  اإل  الكتاب،  الذي قد كتب  �شتينجر هو  اأن  اهلل(. وكما يقول )ديفيد بريلن�شكي( فربغم 
لنا اأن نفهم اأن )العلم( هو من قام بالربهنة الالزمة! ويعلق )بريلن�شكي(: »اإذا كان العلم يعار�س 
الدين، فلي�س ذلك راجًعا اإىل �شيء ت�شتمل عليه مقدمات اأو نتائج النظريات العلمية. اإنها ل تنب�س 

ببنت �شفة عن اهلل«.
والآن ننتقل اإىل اخلطوة الثالثة: �شوف نقتل الفل�شفة!

فـ )�شتيفن هوكنج( �شيقول: »الفل�شفة ماتت«. و)بي زي مايرز( �شيقول: »الكثري من الفل�شفة 
�شيدمرك«. و)ريت�شارد فاينمان( �شيقول: »اإن الفال�شفة يف اخلارج دوًما هناك لإطالق تعليقات 
حمقاء« . و)لوران�س كراو�س( �شيقول: »الفل�شفة تذكرين بنكتة وودي اآلن: اإن الذين ل ي�شتطيعون 

اأن يفعلوا يدر�شون، والذين ل ي�شتطيعون التدري�س يدر�شون الريا�شيات«.
التفكري والتاأمل. املعمل  اإىل  لنا  لنا اإىل هذه )التقاليع( الإن�شانية القدمية، ل حاجة  ل حاجة 

�شوف يحمل �شعلة الإن�شانية اجلديدة.
ولكن، انتظر يا اأخي الفا�شل، قبل اأن نقتل الفل�شفة، �شوف ن�شتعري منها اأوًل بع�س امل�شلمات 
عن  م�شتقل  حقيقي  وجود  له  )الكون  اأن  مثل  التجريبي،  بالعلم  اإثباتها  ميكن  ل  التي  الفل�شفية 
امل�شلمات  بع�س  وهكذا..  معينة(.  بقوانني  )حمكوم  واأنه  للتعلم(.  قابل  )كون  واأنه  اإدراكنا(. 
اإثباتها  ن�شتطيع  ل  كوننا  عن  و�شنتغا�شى  بنا،  اخلا�س  املعمل  لبناء  اإليها  نحتاج  الب�شيطة  الفل�شفية 

باأدواتنا باأية طريقة. واأما الباقي فال نحتاج اإليه و�شرنميه يف اأقرب �شلة مهمالت.
الآن يا �شيدي اأنت م�شتعد للخطوة الرابعة: �شوف نق�شي كل من ل يوؤمن باخلطوات ال�شابقة 

من �شاحة العلم واملعرفة! وحني اأقول نق�شيهم، فاأنا ل اأعني جتاهلهم، بل اأعني اإق�شاءهم حرفًيا.
اأن  على  جروؤ  كيف  باهلل،  املوؤمن  الب�شري  اجلينوم  م�شروع  رئي�س  كولينز(  )فران�شي�س  مثل 
ي�شحب اإميانه معه اإىل داخل رئا�شة املعاهد ال�شحية الوطنية الأمريكية؟! حتى ولو لن ينطق بكلمة 

عن اهلل، فنحن نعلم اأنه يحمله داخل قلبه، مما يعني اأنه اأحمق!
فبالتايل �شوف يهاجمه )�شام هاري�س( ب�شدة بحجة اأنه: »�شيوؤثر �شلًبا على امل�شروع العلمي 
اأنه »مثري للخجل للمعاهد  لأنه متنكر للروؤية املادية للوجود«. و�شوف يقول عنه )جريي كوين( 
الوطنية ال�شحية، وللعلماء، وجلميع الب�شر العقالء«! واأما )بي زي مايرز( ف�شيقول عنه: »�شخ�س 

مغّفل يوؤمن بفكرة اخللق« واأن: »جميع ما كتبه حيال طريقة تفكريه يف العلم جمرد زبالة«.
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نعم، قال: زبالة!
اأرى يا �شيدي اأنك م�شر على فهمي بطريقة خاطئة، تفهم اأنني اأق�شد الإق�شاء مبعنى اأننا �شوف 
عن  م�شئولني  ل�شنا  لأننا  فقط  كان  هذا  واملجالت.  ال�شحف  �شباب  يف  بالزبالة  باإلقائهم  نكتفي 
ب�شاطة بطردهم فعلًيا  نقوم بكل  ال�شلطة معنا �شوف  لو كانت  اأما  اأيادينا �شلطة،  لي�شت يف  الأمر، 
من املوؤ�ش�شات الأكادميية. وميكنك اأن تتاأكد من قدرتنا على فعل ذلك من خالل قراءة كتاب )ذبح 
)جريي  للبيولوجي  الداروينية(  يف  املت�شككني  مهن  قتل  حقيقة  عن  ال�شادمة  احلقيقة  املن�شقني، 

بريجمان(. اأو ميكنك م�شاهدة الفيلم الوثائقي )Expelled( املتحدث عن نف�س املبداأ.
والآن لننتقل اإىل خطوتنا الأخرية: ابحث عن اهلل. نعم، الآن، و�شط هذا الإطار الذي و�شعناه 

يف اخلطوات ال�شابقة. ابحث عن اهلل الآن. 
ولكن، تذكر. غري م�شموح لك باأن ت�شتنتج اأي �شيء غري مادي، اأو اأن تتبنى اأية روؤية فل�شفية 
فوقية، اأو اأن ت�شتخدم عقلك الطبيعي غري املقّيد. ولكن.. نحن نتعامل بروح �شمحة هنا، هيا اذهب 

وابحث عن اهلل، ل تخجل.
ماذا؟ ل جتده؟ اأمل نقل لك اأنه غري موجود ومل ت�شدقنا؟

اأهاًل بك يف اإطارنا احلاكم. اأهاًل بك يف دائرتنا املفرغة يا �شيدي!
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7
                   السلطة

“غالًبا.ما.تكون.املو�سوعية.اأول.�سحية.عند.خو�س
.العلماء.التجريبيني.معركة.متعلقة.بالق�سايا.الجتماعية”.
ويليام برود

كتب عامل الريا�شيات )ديفيد بريلن�شكي( �شاخًرا: »رغم اأن العادة جرت بت�شبيه نظرية داروين 
بالنظريات العظمى للفيزياء الريا�شية بحجة اأن التطور ثابت ثبوت اجلاذبية، جند نزًرا ي�شرًيا جًدا 

من الفيزيائيني يعتمد القول باأن اجلاذبية ثابتة ثبوت التطور. اإنهم اأدرى ولي�شوا باأغبياء«!
الريا�شيون عموًما ينده�شون من ثقة الداروينيني باأنف�شهم. 

الأحياء  وعلماء  جهة  من  الريا�شيات  علماء  بني  قام  ما  هو  امل�شاجرة  ي�شبه  �شيًئا  كان  لذلك 
)فيكتور  الفيزيائي  بيت  يف  )جنيف(  يف  جمعهم  وّدي  ع�شاء  يف  وذلك  جهة،  من  التطوريني 
وي�شكوف( يف منت�شف ال�شتينات. حيث اأبدى الريا�شيون تعجبهم من الثقة املفرطة التي يتحدث 
بها البيولوجيون عن قدرة الطفرات الع�شوائية على جتميع املعلومات اجلينية الالزمة لتطوير بنى 

حيوية جديدة.
والأرقام  الحتماليات  بح�شاب  نحن  )لعبتنا(  تتحدثون عن  طاملا  اأنه  الريا�شيني  فكرة  كانت 

فا�شمحوا لنا باأن ن�شارحكم اأنكم عدم املوؤاخذة جمموعة من احلمقى.
يبدو اأن امل�شاجرة كانت كبرية فعاًل لدرجة اأن الريا�شيني قد قرروا ا�شتكمالها يف 1966 حني 
اأقاموا موؤمتًرا �شخًما لهم يف معهد )وي�شتار( يف فيالدلفيا وتراأ�شه ال�شري )بيرت ِمَدور( احلائز على 
نوبل، والذي بداأ افتتاحيته للموؤمتر بقوله: »ال�شبب الرئي�شي لهذا املوؤمتر هو �شعور وا�شع النطاق 

بعدم الر�شا عما ميكن التعبري عنه بالقبول ال�شائع لنظرية التطور وما ي�شمى الداروينية اجلديدة«.
عر�س الريا�شيون يف املوؤمتر امل�شكلة احل�شابية الهائلة املت�شمنة يف عدد اجلينات والربوتينات 
الأمينية  لالأحما�س  ت�شل�شل ممكن  اأ�س 130  هناك 10  املمكنة، حيث  الرتاكيب  اإىل عدد  الوظيفية 
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اأغلبية فيزيائيي وريا�شيي  اأميني، لذلك كانت الإجابة يف نظر  لت�شكيل بروتني طوله 100 حم�س 
املوؤمتر يف منتهى الو�شوح: ل توجد اأية اإمكانية عقالنية حلدوث هذا!

وبحلول اأواخر ال�شتينات كانت الثقة العلمية يف الداروينية اجلديدة ترتاجع مع الك�شوفات 
التي كانت تتواىل يف عدة فروع علمية، علم امل�شتحاثات، وعلم ت�شنيف الأحياء وت�شميتها، وعلم 

الأحياء اجلزيئي، والوراثة. 
دنتون(  )مايكل  فكتب  )تابوو(.  الـ  يف  الظهور  يف  الت�شققات  بداأت  الثمانينات  بحلول 
كتابه: )التطور، نظرية يف اأزمة( يف 1986، وكتب )�شوران لڤرتاب( كتابه: )الدراوينية، تفنيد 
اخلرافة( يف 1987، وكتب )�شتيوارت كاوفمان( كتابه )اأ�شول النظام( يف 1993، وكتب )براين 
جودوين(: )كيف غري الفهد بقعه( يف 1995، ويف نف�س ال�شنة كتب )نايلز اإلدريدج(: )اإعادة 
ت�شميم داروين(، وكتب )رودوولف راف(: )�شكل احلياة( يف 1996، وهو نف�س العام الذي 
كتب فيه )مايكل بيهي( كتابه ال�شهري )�شندوق داروين الأ�شود(، وكتب )وال�س اآرثر(: )اأ�شل 
)الأ�شول  بكتابه:  الع�شرين  القرن  �شورت�س(  )جيفري  وختم   ،1997 يف  احليواين(  اجل�شد  بنى 

املفاجئة، احلفريات واجلينات وظهور الأنواع( يف 1999.
ويف اعرتاف غري م�شبق، وكما هو موثق على موقع جملة Science، اجتمع اأكرث من 150 عاملًا 
من علماء التطور يف اأحد املوؤمترات بجامعة �شيكاغو لبحث اآليات ظهور الأنواع، وكان ال�شوؤال 
املحوري حول ما اإذا كانت تغريات الهند�شة الوراثية وطفرات اجلراثيم كافية ل�شرح ظواهر التطور 

املاكروي وظهور الأنواع اجلديدة اأم ل، وكانت الإجابة الوا�شحة هي: ل.
ا بني ال�شكوك التي  لحظ )فيليب جون�شون(  -كما ل بد اأنك لحظت الآن- اأن هناك تناق�شً
كان يبديها البيولوجيون التطوريون يف درا�شاتهم الخت�شا�شية، وبني اخلطاب التوبيخي املتعايل 
الوعظي الذي ي�شدرونه للعامة! وهو الأمر الذي لحظه بريلن�شكي بعده بعدة �شنوات، فيقول: 
»يف خ�شو�شية الردهة التابعة لكلية �شوزان ب. اأنتوين، يُ�شّرون القول بع�شهم لبع�س كم هو جيد 
جًدا اأن العامة ل ميلكون اأدنى فكرة عما توحي به اأدبيات الأبحاث فعاًل«. بينما رمقه اأحد احلا�شلني 

على )نوبل( يف البيولوجيا من فوق نظارته وقال له: »داروين؟.. هذه �شيا�شة احلزب وكفى«!
تعبري  حد  على  اأو  الداروينية،  )�شمعة(  بـ  يتعلق  فيما  احليطة  من  ب�شيء  يتعاملون  كانوا 

)جون�شون(: »�شيًئا ما حول الأ�شلوب اخلطابي للداروينيني يخربين اأنهم يخفون �شيًئا«.
حتولت احليطة اإىل نوع من الهلع، ثم اإىل �شرا�شة ولمعقولية اأحيانًا، مثل ما جاء يف البيان 
الر�شمي الذي اأر�شلته )الأكادميية الوطنية الأمريكية للعلوم( اإىل املحكمة العليا خالل ق�شية )العلم 
الطبيعية  التعليالت  على  العتماد  هي  للعلم  الأ�شا�شية  اخل�شائ�س  »اأحد  لويزيانا:  يف  اخَلْلقي( 
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املادية«، مبعنى اآخر هم قرروا اأن نظرية اخَللق لي�شت علًما لأن العلم يجب اأن يقول باأنه ل يوجد 
خلق!

الذكي  الت�شميم  نظرية  مثل  متاًما  علمية  نظرية  رف�شوا  اأن  درجة  اإىل  ال�شرا�شة  هذه  و�شلت 
بدعوى اأنها نظرية )متدينة( لأنها تفرت�س وجود )ت�شميم( وهو ما ميكن اأن يجرنا -والعياذ باهلل- 

اإىل افرتا�س وجود خالق مثاًل. 
مبنع  للمطالبة  ق�شائية  دعوى  املدنية  للحريات  الأمريكي  الحتاد  اأطلق   2004 دي�شمرب  ويف 
مدر�شة )دوڤر( يف بن�شلفانيا من جمرد اإعالم طلبتها بوجود كتاب عن الت�شميم الذكي يف مكتبتها 

ميكنهم الرجوع اإليه!
رمبا ل يوجد كبري �شبه بني بدو قري�س الهمج الذين كانوا ي�شرخون يف �شعفائهم ومتبوعيهم: 
ُكْم َتْغلُِبوَن﴾ )فصلت 26(. وبني ال�شادة العلماء املتح�شرين 

َّ
َعل

َ
َغْوا فِيِه ل

ْ
ُقْرآِن َوال

ْ
َذا ال

ٰ
 تَْسَمُعوا لَِه

َ
﴿ل

اأن يعلمه عامة  اأكادميياتهم الأنيقة ويقررون ما الذي يجب وما الذي ل يجب  الذين يقبعون يف 
النا�س من اأمثالنا.

وبع�س  التفكري،  بع�س  مع  اأكرث  متاأنية  ثانية  بنظرة  لكن  فعاًل،  بينهما  �شبه  كبري  يوجد  ل  رمبا 
َطْعَنا 

َ
التجرد، وبع�س التاأمل، رمبا ميكنك اأن ت�شمع باأذن اخليال تلك ال�شرخة اليائ�شة: ﴿َرَبَّنا إِنَّا أ

﴾ )األحزاب 67(.
َ

بِيل ونَا الَسّ
ُّ
َضل

َ
أ
َ
َبَاَءنَا ف

ُ
َساَدَتَنا َوك

وهذه املرة، وفيما يخ�س هذه ال�شرخة بالذات، فلرمبا جند كبري �شبه فعاًل بني اأهل البدو واأهل 
مانهاتن!



ذكر عامل البيولوجيا التطوري )ريت�شارد لوينتون( اأنه، وعموًما، لكي تتمكن موؤ�ش�شة ما من 
)�شرعنة( العامل، وتقدمي تف�شرًيا له يتبعه النا�س، فيجب عليها اأن تتوفر لها ثالثة �شروط.

اأوًل يجب اأن تكون فوقية، قادمة من م�شدر خارج عن ال�شراع الإن�شاين، يجب األ )تبدو( 
ما  كل  لي�س  اأنه  برغم  امليزة.  هذه  وميلك  العلم  والقت�شادية،  ال�شيا�شية  القوى  ل�شراع  كنتيجة 
نتائجها �شحيحة وذات  تكون  اأن  وثانًيا يجب  ذهًبا.  يلمع  مل  ولي�س كل  يكون �شحيًحا  )يبدو( 
م�شداقية وم�شتوحاة من م�شدر دقيق. ومن جديد فالعلم ميلك هذه امليزة. على الأقل يف اأذهان 
النا�س. وثالًثا يجب اأن تكون موؤ�ش�شة لها طابع �شري ومبهم، وتكون اإجراءاتها املتخ�ش�شة مبهمة 
لدى العامة وحتتاج اإىل تدخل من الأخ�شائيني )اأبناء املوؤ�ش�شة( ل�شرحها. وهنا ي�شبح لبن املوؤ�ش�شة 
الفكرة  �شدق  ويحّول  املبهمة،  العلمية  العمليات  تلك  على  اأيدلوجيته  اإ�شافة  يف  احلق  العريقة 

ونورها اإىل زيف الأيديولوجية وظالمها كما قال بيجوفيت�س.
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العلم لي�س جمرد موؤ�ش�شة لتف�شري العامل املادي، بل يقوم با�شتمرار بت�شكيل الوعي ال�شيا�شي 
والجتماعي. العلم لي�س جمرد جمموعة حقائق تتعلق بالعامل، بل هو اجل�شد املتكون من التاأكيدات 
املتعلقة بالعامَل والتي يقدمها )العلماء(. وتاأكيدات العلماء عن العامل وكيف يرونه هم متثل جزء 
كبري من اأ�شا�س الوعي الإن�شاين العام. وحتمل ال�شرعية اخلا�شة بها من �شرعية قد�شية كلمة العلم 
اأغلب  منه يف  يُراد  ل  التعليم  العاملية.  الإعالم  و�شائل  امل�شاهية ومن  اجلامعة  اأ�شاتذة  ذاتها، ومن 
الجتماعية  مواقفنا  ي�شكل  اأن  ولكن  فقط،  وت�شخريه  العامل  لتطوير  موؤهلني  نكون  اأن  الأحيان 
كذلك. ومن هنا يقول )دانييل وي�شرت( ال�شيا�شي الأمريكي: »التعليم نوع من اأنواع ال�شرطة. اأكرث 

حكمة وحترًرا«.
هذه )ال�شلطة( الِعلموية التي تفر�س على اأذهان عامة النا�س ذلك ال�شعور الوهمي بقدرتنا 
على تف�شري كل �شيء، اأو اأن كل �شيء يجب اأن يخ�شع حتت هذه ال�شلطة احلاكمة، يعرب عنها القراآن 
بلفظ )ال�شلطان(، مبعنى )موقع القوة( الذي يجعلك تطلق الأحكام ال�شمولية على العامل وت�شعى 
ْم 

َ
﴾ )الكهف 15(. ﴿أ ٍ

َطاٍن َبيِّ
ْ
ْيِهْم بُِسل

َ
تُوَن َعل

ْ
 يَأ

َ
ْول

َ
اإىل فر�شها على اجلميع. كما يقول اهلل تعاىل: ﴿ل

تَاُهْم﴾ )غافر 35(. 
َ
َطاٍن أ

ْ
وَن ِف آَيَاِت اهلل بَِغرْيِ ُسل

ُ
ِيَن ُيَاِدل

َّ
َطاٌن ُمبٌِي﴾ )الصافات 156(. ﴿ال

ْ
ُكْم ُسل

َ
ل

ويذكرنا القراآن باأن هذا )التخويل( مبنح هذه ال�شلطة اأو امتالكها ل يجب اأن يخرج من داخل 
هذا العامل، بل يجب اأن يكون متعالًيا )فعاًل وبحق( عليه وعلى �شراعاته الإن�شانية. وكما كان يقول 
فتجن�شتاين »اأن جمموع قيم هذا العامل ل جتد معناها اإل خارج العامل ل داخله«. فكذلك يقول 
ْسَماٌء 

َ
 أ

َّ
وَن﴾ )الروم 35(. ﴿إِْن ِهَ إِل

ُ
ُم بَِما َكنُوا بِِه يُْشِك

َّ
َطانًا َفُهَو َيَتَك

ْ
ْيِهْم ُسل

َ
َا َعل

ْ
نَْزل

َ
ْم أ

َ
القراآن: ﴿أ

َطاٍن﴾ )النجم 23(.
ْ
نَْزَل اهلل بَِها ِمْن ُسل

َ
ْنُتْم َوآَبَاُؤُكْم َما أ

َ
ْيُتُموَها أ َسمَّ



امل�شكلة اأن العلم لن ي�شتطيع اأن يقدم البديل اأبًدا، مهما حاول اأن يبني �شلطته الكاملة، فلن 
يت�شبب يف عدة فجوات  تف�شريية ميلوؤها  يفقده، ويف كل فجوة  الكثري مما  لديه  اإن  تكون كاملة! 
جديدة. ويف اللحظة التي ميالأ فيها كل الفجوات ويجيب فيها عن كل الأ�شئلة العلمية، ف�شوف 

يُفاجاأ باأنه مل يجب بعد على اأي من الأ�شئلة الأ�شا�شية يف احلياة كما قال فيتجن�شتاين!
كما كان يقول العامل الفيزيائي الكبري )اإرون �شرودينجر(: »ال�شورة التي يقدمها العلم عن 
الواقع من حويل �شورة ناق�شة جًدا. اإنه ل يتكلم ببنت �شفة عن الأحمر والأزرق، املر واحللو، 
الأمل واللذة، اإنه ل يعرف �شيًئا عن اجلميل والقبيح، احل�شن وال�شيء، اهلل واخللود. يتظاهر العلم 
اإىل  للغاية  اإجاباته �شخيفة  تكون  ما  املجالت، ولكن غالًبا  الأ�شئلة يف هذه  باأنه يجيب عن  اأحيانًا 

درجة اأننا ل منيل اإىل اأخذها على حممل اجلد«!
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ونتيجة لهذه ال�شلطة العاجزة -وكاأي �شلطة عاجزة- فاإنها ت�شعر بالتهديد! ي�شعر اأ�شحاب 
ال�شلطة الِعلموية باأن الدين يتهددهم، الفل�شفة تتهددهم، العلوم الإن�شانية تتهددهم، كل من ميلك 

القدرة على تقدمي روؤى �شمولية اأكرث قدرة على ا�شتيعاب حقائق الوجود غري مرحب به!
هناك اأمر اآخر غري مرحب به، النقد! فكما قال )ديفيد بريلن�شكي(: »مثل احلزب ال�شيوعي يف 
عهد لينني، فالعلم الطبيعي مع�شوم من الأخطاء لأن اأحكامه جماعية. ل حاجة للنقاد ومبا اأن احلاجة 

اإليهم منتفية فهم غري مرحب بهم«.
�شلطة �شعبوية + اأيديولوجية + اإق�شاء لغريها من ال�شلطات + اّدعاء الع�شمة العتبارية.

هل ميكنك األ تالحظ اأننا نتعامل مع نوع من الأديان هنا؟
تعّر�س  اأن  اأتباعه بحما�س مبجرد  Scientism. وككل دين �شوف ي�شبك  الِعلَموّية  ا�شمه  دين 
تلك  كل  بانتظام  يفعلون  ولكنهم  )تابعني(  لي�شوا  اأنهم  يّدعون  الذين  اأتباعه  للحظة.  باعتقادهم 

الأ�شياء التي يفعلها من يتبع �شيًئا ما!
يف �شبيل العلم �شوف نتغا�شى عن كثري من الق�شور، �شوف نتنا�شى الكثري من تاريخ اأخطائه 
وخطاياه، يف �شبيل العلم �شوف نقتل العلوم الإن�شانية، �شوف ن�شخر من علوم الجتماع، �شوف 

ن�شنق اآخر رجل دين باأمعاء اآخر فيل�شوف. 
�شوف يكون علينا اأن نفرت�س الأ�شياء ونقول: لرمبا كانت كذا. ثم �شيتوىل ُكّهاننا مهمة حذف 
)رمبا( يف الأجيال الالحقة. العلم �شوف يجيب عن جميع الأ�شئلة، �شوف يك�شف لنا يف امل�شتقبل 
ما جنهله الآن، فقط علينا اأن نوؤمن بقدرته! �شوف يف�شر لنا ما غاب عنا من املا�شي، فقط علينا اأن 

نثق بغيبياته الكثرية. العلم هو احلقيقة الوحيدة.
الأمر كله اأ�شبه بكهنوت! كهنوت حقيقي له �شلطة القبول املجتمعي وله �شكوك حرمان يُعاَقب 
بها من ل يوؤمن به. ولكنه كهنوت بزي موحد فاتن له ملعة جذابة جنح يف اأن يُعلي قيمتها يف املجتمع 

ويُرّخ�س �شبل احل�شول عليها. 
هل تريد يا �شيدي زينا املوحد لكهنوت الِعلموية؟ اإنه زي رائع، ما عليك اإل اأن تلب�شه فت�شري 
النجم الالمع و�شط ظالم الأغبياء، �شوف ت�شبح املُعّلم، �شوف ت�شبح املُب�ّشر بفجر الـ )ثاميو�س( 
كتابًا  تقراأ  اأن  عليك  لي�س  الثمن،  اإنه رخي�س  الرائع؟  الزي  هذا  تريد  هل  اجلديد.  الإن�شان  وقوة 
فقط  ال�شمعة.  ت�شاركنا يف حرا�شة  اأن  عليك  لي�س  كهنوته.  تفهم طال�شم  اأن  عليك  لي�س  واحًدا. 

عليك اأن تاأخذه جمانًا وترتديه. اأنت منا الآن!
من ذا الذي �شريف�س قبول هذا الزي الرائع؟!

ب للنشر والتوزيع
كت
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العدل اإللهي
)عن قيام احلجة ووجود العذاب يف الآخرة(

دون  العامل  هذا  يف  يحيا  اأن  مّنا  اأحٌد  يت�صور  “ل   
غالفه ال�صميك! احلياة يف العراء خميفة، واأخوف منها 
حني  بالق�صعريرة  ج�صدي  ُي�صاب  لذلك  عارًيا.  احلياة 
اأفطن اإىل املعنى الكامل للـ )التعرية( و)التجّرد( الذي 
نحن فيه اأمام اهلل! حني نقف يوم القيامة اأمام اهلل عز 
و جل فيك�صف لنا عن مكنوناتنا. تلك الأ�صرار الدفينة 
اأنف�صنا  اإغفال  واأجدنا  النا�س،  عن  اإخفاءها  اأجدنا  التي 

عنها، واأجدنا ن�صيان كل ذلك بعدها”

ب للنشر والتوزيع
كت
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يُظهرها  التي  للدرجة  �شعًبا  لي�س  »النجاح  وودورد(:  )اأورين  الأمريكي  الكاتب  يقول 
الرا�شبون«! حيث ل يكون الأمر فعاًل بهذه ال�شعوبة، ولكن لأن هناك من ر�شب، اأ�شبح من ينظر 

من بعيد يظن اأن الأمر بهذه ال�شعوبة!
َحَرْصَت  ْو 

َ
َول الَّاِس  َثُ 

ْ
ك

َ
أ ﴿َوَما  هلالج لج:  اهلل  يقول  كما  عزيزي!!  يا  الرا�شبني  اأكرث  وما 

وَك َعْن َسبِيِل اهلل﴾ )األنعام 
ُّ
ْرِض يُِضل

َ ْ
َثَ َمْن ِف ال

ْ
ك

َ
بُِمْؤِمنَِي﴾ )يوسف 103(. ويقول: ﴿َوإِْن تُِطْع أ

116(. الرا�شبون اأكرث من الناجحني اإذن! 

ولكن ماذا �شتنفع كرثتهم؟ هل يغرّي هذا من حقيقة الأمر �شيًئا؟! هل لأن معك يف �شف الكفر 
املمثل الذي حتب نكاته، وال�شيا�شي الذي جتذبك �شخ�شيته، والعامل الذي تُعجب باأبحاثه، هل لأن 
بهذه احلقيقة حني  القراآن  يذكرنا  ال�شواب؟!  اأنك قد جانبَت  يغرّي هذا من  معك هوؤلء، �شوف 
لن  )الزخرف 39(.  وَن﴾ 

ُ
ُمْشَتِك َعَذاِب 

ْ
ال ِف  نَُّكْم 

َ
أ ْمُتْم 

َ
َظل  

ْ
إِذ َْوَم  الْ َيْنَفَعُكُم  ْن 

َ
﴿َول هلالج لج:  يقول 

ينفعكم اأنكم �شويًا، لن ينفعكم اأنكم جمتمعون!
طريقة عدل  ما يف  هناك خلاًل  كان  لرمبا  اأن  �شطًطا  يظن  البع�س  الرا�شبني جعل  هوؤلء  كرثة 
من  هو  هذا  من  الأ�شواأ  ولكن  كبرًيا!  علًوا  يقولون  عما   ▐ خلقه،  على  و�شريانها  الإله 
لو كان  اأن  الذي كتب يف مذكراته اخلا�شة  لر�شوبه هو! مثل داروين  �شبًبا  الرا�شبني  يجعل كرثة 
الإله موجوًدا فمعناه اأن اأخاه واأباه يُعّذبان الآن لأنهما مل يكونا موؤمننْي به، فلذلك اختار األ يوؤمن 
هو الآخر به! كانت احلقيقة مريعة بالن�شبة اإليه فاختار اأن يتجاهلها وكاأنها مل تكن. يجعل كفر غريه 
 :♠ ملو�شى  قوله  اإىل  القراآن  نبهنا  كما  قبله،  من  فرعون  فعل  مثلما  متاًما  هو!  لكفره   مربًرا 
 

َ
ُمَها ِعْنَد َربِّ ِف كَِتاٍب ل

ْ
﴾ )طه 51( فرد مو�شى ♠ بب�شاطة: ﴿ِعل

َ
ول

ُ ْ
ُقُروِن ال

ْ
﴿َفَما بَاُل ال

 يَنَْس﴾ )طه 52(!
َ

يَِضلُّ َربِّ َول

ب للنشر والتوزيع
كت
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1
                   الفشل

 “لقد.راأيت.اإن�ساًنا.جديًدا.وح�ًسا.ل.ُيقَهر،.فوقفُت.اأمامه.مذعوًرا” 

اأدولف هتلر مفتخًرا باإن�شان النازية

يف بيان )جيوفاين بيكو( الذي تخيل اهلل عز وجل فيه يلقيه اإىل الإن�شان، يقول: »اأنت يا من 
ل حُتّدك حدود، �شوف تقرر بنف�شك ما �شتكونه بنف�شك، وفق ما متليه اإرادتك احلرة التي جعلُتك 
يف يديها«. ويذهب )فار�شيليو فا�شينو( عميد فال�شفة املذهب الإن�شاين، اإىل ما هو اأبعد من ذلك 

فيقول: »الإن�شان مل يعد خليفة اهلل يف اأر�شه فح�شب، بل �شريكه يف العلم والإبداع«!
ما هذا الغرور؟ ما هذا العتداد الغريب بالنف�س الب�شرية؟ هل ميكننا اأن نغفل قول اهلل تعاىل: 

وَن﴾ )النحل 22(؟ ِبُ
ْ
وُبُهْم ُمْنِكَرٌة َوُهْم ُمْسَتك

ُ
ل
ُ
َِخَرةِ ق

ْ
 يُْؤِمُنوَن بِال

َ
ِيَن ل

َّ
ال

َ
﴿ف

ذكر الكاتب هريمان رو�شينج )والذي كان قد ان�شم للنازية لفرتة ثم غرّي توجهه وهاجر من 
اأ�شر  اأن هتلر  مان، وذكر  ال�شوبر  الأعلى:  الإن�شان  النازية كانت حم�س رغبة يف خلق  اأن  اأملانيا( 
نيت�شه(  )فريدريك  مذعوًرا«.  اأمامه  فوقفُت  يُقَهر  ل  وح�ًشا  جديًدا  اإن�شانًا  راأيُت  »لقد  قائاًل:  اإليه 
بها  اأن يقبل  اإن العامل متثيل يل ق�شية ل بد  الفيل�شوف امللحد ال�شهري يقول عن نف�شه: »اإن قويل 
اجلميع«. و)عبد اهلل الق�شيمي( امللحد ال�شعودي ال�شهري يقول عن نف�شه )من قبل اإحلاده حتى(: 
اأغنى عن الر�شِل«! زادك اهلل توا�شًعا يا  اأن ما عندي من العلم والف�شل، يق�شم يف الآفاق  »ولو 

�شيخ عبد اهلل!
وجل:  عز  اهلل  قول  نن�شى  اأن  ميكننا  هل  بالنف�س؟  امل�شحك  العتداد  هذا  ما  التكرب؟  هذا   ما 

برِيًا﴾ )الفرقان 21(؟
َ
ْنُفِسِهْم وََعَتْوا ُعُتوًّا ك

َ
وا ِف أ َبُ

ْ
َقِد اْسَتك

َ
﴿ل

ويف اأطروحة )فوكوياما( عن نهاية التاريخ كان يب�ّشرنا بفجر الــ )ثاميو�س(.

ب للنشر والتوزيع
كت
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الثاميو�س لفظ يوناين ي�شري اإىل احليوية والندفاع الروحي، ويف نظر فوكوياما هو ا�شم جامع 
والنزعة  التحرر  اجتاه  يف  ا(  خ�شو�شً والغربي  )عموًما  بالإن�شان  دفعت  التي  النف�شية  لل�شفات 

ال�شتقاللية.
تكررت هذه الفكرة يف تراث الإن�شانية بتعابري خمتلفة، فاأ�شار )اأفالطون( اإىل زخم الروح. 
وعرّب عنها )ميكافيللي( بتطّلب الإن�شان للمجد. وعند )توما�س هوبز( هي الزهو واخليالء. وعند 
حب  م�شطلح  حتت  هاميلتون(  )األك�شندر  عنها  وحتدث  الذات.  حب  هي  رو�شو(  جاك  )جان 
ال�شهرة. وهي عند )جميز مادي�شون(: الطموح، وعند )هيجل(: العرتاف. واأما )نيت�شه( فعرب 

عن هذه الفكرة باأن الإن�شان هو احليوان ذو الوجنتني احلمراوين. 
بوتقة واحدة، ويف نظره هي  ال�شابقة يف  املعاين  تلك  الثاميو�س عند فوكوياما هو �شهر كل 
املحطة الأخرية من حركة التاريخ: »النظام الليربايل العلماين الدميقراطي«. وبالطبع فالثاميو�س هو 

ا�شتغناء تام عن اهلل عز وجل.
ْن َرآَهُ اْسَتْغَن﴾ 

َ
َْطَغ ۞ أ َساَن لَ

ْ
ن ِ

ْ
 إِنَّ ال

َّ
ل

َ
هل ميكننا اأن نغفل عند ذلك قول اهلل عز وجل: ﴿ك

)العلق 6-7(؟

ذكر )اجنلهارت( و)ويلزل( يف كتابهما: )احلداثة، التغري الثقايف، والدميقراطية( واحًدا من 
اأهم اأ�شباب جتريد الإن�شان احلديث من الدين واملاورائيات )اأو بحد تعبري عامل الجتماع ماك�س 
وبالتايل خفوت  )اقتدار(  بالـ  »ال�شعور  ال�شبب هو:  العامل(، وكان هذا  ال�شحر عن  فيرب: زوال 

ال�شعور بالفتقار«.
ْيَها﴾ )يونس 

َ
اِدُروَن َعل

َ
نَُّهْم ق

َ
َها أ

ُ
ْهل

َ
فهل ميكننا اأن نغفل عند ذلك قول اهلل عز وجل: ﴿َوَظنَّ أ

24(؟

حني نتحدث عن العدل الإلهي، فمن الطبيعي اأن نت�شاءل، اإن كانت حجج اهلل عز وجل على 
عباده يف الدنيا كافية، فلماذا هناك كفار؟ وملاذا هم كثريون؟ وملاذا يكرثون يف هذا الزمن بالذات؟ 
جند اأن القراآن يخربنا -كما الواقع يخربنا- اأن اأول اأ�شباب ذلك هو الكرب والغرور وال�شتنكاف 

عن عبادة اهلل عز وجل. 
ما دفع )ب�شام بغدادي( امللحد العربي ال�شهري اأن يقول ذات مرة: »حتى لو افرت�شنا اأن اهلل 
الإبراهيمي موجود، فخري يل اأن اأدخل النار باختياري عن اأن اأدخل اجلنة مكباًل باأغالل العبودية«!

وَن  ُ بَّ
َ
ِيَن َيَتك

َّ
 َعْن آيَاِتَ ال

ُ
ْصِف

َ
ففي القراآن جند تف�شرًيا لتلك احلالة، يقول اهلل عز وجل: ﴿َسأ

﴾ )األعراف 146(. َقِّ ْرِض بَِغرْيِ الْ
َ ْ
ِف ال
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جمرد م�شروفني!
جمرد م�شاكني!

 
هناك �شبب اآخر للف�شل، وهو اإمهال اهلل عز وجل! يظن الواحد منا اأن اهلل اإن مل يعاقبه على 
كفره، اإن مل يوؤاخذه على خطئه، اأنه غري موجود، اأو اأنه ن�شي، اأو اأنه بال�شرورة قد �شامح! بينما 

كل ما يف الأمر اأن اهلل حليم.
بالربكة  اهلل  ادُع  اأنت  يزرعون:  وهم  املتدين  امل�شيحي  جلاره  قال  قرويًا  ملحًدا  اأن  يُحَكى 

والرزق، واأنا �شاأ�شبه، ولرن يف وقت احل�شاد من منا �شوف يفوز.
فلما جاء احل�شاد يف �شهر اأكتوبر، وجد امللحد حم�شوًل وفرًيا اأكرب من ذلك الذي ميلكه جاره 
امل�شيحي، فقال له: ماذا لديك لتقوله الآن عن اهلل اأيها الأحمق؟ رد عليه: اإن اهلل ل يُ�شّفي ح�شاباته 

يف اأكتوبر!
قبل  �شيء  يف  حتكموا  »ل  كورنثو�س:  لأهل  بول�س  ر�شالة  من   )4( اإ�شحاح  يف  الإجنيل  يف 

الوقت حتى ياأتي الرب الذي �شينري خفايا الظالم ويظهر اآراء القلوب«.
ْنُفِسِهْم إِنََّما 

َ
ُهْم َخرْيٌ ِل

َ
نََّما ُنْمِل ل

َ
ِيَن َكَفُروا أ

َّ
 َيَْسَبَّ ال

َ
ولدينا يف كتاب اهلل احلكيم: ﴿َول

ُهْم َعَذاٌب ُمِهٌي﴾ )آل عمران 178(.
َ
ًما َول

ْ
ُهْم لزَِيَْداُدوا إِث

َ
ُنْمِل ل

 
وهناك �شبب ثالث، وهو التباع والنقياد، والذي يكون اأعمى يف كثري من الأحيان.

اأئمة يدعون لها  يُراد تعميمها على احلياة لها  اأن »كل روؤية  يرى الأ�شتاذ )عبد اهلل ال�شهري( 
ويوؤ�ش�شون لها ي�شربون عليها، ولها اأتباع مل يكونوا ليتبنوا فحوى تلك الروؤية وي�شتجيبوا لها لول 

بيان ودعوة اأولئك الأئمة«.
بكامل غ�س النظر عن اإن كان ذلك التابع �شعلوًكا من ع�شر الكهوف، اأو بروفي�شور من القرن 
احلادي والع�شرين، يف النهاية اإن كان بناء كفره العايل يعتمد على ما يقوله الآخرون فهو ل �شك 
نَاٍس بِإَِماِمِهْم﴾ )اإلرساء 71(. والإمام 

ُ
مدعّو يوم القيامة باإمامه الذي كان يقتدي به: ﴿يَْوَم نَْدُعوا ُكَّ أ

هو القدوة يف اأغلب كالم العرب، وهو اختيار ابن جرير الطربي يف الآية.
 

وهناك ع�شرة اأ�شباب اأخرى عددتُها يف القراآن تف�شر لنا: ملاذا يوجد الفا�شلون!

ب للنشر والتوزيع
كت
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اهلل:  عن  البتعاد  وتعّمد   .)28 )الكهف  ِرنَا﴾ 
ْ
ِذك َعْن  َبُه 

ْ
ل
َ
ق َنا 

ْ
َفل

ْ
غ

َ
أ َمْن  تُِطْع   

َ
﴿َل الغفلة:   مثل 

واحلرية   .)26 )األنعام  يَْشُعُروَن﴾  َوَما  ْنُفَسُهْم 
َ
أ  

َّ
إِل وَن 

ُ
ُيْهلِك َوإِْن  َعْنُه  ْوَن 

َ
َويَْنأ َعْنُه  َيْنَهْوَن  ﴿َوُهْم 

غري  املرتف  والنعيم   .)63 )املؤمنون  َهَذا﴾  ِمْن  َغْمَرٍة  ِف  وُبُهْم 
ُ
ل
ُ
ق ﴿بَْل  �شاحبها:  من  املُهَملة  العمياء 

ِد﴾ )آل عمران 196(. وال�شك امل�شتمر اإىل 
َ

ِل
ْ

ِيَن َكَفُروا ِف ال
َّ

ُب ال
ُّ
نََّك َتَقل  َيُغرَّ

َ
املقرون بال�شكر: ﴿ل

تَِيُهُم 
ْ
تَأ َحتَّ  ِمْنُه  ِمْريٍَة  ِف  َكَفُروا  ِيَن 

َّ
ال يََزاُل   

َ
﴿َول يقني:  اأو  تفكر  من  ح�شم  دون  القيامة  يوم 

ِكنَُّه 
َ
َرَفْعَناهُ بَِها َول

َ
ْو ِشئَْنا ل

َ
تَِيُهْم َعَذاُب يَْوٍم َعِقيٍم﴾ )احلج 55(. والهوى املتبع: ﴿َول

ْ
ْو يَأ

َ
اَعُة َبْغَتًة أ السَّ

َبَع َهَواهُ﴾ )األعراف 176(. وعدم فهم فحوى الدين وعدم حماولة الفهم من بعد  ْرِض َواتَّ
َ ْ
 ال

َ
َ إِل ْخلَ

َ
أ

 ُدَعًء َونَِداًء ُصمٌّ بُْكٌم ُعْمٌ َفُهْم 
َّ

 يَْسَمُع إِل
َ

ِي َيْنِعُق بَِما ل
َّ

َمَثِل ال
َ
ِيَن َكَفُروا ك

َّ
ذلك: ﴿َوَمَثُل ال

َحقِّ َكرُِهوَن﴾ )املؤمنون 70(. 
ْ
َثُُهْم لِل

ْ
ك

َ
َقِّ وَأ وَن﴾ )البقرة 171(. وكراهية احلق: ﴿بَْل َجاَءُهْم بِالْ

ُ
 َيْعِقل

َ
ل

َحتَّ  ِسْخِريًّا  َْذُتُموُهْم  ﴿اتَّ الوجود:  اأهم حقائق  باملوؤمنني عن  ال�شخرية  واللتهاء يف  والن�شغال 
وَن﴾ )املؤمنون 110(. والأوهام املبنّية من ق�شور الرمال واأوراق 

ُ
ْنُتْم ِمْنُهْم تَْضَحك

ُ
رِي َوك

ْ
َسْوُكْم ِذك

ْ
ن
َ
أ

 َيُْرُصوَن﴾ )األنعام 116(.
َّ

نَّ َوإِْن ُهْم إِل  الظَّ
َّ

)الكوت�شينة(: ﴿إِْن يَتَّبُِعوَن إِل


هوؤلء  كل  فيها  كان  اأن  اأنف�شهم،  اأمر  يف  يتفكرون  ل  الذين  لهوؤلء  اهلل  من  اختبار  هو  اإمنا 
َنا َبْعَضُكْم ِلَْعٍض 

ْ
الفا�شلني لينظر اإن كنا نريد اهلل اأم نريد فقط لو كنا نرعى مع الهمل؟ ﴿وََجَعل

وَن َوَكَن َربَُّك بَِصريًا﴾ )الفرقان 20(. تَْصِبُ
َ
فِْتَنًة أ

ب للنشر والتوزيعوكان ربك ب�شرًيا.
كت
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2
                   السرائر

ْخَف﴾
َ
َّ وَأ ُم السِّ

َ
إِنَُّه َيْعل

َ
َقْوِل ف

ْ
َْهْر بِال ﴿َوإِْن تَ

سورة طه آية 7

م للطفل دميتان هما )�شاللي(  )�شاللي( و)اآن( هو اختبار كال�شيكي نف�شي لالأطفال، حيث يُقدَّ
و)اآن(، ثم ي�شاهد الطفل اأن �شاللي ت�شع بع�س احللوى اأ�شفل الو�شادة وبعد اأن تغادر الغرفة تقوم 
ب�شوؤال  النف�شي  الأخ�شائي  فيقوم  الغرفة،  �شاللي  تدخل  ثم  الو�شادة،  احللوى من حتت  باأخذ  اآن 

الطفل: »اأين املكان الذي )تعتقد( �شاللي اأن به احللوى؟«. 
كان الأطفال قبل �شن الرابعة والن�شف يجيبون: »يف جيب اآن«، وذلك لفتقادهم لكتمال منو 
النظر العقلي، فيفرت�شون اأن معتقدات اأي اأحد هي معتقداتهم ذاتها، واأن �شاللي تعتقد اأن احللوى 
يف جيب اآن ل ل�شيء اإل لأن الطفل نف�شه يعلم ذلك. اأما الأطفال اأكرب من �شن الرابعة والن�شف 
ال�شن قد  اأنهم يف هذه  تقول  العقل  نظرية  الو�شادة«، وذلك لأن  بب�شاطة: »حتت  فكانوا يجيبون 
كونوا قدرة على مقارنة الق�شية التي ميكن لغريهم من النا�س اأن يقيموا حولها معتقدات خمتلفة 
يحدث  التوحد  فمر�س  كوهني(  بارون  )�شيمون  الإجنليزي  النف�س  لعامل  ووفًقا  اعتقادهم.  عن 

حيف يف�شل الطفل يف تنمية هذه القدرة لديه، املتوّحدون مكفوفون عقلًيا. 
الكذب على النا�س بدون تنمية هذه القدرة اأمر م�شتحيل، لأنك كي تتمكن من اإتقان الأكاذيب 
يجب عليك اأن تفهم اأوًل اأن غريك ميكنه اأن ين�شج اأفكاًرا خمتلفة عن اأفكارك، واأن هذه الأفكار قد 
تكون خاطئة، واأنك اأنت بالذات قد جتعلها كذلك. لذلك ل ي�شتطيع الأطفال قبل اإتقان هذه املَلكة 

العقلية من الكذب ب�شكل احرتايف اأو مقنع. 
ِنَع منها الب�شر،  الطفل قبل اكتمال نظره العقلي هو جزء من العجينة الأّولية املوّحدة التي �شُ
ثم يكرب ليتعلم كيف يتمايز يف داخل عقله، وكيف ينف�شل العامل اإىل )اأنا( و)الآخرين(، حينها 
فقط يبداأ يف الت�شكل اإىل اإن�شان م�شتقل. ولرمبا لهذا قال النبي ☺: »ُكُلّ َمْولُوٍد يُولَُد َعَلى اْلِفْطَرِة 

ا َكُفوًراُ«!. ا �َشاِكًرا َواإَِمّ َحَتّى يُْعِرَب َعْنُه ِل�َشانُُه َفاإَِذا اأَْعَرَب َعْنُه ِل�َشانُُه اإَِمّ

ب للنشر والتوزيع
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النا�س،  روؤية  عن  للواقع  روؤانا  اختالف  على  العتماد  باحرتاف  الزمن،  مع  نن�شج  وهكذا 
الختباء  الأهم:  اأو  عليهم  التحايل  اأو  بهم  التالعب  املنظور يف  زاوية  ازدواجية  من  وال�شتفادة 

منهم!
النا�س  اأذهان  يف  نزرع  اأن  نتقن  ذواتنا،  حول  ال�شميك  غالفنا  ونكّون  النا�س  عن  نختبئ 
ال�شورة التي نريد اأن ياأخذوها عّنا، نفعل ذلك يف اطمئنان من يعلم اأن �شاللي لن تفهم اأبًدا كما 
الزمن، وحني نكون على  اأغلفتنا مع  الو�شادة. يزداد �شمك  تعد حتت  اأن احللوى مل  نفهم نحن 
اأعتاب الن�شوج نرى بع�شنا البع�س فنظن اأننا نعرف من نراهم، ول ندري اأن كل واحد منا اإمنا هو 

يف جزيرته املعزولة عن اجلميع.
العراء خميفة،  احلياة يف  ال�شميك!  دون غالفه  العامل  هذا  يحيا يف  اأن  مّنا  اأحٌد  يت�شور  ل 
للـ  الكامل  املعنى  اإىل  اأفطن  حني  بالق�شعريرة  ج�شدي  يُ�شاب  لذلك  عاريًا.  احلياة  منها  واأخوف 

)التعرية( و)التجّرد( الذي نحن فيه اأمام اهلل!
حني نقف يوم القيامة اأمام اهلل عز و جل فيك�شف لنا عن مكنوناتنا. تلك الأ�شرار الدفينة التي 
اأجدنا اإخفاءها عن النا�س، واأجدنا اإغفال اأنف�شنا عنها، واأجدنا ن�شيان كل ذلك بعدها. تلك ال�شرائر 
ائُِر  َ التي �شوف يحا�شبنا اهلل عز وجل اعتماًدا عليها، فما احليلة التي منلكها حينئٍذ؟! ﴿يَْوَم ُتْبَل السَّ

﴾ )الطارق 10-9(  نَاِصٍ
َ

ٍة َول وَّ
ُ
ُ ِمْن ق

َ
۞ َفَما ل



ويف منطي ال�شخ�شي من زاوية علم النف�س وح�شب تق�شيم نظرية MBTI لأمناط ال�شخ�شية، 
يتميز من هم مثلي باأمور اأحب اأن اأذكر منها اأمرين، الأمر الأول هو حب النا�س )اأنا بالفعل اأحب 
النا�س جميًعا تقريًبا!( لأننا جنيد النظر اإىل اجلانب اجليد اخلفي من الب�شر. اأعترب اأن كل من اأقابله هو 
اأف�شل مني يف �شيء ما، رمبا هو األطف مع اأبنائه، اأو اأوفى لزوجته، اأو اأبّر باأبيه العجوز، اأو اأذكى 
يف تعامله مع املال، اأو اأ�شرع مني يف حل األغاز املجالت الهزلية! هناك بع�س اجلوانب لي�شت من 

ميزاتي رمبا تقبع يف مملكة ما يتقنه.
الأمر الثاين هو تر�شخ جذور القيم بداخلنا، مهما كانت هذه القيم، والتي ل ي�شرتط اأن تكون 
يف نطاق الأخالق وال�شلوكيات باملنا�شبة، فحني تتجّذر بداخلنا قيمة ما، فاإننا لن ن�شتطيع اأن نعي�س 
ب�شالم اأبًدا عند انتهاكها. هذا يجعلني اأنظر اإىل النا�س نظرة حذرة، فاأنا اأحبهم جميًعا، لكن حني 

يخرق اأحدهم اأحد قيمي ل اأ�شتطيع من داخلي اأن اأجتاهل ذلك.
وكما ل بد اأنك توقعت فاجتماع هذين الأمرين يجعلني دائًما حائًرا فيما يخ�س الب�شر، اأعترب 
ورغباتنا  لأخالقنا  وقّيوميته  تعاىل  اهلل  اإبداع  من  نابًعا  جمياًل  �شيًئا  اإن�شانًا  كونه  حيث  من  الإن�شان 

ب للنشر والتوزيع
كت
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ا ملوًثا دائًما بخطايا انتهاكات  وطموحاتنا الإن�شانية املثرية لالإعجاب دائًما، وبرغم ذلك اأعتربه اأي�شً
القيم التي هي اأجمل ما خلقه اهلل تعاىل فينا.

رمبا تنظر اإىل �شخ�س اأوروبي ل ي�شرب اخلمر ول يعربد مع الن�شاء على اأنه �شخ�س جيد، لكن 
هتلر كان كذلك. هل هو �شخ�س جيد؟ رمبا ننظر اإىل )نل�شون مانديال( فنعجب باإ�شراره واأمله 

طوال فرتة �شجنه الثالثني ، لكن كيف نتجاهل جرائم ميلي�شيات رمح الأمة؟
ا ل تعرفه يف مكتب عام اأو و�شيلة موا�شالت، هو بكل ما يطويه بداخله من  حني تقابل �شخ�شً
درجات الأ�شود والأبي�س عبارة عن ممثل كومبار�س على هام�س حياتك اأنت! دخل اإىل امل�شرح 

كي يقول �شيًئا عابًرا مثل: »اجلو بارد«، ثم اختفى. والآن انظر اإليه، هل تعرف اأي �شيء عنه؟!
ما اخلري؟ ما ال�شر؟ من هم النا�س؟ واإىل ماذا ي�شعون؟ ما الذي يجعلنا جيدين؟ �شاحلني؟ ما 
بالعار؟ من الذي �شوف يقرر ما ي�شتحقه كل واحد منا؟ من  اأو مو�شومني  الذي يجعلنا طاحلني 
ال�شمال؟ من الذي يحيط بكل اجلوانب اخلفية  اليمني واأعمال  اأعمال  الدقيق  الذي �شيزن مبيزانه 
للتقييم الكامل؟ من الذي نظر اإىل ما بداخل كل واحد منا فيقدر اأن يحدد اأن هذا العمل الأ�شود 

ي�شتحق اأن ينمحي، واأن هذا العمل الأبي�س ي�شتحق اأن يتم اإبطاله؟
هو اهلل وحده! اهلل هو من يعلم كل �شيء عن كل واحد منا، كل ما فينا من جمال، كل ما فينا 
من نقائ�س، اهلل وحده من يقدر اأن يق�شي على جرمية ما، مثل الكفر به، على اأنها اجلرمية ال�شفرية 
اأنها  على  الدائمة،  التوبة  مثل  بعينها،  ف�شيلًة  يحدد  اأن  له  من  اهلل وحده  معها خري،  ينفع  ل  التي 

الف�شيلة التي قد ل ي�شر معها ذنب. 
حني يجمعك اهلل مع كل ممثلي الكومبار�س يف حياتك الذين ما عرفت عنهم �شيًئا، حني ي�شبح 
م�شري كل واحد منا معلًقا بالدرجة اللونية احلّدية التي �شوف تت�شكل فيها درجات نف�شه الرمادية، 
حني ننتظر ت�شنيف من �شيفّرقنا اإيل فريقي اخلري وال�شر، فاهلل وحده يحكم حينها فال معقب حلكمه، 
واهلل وحده يرحم حينها في�شع كل �شيء، واهلل وحده يعّذب حينها فيح�شي كل �شيء، واهلل وحده 

يق�شي حينها فال يظلم مثقال ذرة! 
َر ۞ بَِل  خَّ

َ
َم وَأ دَّ

َ
َساُن يَْوَمئٍِذ بَِما ق

ْ
ن ِ

ْ
 ال

ُ
ُمْسَتَقرُّ ۞ يُنَبَّأ

ْ
 َربَِّك يَْوَمئٍِذ ال

َ
يذكرك القراآن بذلك: ﴿إِل

َق َمَعاِذيرَهُ﴾ )القيامة 15-12(.
ْ
ل
َ
ْو أ

َ
َساُن َعَ َنْفِسِه بَِصرَيٌة ۞ َول

ْ
ن ِ

ْ
ال
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3
                   األربعة

 “اإننا.نعرف.اهلل.بالفطرة،.نامو�س.منقو�س.بالطبع.من.اهلل” 

مارتن لوثر

يف �شوؤال العدل الإلهي تتجّلى لنا حقيقة �شاطعة، اأن اهلل مل يجعل على العباد حجًة واحدة، 
ول اثنتني، ول ثالًثا، ولكن اأربع حجج!

اأول هذه احلجج هي الفطرة! اأننا جميًعا خملوقون على �شفرة موّحدة تدلنا وتقودنا اإىل الإله 
يف النهاية! من اأكواد هذه ال�شفرة: ال�شعور الثابت بداخلك بالفقر واحلاجة با�شتمرار، كما يقول 
َِميُد﴾ )فاطر 15(. ذلك ال�شعور  َغِنُّ الْ

ْ
 اهلل َواهلل ُهَو ال

َ
ُفَقَراُء إِل

ْ
ْنُتُم ال

َ
يَُّها الَّاُس أ

َ
اهلل هلالج لج: ﴿يَا أ

الذي تكفينا الإ�شارة اإليه حتى تتذكره يف نف�شك. دعك من املكابرة فاأنا اأعلم اأنك جّربته مراًرا!
اهلل  خلقها  والتي  بداخلك!  املغروزة  الأولية  العقلية  املبادئ  ال�شفرة:  هذه  اأكواد  ومن 
ُموَن َشيًْئا 

َ
 َتْعل

َ
َهاتُِكْم ل مَّ

ُ
ْخرََجُكْم ِمْن ُبُطوِن أ

َ
▐ فينا يوم اأن وهبنا الأفئدة: ﴿َواهلل أ

ُروَن﴾ )النحل 78(. تلك املبادئ التي تخربك باأن 
ُ
ُكْم تَْشك

َّ
َعل

َ
ئَِدَة ل

ْ
ف
َ ْ
بَْصاَر َوال

َ ْ
ْمَع َوال ُكُم السَّ

َ
وََجَعَل ل

اجلزء اأ�شغر من الكل، واأن لكل حادثة �شبًبا وراءها، واأن وراء كل نظام هناك اإرادة اختارته. هذه 
املبادئ التي ُغِرَزت فيك منذ اأن خلقك اهلل ▐، فت�شتطيع بعد ذلك اأن تفهم على اأ�شا�شها 

مبادئ الإميان!
على اأن اأقوى اأكواد هذه ال�شفرة: ال�شعور باهلل ▐ وبوجود الرب وباأننا عبيده. كما 
ْسُت 

َ
ل
َ
ْنُفِسِهْم أ

َ
ْشَهَدُهْم َعَ أ

َ
يََّتُهْم وَأ َخَذ َربَُّك ِمْن بَِن آَدَم ِمْن ُظُهورِِهْم ُذرِّ

َ
 أ

ْ
يقول اهلل هلالج لج: ﴿َوإِذ

وا بََل﴾ )األعراف 172(. 
ُ
ال

َ
بَِربُِّكْم ق

نحن ن�شعر بعامل الغيب فقط ب�شبب هذه امل�شاهدة، كما يقول ال�شيخ )ال�شعراوي(: »لول 
بوجود  الإميان  قمتها  بالغيب، ويف  الإميان  ق�شية  ي�شتوعب  اأن  اإن�شان  ا�شتطاع  ملا  امل�شاهدة،  هذه 

اهلل«.

ب للنشر والتوزيع
كت
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ولده�شتهم، فاإنا هذه املرة �شوف ن�شدقهم اإن قالوا لنا اأنهم ل ي�شعرون بهذه الفطرة يف وجود 
اخلالق، وال�شبب اأن اأحًدا ما -قد يكون �شاحب هذه الفطرة اأو غريه- قد اأف�شدها يا عزيزي! كما 
»ما من  اأن:  النبي ☺  اأبو هريرة عن  البخاري وم�شلم ورواه  الذي يف �شحيحي  يف احلديث 

رانه اأو ميّج�شانه«. مولود اإل يولد على الفطرة، فاأبواه يهّودانه اأو ين�شّ
ولذلك -وبالرغم من اأن هذا الكود هو اأقوى دلئل الفطرة على الإطالق- فاإن هذا الدليل 

وهذه احلجة ل ت�شلح مبفردها، لأن الفطرة قد تتلّوث وقد تف�شد. وما اأكرث امللّوثني!
عقاًل  ُوهبوا  ومن  املكّلفني،  لكل   ▐ اهلل  وهبه  حيث  العقل،  هو  احلجج  هذه  ثاين 
بون. وثالث هذه احلجج هي الآيات الكونية امل�شاهدة من  ا فهم معذورون ل يُعذَّ ا اأو مري�شً ناق�شً
حولنا، والتي اأودع اهلل ▐ فيها دلئل قدرته وحكمته ووحدانّيته. واهلل ▐ قد 
ْنُفِسِهْم 

َ
اِق َوِف أ

َ
ف

ْ
تكّفل باأن ت�شل هذه احلجة اإىل كل اأحد، كما يقول هلالج لج: ﴿َسُنِيِهْم آيَاتَِنا ِف ال
ٍء َشِهيٌد﴾ )فصلت 53(. نَُّه َعَ ُكِّ َشْ

َ
ْم يَْكِف بَِربَِّك أ

َ
َول

َ
َقُّ أ نَُّه الْ

َ
ُهْم أ

َ
َ ل َحتَّ يَتََبيَّ

:▐ اهلل  يقول  كما  الر�شالّية،  احلّجة  فهي  الإطالق  على  واأهمها  احلجج  رابع   واأما 
ٌة َبْعَد الرُُّسِل﴾ )النساء 165(. فلن يبقى   يَُكوَن لِلنَّاِس َعَ اهلل ُحجَّ

َّ
ِيَن َوُمْنِذرِيَن ِلَل

 ُمبَشِّ
ً

 ﴿ُرُسل
لأحد منهم اأي وجه يتكلم به بعد اأن اأمّت اهلل ▐ حججه الأربعة.



بدون اأي واحدة من هذه احلجج الأربعة، يُعّد الإن�شان معذوًرا عند اهلل، غري اأن حجة الفطرة 
وحجة احل�ّس ثبتتا جلميع اخللق. واأما حجة العقل، ففاقدها )مثل املجنون(، اأو ناق�شها )مثل الطفل( 

ا معذور. معذور، وحجة الر�شالة ففاقدها اأي�شً
عن  ويقول   .)15 )اإلرساء   ﴾

ً
َرُسول َنْبَعَث  َحتَّ  بَِي  ُمَعذِّ نَّا 

ُ
ك ﴿َوَما  هلالج لج:  اهلل  يقول  لذلك 

تُِكْم نَِذيٌر﴾ )امللك 
ْ
ْم يَأ

َ
ل
َ
خزنة جهنم اأنهم ي�شاألون -ا�شتنكاًرا وتعجًبا- كل فوج يرد اإىل جهنم: ﴿أ

8(؟!! لأنهم يعلمون اأن اهلل ل يعّذب اأبًدا من دون نذير!

تاأكد اأن اهلل ل يعّذب معذوًرا. وهذا العذر هو عند اهلل ▐، هو اأعلم به مني ومنك، 
فاأنت قد ترى الرجل كافًرا اأمامك يف بلد بعيدة ما، ولكنه لرمبا يكون عند اهلل ▐ معذوًرا 
عليه )يف  ملا هي  مناق�س  فهمها على وجه  اأو  يفهمها،  بلغته ومل  اأو  ال�شماء،  ر�شالة  تبلغه  لأنه مل 
قد  اهلل  القيامة. لأن  يوم  اآخر  اختباًرا   - املعذورين  -مع غريه من  له   هلالج لج  اهلل  فيعقد  اأ�شلها(. 
وَن﴾ )األنعام 131(.

ُ
َها َغفِل

ُ
ْهل

َ
ٍم وَأ

ْ
ُقَرى بُِظل

ْ
ْم يَُكْن َربَُّك ُمْهلَِك ال

َ
ْن ل

َ
اقت�شى عدله اأن �شّن �شنته: ﴿أ

ب للنشر والتوزيع
كت
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4
                   السابقة

 “اإين.اأ�ستحي.من.اهلل،.اأن.يعلم.مني:

.اأن.رحمته.تعجز.عن.اأحد.من.خلقه.”
ابن املنكدر

يل اأ�شدقاء ملحدون ول اأدريون وربوبيون، اأحافظ على �شداقتي مع الأذكياء منهم جميًعا 
بيننا، تقريًبا اأجمعوا على و�شفي مبزية واحدة، اأين م�شتمع جيد  اأن تف�شل )غالًبا( املحاورة  بعد 
ومتفهم ملا يقولونه بخالف معظم من يتحدثون معه. عن نف�شي كنت اأف�شل -لو كانوا �شي�شفون 
يل مزية واحدة- اأن اأح�شل على الو�شامة اأو الذكاء اأو براعة املناظرة، لكن لالأ�شف اأو�شع يف الــ 

Listen-zone منهم دائًما ل�شبب ل اأعلمه.

احلقيقة اأنا اأعلمه، ولأين اأكرث من يفهم نف�شه، فاأنا اأعلم جيًدا ملاذا يقولون ذلك، لأنني بالفعل 
اأتفهم ما يقولونه ومن�شاأ حججهم املختلفة بغ�س النظر عن علمي باأن حججهم لي�شت بحجة على 

اهلل بالطبع.
على  هوؤلء  يجمع  تقريًبا  منهم،  ال�شطحية  التفكري  طرائق  اأ�شحاب  مع  متاًما  الأمر  يختلف 
و�شفي باأين ع�شبي غري �شبور، اأحدهم قال يل بعد ما �شاألته عن انطباعه بعد لقائي اأنني اأجدت 
اأنا يف احلقيقة  بينما  تبدو لطيفة  بنربة  اأكلمها هاتفًيا  اإحداهن كنت  اإخفاء رغبتي يف حتطيم راأ�شه، 

اأت�شلى بكتابة خطابات انتحار على تطبيق الـ )وات�شاب( لأ�شدقائي.
ل اأطيق طريقة التفكري ال�شطحية حني يتعلق الأمر باأخطر قرار يف حياة الإن�شان! مثل طالب 
الثانوية الذي يلح يف الت�شال بي يف �شاعات ال�شباح الأوىل لأنه ل ي�شتطيع املذاكرة، حيث بدا له 
اأن )الفراغ الكمومي الأزيل( قد اأثبت له عدم وجود الإله، اأنا قّدرت ال�شراحة اأننا قبل امتحانات 
اأنه لالأ�شف ل يعرف  فتبني  بهدوء،  اأناق�شه  اأزيل ما، وجربت  بفراغ كمومي  ن�شعر  الثانوية جميًعا 
حتى الفرق بني فيزياء الكم والفيزياء الكال�شيكية، وبرغم ذلك اأ�شر اأنه مل يعد هناك اإله فبالتايل 

ل حاجة للدخول لمتحان الثانوية.

ب للنشر والتوزيع
كت
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ال�شراحة كل من جرب ذلك يعلم مقدار الإرهاق النف�شي والذهني الذي تالقيه كي ت�شطر 
تعاٍل  الكتب، ل عن  فيها علمه بعدة ع�شرات من  ي�شبق علمك  اأحدهم يف م�شاألة  تتناق�س مع  اأن 
ولكن عن واقع، يبدو الأمر �شعًبا ومنهًكا للغاية ولول �شفقتي على هوؤلء ما ا�شتطعت اأن اأجتاوز 
خم�شة دقائق من الكالم. ومن الذي يفعل ذلك وي�شاب بكل هذا )امللل(؟ اإنه اأنا، كائن تافه متاًما 

متو�شط التعليم والثقافة وعلى قدر غري مميز من الذكاء.
لذلك اأنده�س من اهلل!

الغيب وال�شهادة ثم حني يخاطب  اأن يحيط اهلل علًما بكل �شيء يف عاملي  هل تدرك معنى 
ويكرر  العرب،  لهم  ويعيد  الق�ش�س،  لهم  ويحكي  الأمثال،  لهم  ي�شرب  به  الكافرين  له  املتنكرين 
 لهم الوعظ، ويذكرهم مبا قاله، ثم يذكرهم باأنه ذكرهم، ثم يعيد مثاًل اآخر، ويحكي ق�شة جديدة، 

ُهْم يَرِْجُعوَن﴾ )األعراف 174(.
َّ
َعل

َ
يَاِت َول

ْ
ُل ال َذلَِك ُنَفصِّ

َ
﴿َوك

الأجمل اأن اهلل ل يبايل مبن يكفر به، اإنه م�شتغن عنهم متاًما، وهو يخربهم متعالًيا دائًما اأن: اآمنوا 
به اأو ل توؤمنوا. هذا فعله لهداية من ل يبايل اهلل به! فاأي رحمة لدى اهلل مبن يبغ�شهم؟! واأي عدل 

عنده مبن يعادونه؟! 
لو كنَت منكًرا لوجود اهلل، اأو كان لديك �شك يف ذاته، �شفاته، اأو ا�شتحقاقه للكمال. فهل لك 
اأن ت�شع احتماًل، جمرد احتمال، باأنه موجود بالفعل، وعلى ال�شفات التي -نحن امل�شلمون- نوؤمن 

بها، واأنه هو �شبب وجودك، وم�شدر اأرزاقك، وويل نعمك املتعددة.
افرت�س معي اأنه بالفعل كان يرزقك مباء ال�شراب كل يوم، وبالن�شيم كل ليلة، واأن عينك بديعة 
ال�شنع كانت كذلك لأنه اأراد لك اأن حت�شل على عني بديعة ال�شنع، ولي�س لأن النتخاب الطبيعي 
كان اأجنح من الالزم. واأن �شاقيك اللتني تنقلهما حيثما �شئت كانتا حم�س تف�شل منه لك يف �شبيل 

راحتك و�شعادتك ولي�شتا نتاج �شراع اأجدادك الأعمى من اأجل البقاء.
افرت�س معي اأن اهلل موجود ونحن جميًعا موؤمننا وكافرنا نع�شيه ليل نهار، باجلرائم وامل�شائب 
الكبري منها قبل ال�شغري، نظهر للنا�س احل�شن ونبطن له القبيح، نتجاوز يف كل يوم مراحل جديدة 
على  نقف  البعيدة.  الإميان  �شياج  حدود  نحو  امل�شافات  تلك  ب�شرعة  نقطع  اهلل.  على  اجلراأة  من 
عتبات الكبائر ونت�شاءل ترى اإىل اأي حد هي لذيذة؟ وبعد ما ن�شبع من اخلطايا نقول: توبة. ونعلم 
نن�شى  قلوبنا،  وتق�شو  مبادوؤنا  تلني  ثم  الآن!  جائعني  غري  فقط  نحن  توبة،  لي�شت  اأنها  اهلل  ويعلم 
خطايانا ولن نن�شى اأبًدا ما نراه من اأف�شالنا، تت�شخم الأنا وي�شعف ال�شمري، ن�شبح اأ�شرع غ�شًبا، 

اأ�شهل ا�شت�شالًما، اأبرد حما�ًشا للخري. ونعامل اهلل مبا هو اأ�شواأ يف كل يوم!

ب للنشر والتوزيع
كت
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افرت�س اأن اهلل موجود واأنه يرزقنا بالنعم يف خفاء فنت�شاءل هل هذه النعم من اهلل فعاًل؟ اأنا ل 
اأراه. يرزقنا بالنعم يف كرثة فنت�شاءل هل يعطينا اهلل النعم فعاًل اأم اأنها كانت يف حياتنا دائًما؟ يرزقنا 
حلظات  يف  بالنعم  يرزقنا  �شكًرا.  رب  يا  نقول  وقّلما  حاجتنا،  فناأخذ  احلاجة،  حلظات  يف  بالنعم 

الع�شيان، فنتقّوى بها على املع�شية. ثم ل نقول يا رب عذًرا.
افرت�س اأنه موجود واأنه كان ي�شرتنا يف الذنب فن�شبح اأكرث اطمئنانًا يف املرة القادمة. يح�ّشن 
برهة، وننطر  اإىل مدحهم ونزداد غروًرا. يعلمنا بعد جهل فن�شكت  النا�س فن�شتمع  �شريتنا و�شط 
اأنف�شنا: نحن اأعلى منهم واأجل، ثم ي�شتمع لكل ذلك فياأمر مالئكته اأن  للنا�س خل�شة، ونقول يف 

ميهلونا. وبعد اأن يزداد ما نحن فيه من ال�شوء يلهم مالئكته اأن ا�شتغفروا لهم!
افرت�س اأن اهلل موجود وتذكر كم يعاملنا اهلل مبا هو اأجمل يف كل يوم!

بالفعل الر�شول تلو الر�شول اإىل الب�شر  اأر�شل  اأن اهلل -كما نوؤمن به نحن- قد  افرت�س معي 
اإىل  باأن ي�شل وحيه  اإليه كو�شيلة �شمان  املوؤمنني يف الدعوة  اأنه قد رّغب  ليحذرهم وليب�شرهم، 
اأذنيك. افرت�س اأن القراآن بالفعل كالم اهلل عز وجل، واأنه يف�شل الآيات ويعيد فيها ويكرر ل ل�شيء 

اإل لكي يجيب عن اأ�شئلتك، وير�شدك اإىل ال�شواب، وي�شرد احلجج ويزيد يف الإي�شاح.
افرت�س اأنه موجود وكان ي�شمعك يف كل مرة كنَت ت�شخر منه، كنَت جتادل فيه، كنَت متاري 
يا �شاحبي  اأنت يل  �شادي، كما ذكرت  قبيح، ظامل، ديكتاتور، مت�شلط،  باهلل-  اأنه -والعياذ  عن 
مراًرا. واأنه ويف هذه الأثناء مل يوقع عليك اأية عقوبة، ومل ي�شلب منك اأية نعمة، وكان يوحي اإىل 
اآلف اخلدم يف ج�شدك، اأن ا�شهروا على عنايته، وير�شل الأرزاق حتوطك من فوقك ومن خلفك، 

دون اأن ي�شتفزه الغ�شب اأو ت�شتبد به رغبة النتقام.
ال�شدور  ما يف  القلوب وي�شمع  ما يف  نوؤمن نحن-  اأنه كان موجوًدا ويعلم -كما  افرت�س 

وعلم من قلبك اأنك ل حتبه، ل تعظمه، ل حتذر حتى لحتمالية �شماعه خلطرات قلبك.
افرت�س كل ذلك ثم اأخربين، لو كان هذا الإله موجوًدا وبهذه ال�شفات، األي�شت رحمته قد 
�شبقت غ�شبه؟ األي�س حلمه اأ�شبق من عقوبته؟ األي�س اإح�شانه قد غلب على نقمته؟ األي�س �شادًقا حني 

َتَب َعَ َنْفِسِه الرَّْحََة﴾ )األنعام 12(.
َ
قال: ﴿ك

هذا يا �شديقي هو الإله الذي نوؤمن به، واأما ذلك ال�شادي الذي يف ذهنك فلي�س مبوجود، 
ولو كان موجوًدا ما كان تركك لتكفر به. 

اإل هالك. هو عّلمنا ذلك، عقولنا اأخربتنا بذلك،  اإلهنا �شبقت رحمته غ�شبه، ل يهلك عليه 
فطرتنا اأملت علينا ذلك، فلو اأخطوؤوا يف �شفاته فقد اأخطوؤوا يف وجوده.

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



479

فلو كان اهلل موجوًدا فهو رحيم، ولو كان اهلل قا�شًيا فهو غري موجود!
ل يوجد �شبب يجعلك تكره �شريًرا ل يوجد، ول يوجد �شبب يجعلك تهرب من موجود ل 

يظلم!
اأتفّهم اأنك ل تتيقن يف وجود اهلل، ولكني ل اأ�شتطيع اأن اأفهم كيف ل حتب  يا �شاحبي، قد 

فكرة وجود اهلل! كيف ل تبكي على نف�شك حني فقدَت اهلل!

يا �شاحبي، كيف ل ت�شتاق هلل؟!

ب للنشر والتوزيع
كت
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5
                   الذهول

 “النا�س.نيام،.فاإذا.ماتوا.انتبهوا”

عيل بن أيب طالب

الأحالم لها منطق خا�س بها، كل �شيء تراه واقعًيا ومنطقًيا متاًما، رمبا ترى مثاًل اأن رئي�س املجر 
قد  ال�شماء،  ال�شرفة وتطري يف  اأختك من  ابنة  تقفز  بينما  باحلليب،  �شايًا  ي�شرب  بيتكم  يف �شالون 
تتعجب من هذا واأنت يف احللم ولكن لي�س لأنك على عالقة �شخ�شية برئي�س املجر، ول لأن ابنة 
اأختك جتيد الطريان، ولكن لأنك كنت تظن اأن اجلميع على علم باأن رئي�س املجر يحب اأن ي�شرب 

ال�شاي )�شادة(!
وحني ت�شتيقظ تبداأ يف اكت�شاف الثغرات املنطقية املوجودة يف هذا امل�شهد الذي كان واقعًيا 
املنطقّية حني  بهذه  املُن�ّشق اجلميل يف نظرك وقتها، مل يكن  العامل  اأن  قليل! لذلك جتد  متاًما منذ 

انتقلت اإىل عامل اآخر، له قواعده الأخرى. 
كل �شيء كان مرتًبا ومتنا�شًقا �شار يف حالة يرثى لها. هنا ظرٌف اآخر، هنا قواعد اأخرى!

البناء املتنا�شق نحر�س على �شنعه باأنف�شنا حني نهتم ب�شيء ما فعاًل فنحر�س على اأن يبدو على 
قدر كبري من املنطقّية! نقوم ب�شياغة احلجج الذاتّية لت�شّرٍف ما اأو اعتقاد معنّي. لي�س فقط لإقناع 
يُبقينا ذلك  اأنف�شنا نحن بذلك. حتى  باأمر خاطئ، ولكن -والأهم- لإقناع  نقوم  اأننا ل  الآخرين 
اأو وخز  ال�شمري،  بعذاب  نُ�شاب  اأن  اأو ذلك العتقاد دون  الت�شّرف  قادرين على موا�شلة هذا 

امل�شوؤولّية!
عن  )خروًجا  كانت  وال�ُشّبة  )جماملة(،  كانت  فالكذبة  والرباهني!  احلجج  تتواىل  وهكذا 
)قدوة(،  اأنه  نف�شه  اأقنع  رجل  من  كان  والرياء  امل�شلحة(،  )لأجل  كان  ال�شر  واإف�شاء  ال�شعور(، 
اإىل زوجة جاره احل�شناء،  بها  التي نظر  الظروف(، والنظرة املحّرمة  العهد كانت )لتغرّي  وخيانة 

كانت فقط )للتاأكد من �شيء ما(!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



481

على اأن اأكرث ما ميكن اأن جتده مثاًل وا�شًحا لهذه )احلّجة الذاتّية( هو اأمر الكفر باهلل ▐، 
من  هائل  قدر  على  يظنه  راأيه، وهو  متنا�شًقا يف  كاماًل  بناًء  لنف�شه  ي�شنع  هوؤلء  من  الكافر  فتجد 

املعقولّية للدرجة التي جتعله يجزم اأنه �شي�شتخدمه يف الدنيا والآخرة.
▐ مثاًل لو تبنّي اأن اعتقاده فيه  اأنه غري خائف من مالقاة اهلل  فتجد اأحدهم يخربك 
غري �شحيح، لأنه �شوف يقف اأمام اهلل حينها ب�شجاعة ليقول له: ملاذا اأخفيَت نف�شك عني؟؟ اأو: اأنت 

تعلم اأين اجتهدُت بعقلي! اأو: اأنت تعلم اأين ل اأ�شتحق العذاب.
هو يظن اأن املنطق الذي يفكر به الآن، �شوف ي�شطحبه معه اإىل دار الآخرة ب�شكل كامل غري 
منقو�س، واأنه �شوف يقدر على �شياغته بنف�س العبارات الرنّانة ذات ال�شدى والتي كان يقولها يف 

الدنيا! ويا له من �شاذج!
فنحن يف عامل، وهناك عامل اآخر. بعد اأن يتم النتقال �شوف ن�شبح يف حالة من الذهول، 
ذهول من ا�شتيقظ من نومه تًوا فوجد نف�شه يف مكان غريب له قواعده املختلفة. لذلك يقول علي 
بن اأبي طالب ر�شي اهلل عنه: »النا�س نيام، فاإذا ماتوا انتبهوا«، وكتب رجل اإىل اأخيه: »اأما بعد، فاإن 
الدنيا حلم، والآخرة يقظة، واملتو�شط بينهما هو املوت، ونحن يف اأ�شغاث اأحالم، وال�شالم«. 
ويقول اأبو حامد الغزايل: »ينك�شف له باملوت ما مل يكن مك�شوًفا له يف احلياة. كما قد ينك�شف 
َقْد 

َ
للمتيقظ ما مل يكن مك�شوًفا له يف النوم«. ويف �شورة )ق( جند قول اهلل عز وجل عن هذا: ﴿ل

َْوَم َحِديٌد﴾ )ق 22(. َك الْ َشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَبَصُ
َ
ك

َ
ٍة ِمْن َهَذا ف

َ
ْنَت ِف َغْفل

ُ
ك

حيث اإنه يف العامل الآخر، ذي القواعد الأخرى. ينهار هذا البناء املرتابط متاًما، ويف�شل هذا 
املنطق اللطيف، وي�شّل عن كل احلجج املفرتاة التي كان قد ن�شجها لنف�شه. متاًما مثل حالنا يف احللم 
الفانتازي الذي قد جنده منطقًيا متاًما، فقط اإىل اللحظة التي ن�شتيقظ فيها لنفطن اإىل اأن الأمر مل 
ْنُفِسِهْم 

َ
َذبُوا َعَ أ

َ
ْيَف ك

َ
يكن كذلك على الإطالق! كما يقول اهلل هلالج لج عن ذلك اليوم: ﴿اْنُظْر ك

َنا َهاتُوا بُْرَهانَُكْم َفَعلُِموا 
ْ
ٍة َشِهيًدا َفُقل مَّ

ُ
وَن﴾ )األنعام 24(. ﴿َونَزَْعَنا ِمْن ُكِّ أ َوَضَلّ َعْنُهْم َما َكنُوا َيْفَتُ

َوَضلَّ  ْنُفَسُهْم 
َ
أ وا  َخِسُ ِيَن 

َّ
ال َِك 

َ
ول

ُ
)القصص 75(. ﴿أ وَن﴾  َيْفَتُ َكنُوا  َما  َعْنُهْم  َوَضلَّ  َقَّ هلل  الْ نَّ 

َ
أ

وَن﴾ )هود 21(. َعْنُهْم َما َكنُوا َيْفَتُ

�شوف ي�شّلون ويتيهون عن كل ما كانوا يفرتونه من حجج، �شوف ين�شونها ب�شكل كامل! �شوف 
يُ�شابون بحالة ذهول تام عن كل ما كانوا جّهزوه، واأعدوه، ومنّقوه من حججهم يف ذلك اليوم. 
لي�س لأن اأحًدا �شوف يقوم باإخرا�شهم، ولكن لأنهم �شوف يتاأكدون باأنف�شهم، وحني تنك�شف لهم 
حقائق الوجود راأي عني، اأنهم مل يكن لهم اأن يكفروا باهلل ▐ باأي حال! واأنه ل توجد ثّمة 
حجة واحدة �شامدة اأمام براهني الإميان، التي كانوا يف عمًى عنها يف الدنيا، و�شاروا الآن يرونها 

ب�شكل وا�شح تام دون التبا�س من هوى اأنف�شهم، ودون غمامة من غمامات غفالت احلياة الدنيا!

ب للنشر والتوزيع
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لذلك ينّبهنا اهلل ▐ اإىل ملحة اأخرى من ملحات هذا الذهول، وهو يف قوة احلوا�س 
اأن  يوم  عن وظيفتها   - -عمًدا  و�شلل   ارتخاء  حالة  كانت يف  التي  احلوا�س  تلك  يومئذ.  و�شدتها 
 كانت يف الدنيا، �شارت الآن تعمل باأق�شى طاقتها، لُتجّلي لهم كل احلقائق! كما يقول اهلل هلالج لج: 
ٍل ُمبٍِي﴾ )مريم 38(. وهو تعبري لغوي 

َ
َْوَم ِف َضل الُِموَن الْ ِكِن الظَّ

َ
تُوَنَنا ل

ْ
بِْصْ يَْوَم يَأ

َ
ْسِمْع بِِهْم وَأ

َ
﴿أ

اإنها مقارنة بني حالهم الذي �شيكونون  ياأتوننا!  اأب�شرهم يوم  اأ�شمعهم وما  تعّجبي عربي يعني: ما 
عليه يف الآخرة من نفاذ وقوة اإح�شا�شهم باأمر الإميان وقتها، وبني ال�شالل املبني الذي هم فيه الآن!
التذّكر! نعم،  - وهي يف  اللمحة الأوىل  -عك�س  ثالثة من ملحات هذا الذهول   وهناك ملحة 
التي  الطاحلة، كل اجلرائم  اأو  اأعماله ال�شاحلة  الدنيا من كل  ن�شيه يف  يتذكر الإن�شان وقتها ما كان 
ارتكبها يف حق اهلل ▐ )ول ي�شّره �شبحانه ذلك �شيًئا(، ويف حق النا�س، ويف حق نف�شه! 
كل امل�شائب التي قام بها يوًما  -واأعظمها يوم اتخذ قراره بالكفر باهلل ▐ - والتي عفا عليها 
الزمن وتبّخرت من ذاكرته طويلة املدى. يوم اأن ميوت فيبعثه اهلل ▐ �شوف يتذكر كل 
ْمُت ِلََياِت﴾ )الفجر 23 -24(.  دَّ

َ
ْتَِن ق َرى ۞ َيُقوُل يَا لَ

ْ
ك ُ الِّ

َ
 ل

َّ
ن

َ
َساُن وَأ

ْ
ن ِ

ْ
ُر ال

َّ
ذلك: ﴿يَْوَمئٍِذ َيَتَذك

ُمْفِسِديَن﴾ )يونس 91(.
ْ
ْنَت ِمَن ال

ُ
ْبُل َوك

َ
ْد َعَصْيَت ق

َ
َن َوق

ْ
ولكن هل تراه ينفعه ذلك حينها؟! ﴿آل

اأعمالهم  بها  يرون  التي  الطريقة  يف  تتمثل  الذهول،  هذا  من  رابعة  ملحة   وهناك 
 -التي كانوا يظنونها يف الدنيا على قدر من الأهمية واخلريية - وهي تتبدد اأمام اأعينهم وكاأنها مل 

ْمآُن َماًء َحتَّ  اٍب بِِقيَعٍة َيَْسُبُه الظَّ َسَ
َ
ُهْم ك

ُ
ْعَمال

َ
ِيَن َكَفُروا أ

َّ
تكن! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿َوال

اهُ ِحَسابَُه﴾ )النور 39(. مثل �شراب ال�شحراء الذي يراه 
َّ
َوف

َ
ْم َيِْدهُ َشيًْئا َووََجَد اهلل ِعْنَدهُ ف

َ
إَِذا َجاَءهُ ل

الرجل من بعيد فيظن اأنه بركة ماء، وما هو اإل وهم ب�شري كان فيه، ويتاأكد له ذلك )بنف�شه( بالفعل 
حني يقرتب منه فال يجد اأنه كان �شيًئا!

واأما اللمحة اخلام�شة والأهم والأكرب من ملحات هذا الذهول، فهي اكتمال علمهم وتبلوره 
ب�شكل تام يف الآخرة! �شوف يعلمون كل �شيء الآن، ملاذا كان من ال�شروري اأن يوؤمنوا باهلل يف 
الدنيا، ملاذا كانت حججه علينا حينها كافية، ملاذا كفروا هم، وملاذا اآمن غريهم، وملاذا �شاورا اإىل 

ما �شاروا اإليه من العذاب، وملاذا هم ي�شتحقون هذا العذاب! 
واإمتام  ب�شًرا،  الآن  �شارت  التي  الب�شرية  اكتمال  اإنه  �شهادة،  �شار  اأن  بعد  الغيب  فهم  اإنه 
ِخَرةِ بَْل ُهْم ِف 

ْ
ُمُهْم ِف ال

ْ
اَرَك ِعل الت�شّور الذي �شار الآن �شورة. كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿بَِل ادَّ

َشكٍّ ِمْنَها بَْل ُهْم ِمْنَها َعُموَن﴾ )النمل 66(. اأي �شيكتمل علمهم يف الآخرة، كما يقول القرطبي رحمه 
الدنيا يف �شك منها،  به معاينًة فتكامل علمهم«. ولكنهم الآن يف  اهلل: »لأنهم راأوا كل ما ُوِعدوا 

ولكنهم الآن ما زالوا على العمى!
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ملحات هذا الذهول اخلم�شة تُنبئنا باأن هوؤلء لن تكون لديهم الرغبة يومها اأ�شاًل لل�شوؤال عن 
العدل الإلهي، لأنهم �شوف يرون باأنف�شهم كل �شيء، بالقدر الكايف الذي �شيجعلهم يف �شمت 

ذاهل و�شكون خا�شع. 
مل تكن حجج اهلل ▐ عليهم يف الدنيا بناق�شة اأبًدا، ومل يكونوا مظلومني اأو مبخو�شني 
َقْد ِجْئَناُهْم بِِكَتاٍب 

َ
ل اهلل ▐ لهم كل �شيء، حتى يقول هلالج لج: ﴿َول يف حقهم، بل ف�شّ

ٍم ُهًدى َورَْحًَة لَِقْوٍم يُْؤِمُنوَن﴾ )األعراف 52(. ولكنهم مل يكتفوا بذلك، بل ا�شرتطوا 
ْ
َناهُ َعَ ِعل

ْ
ل صَّ

َ
ف

اأن يتخذوا قرار الإميان! فيقول اهلل  التاأويلي الإلهي كاماًل راأي عني قبل  اأن يح�شلوا على العلم 
ِيَن نَُسوهُ ِمْن 

َّ
ُه َيُقوُل ال

ُ
وِيل

ْ
ِت تَأ

ْ
ُه يَْوَم يَأ

َ
وِيل

ْ
 تَأ

َّ
▐ يف الآية التي تليها: ﴿َهْل َيْنُظُروَن إِل

نَّا َنْعَمُل 
ُ
ِي ك

َّ
ْو نَُردُّ َفَنْعَمَل َغرْيَ ال

َ
َا أ

َ
يَْشَفُعوا ل

َ
َا ِمْن ُشَفَعاَء ف

َ
َقِّ َفَهْل ل ْد َجاَءْت ُرُسُل َربَِّنا بِالْ

َ
ْبُل ق

َ
ق

وَن﴾ )األعراف 53(. ْنُفَسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكنُوا َيْفَتُ
َ
وا أ ْد َخِسُ

َ
ق

ول ينفُع حينها الندم!

ب للنشر والتوزيع
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6
                   الرعب

“اللهم.اإن.النار.اأذهبت.مني.النوم” 
شداد بن أوس األنصاري

كان احل�شن الب�شري م�شهوًرا باحلزن. بالكثري من احلزن!
فقال يون�س: »ما راأيُت اأحًدا اأطول حزنًا من احل�شن«. وقال اإبراهيم بن عي�شى اليُ�شكرّي: »ما 
راأيته اإل ح�شبُته حديث عهد مب�شيبة«. وقال )م�شمع( لـ )حكيم بن جعفر(: »لو راأيَت احل�شن لقلَت 

قد بُثَّ عليه حزن اخلالئق من طول تلك الدمعة وكرثة ذلك الت�شنج«!
ما يا ترى �شبب هذا اللغز؟ ملاذا كل هذا احلزن والبكاء؟

اإليَك التف�شري.
بكى احل�شن يوًما فقيل له ما يبكيك؟ قال: »اأخاف اأن يطرحني غًدا يف النار ول يبايل«. وقال 
يون�س: »كان احل�شن يقول: ن�شحك ولعل اهلل قد اطلع على بع�س اأعمالنا، فقال ل اأقبل منكم �شيًئا«

لقد كان خائًفا من النار اإذن.
مل يكن وحده. فقد كان )عثمان بن عفان( يقول: »لو وقفُت بني اجلنة والنار وخرّيت بني اأن 
اأ�شري رماًدا اأو اأن اأ�شري اإىل اأحدهما، لخرتُت اأن اأكون رماًدا«. وقال )اأبو ذر الغفاري(: »وددُت 
د«. وقال )عمران بن ح�شني(: »وددُت اأين رماد تذروه  لو اأن اهلل خلقني يوم خلقني �شجرد تُع�شَ
الرياح«. وكان )�شعيد بن امل�شّيب( كثرًيا ما يقول: »اللهم �شلم �شلم« وهو يف جمل�شه. وقال عبد 

الأعلى: »ما جل�س قوم جمل�ًشا فلم يذكروا اجلنة والنار اإل قالت املالئكة: اأغفلوا العظيمتني!«.


ال�شيف  �شهور  اأيام  اأحد  يف  الظهرية  وقت  يف  ال�شم�س  يف  الواقفة  �شيارتك  تركب  عندما 
القائظة، لتفاجاأ ب�شدة حرارة هواء ال�شيارة، والذي ل يكتفي باإلهاب جلد وجهك، واإغراقك يف 
ا مع اأنفا�شك ماًرا باحللقوم وبطانة اأنفك خارًجا وداخاًل مع كل  عرقك يف عدة ثواٍن، بل يت�شلل اأي�شً

�شهيق وزفري، حينها ت�شعر وكاأن روحك تلتهب حًقا من الداخل.

ب للنشر والتوزيع
كت
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ِيَن 
َّ

ا ال َمّ
َ
أ
َ
حينها ل بد اأنك �شوف تتذكر قول اهلل تعاىل عن اأهل ال�شقاء من اأ�شحاب النار: ﴿ف

قاله  ما  تتذكر  اأن  ثقافتك  ت�شعك  بعدها  ولرمبا  )هود 106(.  َوَشِهيٌق﴾  َزفرٌِي  فِيَها  ُهْم 
َ
ل الَّارِ  ِف 

َ
ف َشُقوا 

القرطبّي رحمه اهلل تعاىل يف تف�شري هذه الآية: »الزفري اإخراج النف�س، وهو اأن ميتلئ اجلوف غًما 
فيخرج بالنف�س، وال�شهيق رد النف�س«.

ثم يزيدنا القرطبي بقوله: »والزفري وال�شهيق من اأ�شوات املحزونني«!
لتتوجه  حينها  بيتك  اإىل  ت�شرع  القطن.  من  كبرية  قطعة  اإىل  حتول  قد  حلقك  اأن  جتد  وحني 
اأول ما تدخل اإىل ثالجتك وتفتح زجاجة املياه الباردة، وقبل اأن ت�شرب منها تنظر لها بكل امتنان 
وحب وحنان، ثم تروي ظماأك! هذا هو ما فعله عبد اهلل بن عمر ر�شي اهلل عنه ملا �شرب ماًءا بارًدا، 
َوَبْيَ  بَيَْنُهْم  اآية يف كتاب اهلل: ﴿وَِحيَل  فبكى فا�شتد بكاوؤه، فقيل له: »ما يبكيك؟« قال: »ذكرت 
ْن 

َ
َما يَْشَتُهوَن﴾ )سبأ 54(. فعرفت اأن اأهل النار ل ي�شتهون اإل املاء البارد، وقد قال اهلل عز وجل: ﴿أ

ُكُم اهلل﴾ )األعراف 50(.
َ
ا َرَزق ْو ِمَمّ

َ
َماءِ أ

ْ
ْيَنا ِمَن ال

َ
فِيُضوا َعل

َ
أ

وحني ت�شطدم باأي �شيء يف هذه احلرارة ال�شديدة، فاإن احلر الذي األهب روحك، كفيل باأن 
توؤثر عليك هذه اخلبطة اأكرث كثرًيا من املعتاد على امل�شتويني اجل�شدي والنف�شي.

ُهم 
َ
حينها ل بد اأنك �شوف تتذكر قول اهلل تعاىل عّما ي�شرب به اأهل النار على روؤو�شهم: ﴿َول

ِمْن  ِمْقَمًعا  اأََنّ  ملسو هيلع هللا ىلص: »لَْو  النبي  اأحمد عن  كما جاء يف م�شند الإمام  َحِديٍد﴾ )احلج 21(  ِمْن  َقاِمُع  َمّ
َع يِف اْلأَْر�ِس َفاْجَتَمَع لَُه الثََّقاَلِن َما اأََقُلّوُه )اأي ما رفعوه( ِمْن اْلأَْر�ِس« َحِديٍد ُو�شِ

فاأي قوة تلك التي يُهوى بها على راأ�شه؟! واأي معدن ذاك الذي ل يذوب بنار جهنم؟!
واأما حني يدخل ف�شل ال�شتاء فاإنك ل بد تتذكر اأن العذاب بالربد موجود يف جهنم: ﴿َهَذا 
اٌق﴾ )ص 57( والغ�ّشاق هو املاء �شديد الربودة. واأنهم وقتها يهربون من النار  وهُ َحِيٌم َوَغسَّ

ُ
َيُذوق

ْ
ل
َ
ف

اأنه قال: »ي�شتغيث اأهل النار من احلر فيغاثون  اإىل الربد: كما ُرِوَي عن ابن عبا�س ر�شي اهلل عنه 
بريح باردة ي�شدع العظام بردها في�شاألون احلر«! وعن جماهد: »يهربون اإىل الزمهرير فاإذا وقعوا 

فيه حطم عظامهم حتى ي�شمع لها نقي�س«!
فلما يجدوا اأنها كانت فكرة بائ�شة يهربون من الربد اإىل النار! كما يقول كعب: »اإن يف جهنم 
برًدا هو الزمهرير ي�شقط اللحم حتى ي�شتغيثوا بحر جهنم«. وعن عبد امللك بن عمري قال بلغني: 
»اأن اأهل النار �شاألوا خازنها اأن يخرجهم اإىل جانبها فاأخرجوا فقتلهم الربد والزمهرير حتى رجعوا 

اإليها فدخلوها مما وجدوه من الربد« .
اإنها دائرة جهنمية مغلقة.

علينا اأن نخاف! علينا اأن نخاف للغاية!


ب للنشر والتوزيع
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اأنه  اأن تتخيل �شدته ملجرد  اأن ترف�س ت�شديق وجود عذاب �شنيع ل تقدر على  ما املنطق يف 
عذاب �شنيع ل تقدر على اأن تتخيل �شدته؟! ومن الذي اأخربك بالعك�س؟!

اإن القراآن مل يتواَن عن تذكرينا بحجم ب�شاعة هذا امل�شري يف النهاية. وكان من املفرت�س لك 
حني تعرفه اأن تخاف منه فتهرب منه، ولي�س اأن تنكره فتقع فيه!

يقول اهلل  العذاب! كما  اأ�شناف  اأن تخاف حني ذكر لك  يريد لك  اأن اهلل  القراآن  ح لك  و�شّ
ِعَباِد  يَا  ِعَباَدهُ  بِِه  اهلل   

ُ
ُيَوِّف َذلَِك  ٌل 

َ
ُظل ْتِِهْم  تَ َوِمْن  الَّارِ  ِمَن  ٌل 

َ
ُظل ْوقِِهْم 

َ
ف ِمْن  ُهْم 

َ
﴿ل هلالج لج: 

اتَُّقوِن﴾ )الزمر 16(. 
َ
ف

اأنهم  يعني  ▐، هو خوف  اهلل  منهم  يحبه  املوؤمنني  قلوب  الواقع يف  ذلك اخلوف 
يدركون مقام العبودية الذي هم فيه، ويقّدرون اهلل حق قدره، ويعّظمونه حق عظمته!

َعَذاِب  ِمْن  ُهْم  ِيَن 
َّ

﴿َوال باجلنة:  الفائزين  املوؤمنني  عن �شفات   ▐ اهلل  يقول  لذلك 
التخويف، وكانت  ذلك  معهم كل  ينفع  ل  الذين  هوؤلء  مقابل  )املعارج 27(. يف  ُمْشِفُقوَن﴾  َربِِّهْم 
قلوبهم اأكرب ق�شوة من اأن ت�شعر، واأرواحهم اأ�شد يبو�ًشا من اأن تقلق، واأنف�شهم اأكرث جفاًفا من اأن 
َوُِّفُهْم  تهتّز! يا للح�شرة على هوؤلء الذين يخّوفهم اهلل من البتعاد عنه، فيزدادون عنه بعًدا! ﴿َونُ

برِيًا﴾ )اإلرساء 60(.
َ
 ُطْغَيانًا ك

َّ
َفَما يَِزيُدُهْم إِل

هذا الرعب من النار مل يّدِع اأحد اأنه عن غري ا�شتحقاق، ول اأنه غري طبيعي ، ول حتى اإنه غري 
مق�شود! اإمنا ل يزال القراآن يذّكرنا ب�شرورة اأن ناأخذ اأمر الدين على ما ي�شتحقه من اجلدية: ﴿إِنَُّه 

َهْزِل﴾ )الطارق 13 -14(! 
ْ
ْصٌل ۞ َوَما ُهَو بِال

َ
َقْوٌل ف

َ
ل

ْنُتْم َعْنُه ُمْعرُِضوَن﴾ )ص 67 -68(! 
َ
 َعِظيٌم ۞ أ

ٌ
ْل ُهَو َنَبأ

ُ
واأّل نتنا�شى اأو نتغافل عن هذا اخلرب املهول: ﴿ق

وَن 
ُ
َِديِث َتْعَجُبوَن ۞ َوتَْضَحك ِمْن َهَذا الْ

َ
ف
َ
واأنه من الأف�شل لنا اأن نبكي بدًل من اأن ن�شحك: ﴿أ

وَن﴾ )النجم 59 -60(! 
ُ
 َتْبك

َ
َول

املُرِعب:  امل�شري  هذا  مي�ّشنا  اأن  قبل  من  بارئنا  اإىل  ال�شتجابة  يف  ن�شارع  اأن  بنا  يجدر   واأنه 
ُكْم ِمْن 

َ
َجأٍ يَْوَمئٍِذ َوَما ل

ْ
ُكْم ِمْن َمل

َ
ُ ِمَن اهلل َما ل

َ
 َمَردَّ ل

َ
ِتَ يَْوٌم ل

ْ
ْن يَأ

َ
ْبِل أ

َ
﴿اْسَتِجيُبوا لَِربُِّكْم ِمْن ق

نَِكرٍي﴾ )الشورى 47(!



اإن من ينكر العذاب ملجرد اأنه خميف اإىل هذا احلد، األ ي�شع يف ذهنه اأن لرمبا كّنا نحن على 
�شواب، لرمبا هو غري ذكّي اإىل هذا احلد، لرمبا كان كل ما �شخر منه موجوًدا بالفعل. ماذا �شوف 
ْيُتْم إِْن َكَن ِمْن ِعْنِد اهلل ُثمَّ َكَفْرُتْم بِِه َمْن 

َ
َرأ

َ
ْل أ

ُ
يفعل حينها؟! اأو كما كان الت�شاوؤل القراآين: ﴿ق

ْن ُهَو ِف ِشَقاٍق بَِعيٍد﴾ )فصلت 52(؟! َضلُّ ِممَّ
َ
أ

ب للنشر والتوزيع
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اأغم�شَت عينيك للمرة  اآمنَت به؟ تقول يل: ماذا لو  اأنَت فلم جتد ما  تقول يل: فماذا لو متَّ 
الأخرية فلم ت�شتعد وعيك يف مكان اآخر؟ تقول يل: ماذا لو رحلَت عن دنيانا بورعك عن اللذائذ 

ثم مل جتد بعًثا ول ن�شوًرا؟ 
اأتظن اأن الأمر رهان واأنا �شوف اأغتاظ لأنك ك�شبته؟ الأمر لي�س كذلك يا عزيزي. اأم حت�شب 
اأن هذه حبكة خميفة بالن�شبة يل؟! اأنا اأمتنى من �شويداء قلبي اأن تكون اأنت على حق. اأمتنى لو مل 

يوقطني اأحدهم بعد املوت للح�شاب. اأمتنى لو متُّ ف�شرت ن�شًيا من�شًيا.
اأنت حت�شب اأين يف جدايل معك حول اهلل واليوم الآخر اأنتظر يف �شرور وطماأنينة اأن منوت 
اأنا واأنت كي اأريك اأين على حق واأنت�شر يف اجلدال. اأنت ل تعلم اأين اأنتظر بيقني نعم ولكن بحزن 
كامل وخوف �شديد. هل حت�شب اأين �شعيد باأن هناك اآخرة وح�شاب و�شوؤال وعر�س وميزان؟ هل 

حت�شب اأين مطمئن لأين موؤمن باهلل عز وجل من اأين لن مي�شني ال�شوء؟
ذنوبي فاقت قدرتي على العد، اأنا موؤمن اأنها مكتوبة كلها. واجباتي مل اأوؤِد متامها، اأنا موؤمن 
اإليك؟ فهذا عذاب وحده،  اأنها تنتظرين كلها. واإن �شاألني اهلل فقال: مِلَ جعلتني اأهون الناظرين 

عذاب األ اأجد لنف�شي اعتذاًرا ول حيدة.
اأبتهج حني  اأنا  الظاملني.  اأين واحد من  اأتذكر  الظاملني، فقط حتى  �شيعذب  اهلل  باأن  اأفرح  اأنا 
اأتذكر عدل اهلل يف الآخرة ثم تذرف عيني حني اأتذكر ما �شوف يحل بي من عذاب اإن عاملني اهلل 
بعدله يف الآخرة! اأنا اأتذكر اجلنة فتغلب دموعي ب�شمتي لأين اأعلم اأين ل اأ�شتحق �شيًئا من اجلنة، 

ولو دخلتها فالأن ربي فقط كرمي.
لو ا�شتطعت ل�شاعدتك على اأن تك�شب رهانك معي، ولكني -مثلك- معدوم احليلة م�شلوب 
 

َ
َمانِيُِّكْم َول

َ
يَْس بِأ

َ
الإرادة مغلوب الق�شاء نافٌذ يّف الأمر من اهلل. واأقراأ كلمات اهلل اإذ يقول: ﴿ل

 نَِصريًا﴾ )النساء 123(. فاأ�شعر 
َ

ُ ِمْن ُدوِن اهلل َوِلًّا َول
َ

 َيِْد ل
َ

ِكَتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيَْز بِِه َول
ْ
ْهِل ال

َ
َماِنِّ أ

َ
أ

يف �شدري بوخزة من ينتظر اأمًرا ثقياًل خميًفا ويعلم اأنه لي�س منه بد.
تاأتي متظرًفا وتقول يل: ماذا لو مل يحدث ذلك الذي تنتظره؟ اأقول لك: يا ليت هذا يحدث! يا 
ليتني اأموت فال اأُحا�شب ومتوت اأنت فال حُتا�شب. يا ليتني ل مي�شني ول مي�شك عذاب ول ح�شاب. 
ولكن لي�س باأمانينا يا �شديقي. �شوف جُنازى مبا عملنا من �شوء، فال ينجو اإل من كان اهلل له 

ولًيا ن�شرًيا.

ب للنشر والتوزيع
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7
                   الرأفة

ُموَن﴾
ُ
ْن يَْسبُِقونَا َساَء َما َيْك

َ
يَِّئاِت أ وَن السَّ

ُ
ِيَن َيْعَمل

َّ
ْم َحِسَب ال

َ
﴿أ

سورة العنكبوت آية 4

يف 1999 وقف )كوميدياين( اأمريكي �شهري على خ�شبة امل�شرح ي�شخر من الأديان يف نوع 
من اأنواع الكوميديا املف�شلة عند ال�شعب الأمريكي )Stand Up(. هذا الرجل يف عداد الأموات 

الآن، واهلل اأعلم بحاله، لكني ل اأظن اأنه الآن ي�شحك على نكاته!
الأديان  به  تعدك  الذي  الأبدي  الإلهي  العذاب  امل�شرح وقتها يتحدث عن  الرجل على  كان 
يف حالة مل توؤمن باهلل، فيقول: »اأنت �شتم�شي حياتك ال�شرمدّية و�شط النريان والدخان والعذاب 

ال�شنيع امل�شتمر اإىل نهاية الزمان، ولكن مع ذلك... فاهلل يحبك«!
طويلة!  ل�شنوات  امللحدين  من  الكثريون  بها  اأُعجب  التي  للدرجة  �شهرية  تلك  نكتته  كانت 
التوا�شل الجتماعي،  اإحلادية عربية على مواقع  ترفيهية غربية، وجمموعات  وجدتُها على مواقع 
ا! مل اأفهم ال�شبب يف هذا اإطالًقا غري اأن تكون حياة هوؤلء بالبوؤ�س  ومرتجمة على )اليوتيوب( اأي�شً

الكايف ول ي�شحكون يف حياتهم جيًدا!
على كل حال، فالديانة الن�شرانّية املحّرفة فقط هي من ميكن )اإحراجها( بهذه الفكرة. حيث 
يزعم اأتباعها بالفعل اأن اهلل يحب كل الب�شر لأنهم �شنيعته، فبالتايل اأنت بذاتك حمبوب لدى الرب 
الذي خّل�شك من قيد ال�شيطان بفدائه بابنه من اأجلك. حني نتحدث عن الن�شرانية، فاإن العاطفة 

متثل جزًءا كبرًيا من بنائها الفكري.
القراآن ب�شكل �شريح ووا�شح ببطالن هذه  اأقّر  اأبًدا نف�س الزعم، بل  بينما الإ�شالم مل يزعم 
ْنُتْم 

َ
أ بُُكْم بُِذنُوبُِكْم بَْل  لَِم ُيَعذِّ

َ
ْل ف

ُ
ِحبَّاُؤهُ ق

َ
ْبَناُء اهلل وَأ

َ
أ ُْن  َُهوُد َوالََّصاَرى نَ ِت الْ

َ
ال

َ
الفكرة: ﴿َوق

ِْه  ْرِض َوَما بَيَْنُهَما َوإِلَ
َ ْ
َماَواِت َوال ُك السَّ

ْ
ُب َمْن يََشاُء َوهلل ُمل َق َيْغِفُر لَِمْن يََشاُء َويَُعذِّ

َ
ْن َخل بََشٌ ِممَّ

َمِصرُي﴾ )املائدة 18(. فاحلبيب بالفعل ل يعذب حبيبه، وهذا ل يعني اأن اهلل ▐ لن يعذب 
ْ
ال

اأحًدا من الب�شر، بل يعني اأن لي�س كل من هو من الب�شر بال�شرورة حبيبه!

ب للنشر والتوزيع
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ا و�شح لنا القراآن اأن اهلل ▐ الرحيم الذي و�شعت رحمته  وب�شكل وا�شح و�شريح اأي�شً
كل �شيء، لن يكتب هذه الرحمة لكل اأحد، ولن ي�شّوي بني من ي�شتحق ومن ل ي�شتحق. كما يقول 
يَن َيتَُّقوَن َويُْؤتُوَن  ِ

َّ
ُتُبَها لذِل

ْ
ك

َ
َسأ

َ
ٍء ف َشاُء َورَْحَِت َوِسَعْت ُكَّ َشْ

َ
ِصيُب بِِه َمْن أ

ُ
هلالج لج: ﴿َعَذاِب أ

 ▐ اهلل  يعامله  اأن  اأحد  كل  ي�شتحق  ل  )األعراف 156(.  يُْؤِمُنوَن﴾  بِآَيَاتَِنا  ُهْم  ِيَن 
َّ

َوال َكَة  الزَّ
برحمته يف الآخرة، ولكن بالتاأكيد لن يخرج اأي اأحد عن معاملة اهلل ▐ بالعدل!

قد يُ�شِكل اأحد على م�شاألة وجود العذاب باعتبار: واأين رحمة اهلل من هذا؟! وال�شوؤال الأهم: 
ا وا�شًحا بالفعل. بينما  ومن قال اأن من يعذبه اهلل فهو مرحوم؟! لو كنا قلنا ذلك لكان هذا تناق�شً
يََشاُء  َمْن  ُب  �شبحانه: ﴿ُيَعذِّ يقول  كما  �شاء.  مبا  �شاء  من  يعامل  هلالج لج  اهلل  اأن  لنا  يو�شح  القراآن 
ات�شف  الرحمة واملغفرة،  بكمال  ات�شف  واأنه كما  )العنكبوت 21(.  ُبوَن﴾ 

َ
ُتْقل ِْه  َوإِلَ يََشاُء  َمْن  َويَرَْحُم 

َغُفوُر الرَِّحيُم 
ْ
نَا ال

َ
 أ

ِّ
ن

َ
ا بكمال العزة واجلربوت والنتقام، كما يقول هلالج لج: ﴿َنبِّْئ ِعَباِدي أ اأي�شً

ِلُم﴾ )احلجر 49 -50(. 
َ ْ
َعَذاُب ال

ْ
نَّ َعَذاِب ُهَو ال

َ
۞ وَأ

ويذّكرنا اهلل ▐ بهذه احلقيقة دائًما حتى ل نركن اإىل اأحد ركني هذه ال�شفات ومنيل 
معها ب�شكل اأكرث من الالزم مما ين�شينا الركن الآخر منها! في�شبح اأحدنا يائ�ًشا من رحمة اهلل لأنه ل 
يرى اإل عقابه، وي�شبح الآخر مطمئًنا للغاية وب�شكل غري ذكي على الإطالق، فقط لأنه ل ينظر اإل 
نَّ اهلل َغُفوٌر رَِحيٌم﴾ 

َ
ِعَقاِب وَأ

ْ
نَّ اهلل َشِديُد ال

َ
ُموا أ

َ
اإىل رحمته �شبحانه، بينما القراآن يقول لك: ﴿اْعل

)املائدة 98(.



لي�س بني اهلل ▐ وبني عباده خ�شومة! اهلل هلالج لج والعياذ باهلل لي�س �شاديًّا ي�شتمتع 
بتعذيب النا�س اأو حرقهم. ▐ عن ذلك علًوا كبرًيا! اإمنا اهلل ل يريد لأي اأحد من خلقه اأن 
ْيُكْم 

َ
ْبلُِكْم َويَُتوَب َعل

َ
ِيَن ِمْن ق

َّ
ُكْم َويَْهِديَُكْم ُسَنَ ال

َ
َ ل يُ�شاب بهذا العذاب: ﴿يُِريُد اهلل ِلُبَيِّ

 
ً

وا َمْيل
ُ
ْن تَِميل

َ
َهَواِت أ ِيَن يَتَّبُِعوَن الشَّ

َّ
ْيُكْم َويُِريُد ال

َ
ْن َيُتوَب َعل

َ
َواهلل َعلِيٌم َحِكيٌم ۞ َواهلل يُِريُد أ

اأن  لنا  يبنّي  وهو   .)28- )النساء 26  َضِعيًفا﴾  َساُن 
ْ
ن ِ

ْ
ال وَُخلَِق  َعْنُكْم  َف  ُيَفِّ ْن 

َ
أ اهلل  يُِريُد   ۞ َعِظيًما 

ْرُتْم 
َ
العذاب غري مق�شود لذاته اأو مراد لأ�شله، فيقول هلالج لج : ﴿َما َيْفَعُل اهلل بَِعَذابُِكْم إِْن َشك

َوآَمْنُتْم َوَكَن اهلل َشاكِرًا َعلِيًما﴾ )النساء 147(.

ومن اأجل ذلك مل يكن العذاب على حني غفلة، ومن دون حتذير، بل اأقام اهلل ▐ 
ُكْم َعُدوٌّ ُمبٌِي ۞ 

َ
ْيَطاَن إِنَُّه ل  َتْعُبُدوا الشَّ

َ
ْن ل

َ
ُْكْم يَا بَِن آَدَم أ ْعَهْد إِلَ

َ
ْم أ

َ
ل
َ
يف القراآن التحذير: ﴿أ

ِن اْعُبُدوِن َهَذا ِصَاٌط ُمْسَتِقيٌم﴾ )يس 60 -61(. ثم يوم القيامة وملا تزفر النار ويفزع من �شوتها 
َ
وَأ

اأبو  رواه  الذي  احلديث  كما جاء يف  حينها،  الكلمة  نف�س  علينا  يعيد اهلل ▐  اأحد،  كل 
هريرة عن النبي ☺. نف�س الكلمة التي قالها يف كتابه وعرفناها منه يف الدنيا، لتدل على اأن اهلل 
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حّذرنا وخّوفنا من هذا امل�شري ليمنعنا منه. ولكن اأبى البع�س اإل الهالك، اأبى البع�س اإل العناد، 
اأبى البع�س اإل احلماقة!



غري اأن هناك من النا�س من يفرت�س اأن وجود العذاب يعني الت�شاوي بني كل املجرمني. وتراه 
بعد ذلك يتعجب: وكيف يُ�شّوي اهلل بني الكافر ال�شفاح الزاين معاقر اخلمور، وبني الكافر اللطيف 

املالزم للكني�شة؟!
ب( يعذب بنف�س املقدار. واحلقيقة  اإنه هنا يفرت�س اأن النار دركة واحدة، واأن كل من هو )ُمعذَّ
وا َعْن َسبِيِل اهلل زِْدنَاُهْم َعَذابًا  ِيَن َكَفُروا َوَصدُّ

َّ
اأن هذا اأمر خاطئ متاًما، فالقراآن يخربنا اأن: ﴿ال

َعَذاِب بَِما َكنُوا ُيْفِسُدوَن﴾ )النحل 88(. فاأعمال الكافر اللطيف تعود عليه تخفيًفا من عذابه يوم 
ْ
ْوَق ال

َ
ف

اأ�شفل من  القيامة، واأعمال الكافر ال�شفاح تعود عليه عذابًا فوق العذاب، والنار دركات بع�شها 
بع�س، اأ�شواأ من بع�س، اأ�شد اإيالًما من بع�س، مبا ل يقا�س!


وهناك من النا�س من قد يفكر اأن يف وجود العذاب نوع ق�شوة! ويرى اأن املفرت�س اأن يتم 
الحتفال باجلميع يف النهاية مثاًل! اأو اأن يفلت املجرمون بعقابهم! بينما لو اأُ�شيب اأحدهم مبظلمة 
�شديدة يف الدنيا، فاإنه ين�شى كل هذه اخلواطر، ول يتمنى فقط اأن لو كان العذاب يف الآخرة يطال 

ا اأن يراه بعينيه! هذا الظامل، ولكن اأي�شً
وهناك من النا�س من هو اأ�شد غرابة من هذا. يقول: عذاب النا�س على مظاملهم يف حق النا�س 
يوم القيامة مفهوم، ولكن ملاذا يتم تعذيب الكفار باهلل حتى ولو كانوا اإن�شانّيني خلوقني اأذكياء؟! 

هو اإذن قد افرت�س وراأى وقرر اأن حق اهلل ▐ على النا�س اأقل �شاأنًا واأو�شع مكانة من 
حقوق النا�س على بع�شهم البع�س! ويرى اأن الرجل الذي اأ�شاء اإىل جاره اأو اإىل قطته الأليفة هو 
رجل �شرير ي�شتحق العقاب، بينما الرجل الذي جحد حق اخلالق وويل النعم الذي وهب له كل 

�شيء، هو رجل طّيب مل يوؤِذ اأحًدا ول ي�شتحق العقاب! 
اأن يقرر ما  له  اأن  اأنه افرت�س  النهاية،  وكٌل من النوعني الأول والثاين لديه نف�س امل�شكلة يف 
اأنه مل يخلق اأحًدا، ومل ميلك ذرة، ولي�س له من الأمر  الذي يجب اأن يحدث يف الكون! ن�شي 
�شيء! لذلك يقول اهلل ▐ لهوؤلء ومن على �شاكلتهم ممّن متّنى عدم وجود عذاب يف 
ْهِل 

َ
أ َماِنِّ 

َ
أ  

َ
َمانِيُِّكْم َول

َ
بِأ يَْس 

َ
الآخرة، اأو اأن يكون هناك عذاب لطائفة معّينة دون الأخرى: ﴿ل

ِكَتاِب َمْن َيْعَمْل ُسوًءا ُيَْز بِِه﴾ )النساء 123(. 
ْ
ال

لي�س باأمانّيكم اإذن، ولي�س لكم به �شاأن!
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8
                  العدل

“ هل.هناك.من.هو.اأ�سد.�سمًما.وعمًى
من.ذلك.الذي.اختار.األ.ي�سمع.ويرى؟.” 
مثل إنجليزي

يعرف علم النف�س عدة و�شائل دفاع نف�شّية Defense mechanisms والتي يقوم بها ل وعي 
اإ�شقاط  وتعني   Projection الإ�شقاط  املثال:  �شبيل  على  منها  لل�شدمات.  يتعر�س  حني  الإن�شان 
امل�شكلة باأكملها على �شخ�س اآخر وكاأنه ل يعاين منها، اأو مبعنى اأ�شح اإ�شقاط امل�شكلة على غريه 
لهذا  املحتملة  الأعذار والأ�شباب  Justification ويعني اختالق  )لأنه( يعاين هو منها! والتربير 
الفعل الذي قام به، وحماولة اإثبات اأن الظروف هي التي ا�شطّرته اإليه ولي�س اأنه جمرد وغد اآخر! 

واللوم Blame وهو وا�شح بالطبع، اأي اإلقاء اللوم على �شخ�س اآخر يف فعلته.
هذه الدفاعات النف�شّية لي�س لها عالقة باخلوف من العقاب، بل ولي�س لها عالقة بوجود عقاب 
اأو  من عدمه، بل هو �شلوك ب�شري نف�شي معتاد يقوم به ل وعينا با�شتمرار عند الوقوع يف خطاأ 
ا للهرب من حكم اأنف�شنا  م�شكلة اأو �شدمة ما، لي�س لل�شرورة للهرب من حكم النا�س، ولكن اأي�شً

نحن.
تزداد هذه الدفاعات النف�شية يف القوة كلما زاد حجم ال�شدمة وات�شعت دائرة امل�شيبة، وهو 
الأمر الذي قد تالحظه اأنت ب�شهولة حني تفطن اإىل اأنه من الي�شري عليك اأن تعرتف -لنف�شك على 
الأقل- باأنك كنت ال�شبب يف الأزمة املالّية التي متر بها اأ�شرتك لأنك اأنفقت الكثري من الأموال على 
م�شروع جتاري مل ينجح. هذا اأمر تتلقى اللوم عليه وتعرتف به يف نف�شك واأمام النا�س دون اأدنى 

م�شكلة، لأن هذا يف الأ�شل �شرر حُمَتمل وم�شكلة ب�شيطة. 
�شبب  هو  ابنك  مع  القا�شي  تربيتك  اأ�شلوب  كان  لرمبا  اأن  نف�شك  وبني  بينك  فكرَت  لو  بينما 
املر�س النف�شي والنقبا�س ال�شوداوي الذي مير به، لرمبا حينها جتد كبري ممانعة ومقاومة من نف�شك، 
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والكثري جًدا من و�شائل الدفاع املختلفة بني الإ�شقاط والتربير ولوم الآخرين، اأنت حينها �شتكون 
م�شتعًدا لإلقاء اللوم على الكون كله قبل اأن تفكر يف اإدانة نف�شك بهذا. اإذ اإن امل�شيبة الواقعة كبرية 

جًدا، وحتّملك لها لن يكون ي�شرًيا اأبًدا عليك �شواًء بوعي اأو بال وعي!
النف�س الب�شرّية اإذن ل تعرتف بخطئها ب�شهولة! �شواًء كان هذا للفرار من العقاب )لذلك يعرف 
خرباء القانون اأن العرتاف هو �شيد الأدلة على الإدانة(. اأو كان هذا للفرار من لوم املجتمع )كما 
يتحدث خرباء الرتبية عن �شرورة التغافل عن عقاب الأبناء بني احلني والآخر من اأجل ت�شجيعهم 
على حتّمل م�شوؤولية اأخطائهم(. اأو كان هذا للفرار من وخز ال�شمري واأمل حتّمل امل�شوؤولّية الذاتية 

واللْوم الداخلي العنيف!
ذلك.  )ي�شتحقون(  باأنهم  اأنف�شهم  على  النار  اأهل  اعرتاف  عن  القراآن  يحدثنا  عندما  لذلك 

ا لأي �شك اأو �شبهة فيما يخ�س العدل الإلهي معهم يف اإدخالهم النار! �شيكون هذا دح�شً
 ۞ ِعريِ  السَّ ْصَحاِب 

َ
أ ِف  نَّا 

ُ
َما ك َنْعِقُل  ْو 

َ
أ نَْسَمُع  نَّا 

ُ
ْو ك

َ
ل وا 

ُ
ال

َ
﴿َوق هلالج لج عنهم:  كما يقول اهلل 

َبْت 
َ
﴿َربََّنا َغل اأنف�شهم:  ِعريِ﴾ )امللك 10 -11(. ويقولون عن  ْصَحاِب السَّ

َ
ُسْحًقا ِل

َ
بَِذنْبِِهْم ف وا 

ُ
اْعَتَف

َ
ف

َي﴾ )املؤمنون 106(. فقم بتوفري جهدك يف الدفاع عن احلقوق املزعومة 
ِّ
ْوًما َضال

َ
نَّا ق

ُ
ْيَنا ِشْقَوُتَنا َوك

َ
َعل

لهوؤلء، لأنهم هم الذين �شيخذلونك حينها يوم القيامة بهذه العرتافات الوا�شحة!
اإنه العدل الإلهي الذي هو خارج نطاق ال�شبهات والظنون، للدرجة التي جعل اهلل ▐ 
فيها كل اإن�شان قّيًما على اأفعاله، ويطلب منه اأن يتوىل ح�شاب نف�شه على اأفعاله! كما يقول �شبحانه: 
َف 

َ
 كَِتابََك ك

ْ
رَأ

ْ
َقاهُ َمنُْشوًرا ۞ اق

ْ
ِقَياَمِة كَِتابًا يَل

ْ
ُ يَْوَم ال

َ
ِْرُج ل َزْمَناهُ َطائِرَهُ ِف ُعُنِقِه َونُ

ْ
ل
َ
َساٍن أ

ْ
﴿َوُكَّ إِن

ْيَك َحِسيًبا﴾ )اإلرساء 13 -14(.
َ
َْوَم َعل بَِنْفِسَك الْ



يف  ل  ويف�شّ لنا  يبنّي   ▐ اهلل  اإن  بل  احلد،  هذا  عند  يتوقف  مل  الإلهي  العدل 
 ▐ اهلل  يكون  اأن  املمكن  من  هل  وتت�شاءل:  اأذهاننا  على  ترد  قد  التي  اخلواطر   رد 

-والعياذ باهلل- قد اأفرط اأو بالغ اأو تعّدى حد اجلرم يف العقوبة اأو ظلمهم؟!
حينها يجيبك القراآن.

ٍة َوإِْن تَُك َحَسَنًة يَُضاِعْفَها   َيْظلُِم ِمْثَقاَل َذرَّ
َ

باأن اهلل هلالج لج حّرم الظلم على نف�شه: ﴿إِنَّ اهلل ل
ْيَها َوَما َربَُّك 

َ
َساَء َفَعل

َ
لَِنْفِسِه َوَمْن أ

َ
ْجًرا َعِظيًما﴾ )النساء 40(. ﴿َمْن َعِمَل َصاِلًا ف

َ
نُْه أ ُ َويُْؤِت ِمْن لَ

َعبِيِد﴾ )فصلت 46(. 
ْ
ٍم لِل

َّ
بَِظل
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َْزى  َْوَم تُ ا: ﴿الْ واأن هذا الظلم -الذي ل ينبغي هلل- يتاأكد ذكُر منعه يف يوم القيامة خ�شو�شً
ُم 

َ
 ُتْظل

َ
ل

َ
ِقَياَمِة ف

ْ
ِقْسَط ِلَْوِم ال

ْ
َمَوازِيَن ال

ْ
َْوَم﴾ )غافر 17(. ﴿َونََضُع ال َم الْ

ْ
 ُظل

َ
َسَبْت ل

َ
ُكُّ َنْفٍس بَِما ك

َف بَِنا َحاِسبَِي﴾ )األنبياء 47(. 
َ
تَيَْنا بَِها َوك

َ
َنْفٌس َشيًْئا َوإِْن َكَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أ

ْيَنا كَِتاٌب  َ  وُْسَعَها َولَ
َّ

ُف َنْفًسا إِل
ِّ
 نَُكل

َ
واأن اهلل هلالج لج ل يكلف النفو�س فوق طاقتها: ﴿َول

إِنََّما 
َ
ُموَن﴾ )املؤمنون 62(. ول يحا�شب نف�ًشا على جرم غريها: ﴿َمِن اْهَتَدى ف

َ
 ُيْظل

َ
َقِّ َوُهْم ل َيْنِطُق بِالْ

ْخَرى﴾ )اإلرساء 15(.
ُ
 تَِزُر َوازَِرٌة وِْزَر أ

َ
ْيَها َول

َ
إِنََّما يَِضلُّ َعل

َ
َيْهَتِدي ِلَْفِسِه َوَمْن َضلَّ ف

َشدُّ َعَ 
َ
ُهْم أ يُّ

َ
َْنَِعنَّ ِمْن ُكِّ ِشيَعٍة أ

َ
واأن اهلل ▐ اأعلم مبن )ي�شتحق( العذاب: ﴿ُثمَّ ل

واأعلم مبا كانوا فاعلني:  بَِها ِصلِيًّا﴾ )مريم 69 -70(. 
َ

ْول
َ
أ ِيَن ُهْم 

َّ
ُم بِال

َ
ْعل

َ
أ َْحُن 

َ
۞ ُثمَّ ل  الرَّْحَِن ِعتِيًّا 

واأنهم ا�شتحقوا هذا العذاب  )الزمر 70(.  وَن﴾ 
ُ
َيْفَعل بَِما  ُم 

َ
ْعل

َ
أ َوُهَو  ْت 

َ
َما َعِمل َنْفٍس  َيْت ُكُّ 

ِّ
 ﴿َوُوف

ُ َعْنُهْم   ُيَفتَّ
َ

وَن ۞ ل ُمْجِرِمَي ِف َعَذاِب َجَهنََّم َخاِلُ
ْ
ب�شبب ظلمهم لأنف�شهم مل يُظلمهم اأحد: ﴿إِنَّ ال

الِِمَي﴾ )الزخرف 74 -76(. ِكْن َكنُوا ُهُم الظَّ
َ
ْمَناُهْم َول

َ
َوُهْم فِيِه ُمْبلُِسوَن ۞ َوَما َظل

بل واأنهم لو اأخرجهم اهلل ▐ واأعادهم اإىل الدنيا لعادوا اإىل الكفر والع�شيان!! كما 
َكِذبُوَن﴾ 

َ
َعاُدوا لَِما ُنُهوا َعْنُه َوإِنَُّهْم ل

َ
وا ل ْو ُردُّ

َ
ْبُل َول

َ
ُهْم َما َكنُوا ُيُْفوَن ِمْن ق

َ
يقول هلالج لج: ﴿بَْل بََدا ل

)األنعام 28(.

كل هذه الأدلة اإمنا تدل على العدل الإلهي الكامل غري املنقو�س، يف قيام حجته على خلقه 
وا�شتحقاق من يعذبه اهلل منهم للعذاب.



غري اأين اأظن اأين اأعرف ما تفكر فيه يا �شديقي!
تفكر اأن هذه مغالطة منطقّية! كيف اأ�شتدّل من القراآن الآن على �شحة العدل الإلهي؟ ماذا لو 
كان القراآن ل ميثل بالن�شبة اإليك حجًة معرَتًفا بها، اأو كنت ت�شكك يف �شحته، فكيف اإذن اأزعم اأنه 

عليك اأن ت�شلم ب�شحة العدل الإلهي اعتماًدا على اأدلته؟! 
اإن هذا �شبيه مبع�شلة اأهل )كريت(!

يحكون اأن رجاًل يقول: »كل اأهل كريت كّذابون«. ولكن تبني لنا اأن هذا الرجل من كريت. 
اأنه كاذب بدوره، لأنه هو  فاأخذنا يف التفكري: لو كان ما يقوله الرجل �شحيًحا، لكان هذا معناه 
ا من كريت. ولو كان كاذبًا فهذا معناه اأن ما يقوله غري �شحيح، اأي اأن اأهل كريت �شادقون.  اأي�شً
ولو كان اأهل كريت �شادقون، لكان هذا معناه اأن هذا الرجل �شادق. ولو كان هذا الرجل �شادًقا 
لكان هذا معناه اأنهم كذابون. اإذن هو كاذب، اإذن هم �شادقون... اإلخ. وهكذا ميكننا اأن ن�شتمر 

اإىل قيام ال�شاعة يف هذه اللعبة! 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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هذه من اأ�شهر املع�شالت املنطقّية. ولعلك لحظت اأن هذا �شلوك حر�شت على اجتنابه طوال 
ا على تبيني )احلجة( العقلية يف الآية القراآنية ولي�س اأن اأقدم  الكتاب، فطوال الكتاب كنت حري�شً

الآية كـ )دليل( فقط يجب عليك اأن ت�شلم به.
فلماذا اأقع يف هذه املغالطة الآن؟!

ال�شبب يا عزيزي اأن من�شاأ امل�شكلة لديك يف العدل الإلهي اأ�شاًل هي عذاب اهلل ▐ 
بالنار ملن ي�شتحق العذاب منهم. ولكن من اأين يل اأو لك اأن تعرف بوجود النار اأ�شاًل وباأن اهلل 

�شيعذب فيها النا�س؟ الإجابة: من القراآن. 
ومن اأي كتاب اأتيت لك بالأدلة على العدل الإلهي؟ الإجابة: من القراآن!

اإذن مبا اأن امل�شدر واحد، فالأمر ب�شيط. 
فهو  كاذبًا  املتكلم  هلل-  -وحا�شا  كان  ولو  الأمرين.  يف  �شادق  فهو  �شادًقا،  املتكلم  كان  لو 

كاذب يف الأمرين.
فلو كان هناك نار فال يوجد فيها ظلم.

ولو كان هناك ظلم فال يوجد نار اأ�شاًل!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



أخطر أنواع الطمأنينة
)عن اختالف الأديان(

 “اختيارك لاّل دين يبقى اختياًرا يف النهاية، وبغ�س 
الديانة  وعلى  عليه،  ُوِلدَت  الذي  الأ�صل  عن  النظر 
التي كان عليها اأبواك، فاأنت )قد( اخرتت بكامل قواك 
الآخر  اأنت  اخرتَت  اخليارات،  هذه  من  خياًرا  العقلية، 
اآلف  عدة  زعمك-  -على  هناك  اأن  برغم  ما  اختياًرا 
هو  هذا  اختيارك  اأن  وتزعم  الأخرى،  الختيارات  من 
ا- فالحتمالت ل  ال�صحيح برغم اأنه -على زعمك اأي�صً
تقف يف �صاحلك. فطاملا �صّلمنا اأن هناك حقيقًة يف مكان 
ما، فال بد اإذن من و�صع احتمال، اأن يكون هذا الدين اأو 
باأ�صواأ  قمت  قد  اأنت  حينها  ال�صحيح.  الختيار  هو  ذاك 

عملية ك�صل قد تقوم بها يف حياتك!”

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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وجدُت يف اأحد مقاطع )اليوتيوب( امللحد ال�شهري )ريت�شارد دوكنز( وقد �ُشِئل ذات مرة من 
فتاة ن�شرانّية عن موقفه من وجود اهلل، قالت: »ماذا لو كنَت خمطًئا؟«.

لأننا  نحن جميًعا خمطئون  رمبا  يكون خمطًئا.  اأن  املمكن  من  �شخ�س  فقال )دوكنز(: »كل 
يف  ُولدِت  اأنِت  طائر!  �شاي  قدر  اأو  وردي،  قرن  وحيد  اأو  معكرونة،  وح�س  بوجود  ن�شدق  ل 
اأمريكا فاأ�شبحِت ن�شرانية، ولكن لو كنِت ُولدِت يف الهند لكنِت هندو�شية، ولو كنِت ُولدِت يف 
الدمنارك اأيام الفايكنج لكنِت توؤمنني بالإله )ثور(، ولو كنِت ُولدِت يف اليونان اأيام الإغريق لكنِت 
توؤمنني بالإله )زيو�س(، ولو كنِت ُولدِت يف و�شط اأفريقيا لكنِت توؤمنني بالإله )جوجو( ال�شاكن 
اإل م�شادفة الزمان  به  اأي �شبب لختيارك الإله الإبراهيمي لكي توؤمني  يف قمم اجلبال، ل يوجد 
واملكان. فاأنِت حني ت�شاألينني ماذا لو كنَت خمطًئا، �شاأقول لِك اأنا: وماذا لو كنِت اأنِت خمطئة ب�شاأن 

الإله )جوجو(؟!«.
نهاية املقطع ت�شفيق حاد من اجلمهور لدوكينز على )اإفحامه( للفتاة! وقد مت ا�شتخدام  يف 
)اجلرافيك�س( لي�شرح فكرة املقطع من قناة اإحلادية غربية ما، ثم متت ترجمته اإىل العربية من قناة 

اإحلادية عربية ما. على ما يبدو كل هوؤلء يرون اأن رد دوكنز كان عبقريًا!
وح�س  وجوده،  لنا  ليثبت  املعكرونة(  )وح�س  يقدمه  اأن  ميكنه  دليل  اأي  هناك  اأن  اأظن  ل 
املعكرونة نف�شه مل يهتم بذلك! واأما فنجان ال�شاي الطائر فهو مثال يرتدد على ل�شان هذا الرجل 
بالذات اأكرث من الالزم، ويف العديد من اللقاءات التي خا�شها، يبدو اأنه معجب بنف�شه اإىل اأق�شى 
حد لأنه قد و�شل اإىل هذا املثال )الذكي( فياأبى اأن يرتكنا يف اأي منا�شبة بدون اأن يذّكرنا به. ل اأحد 

يحب من يكرر نكاته يا )م�شرت دوكنز(!
اجلزء الآخر من كالمه يتعّلق مب�شاألة تركه جلميع الأديان لأنها )خمتلفة(! حينها ل يهتم دوكنز 
ول اأي واحد اآخر من الذي �شّفقوا خلفه باأن يفكر لب�شعة دقائق، يف اأن الإله الذي نتحدث عنه 
هو اإله لطيف غري مادي ملٌك اأحٌد فرٌد �شمٌد، بداأ اخللق منفرًدا وهو يرعاه ويكلوؤه، فهو غري الإله 
)زيو�س( الذي كان له اأبناء )اآلهة( غري �شرعيني، اأو الإله )ثور( الذي كانت مطرقته الفولذّية دميته 
املف�شلة واحليلة الوحيدة التي يف جعبته، اأو الإله )جوجو( الذي نّقب دوكنز يف كتب الأ�شاطري 

كثرًيا حتى يُعلمنا ب�شاأنه!
الباطلة  الآلهة  اأن  الّدعاء عن  اأن تكف عن  بل عليك  الغريب،  امل�شلك  القراآن ذلك  ي�شتنكر 
ُق 

ُ
َفَمْن َيْل

َ
َالِِقَي﴾ )الصافات 125( ﴿أ

ْ
ْحَسَن ال

َ
 َوتََذُروَن أ

ً
تَْدُعوَن َبْعل

َ
والإله احلق على �شواء! ﴿أ

ُروَن﴾ )النحل 17(.
َّ
 تََذك

َ
ل

َ
ف
َ
ُق أ

ُ
 َيْل

َ
َمْن ل

َ
ك

 

ب للنشر والتوزيع
كت
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دائًما تتكرر نف�س احليلة على األ�شنة الذين ل يوؤمنون باهلل: باأي اإله نوؤمن؟ على اأي دين نتدّين؟ 
باأي منهج ن�شري؟ طاملا الأديان خمتلفة، وكلها يزعم اأنها على �شواب، فال بد اأن اجلميع على خطاأ. 

واإجابة �شوؤال الأديان ل بد اأن تكون )ل �شيء مما �شبق(!
يعني  املخطئة؟؟  الإجابات  يكون جوابهم واحًدا من هذه  نت�شاءل، وملاذا ل  اأن  لنا  اأن  على 
ميكننا اأن ن�شع عدًدا من اخليارات: الإ�شالم  - الن�شرانية - اليهودية - الهندو�شّية .. اإلخ، ثم يف 

النهاية ن�شع خيار: الالدينية.
اختيارك لاّل دين يبقى اختياًرا يف النهاية، وبغ�س النظر عن الأ�شل الذي ُوِلدَت عليه، وعلى 
الديانة التي كان عليها اأبواك، فاأنت )قد( اخرتت بكامل قواك العقلية، خياًرا من هذه اخليارات، 
اخرتَت اأنت الآخر اختياًرا ما برغم اأن هناك -على زعمك- عدة اآلف من الختيارات الأخرى، 
يف  تقف  ل  فالحتمالت  ا-  اأي�شً زعمك  -على  اأنه  برغم  ال�شحيح  هو  هذا  اختيارك  اأن  وتزعم 
�شاحلك. فطاملا �شّلمنا اأن هناك حقيقًة يف مكان ما، فال بد اإذن من و�شع احتمال، اأن يكون هذا 
الدين اأو ذاك هو الختيار ال�شحيح. حينها اأنت يا �شاحبي قد قمت باأ�شواأ عملية ك�شل قد تقوم بها 

يف حياتك!
النازل   ▐ اهلل  دين  لأن  الأ�شماء،  م�شاألة  عند  كثري  وقوف  لدينا  لي�س  الإ�شالم  يف 
اأو دين   ،♠ نوح  الب�شرّية هو دين  تاريخ  ما من  ال�شماء: واحد، ولرمبا كان يف مرحلة  من 
عنها:   ▐ اهلل  قال  التي  الأمم  من  هوؤلء  فكل   .☺ حممد  النبي  دين  اأو  اإ�شرائيل،   بني 
وَن﴾ )البقرة 134(. 

ُ
ا َكنُوا َيْعَمل وَن َعمَّ

ُ
ل
َ
 تُْسأ

َ
َسبُْتْم َول

َ
ُكْم َما ك

َ
َسَبْت َول

َ
َها َما ك

َ
ْت ل

َ
ْد َخل

َ
ٌة ق مَّ

ُ
َك أ

ْ
﴿تِل

اأزمان واأماكن خمتلفة:  ▐ عن كل هذه الأمم الب�شرية التي عا�شت يف   لذلك يقول اهلل 
ُهْم 

َ
ل
َ
ِخِر َوَعِمَل َصاِلًا ف

ْ
َْوِم ال ابِئَِي َمْن آَمَن بِاهلل َوالْ ِيَن َهاُدوا َوالََّصاَرى َوالصَّ

َّ
ِيَن آَمُنوا َوال

َّ
﴿إِنَّ ال

 ُهْم َيَْزنُوَن﴾ )البقرة 62(.
َ

ْيِهْم َول
َ
 َعل

ٌ
 َخْوف

َ
ْجُرُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َول

َ
أ

اإنها تلك النظرة التي ينظر بها الإ�شالم اإىل غريه من الأمم، وهي اأن اهلل مل يخلقهم فقط ليكونوا 
اهلل  اأحباب  اأنهم  اأنف�شهم  يف  ظنوا  الذين  هوؤلء  على  بو�شوح  يرد  القراآن  اإن  بل  جهنم!  حطب 
ْو 

َ
 َمْن َكَن ُهوًدا أ

َّ
َنََّة إِل ْن يَْدُخَل الْ

َ
وا ل

ُ
ال

َ
لدرجة اأن يكونوا هم الفائز احل�شري الوحيد باجلنان: ﴿َوق

َم وَْجَهُه هلل َوُهَو ُمِْسٌن 
َ
ْسل

َ
ْنُتْم َصاِدقَِي ۞ بََل َمْن أ

ُ
ْل َهاتُوا بُْرَهانَُكْم إِْن ك

ُ
َمانِيُُّهْم ق

َ
َك أ

ْ
نََصاَرى تِل

 ُهْم َيَْزنُوَن﴾ )البقرة 111 -112(.
َ

ْيِهْم َول
َ
 َعل

ٌ
 َخْوف

َ
ْجرُهُ ِعْنَد َربِِّه َول

َ
ُه أ

َ
ل
َ
ف

كل من اآمن باهلل ▐ وحده، و�شّدق بر�شله جميعهم، فهو ي�شتحق يف نظر الإ�شالم 
اأن يكون من الفائزين، �شواًء ُوِلَد يف زمان )املاموث( اأو ُولَد يف زمان )البلوراي(. و�شواء كان 
ي�شكن �شفوح جبال الألب، اأو جبال اأطل�س. و�شواًء عرف اهلل ووّحده بنبيٍّ اأُر�ِشَل اإليه، اأو بفطرته 
اأ�شود الب�شرة.  اأو  اأو الأ�شفر،  التي مل يلّوثها. و�شواًء كان من جن�س الرجل القوقازي الأبي�س، 

ب للنشر والتوزيع
كت
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اأمام اهلل ▐، واأنهم ل يتفا�شلون  بت�شاويهم  القراآن ليخربهم  جميع هوؤلء ينادي عليهم 
ٍر 

َ
ْقَناُكْم ِمْن َذك

َ
يَُّها الَّاُس إِنَّا َخل

َ
اإل مبا احتوت قلوبهم من التقوى، كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿يَا أ

ْتَقاُكْم إِنَّ اهلل َعلِيٌم َخبرٌِي﴾ 
َ
أ َرَمُكْم ِعْنَد اهلل 

ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
َبائَِل ِلََعاَرف

َ
َناُكْم ُشُعوًبا َوق

ْ
ْنَث وََجَعل

ُ
وَأ

)احلجرات 13(.

هوؤلء  اهلل. كل  الذين خلقهم  الب�شر  هوؤلء  عن كل  مو�شى ♠  فرعوُن  �شاأل  ملا  لذلك 
الذين مل يُر�َشل اإليهم مو�شى ♠. اأتراهم كلهم كانوا على �شالل اإذن؟! ملاذا تظن اأنك حتتكر 
 ﴾

َ
ول

ُ ْ
ُقُروِن ال

ْ
احلقيقة واأنت مل تولد اإل من �شنني قليلة؟! هكذا �شاأل فرعون حني قال: ﴿َفَما بَاُل ال

 
َ

 يَِضلُّ َربِّ َول
َ

ُمَها ِعْنَد َربِّ ِف كَِتاٍب ل
ْ
)طه 51(؟! كان جواب مو�شى ♠ عليه حينها: ﴿ِعل

يَنَْس﴾ )طه 52(! فمو�شى ♠ ب�شر يولد يف موعد اأراده اهلل، ويظل على الأر�س عدة �شنوات 
ا ☺ ول اأيًّا من الأنبياء وحاملي الوحي عليهم  ثم ميوت، لهذا ل نعبد مو�شى ♠ ول حممدًّ
ال�شالم، ولكن نعبد اهلل هلالج لج الذي ل ي�شل ول ين�شى عباده، ويعلم ما كان عليه هوؤلء العباد، 

وما ي�شتحقون من النعيم اأو العذاب!
الدين  ُوِلَد على  الذي  لبيان من  م�شابقة  ل�شنا يف  اأمام عينيه: نحن  يرى هذه احلقيقة  املوؤمن 
ال�شحيح! اأو ما هو العرق الب�شري الذي هو على �شواب ب�شاأن اختيارات دينه! ل يرى املوؤمن 
يف احلقيقة اإل اأننا جميعنا يف موقف واحد من ق�شية الإله، حيث نقف جميًعا يف جهة الفقر اإليه، 

ون�شعى لعبادته باملنهج الذي اأنزله هو، ل مبا حّرفته اأيدي الب�شر. 
كما مُيلي القراآن على النبي حممد ☺ املوقف ال�شحيح الذي يجب اأن يكون عليه، فيقول 
نَْزَل اهلل ِمْن كَِتاٍب 

َ
ْل آَمْنُت بَِما أ

ُ
ْهَواَءُهْم َوق

َ
 تَتَّبِْع أ

َ
ِمْرَت َول

ُ
َما أ

َ
اْدُع َواْسَتِقْم ك

َ
لَِك ف ذِلَ

َ
اهلل هلالج لج: ﴿ف

َة بَيَْنَنا َوَبيَْنُكُم اهلل   ُحجَّ
َ

ُكْم ل
ُ
ْعَمال

َ
ُكْم أ

َ
َا َول

ُ
ْعَمال

َ
َا أ

َ
ْعِدَل بَيَْنُكُم اهلل َربَُّنا َوَربُُّكْم ل

َ
ِمْرُت ِل

ُ
وَأ

َمِصرُي﴾ )الشورى 15(.
ْ
ِْه ال َيَْمُع بَيَْنَنا َوإِلَ

هناك املزيد من التف�شري والإجابة تت�شح لك يف النقاط القادمة!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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1
                  بأهدى

 “املراهقة.هي.التحول.من.التفكري.املادي.اإىل.التفكري.املعنوي.”

حممد إسامعيل املقدم

قهوتي  ي�شنع  اأراقبه  به  اأعمل  الذي  امل�شفى  كافيرتيا  يف  ع�شام  العم  راأ�س  على  اأقف  اأحيانًا 
لأتاأكد من اأن املقادير �شحيحة، فقد اعتدت اأن القهوة غري امل�شبوطة كفيلة باإف�شاد �شباحي. لذلك 

كان ما حدث �شباح ذلك اليوم ماأ�شاة حقيقية!
كنت متعجاًل وا�شطررت لعدم التدقيق واأنا اأ�شنع قهوتي يف املنزل، مل اأجد ملعقة �شغرية 
امللعقة  ت�شتطع  مل  ثم  بالتقريب،  الكوب  يف  ال�شكر  لو�شع  الكبرية  الطعام  ملعقة  فا�شتخدمت 
الكبرية الدخول يف وعاء النب ال�شغري ف�شببته من الإناء �شًبا بالكوم، ثم مل اأجد اإل قطرات حليب 
اأكملت بو�شع نوع حليب  انتهت غالًبا، ثم  باأن �شالحيته  تنذر  تبدو �شميكة خميفة  قليلة وكانت 
اآخر منزوع الد�شم مقزز الطعم الذي اأكرهه. بعد اأن انتهيت فكرت يف التخل�س من هذه القهوة 
قهوتي  األذ من  لذيذة جًدا،  �شربتها ولده�شتي كانت  الكافيني،  اإىل  اأحتاج  ال�شافلة ولكني كنت 

املثالية املعتادة!
الِعرَب من كوب قهوة عابر غري مهم.  اأ�شتخل�س  امللل كي  اأملك مقداًرا كافًيا من �شجاعة  ل 
ولكن هل يا ترى نحن نبالغ يف الهتمام برتكيبتنا املثالية املف�شلة غافلني عن اجلمال الكامن وراء 

�شعة الحتمالت؟
ملاذا نحب التكرار يف �شماع املقطوعات الغنائية؟ ملاذا يبدو املقطع ال�شوتي اأجمل حني ت�شمعه 
للمرة العا�شرة عن مرته الأوىل؟ فكَرت )اإليزابيث مارجولي�س( يف ذلك وكتبت كتابًا كاماًل ل�شرح 
هذه الظاهرة: )بالتكرار، كيف تلعب املو�شيقى باأدمغتنا(، هناك ملّحنون من اأمثال )�شتيف ريت�س( 
اإل تكرار كثري )جًدا( من نف�س  و)فيليب جال�س( كانوا ل يفعلون �شيًئا يف مقطوعاتهم ال�شوتية 
اللحن الق�شري، وهناك من لحظ اأن ال�شيمفونية اخلام�شة لبيتهوفن تلعب على نف�س احليلة النف�شية. 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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يع�شق الدماغ الب�شري تكرار اللحن لأنه يدغدغ عتبة املمانعة العقلية التي نقوم بها يف وعينا لأي 
ن�شعر  لأننا  املُعادة  الأ�شوات  نحب  وارتخاء،  ب�شالم  األفناه  الذي  ال�شوت  نتقبل  جديد،  �شيء 

بالراحة والطماأنينة يف دفء الألفة والعتياد!
ينبغي اأن تكون اأكرث احرتاًما لعقلك الب�شري وتعرتف باأن التغيري خميف لك! اعرتف بب�شاطة 
الغرباء  الب�شر  اأنك ل حتب الأفكار اجلديدة، املغامرات املثرية، التجارب غري معلومة العواقب، 
الذين يقتحمون عليك حياتك يف حلظة ما. كلما فهمَت ذلك من نف�شك اأ�شرع كلما كان اأ�شهل لك 

يف اأن تعد اخلطة للخروج من �شجن دائرة الرتياح املعتادة اإىل رحب الحتمالت الوا�شع.
كان هناك من يع�شق دائرة املاألوف يف عقيدته، يف اأخالقه، يف عباداته، وروؤيته لهذا الوجود 

ْقَتُدوَن﴾ )الزخرف 23(. ارِِهم ُمّ
َ
ٰ آث ٍة َوإِنَّا َعَ َمّ

ُ
ٰ أ مرتامي الأطراف، ويقول: ِ﴿نَّا وََجْدنَا آبَاَءنَا َعَ

ْهَدٰى﴾ )الزخرف 24(؟
َ
ْو ِجْئُتُكم بِأ

َ
َول

َ
فاأمر اهلل ر�شولهم باأن يقول لهم بب�شاطة: ﴿أ

الأ�شياء  تلك  كل  اإىل  املريحة  دائرتك  من  اخلروج  تخاف  باأنك  العرتاف  �شجاعة  متلك  هل 
الأهدى؟ هل متلك �شالبة التحدي الذي يتطلبه من يريد اأن يكون دائًما �شاعًيا لالأهدى؟

ح�شًنا حل�شن احلظ فجميعنا منلك هذه ال�شجاعة يف مرحلة عمرية معينة، ول�شوء احلظ ل ينجح 
اجلميع يف ا�شتغاللها! اأحتدث عن مرحلة املراهقة بالطبع!

 
يُعترب  �شوؤال: »هل  ال�شعبية، كان هناك  بالت�شويتات  املخت�س   Debate اأ�شئلة موقع  اأحد  يف 
املراهقون دوًما اأحد ُمغرّيي قواعد اللعبة يف الأحداث ال�شيا�شية؟؟«. كانت اإجابة 80% من النا�س 

على هذا ال�شوؤال باملوافقة.
والتف�شيالت  والداه  عليه  ربّاها  التي  الطريقة  من  بدًءا  بالفعل،  �شيء  يثور على كل  املراهق 
ال�شخ�شية التي اختاراها له طوال عمره، ومروًرا بالقيم والأعراف ال�شائدة يف املجتمع والت�شكك 
فيها، وانتهاًء بطريقة اختيارهم ملالب�شهم، ولعل الأخرية هذه من اأكرث الأ�شياء التي يوّد الكبار لو 

كانوا ي�شتطيعون التحكم فيها بالفعل!
لذلك اعتاد املراقبون اأن يُ�شابوا بالده�شة من الطريقة التي جتعل املراهق ل يتوقف اأبًدا عند 

)حوا�شه(، كما يقول )هرني رولينز( املو�شيقي: »املراهقة هي طاعون على احلوا�س«! 
اأكرث  هو  ما  يوجد  »ل  باري(:  بها )ديف  ي�شفه  التي  للدرجة  الآباء  على  يتمّرد  والتي جتعله 
اإحراًجا للمراهق من اآبائه«! ويقول الدكتور )عبد الكرمي بكار(: »ل جتزع اإذا وجدت ابنك املراهق 

ل يرغب يف الظهور معك اأمام النا�س، فهذا �شيء طبيعي«! 

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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جال�شو(:  )اأرنولد  ال�شحفي  لحظها  التي  للدرجة  احلياة  حقائق  يف  مغمو�ًشا  جتعله  والتي 
»اإخبار املراهق بحقائق احلياة ي�شبه اأن تقوم باإعطاء �شمكة حّماًما من املاء«!

هذا املراهق هّياأه اهلل ▐ يف هذه ال�شن باأن يكون على قدر غري عادي من التفّرد بذاته 
باأي من والديه، كما  ال�شبه  املاألوفة، ويخرج عن طور  الوراثّية  وباختياراته، فيخرج عن احلدود 
يقول عامل ال�شلوك )لوران�س بيرت(: »الوراثة هي ما يجعل كاًل من اأبوي املراهق يت�شاءل بتعجب 
عن الآخر«! بينما ي�شفه الكاتب )جون باتيل( بقوله: »املراهق ل ميلك اأي نوع من الولء امل�شبق جتاه 
اأي �شيء«! ويقول الدكتور )بكار(: »ل يتقبل املراهق ما حتدثه به عن ذاته بي�شر و�شهولة«! وتقول 
)جيمي كرتي�س(: »اأنت لو راأيت مراهًقا فاأنت بب�شاطة ترى الكثري من عدم التاأكد«! وتقول )جوان 

ت�شني(: »كل املراهقني لديهم رغبة يف الفرار بطريقة ما«!
اعتدنا على اأن ننظر للمراهق بنظرة ُمب�ّشطة خالية من التعقيدات، نراه جمرد باحث عن متع 
احلياة، ولكن احلقيقة اأن املراهق يبحث اأول ما يبحث عن ذاته هو! اإن املراهق هو جمرد طفل بداأ 
اأول طريقه يف ال�شعور بامل�شوؤولية والتفّرد. اإنه ل يختلف عن الكبار -الذين ي�شعرون دائًما بهذه 
امل�شوؤولّية- يف اأي �شيء اإل اأنه فقط )يبداأ( طريقه، بكل احلما�س الذي يعرتي كل من يبداأ طريقه 

يف �شيء ما!
هذه  على  لي�س  العامل،  يف  مكان  كل  من  النف�س  وعلماء  املراقبون  منه  يتعجب  الذي  هذا 
الدرجة من الغرابة يف وجهة نظري، حيث خلق اهلل ▐ الإن�شان خملوًقا بداخله جهاز 
ب�شكل منفرد بدون  ال�شواب  الداخلّية على متييز  بالذات والقدرة  بامل�شوؤولّية والنفراد  ال�شعور 
اإل يف مرحلة عمرية معّينة، ثم  اأو ولءات خادعة. ثم جعل هذا اجلهاز ل يعمل  حتّيزات م�شبقة 

ي�شتمّر معه هذا اجلهاز مفّعاًل بقية عمره!


البلوغ املتزامنة مع مرحلة  ال�شن )�شن  هذه  اأن جعل اهلل ▐  لذلك فال عجب من 
املراهقة( هي ال�شن التي مت تكليفه فيها بحقائق هذا الوجود! اأنت مل تعد طفاًل الآن يتلقى تعليماته 
ال�شحيح، ميكنك  الدين  ال�شعي خلف  للحقيقة، ميكنك  بنف�شك  الو�شول  بل ميكنك  والديه!  من 
ال�شواب،  هو  ما  الآن  تعقل  اأن  ميكنك  اأبواك،  عليه  رباك  ما  بكل  النظر  واإعادة  والتعّقل  التفّكر 
التي ن�شاأت فيها، حتى لو كان  اأو الزمانّية  البيئة املكانّية  وما هو اخلطاأ، حتى لو كان هذا يخالف 
ال�شن فهو  اإىل هذه  اأن ي�شل  اأن تتحدى جميع الأعراف والتقاليد! لو مات طفل قبل  هذا يعني 

)معذور(، ولو مات بعد اأن و�شل اإليها فهو )ُمكّلف(!

ب للنشر والتوزيع
كت
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لذلك يقول اهلل ▐ عن هوؤلء الذين يرف�شون اأن يتبعوا الدين ال�شحيح لأنهم ُوِلدوا 
َكَن  ْو 

َ
َول

َ
أ آبَاَءنَا  ْيِه 

َ
َعل َفْيَنا 

ْ
ل
َ
أ َما  نَتَّبُِع  بَْل  وا 

ُ
ال

َ
ق نَْزَل اهلل 

َ
أ َما  اتَّبُِعوا  ُهُم 

َ
ل قِيَل  اآخر: ﴿َوإَِذا  على دين 

 َيْهَتُدوَن﴾ )البقرة 170(.
َ

وَن َشيًْئا َول
ُ
 َيْعِقل

َ
آبَاُؤُهْم ل

حّجة )الوراثة( لي�شت �شاحلة باأي حال اإذن! بل اأنت ت�شّب نف�شك حينها، عندما تقنعنا اأنك 
غري قادر على متييز ال�شواب بنف�شك من دون اأن يقودك اأحدهم. حني تظن اأنك )معذور( يف 
اتّباع ال�شالل ملجّرد اأنهم )قالوا لك( اأن تفعل! لذلك يقول اهلل هلالج لج عن اأمثال هوؤلء: ﴿إِنَُّهْم 
ارِِهْم ُيْهَرُعوَن﴾ )الصافات 69 -70(. ويقول عن هوؤلء الذين ظنوا 

َ
َي ۞ َفُهْم َعَ آث

ِّ
َفْوا آبَاَءُهْم َضال

ْ
ل
َ
أ

 
َ

ل
َ
اأنهم قد يفلتون من العقاب )لأنه مل يكن ذنبهم( اأن وجدوا اآباءهم على هذا الدين اأو ذاك: ﴿ف

وُهْم نَِصيَبُهْم َغرْيَ 
ُّ
ُمَوف

َ
ْبُل َوإِنَّا ل

َ
َما َيْعُبُد آبَاُؤُهْم ِمْن ق

َ
 ك

َّ
ءِ َما َيْعُبُدوَن إِل

َ
ا َيْعُبُد َهُؤل تَُك ِف ِمْريٍَة ِممَّ

َمْنُقوص﴾ )هود 109(.

الهدى،  تتبع  اأن  اأنك )حتب(  املفرت�س  اأوىل من  باب  الهدى، ومن  متييز  قادر على  اأنت  بل 
واأنك لو وجدت ما هو اأهدى مما ُولدَت عليه فاأنت مطالٌب باتباعه. كما حكى لنا القراآن اأنه قد قال 
ارِِهْم ُمْقَتُدوَن﴾ )الزخرف 23(. 

َ
ٍة َوإِنَّا َعَ آث مَّ

ُ
بع�س النا�س لر�شولهم ملا جاءهم: ﴿إِنَّا وََجْدنَا آبَاَءنَا َعَ أ

ْيِه آبَاَءُكْم﴾ )الزخرف 24(؟!
َ
ا وََجْدُتْم َعل ْهَدى ِممَّ

َ
ْو ِجْئُتُكْم بِأ

َ
َول

َ
فما كان جوابه اإل اأن قال لهم: ﴿أ

اتفقنا  فلو  لذاتها!  مطلوبة  لي�شت  و)تغيريه(  الآباء  عليه  كان  ما  )ا�شت�شكال(  عملّية  اأن  على 
اأن هناك منهًجا �شحيًحا وحقيقة يف مكان ما، األي�س من املمكن اأن تكون اأنت بالذات قد ُولدَت 
على هذه احلقيقة ال�شحيحة؟! هناك من النا�س من يُولدون على املنهج ال�شحيح لأن اآباءهم كانوا 
ْل 

ُ
يقول هلالج لج:﴿ق كما   ،▐ اهلل  من  كبري  ف�شل  على  هوؤلء حازوا  الختيار.  اأح�شنوا 

َفْضِل 
ْ
َفْضَل بَِيِد اهلل يُْؤتِيِه َمْن يََشاُء َواهلل َواِسٌع َعلِيٌم ۞ َيَْتصُّ بِرَْحَتِِه َمْن يََشاُء َواهلل ُذو ال

ْ
إِنَّ ال

َعِظيِم﴾ )آل عمران 73 -74(. هوؤلء قد مّن اهلل عليهم مبنة عظيمة. اإذن، خروجك منها �شيكون هو اأكرب 
ْ
ال

خطاأ!
لذلك فكما اأخربنا القراآن عن خطاأ هوؤلء الذين اطماأنّوا ب�شكل كامل ملا وجدوا عليه اآباءهم، 
ا بجرمية من غرّيوا ما كانوا هم عليه من الدين ال�شحيح اإىل دين فا�شد! فيحكي لنا  فاإنه اأخربنا اأي�شً
ا اأئمة يف الدين كما  القراآن كيف اأن اإبراهيم ♠ طلب من ربه اأن يكون هناك من ذريته اأي�شً
يَِّت  اَل َوِمْن ُذرِّ

َ
َك لِلنَّاِس إَِماًما ق

ُ
 َجاِعل

ِّ
اَل إِن

َ
ُهنَّ ق َتمَّ

َ
أ
َ
كان هو: ﴿َوإِِذ اْبَتَل إِبَْراِهيَم َربُُّه بَِكلَِماٍت ف

الِِمَي﴾ )البقرة 124(.   َيَناُل َعْهِدي الظَّ
َ

اَل ل
َ
ق

هوؤلء الذين بّدلوا نعمة اهلل كفًرا. هوؤلء الذين كان معهم الهدى فغرّيوه اإىل ال�شالل. لرمبا 
كانوا اأجرم واأظلم من النوع ال�شابق!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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2
                  العبث

ما.جاءنا.رجل.اأجدل.من.رجل.تركنا.ما.نزل.به.جبيل.  “اأََوُكلَّ

عليه.ال�سالم.على.حممد ☺ جلدله.؟!” 

مالك بن أنس

الالتينية يف 1930  اأمريكا  ن�شاأت يف جامايكا يف  التي  الديانة  الرا�شتفارية؟  �شمعت عن  هل 
)�شيال�شي(  اأن  اجلميل  للرب،  جت�شيد  اأنه  يعتقدون  الذي  �شيال�شي(  )هيال  الإمرباطور  لتقدي�س 
يف  تقع  اأخرى  دولة  حاكم  اأرثودك�شي.  نف�شه  هو  واأنه  اأفريقيا  تقع يف  التي  اأثيوبيا  اإمرباطور  هو 
الذي  ربهم  اأنه  فجاأة  ال�شود يف جامايكا  العمال  من  يقرر جمموعة  اأخرى  ديانة  يتبع  اأخرى  قارة 
جاء ليحملهم مع كل ال�شود يف العامل اإىل الأر�س املوعودة! لتتحول األوان علم اأثيويبا الأخ�شر 
والأحمر والأ�شفر اإىل األوانهم املقد�شة، وت�شبح اجلدائل )ال�شفائر( الأفريقية هي ت�شفيفة ال�شعر 

املحببة عند الإله، واأما تدخني املاريجوانا فنوع من ال�شلوات املباركة لديهم.
ملاذا نتحدث عن الرا�شتفارية؟ ملاذا نعرف ما هي الرا�شتفارية اأ�شاًل؟ هل يتوقع اأحد اأن توؤخذ 
هذه الديانة الظريفة على حممل اجلد؟! لكن احلقيقة اأن عدد الرا�شتفاريني حول العامل ي�شل اإىل 

املليون، و�شبب هذا املليون العجيب اأن )بوب ماريل( املغّني ال�شهري اعتنق الرا�شتفارية!
التي  الريجي  مو�شيقى  يحبون  كانوا  لأنهم  اجلديد  الدين  اعتناق  يف  النا�س  بداأ  الفور  على 
بعنوان )الريجي  املن�شورة عام 1998  �شبيكر( يف درا�شته  عرفهم عليها ماريل، كما ذكر )ت�شاد 

كُمغرّي اجتماعي: انت�شار الرا�شتفارية(.
يف 1981 �شهد العامل انح�شاًرا يف اعتناق الرا�شتفارية، وال�شبب هو اأن ماريل قد مات يف 
هذه ال�شنة، الغريب اأن هيال �شيال�شي نف�شه كان قد مات قبل ذلك ب�شتة اأعوام فلم ينتبه اأحد! برغم 
اأن �شيال�شي هو -احم- ربهم، وموت الإله من املفرت�س اأن يكون حدًثا هاًما يف حياة الأديان على 

كل حال.

ب للنشر والتوزيع
كت
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ولكن هل حًقا ما فعله هوؤلء النا�س مع ديانة بوب ماريل املوهوب يختلف كثرًيا عما يفعله 
اآخرون مع ديانة )اأو ل ديانة( هوكينج اأو ما�شك؟

على �شعيد اآخر، يف 1555 وبعد حروب طويلة بني الكاثوليك والربوت�شتانت، مت التوقيع على 
اتفاقية �شلح )اأوغ�شربغ( يف اأملانيا بني فرديناند الأول وبني ع�شبة �شمالكالديك، ن�شت التفاقية اأن 
كل دوق يحكم دويلة ما من دويالت الإمرباطورية الرومانية املتهالكة، من حقه اأن يختار لدويلته 
الدين املف�شل، ويذكر املوؤرخون عن هذه الفرتة اأن النا�س كانوا ي�شتيقظون حرفًيا يف ال�شباح على 
مر�شوم ملكي بتغيري دينهم لأن احلاكم ال�شابق قد مات اأو ُخِلع، وعليهم اأن ي�شارعوا بتغيري دينهم 
مع احلاكم اجلديد ما مل يرغبوا يف جتربة احلرق على اخلازوق بالتاأكيد، وبرغم اأنك تظن اأن احلرق 
اأو اخلازوق، كاًل منهما يكفي مبفرده لتو�شيح الفكرة، اإل اأن حماكم التفتي�س كانت تخالفك الراأي 

يف هذا بالطبع.
وعلى �شعيد ثالث ل يفوتنا اأن نذكر ق�شة الرجل احلكيم مالك بن اأن�س الذي دعاه اأحد النا�س 
اإىل املحاججة الدينية على طريقة )اللي ي�شيل(! مبعنى من يُغلب من الآخر يف املناظرة يتبعه يف 
اأنا واأنت؟ »  اعتقاده، فما كان من الإمام مالك اإل اأن رد عليه: وماذا لو غلبنا رجل ثالث؟ نتبعه 

اأََوُكلَّما جاءنا رجل اأجدل من رجل تركنا ما نزل به جربيل ♠ على حممد ☺ جلدله ؟!«
وطاملا ذكرنا عدة اأ�شعدة بالفعل فا�شمحوا يل اأن اأمر �شريًعا على �شعيد اأخري، ذلك اخلا�س 
باأبي طالب عم النبي الذي كان يعتقد اأن دين ابن اأخيه خري الأديان املوجودة، وبرغم ذلك اأ�شر 
اأن ميوت على دين الأ�شنام خوًفا من اأن ياأكل النا�س وجهه. امل�شكلة اأن النا�س تغري دينهم بعد ذلك 

واأكلوا وجهه يف النهاية برغم كل �شيء!
اأطوالهم  اختالف  على  الوا�شع  الب�شر  ِلَطيف  القراآن  اأ�شداها  التي  الن�شائح  تلك  اأجمل  اأحد 

 َعِظيٌم﴾ )ص 67(.
ٌ
ْل ُهَو َنَبأ

ُ
املوجية، هي تلك الن�شيحة اللطيفة رباعية الكلمات: ﴿ق

هي ن�شيحة، وبكامل غ�س النظر عن اأي �شيء اآخر، باأن نقّدر اأهمية ذلك الذي نطلق عليه: 
دين الإن�شان. ن�شيحة باأن ن�شتعظم �شاأن اأي خرب يدعي باأنه قد جاءنا من ال�شماء. ن�شيحة ب�شرورة 
اأو  ال�شابقني  املناظرات واأديان املجتمعات والآباء  تفاهة  التفاهة!  اأنواع  العظيم جميع  النباأ  جتنيب 

مقدار حبنا لأغنية )نو وومان نو كراي(!


هل تذكر حني حتدثنا عن )حجة( الوراثة يف الف�شل ال�شابق؟ ح�شًنا، لي�شت )الوراثة( هي 
املثال الوحيد لدينا على )عبث( و )ك�شل( الختيار، فهناك -كما راأيَت- اأ�شا�شات اأخرى لالختيار 

قد تكون اأكرث عبًثا من ذلك واأ�شّل �شبياًل!

ب للنشر والتوزيع
كت
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هذا  اإىل  اأحدهم  �شبقه  قد  طاملا  باأنه  لأحدهم  املربر  غري  الأحمق  الظن  مثل  املزيد!  وهناك 
ِيَن 

َّ
اَل ال

َ
الختيار، فهذا يعني بال�شرورة اأنه غري �شحيح! كما اأخربنا القراآن عن قول بع�شهم: ﴿َوق

ِْه﴾ )األحقاف 11(. وهو ما يجعل هناك من النا�س من  ْو َكَن َخرْيًا َما َسَبُقونَا إِلَ
َ
يَن آَمُنوا ل ِ

َّ
َكَفُروا لذِل

بحثه  باجتهاد  اإليه  ي�شل  ومل  اإليه  )يُدَعى(  لأنه  اإل  ل�شيء  ل  اإليه  ندعوهم  الذي  الدين  ي�شت�شكل 
وجولت فكره اخلا�س. ملاذا ذلك؟! لأنني عبقري يا �شيدي ل ميكن اأن ي�شبقني اأحد اإىل �شيء ثم 

يتبني اأنه �شواب!
ومثل اأن يُوِكُلوا عملية الختيار هذه اإىل )روؤ�شاء( ال�شلطة الدينية خا�شتهم! فيدخل طائفة 
كبرية من بني اإ�شرائيل يف الن�شرانية لأن )روؤ�شاءهم( اأحبوا ذلك، ويرف�شون الدخول يف الإ�شالم 
ْحَباَرُهْم 

َ
أ َُذوا  ﴿اتَّ عنهم:  هلالج لج  اهلل  يقول  لذلك  ما!  ل�شبب  ذلك  يحبوا  مل  )روؤ�شاءهم(  لأن 

ْرَبابًا ِمْن ُدوِن اهلل﴾ )التوبة 31(. ول نن�شى اأن هناك بالطبع يف زماننا من )الِعلمويني( من 
َ
َوُرْهَباَنُهْم أ

هو على ا�شتعداد لتغيري دينه األف مرة اإذا قرر )م�شاهري العلماء( ذلك.
ومثل اأن يعترب اأ�شحاب كل طائفة اأنهم يحتكرون احلقيقة بطبيعتهم! يرف�شون اأن يوؤمنوا اإل مبا 
ُهْم 

َ
ت به هذه الطائفة عن غريها من الوحي والر�شالت. مثلما يخربنا القراآن: ﴿َوإَِذا قِيَل ل اخُت�شّ

ا لَِما َمَعُهْم﴾ 
ً
ق َقُّ ُمَصدِّ ْيَنا َويَْكُفُروَن بَِما َوَراَءهُ َوُهَو الْ

َ
نِْزَل َعل

ُ
وا نُْؤِمُن بَِما أ

ُ
ال

َ
نَْزَل اهلل ق

َ
آِمُنوا بَِما أ

)البقرة 91(. بينما يف احلقيقة كل الأنبياء من عند اهلل ▐ وبر�شالة واحدة ي�شدقون بع�شهم 

ا. بع�شً


على اأننا حني نقول: ك�شل، فاإننا ل نعني الك�شل مبعنى اخلمول اجل�شدي، ول حتى الفكري، 
ولكنه اأقرب لك�شل النف�س عن التعّط�س للحق اأيًّا كان مكانه! اإنه مبعنى اأ�شح اختيار نابع من )هوى( 

النف�س اأكرث من كونه نابًعا عن الرغبة يف احلقيقة.
لفهم ذلك جيًدا، اأدعوك لالنتقال اإىل الفقرة التالية.

ب للنشر والتوزيع
كت
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3
                   الهوى

 “ما.اأ�سّد.فطام.الكبري” 

مالك بن دينار

َحقن  طريق  عن   .)Lethal Injection( بالـ  يعرف  الإعدام  من  نوع  املتحدة  الوليات  يف 
ل  الذي  النوم  يف  املعدوم  تُدخل  منّومات  اأغلبها  الأدوية  من  مبجموعة  بالإعدام  عليه  املحكوم 
ي�شتيقظ منه اأبًدا. امل�شكلة اأين �شمعت اأحدهم يذكر مرة اأن القائمني على هذا النوع من الإعدام 
يقومون مب�شح ذراع املعدوم اأوًل بالكحول قبل تركيب الـ Cannula القاتلة! مل اأ�شدق يف البداية 
هذه  يف  بها  وُمعرَتف  مّتبعة  كخطوات  ويكيبديا  على  بالفعل  موثًقا  الكالم  هذا  وجدت  ولكني 
يُ�شاب  اأن  من  املري�س  حماية  هي  عموًما  الطبي  احلقن  عملية  يف  الكحول  وظيفة  الإجراءات! 
بالعدوى اأثناء )غرز( �شن الإبرة يف وريده. والآن، تخيل كمية ال�شخرية يف اأن حتمي الرجل الذي 

تقوم بقتله الآن من اأن ي�شاب بالعدوى اأثناء العملية!
)اخلطة  بالـ  العتيد  الب�شري  الهو�س  هو  املفارقة  لهذه  وجدته  الذي  الوحيد  النف�شي  التف�شري 
املفرت�شة(! ذلك الو�شع الذي تقّره اأذهاننا لطريقة عمل الأ�شياء من حولنا، اأو القالب الذي قررنا 
م�شبًقا اأن تتم به جمموعة خمتارة من العادات. دون اأن نكرتث اأن هذه اخلطة قد تكون �شخيفة جًدا 

يف وقت ما، اأو ل معنى لها يف موقف بعينه. طاملا الأمر ي�شري وفق اخلطة فال باأ�س.
ل بد  اخلا�شة.  حياتهم  اأمور  يف  املفرت�شة(  )خططهم  لـ  الب�شر  اتّباع  على  كثرية  اأمثلة  هناك 
مثاًل من اأن تبداأ انتقادك لأحدهم بـ )مع احرتامي لفالن( حتى لو كان م�شمون كالمك بعد ذلك 
�شيكون ال�شرح التف�شيلي لـ: )ملاذا هذا الفالن غري حمرتم اأ�شاًل(! ويرى طبيب الطوارئ طوال 
م�شريته املهنية عدة ع�شرات من حالت الحت�شار بني يديه يف امل�شت�شفى فال مينعه ذلك من اإكمال 
كوب ال�شاي، برغم اأن نف�س الطبيب قد ي�شاب بال�شرع لو راأى عملية احت�شار يف حادثة �شرْي يف 

ال�شارع. لأنه تبًعا خلطته املفرت�شة، فال�شارع لي�س مكان املوت!

ب للنشر والتوزيع
كت
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لن  اأنها  لأمها  العرو�س  تق�شم  اأن  من  ول بد  الزواج،  قبل  ال�شيني(  )طقم  �شراء  من  ل بد 
ت�شتخدمه اأبًدا اإل يف املرات القليلة التي تاأتي فيها )اإليزابيث( ملكة بريطانيا اإىل بيتها للع�شاء! ل بد 
م يل ال�شاي بجانب اللّبانة يف اأي بيت اأزوره.  ا من )اللّبانة( يف طقم ال�شاي، برغم اأنه مل يُقدَّ اأي�شً

فال بد اإذن اأن )اإليزابيث( هي من تنال وحدها هذا ال�شرف!
اخلطط املفرت�شة لي�شت منطقية على الإطالق، ومعظم هذه الأمثلة املذكورة هي اأمثلة َمِرحة 
غري خطرية بالفعل! ولكن امل�شكلة احلقيقية مع هذه اخلطط املفرت�شة، هي اأنه بالإ�شافة اإيل اخلطط 
العامة، فاإن كل اإن�شان لديه جمموعة خا�شة به منها، �شيت�شرف هو ويحاكمك اأنت بناًء عليها. وحني 
كله على  قائم  اأن �شمريه  اإىل  �شتفطن  ذاك  اأو  ال�شرير  الفعل  غياب �شمريه يف هذا  من  تتعجب 

اأ�شا�س خططه املفرت�شة. والتي معظمها جمهول لديك باملنا�شبة! 
عن نف�شي، فعندما اأ�شري على قدمي، فاإن اأ�شحاب ال�شيارات جميعهم اأوغاد ل يرتكون لك 
ال�شائرين همج ل  فاإن كل  �شيارتي  اأركب  بالطريق، وعندما  منهم  اأوىل  اأنك  برغم  لل�شري  الفر�شة 
يعرفون معنى النظام ويزاحمونك با�شتمرار. عندما اأكون اأنا الطبيب يف غرفة الك�شف فاإن املر�شى 
ا واأنتظر كثرًيا  املت�شايقني من النتظار جّهال ل يفهمون معنى الطابور اأو ال�شف، وحني اأكون مري�شً
يف العيادة فالطبيب الذي بالداخل ك�شول بالطبع اأو حُمابي. حني يعلق اأحدهم با�شتظراف هازئًا 
من من�شور يل على اأحد مواقع التوا�شل فهو �شخيف، وحني اأمزح مع اأحدهم معلًقا على من�شور 

له فال تعجبه مزحتي فهو متعجرف. 
ل�شنا اأ�شراًرا عن عمد، نحب اأن نعدل يف كثري من الأحيان ولو على اأنف�شنا اأو الأقربني، ولكن 
اأننا لن نطفف فيه ولن نكيل  ل يثق اأحد منا يف ميزان غريه، ل نثق اإل يف ميزاننا اخلا�س، نق�شم 
مبكاييل مغايرة، فقط نن�شى اإبهامنا املو�شوع على رمانة امليزان! ننظر اإىل اأفعالنا واأفعال النا�س من 
زاوية روؤيتنا ال�شخ�شية، ونن�شى اأننا ل نقبع يف مكان حمايد. نحن يف احلدث دائًما متاأرجحني، 
ل ميكن اأن يكون اإبهامنا يف املكان ال�شحيح ونحن متاأرجحون. رمانة امليزان ل تكون يف املنت�شف 
اأبًدا. نخطئ اأكرث مما نظن ونظلم اأكرث مما نتخيل. وهذا لأن خططنا املفرت�شة لي�شت مو�شوعية، ول 

منطقية حتى يف اأكرث الأحيان.
هذا النوع من اخلطط املفرت�شة ميكننا اأن ن�شميه )هوى النف�س(، ذلك الذي يدفعك اإىل العتقاد 
باأن كل اأحكامك على اأفعالك وعلى اأفعال النا�س رائعة للغاية. وقد يوؤدي بك اإىل الإ�شرار على 

ال�شقوط يف بركة الوحل بينما على وجهك ابت�شامة بلهاء!
منه  نتخل�س  اأن  ميكننا  ل  فاإنه  ذلك  وبرغم  جوانبه.  كل  يف  اإذن  �شوابًا  لي�س  )الهوى(  هذا 
وافرتا�شات،  تف�شيالت  لنا  دائًما  واأنت  اأنا  �شاأظل  اأ�شاًل،  الب�شري  الطبع  �شد  هذا  لأن  ب�شهولة، 

ب للنشر والتوزيع
كت
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اأن نقتل كل  اأبًدا  اأنف�شنا وغرينا. لن ن�شتطيع  بها  وخمططات ومنطلقات، ومقايي�س خا�شة نحاكم 
خططنا املفرت�شة!

به  ولكن املفرت�س اأن تقوم به هو اأن تنزل من عليائك، وعن ذلك العر�س الذهني الذي ن�شّ
كل واحد منا يف ذهنه فوق النا�س جميًعا ثم تربّع عليه! اأن تعيد برجمة جميع خططك حتى )تتبع( 

)الكود( ال�شحيح. اأن تتحمل اآلم فعل كل هذا، وباأن ي�شري هذا الأمل بعد ذلك عندك لذة! 
النبي ☺،  لذلك ففي الإ�شالم جند احلديث الذي رواه عبد اهلل بن عمرو بن العا�س عن 
وذكره الكثريون من اأهل احلديث يف كتبهم: »َليُوؤِْمُن اأََحُدُكْم َحَتّى يَُكوَن َهواُه تََبًعا مِلَا ِجْئُت ِبِه«! 
�شّعف �شنَد احلديث الكثرُي من اأهل العلم، فعلى الأرجح اأنه مل يثبت عن النبي ☺، وبرغم ذلك 
َك َعْن َسبِيِل 

َّ
َهَوى َفُيِضل

ْ
 تَتَّبِِع ال

َ
ي�شهد ب�شحة معناه الكثري من اآيات القراآن مثل قوله تعاىل: ﴿َول

اهلل﴾ )ص 26(. وبّينت لنا الآية القراآنية الأخرى، كيف اأن اتباع الهوى �شيجعلك يف موقف ل حُت�َشد 
ِرنَا َواتََّبَع 

ْ
َبُه َعْن ِذك

ْ
ل
َ
َنا ق

ْ
َفل

ْ
غ

َ
 تُِطْع َمْن أ

َ
عليه عموًما من النفراط وال�شياع، فقال اهلل هلالج لج: ﴿َول

ُرًطا﴾ )الكهف 28(.
ُ
ْمرُهُ ف

َ
َهَواهُ َوَكَن أ

حني حدثُتك عن اأك�شل اأ�ش�س الختيار، ذكرُت لك عدة اأمثال منها، كل هذه الأمثلة تقع يف 
ذات النطاق: هوى النف�س!

)اجلاثية 23(.  َهَواهُ﴾  َهُه 
َ
إِل ََذ  اتَّ َمِن  يَْت 

َ
رَأ

َ
ف
َ
اإله معبود«، وقراأ: ﴿أ ابن عبا�س يقول: »الهوى  كان 

اأبو �شليمان الداراين: »اأف�شل الأعمال خالف هوى النف�س«. ويقول مالك بن دينار: »ما  ويقول 
الهوى  »عني  يقول:  احلكماء  بع�س  وكان  العمى«.  �شريك  »الهوى  ويقال:  الكبري!«.  فطام  اأ�شد 

عوراء«.
جهاز  يقتل  وهو  به  ت�شعر  اأن  ميكنك  ل  عمله،  يجيد  حمرتف  ماأجور  قاتل  النف�س  هوى  اإن 
ا�شت�شعار احلقيقة يف داخلك لأنه �شيت�شلل اإىل هدفه يف داخلك يف �شمت. ل ميكنك اأن ت�شتدل 
على وجوده بعد ذلك لأنه �شيحر�س جيًدا على اإخفاء اآثاره. ل ميكنك اأن تّدعي الرباءة بعد ذلك 
لأنك اأنت من ا�شتاأجره، حني كان حر�شك على تف�شيالت نف�شك واإلف خططك املفرت�شة اأكرث من 

حبك للحقيقة.
وللفيل�شوف الَعَدمي ال�شهري )فريدريك نيت�شه( يف متهيد كتابه ال�شهري )هكذا تكلم زراد�شت(: 
ا يف ق�شده، بل عليه اأن يرت�شد اإخال�شه، ويقف موقف  »ل يكفي لطالب احلقيقة اأن يكون خمل�شً
امل�شكك فيه. اإياك اأن تقف حائاًل بني فكرتك وبني ما ينافيها، فال يبلغ اأول درجة من احلكمة من ل 
يعمل بهذه الو�شية. عليك اأن تُ�شلي نف�شك كل يوم حربًا ولي�س لك اأن تبايل مبا جتنيه من ن�شر اأو 

جتني عليك جهودك من انحدار. فاإن ذلك من �شاأن احلقيقة ل من �شاأنك«!

ب للنشر والتوزيع
كت
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كيفما  وحتركها  اأ�شابعه  بها  تلعب  دمية  جمرد  �شاروا  حتى  متاًما  عليهم  ا�شتحوذ  الهوى  هذا 
�شاءت! تغرّيت حوا�شهم اأنف�شها، ف�شارت ل تتوجه اإل اإىل ما حتبه النف�س وتر�شاه. وخلطوا بني 
ما )تكرهه( نفو�شهم وبني ما هو )مكروه( يف نف�شه. ومزجوا بني معيار العقل يف )احلكم( على 

الأمور ومعيار النف�س يف )تف�شيل( هذه الأمور!
ُه 

َّ
َضل

َ
َهُه َهَواهُ وَأ

َ
ََذ إِل يَْت َمِن اتَّ

َ
رَأ

َ
ف
َ
وماذا كانت النتيجة؟؟ �شاروا كما قال اهلل ▐: ﴿أ

 
َ

ل
َ
ف
َ
أ اهلل  َبْعِد  ِمْن  َيْهِديِه  َفَمْن  ِغَشاَوةً  بََصِهِ  َعَ  وََجَعَل  بِِه 

ْ
ل
َ
َوق َسْمِعِه  َعَ  وََخَتَم  ٍم 

ْ
ِعل َعَ  اهلل 

َحقِّ 
ْ
لِل َثُُهْم 

ْ
ك

َ
وَأ َقِّ  بِالْ َجاَءُهْم  ﴿بَْل  ياأتيهم احلق يكرهونه:  )اجلاثية 23(. و�شاروا عندما  ُروَن﴾ 

َّ
تََذك

َكرُِهوَن﴾ )املؤمنون 70(.


لذلك يخربنا القراآن عن هوؤلء الذين كانوا يتم�ّشكون بـ )دينهم( يف مقابل دعوة النبي ☺ 
ْيَها﴾ )الفرقان 42(. اإىل هذه 

َ
نَا َعل ْن َصَبْ

َ
 أ

َ
ْول

َ
َنا َعْن آلَِهتَِنا ل

ُّ
ُِضل فقالوا لبع�شهم البع�س: ﴿إِْن َكَد لَ

الدرجة بلغ مت�ّشكهم بهذه )احلقيقة( من وجهة نظرهم! يدفعك ذلك للت�شاوؤل: فلماذا هم على خطاأ 
يَْت َمِن 

َ
َرأ

َ
اإذن؟! هم اجتهدوا وو�شلوا اإىل هذه احلقيقة. فينبهك القراآن يف الآية التي تليها: ﴿أ

﴾ )الفرقان 43(. 
ً

ْيِه َوكِيل
َ
نَْت تَُكوُن َعل

َ
أ
َ
ف
َ
َهُه َهَواهُ أ

َ
ََذ إِل اتَّ

ل تُغِفل الهوى! ل تُغِفل اأبًدا دور الهوى.

ب للنشر والتوزيع
كت
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4
                  المدرسة اإلبراهيمية

َة 
َّ
ِن اتَّبِْع ِمل

َ
َْك أ وَْحْيَنا إِلَ

َ
﴿ُثمَّ أ

ُمْشِكَِي﴾
ْ
إِبَْراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكَن ِمَن ال

 سورة النحل آية 123

)من ف�شلك تربع يل مببلغ �شغري لأين اأريد �شراء طائرة خا�شة ثمنها 65 مليون دولر(
)كريفالو  الأمريكي  والداعية  الق�س  قادها  تربعات حقيقية  بل هي حملة  مزحة  لي�شت   هذه 
اأفئدة امل�شيحيني  اأن املبلغ كبري ولكنه و�شع ثقته يف  اأوائل 2015. كريفالو كان يعلم  دولر( يف 

الذين �شيتربعون لأجله ل�شراء هذه الطائرة كي ي�شتخدمها يف الدعوة فقط.
مل يكن دولر هو املُغرم الوحيد بالطائرات، فالق�س الأمريكي الآخر )مايك موردوك( ا�شرتى 
طائرتني خا�شتني باأموال ل يعرف اأحد من اأين ح�شل عليها، كل ما قاله اأن اهلل اأهداه لفكرة جعلته 

ا. يربح اآلف الدولرات، وقد اأكد مراًرا اأن الطائرات ي�شتخدمها فقط للدعوة اأي�شً
للـ  بالرتويج  وزوجته  هو  ا�شتهر  الذي  كوبلند(  )كينيث  الأمريكي  التليفزيوين  الداعية  اأما 
)الطب البديل من خالل ال�شالة( فقد جنح بالفعل يف تلقي تربعات كافية ل�شراء طائرة خا�شة ثمنها 
20 مليون دولر بعد اأن اأكد لأتباعه اأنها لأعمال الدعوة فقط، برغم اأن التقارير اأكدت اأنه �شافر بها 

اإىل كولورادو والهند و�شرييالنكا لدواعي الإجازة والرتفيه العائلي.
جميل اأن اهلل عز وجل قد ف�شر لنا الكثري من األغاز احلياة يف القراآن، فلدينا مثاًل عن ذلك قول 
َاِطِل 

ْ
ْمَواَل الَّاِس بِال

َ
وَن أ

ُ
ل

ُ
ك

ْ
َأ

َ
ْحَبارِ َوالرُّْهَباِن ل

َ ْ
َن ال ثرِيًا مِّ

َ
ِيَن آَمُنوا إِنَّ ك

َّ
يَُّها ال

َ
اهلل عز وجل: ﴿يَا أ

وَن َعن َسبِيِل اهلل﴾ )التوبة 34(. وبالطبع امل�شلمون فيهم مثل ذلك الكثري والكثري، رمبا لذلك  َويَُصدُّ
قال �شفيان بن عيينة يف تف�شريه لهذه الآية بالذات: »من ف�َشد من علمائنا كان فيه �شبٌه من اليهود، 

ومن ف�شد من عبَّادنا كان فيه �شبٌه من الن�شارى!«.

ب للنشر والتوزيع
كت
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يذبحونها  املعابد  لكهنة  قرابينهم  يقدمون  الإ�شكندنافية  اأوروبا  �شمال  يف  الوثنيون  كان 
وياأخذونها لهم، من املحرم لديهم اأن ت�شاأل عن م�شري القرابني بعد ذلك واإل تكون اأهنت الآلهة. 
ويف ح�شارة املايا يف اأمريكا الو�شطى كانوا يقدمون القرابني على هيئة متاثيل من الذهب اخلال�س 
تذهب لكهنة املعابد. بينما يف اأفريقيا ال�شوداء اإىل الآن يقدم الوثنيون اأفخر جلودهم واأموالهم 

اإىل �شاحر القبيلة، لأن اأحدهم )هو ال�شاحر نف�شه( قد اأخربهم اأن هذه هي طريقة اإر�شاء الإله.
كل هذه الديانات تدعي اأنها �شوف تخربك عن عنوان بيت الإله ورقمه الربيدي لرت�شل عليه 
طعاًما ول  منك  يريد  ل  اأنه  ومكان  زمان  كل  يخربك يف  احلق  اهلل  دين  بينما  و�شدقاتك.  هداياك 
رزًقا، واأن قرابينك لن ينال اهللَ منها حلوٌم ول دماء. واأن تقربك اإليه حًقا اإمنا هو يف اإطعام جائع، اأو 

العطف على عجوز، اأو ال�شفقة حلال يتيم، اأو �شربة ماء ت�شقيها لكلب له كبد رطب.
كيف لك اأن تكون متاأكًدا من اأنك ل تعبد الإله اخلطاأ؟ 

لأنك تعبد الإله الذي مل تره، ول تعرف �شورته، ولي�س له كهنة معبد يجمعون له قرابينه، 
اأخرجه  اإلًها  تعبد  ل  لأنك  بالذنوب.  واعرتافاتك  �شلواتك  منك  ي�شمعون  دين  رجال  يحر�شه  اأو 
لك اأحدهم من الأر�س ونحت هيئته على طواطم ال�شجر، اأو اأنزله لك اأحدهم من ال�شماء ونق�س 

�شورته على جدران املعابد. 
ل ميكنك اأن تعبد الإله اخلطاأ طاملا اأنت ل تر�شل عبادتك اإىل عنوان بريدي ما! اإذ ماذا لو كان 

العنوان الذي اأماله لك اأبوك وجدك قد حّرفته األ�شنة عجائز الأجيال؟
ولكنك تفعل كما فعل اإبراهيم ♠، ملا نظر يف ال�شماء ثم تفّكر ثم حترّي ثم تاأّفف ثم تخّوف 
ُمْشِكَِي﴾ 

ْ
نَا ِمَن ال

َ
ْرَض َحنِيًفا َوَما أ

َ ْ
َماَواِت َوال ِي َفَطَر السَّ

َّ
ْهُت وَْجِهَ لذِل  وَجَّ

ِّ
ثم قرر فقال: ﴿إِن

)األنعام 79(. اإين وجهت وجهي لذلك الذي خلقني، اأيًا كان، اأينما كان، كيفما كان. واأما الب�شر، فهم 

يكذبون يف العناوين.
الأمر ب�شيط، كي ل تخطئ يف حتديد اإلهك احلق، عليك فقط اأن تلتحق باملدر�شة الإبراهيمية! 

هل �شمعت من قبل عن املدر�شة الإبراهيمية؟
 

حكى لنا ابن اجلوزي يف كتابه )زاد امل�شري( ق�شًة رواها )اأبو �شالح( عن )عبد اهلل بن عبا�س( 
ر�شي اهلل عنهما، اهلل اأعلم مبدى ثبوتها عنه، ثم مدى �شحتها يف نف�شها اأ�شاًل، ولكنها على كل حال 
من الق�ش�س اللطيفة التي ن�شتاأن�س بها. وهي اأن النبي اإبراهيم ♠ ملا �شّب وتكلم، قال لأمه: 

من ربي؟ فقالت: اأنا. قال: فمن ربك؟ قالت: اأبوك. قال: فمن رب اأبي؟ قالت: ا�شكت!

ب للنشر والتوزيع
كت
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برغم اأن اإبراهيم ♠ كان نبيًّا ياأتيه اخلرب من ال�شماء، اإل اأن القراآن حكى لنا كيف كان يفّكر 
عقله باأمر الإميان، وبطريقة ميكن لأي اأحد اأن يتعلمها منه من اأمثالنا الذين ل ياأتيهم خرب ال�شماء، 

ولكنهم مرّحب بهم دوًما يف هذه املدر�شة الإبراهيمية!
من �شمن درو�س هذه املدر�شة، ذلك الدر�س الذي جرى اأمام الأجرام ال�شماوّية! ويخربنا به 
ُموقِنَِي 

ْ
وَن ِمَن ال

ُ
ْرِض َوِلَك

َ ْ
َماَواِت َوال وَت السَّ

ُ
ك

َ
َذلَِك نُرِي إِبَْراِهيَم َمل

َ
القراآن يف قوله هلالج لج: ﴿َوك

َقَمَر 
ْ
ى ال

َ
ا َرأ مَّ

َ
ل
َ
فِلَِي ۞ ف

ْ
ِحبُّ ال

ُ
 أ

َ
اَل ل

َ
َل ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
اَل َهَذا َربِّ ف

َ
ًبا ق

َ
ْوك

َ
ى ك

َ
ْيُل َرأ

َّ
ْيِه الل

َ
ا َجنَّ َعل مَّ

َ
ل
َ
۞ ف

ْمَس  ى الشَّ
َ
ا َرأ مَّ

َ
ل
َ
َي ۞ ف

ِّ
ال َقْوِم الضَّ

ْ
وَننَّ ِمَن ال

ُ
ك

َ َ
ْم َيْهِدِن َربِّ ل

َ
ِئْ ل

َ
اَل ل

َ
َل ق

َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
اَل َهَذا َربِّ ف

َ
بَازًِغ ق

وَن﴾ )األنعام 75 -78(!
ُ
ا تُْشِك  بَرِيٌء ِممَّ

ِّ
ْوِم إِن

َ
اَل يَا ق

َ
ْت ق

َ
ل
َ
ف
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
َبُ ف

ْ
ك

َ
اَل َهَذا َربِّ َهَذا أ

َ
بَازَِغًة ق

هناك اختالف كبري بني املف�ّشرين يف اإن كان هذا هو تفكري اإبراهيم ♠ فعاًل قبل اأن ينزل 
عليه الوحي، اأو كان هذا جمّرد مناظرة وا�شتعرا�س ومناق�شة بينه وبني قومه. وعلى كل حال، ل 
يعنينا اأن نحّدد بال�شبط اأي القولني هو الأ�شوب، اإذ اإنه ويف كل الأحوال، تبقى هذه الآيات در�ًشا 

مه! نفي�ًشا يجدر بنا تعلُّ
حذًرا من عقاب الآخرة، واحرتاًما لعقلك وكرامة نف�شك، فاإين اأدعوك اأّل تعّفر وجهك يف 
الرتاب لعبادة الإله اخلطاأ! ل يوجد اإله ي�شتحق اأن تعبده طاملا كان اإلًها باطاًل خمرتًعا. مهما �شّميناه 
اأو  ديًنا  وكونّا  املنا�شبة،  الوثنّية  الطقو�س  له  وو�شعنا  الأ�شاطري،  حوله  ون�شجنا  املنّمقة،  بالأ�شماء 
فل�شفة متكاملة حتت رعايته. ففي النهاية كل هذا ل يعطينا �شبًبا اأو داعًيا يكفينا لعبادته، لأنه يبقى يف 
النهاية من اخرتاعنا نحن! كما قال يو�شف ♠ ل�شاحبيه يف ال�شجن: ﴿َما َتْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه 

َطاٍن﴾ )يوسف 40(.
ْ
نَْزَل اهلل بَِها ِمْن ُسل

َ
ْنُتْم َوآبَاُؤُكْم َما أ

َ
ْيُتُموَها أ ْسَماًء َسمَّ

َ
 أ

َّ
إِل

ْوِمِه 
َ
بِيِه َوق

َ
اَل إِبَْراِهيُم ِل

َ
 ق

ْ
اإنه كما قال اإبراهيم ♠ لقومه يف در�س اآخر يُعّلمه لنا: ﴿َوإِذ

إِنَُّه َسَيْهِديِن﴾ )الزخرف 26 -27(. ويقول يف مو�شع اآخر: 
َ
ِي َفَطَرِن ف

َّ
 ال

َّ
ا َتْعُبُدوَن ۞ إِل إِنَِّن بََراٌء ِممَّ

ِي 
َّ

ِمَي ۞ ال
َ
َعال

ْ
 َربَّ ال

َّ
إِنَُّهْم َعُدوٌّ ِل إِل

َ
َدُموَن ۞ ف

ْ
ق
َ ْ
ْنُتْم َوآبَاُؤُكُم ال

َ
ْنُتْم َتْعُبُدوَن ۞ أ

ُ
ْيُتْم َما ك

َ
رَأ

َ
ف
َ
﴿أ

َقِن َفُهَو َيْهِديِن﴾ )الشعراء 75 -78(. كل هذه الآلهة ل ت�شتحق عبادتي و�شوف اأترباأ منها با�شتثناء 
َ
َخل

الإله الوحيد الذي ي�شتحق ذلك! هو الإله احلق، الذي خلقني. 
لو فعلَت ذلك فاإنك لن تخطئ مطلًقا يف جواب �شوؤال: من اإلهك! فبدون كبري عناء، ت�شتطيع 
اإليه،  تعبده هو ذلك الإله املوجود منذ الأزل، والذي خلقك ويهديك  اإلهك الذي  اأن  تتيقن  اأن 
حتى لو مل ت�شتطع اأن تعرف الكثري من �شفاته اأو اأفعاله. اإنها ذات القاعدة التي دل عليها موؤمن اآل 

ِي َفَطَرِن﴾ )يس 22(؟!
َّ

ْعُبُد ال
َ
 أ

َ
يا�شني قوَمه: ﴿َوَما ِلَ ل

هي قاعدة ب�شيطة اإذن. اأنا موجود، وبالتايل اأنا اأعبد ذلك الذي اأوجدين! 

ب للنشر والتوزيع
كت
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لذلك، وبالعودة اإىل الدر�س الإبراهيمي الأول الذي بداأنا به كالمنا، فلّما تبني اأن الكوكب 
الذي  املعبود  معرفة  اإياها يف  الب�شيطة  القاعدة  اإىل  جلاأنا  عبادتنا،  ي�شتحقون  ل  وال�شم�س  والقمر 
ْرَض 

َ ْ
َوال َماَواِت  السَّ َفَطَر  ِي 

َّ
لذِل وَْجِهَ  ْهُت  وَجَّ  

ِّ
﴿إِن بعدها:   ♠ اإبراهيم  قال  كما  ي�شتحق! 

ُمْشِكَِي﴾ )األنعام 79(. 
ْ
نَا ِمَن ال

َ
َحنِيًفا َوَما أ



كلمة )حنيًفا( املوجودة يف الآية ال�شابقة تنّبهنا على در�س اإبراهيمي اآخر. وهو اأن هناك نوًعا 
من )المتناع( و)التحّرز( و)التربوؤ( لي�شوا باأقل اأهمية من عملية العبادة نف�شها!

)حنيًفا( تعني مائاًل عن كل ما هو باطل، منحرًفا عن كل ما هو كذب، ُمبطاًل لكل ما هو مزّيف! 
احلنيفّية تعني نقاء الإميان باهلل هلالج لج من كل �شوائب الإميان بغريه، تعني الرف�س العقلي لالتباع 

الأعمى املجّرد عن الدليل، تعني عزة النف�س وغناها عن اأن تتذلل ملن ل ي�شتحق!
التطبيق  نغفل  اأن  ميكننا  ل  ولكن  عليها،  النا�س  فطر  التي  اهلل  فطرة  من  كانت  احلنيفّية  هذه 
يقول  كما  فيها،  به  يتمّثلوا  اأن  عباده  بقية  من  يحب  هلالج لج  اهلل  اإن  لها، حتى  البديع  الإبراهيمي 
ْحَسُن ِديًنا 

َ
ُمْشِكَِي﴾ )آل عمران 95(. ﴿َوَمْن أ

ْ
َة إِبَْراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكَن ِمَن ال

َّ
اتَّبُِعوا ِمل

َ
هلالج لج: ﴿ف

 
َ

ْل إِنَِّن َهَداِن َربِّ إِل
ُ
َة إِبَْراِهيَم َحنِيًفا﴾ )النساء 125(. ﴿ق

َّ
َبَع ِمل َم وَْجَهُه هلل َوُهَو ُمِْسٌن َواتَّ

َ
ْسل

َ
ْن أ ِممَّ

ُمْشِكَِي﴾ )األنعام 161(!
ْ
َة إِبَْراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكَن ِمَن ال

َّ
ِصَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِديًنا قَِيًما ِمل



امل�شلمون بقيادة نبيهم حممد ☺ قد تربّوا جيًدا يف املدر�شة الإبراهيمّية، و�شاروا يتمّثلون 
ْنُتْم ِف َشكٍّ ِمْن 

ُ
يَُّها الَّاُس إِْن ك

َ
ْل يَا أ

ُ
اأول درو�شها الذي بداأنا به كالمنا! كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿ق

اُكْم﴾ )يونس 104(! فاإن 
َّ
ِي َيَتَوف

َّ
ْعُبُد اهلل ال

َ
ِكْن أ

َ
ِيَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلل َول

َّ
ْعُبُد ال

َ
 أ

َ
ل

َ
ِديِن ف

كان النا�س يف �شكٍّ اأي دين هو ال�شحيح، ف�شيكون ي�شرًيا عليك اأن ت�شل اإىل احلقيقة. حني ترف�س 
كل الآلهة الباطلة وتلجاأ اإىل الإميان بالإله احلق الوحيد الذي �شيكون م�شريك اإليه يف النهاية، هو 
الذي خلقك وهو الذي �شيتوفاك. حينها لن جتد اإل ديًنا واحًدا هو من يوّحد اهلل حق توحيده، 

فالزمه!
﴿َفَمْن  هلالج لج:  اهلل  يقول  حني  احلنيفّية.  الآخر:  الإبراهيمي  الدر�س  امل�شلمني  يعّلم  القراآن 
التي  احلنيفّية  تلك   .)256 )البقرة  َق﴾ 

ْ
ُوث

ْ
ال ُعْرَوةِ 

ْ
بِال اْسَتْمَسَك  َفَقِد  بِاهلل  َويُْؤِمْن  اُغوِت  بِالطَّ يَْكُفْر 

تعلمك اأن )تكفر( قبل اأن )توؤمن(! واأن تترباأ من اأن تتورط يف عبادة �شخ�س اأو �شيء قد )طغى( 
عن حد عبودّيته واّدعى اأنه ي�شتحق عبادتك له!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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العنوان ول  يُخطئوا  باأنهم مل  املطمئّنني  املوؤمنني  باإخراج جيل من  تقوم  الإبراهيمّية  املدر�شة 
نعبد  �شوف  نحن  لأنف�شهم:  فوقهم، وقالوا  امللكوت من  نظروا يف  لأنهم  ملاذا؟؟  الطريق.  �شّلوا 
)فقط( الذي �شنع كل هذا، والذي اأوجدنا وهدانا و�شوف يتوفانا، والذي يتولنا بف�شله ونعمه 

ويرعانا!
هذه يا �شديقي هي الوحدانية. هي احلنيفّية. هذا هو الطريق!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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5
                 العناكب

 “لو.كانت.الفكرة.هي.ما.�سُيح�َسب،.

فيجب.اأن.ي�ستخدم.اجلهل.اآلة.حا�سبة!” 
جوش ستين

ل ي�شتطيع العنكبوت اأن يطارد اأي فري�شة لأنه بطيء جًدا، فبالتايل يقوم ببناء ع�ّشه ب�شباك من 
خيوط حريرّية تعلق فيها فري�شته فيذهب اإليها ليحقنها ب�شّم ي�شّل حركتها ويتغذى عليها بعد ذلك.

ولكنه ل ي�شتطيع اأن يبني هذا الع�س بالنهار، لأن الرياح واحل�شرات الكبرية ومكن�شة والدتك 
وهي تنّظف البيت با�شتمرار تقوم بتدمري ع�ّشه كلما بداأ فيه. لذلك يلجاأ اإىل بناء ع�شه يف الليل بعيًدا 

عن كل ذلك.
غري اأنه  -وباحتمالّية كبرية جًدا - يتحّطم ع�ّشه يف وقت ق�شري بعد ذلك ب�شبب الأ�شياء التي 
ا جديًدا بعد ذلك، وهكذا  ذكرناها، فيقوم حينها باأكل هذا الع�ّس القدمي )حرفيًّا( وين�شج منه ع�شًّ

دوالْيك. 
ََذْت بَيًْتا  ُبوِت اتَّ

َ
َعْنك

ْ
َمَثِل ال

َ
ْوِلَاَء ك

َ
َُذوا ِمْن ُدوِن اهلل أ ِيَن اتَّ

َّ
ملّا اأقراأ قول اهلل هلالج لج: ﴿َمَثُل ال

ُموَن﴾ )العنكبوت 41(. اأتخّيل العنكبوت وهو يف بيته 
َ
ْو َكنُوا َيْعل

َ
ُبوِت ل

َ
َعْنك

ْ
َْيُت ال ُُيوِت لَ ْوَهَن الْ

َ
َوإِنَّ أ

ي�شعر بكامل الطماأنينة من داخله لهذا البناء املحكم الذي هو يف عني الناظر قد يبدو على قدر كبري 
من التّزان، ثم ياأتي طفل يلعب بكرته فيحّطم هذا البيت الكبري يف اأقل من ثانية، باأ�شعف القوى 

املمكنة، وباأكرث حركاته عبثّية، ومن دون اأن يفطن اإىل اأنه قد حّطم بيت العنكبوت اأ�شاًل!
هذا  ي�شبهون  واحلنيفّية  الوحدانّية  من  �شليم  اأ�شا�س  غري  على  دينهم  يبنون  الذين  هوؤلء 
العنكبوت يف طماأنينته الكاملة ببنائه من دون اأن يفطن اإىل اأنه بناء ه�ّس للغاية! ومهما كانت قوة 
خيوطه التي يُقال اأنها اأقوى من الفولذ، ففي النهاية �شيبقى هذا البناء )واأمام اأ�شعف قوة ممكنة 

ه اإليه من احلق(: اأ�شعف البيوت! تُوجَّ

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال
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لذلك يف�ّشر لنا القراآن الكرمي هذه املفارقة بني قوة )الدين احلق( يف منطقه وحّجته وعقالنّيته، 
َاِطِل 

ْ
ال َعَ  َقِّ  بِالْ  

ُ
َنْقِذف ﴿بَْل  هلالج لج:  فيقول  الرخو.  وبنائها  الباطلة(  )الأديان  ه�شا�شة  وبني 

إَِذا ُهَو َزاِهٌق﴾ )األنبياء 18(! كما لو كان الباطل رجاًل اأتته �شربة احلق فه�ّشمت دماغه. �شيخّر 
َ
َفَيْدَمُغُه ف

وقتها على الأر�س باأ�شرع مما يت�شّور.


وبالعودة اإىل ما بداأنا به هذا الف�شل، ملا ت�شاءل امللحد ال�شهري )دوكينز( بل�شان حاله: اأي دين 
علّي اتباعه اإذن حتى ل اأكون خمطًئا؟! فيكون علينا نحن اأن نتعجب من هذا! اأهذا هو ما يقنع به 
امللحدون اأنف�شهم قبل اأن يخلدوا اإىل النوم؟؟! اأيقولون لذلك اجلزء من نفو�شهم الذي ي�شرخ 
فيهم بني الفينة والأخرى اأن كل الأديان تت�شاوى؟؟! اأيرون حًقا اأن دين الوحدانّية ودين الأنبياء 

�شبيه باأديان التعاويذ اأو الأ�شاطري اأو الأقانيم اأو التلمود اأو الطواطم؟!
اأنت لو كنت قراأت هذا الكتاب من اأوله، لفهمَت كيف اأن دين الإ�شالم هو الدين الوحيد 
الذي �شوف جتده هناك يتالقى مع امتداد اإجابات اأ�شئلتك الوجودّية! من اأول اإميانك بوجود اإله، 
النبّوات  اإياها عن طريق  اأعلمنا  واأنه  لغاية حمددة،  قد خلقنا  واأنه  بيقينك يف وحدانّيه،  ومروًرا 
والر�شل، واأن هوؤلء الر�شل ي�شدقون بع�شهم البع�س واأتوا بنف�س العقيدة ونف�س الدعوة ونف�س 
مل   ☺ حممد  النبي  ر�شالة  اأن  تعلم  حينها  الآخر.  اليوم  وارجوا  اهلل  اعبدوا  اأن  القومي:  الدين 
ت�شّذ عن النمط ال�شابق ذكره، ومل تختلف عنه اأو تتخّلف يف �شيء! اإنها ر�شالة تاأتي ب�شكل تلقائي 
وبدون تكّلف مع �شل�شلة تفكريك التي بداأتها اأول ما بداأتها حني نظرت اإىل ال�شماء فوقك وقلت يف 

نف�شك: هل يا ترى هناك اإله يف هذا الوجود؟!
ْل 

ُ
هذا الت�شل�شل الوجودي تالحظ ات�شاقه مع الإ�شالم، حني ت�شتمع اإىل قول اهلل هلالج لج: ﴿ق

َعابِِديَن﴾ )الزخرف 81(. فعلى املعنى الذي ذكره ال�ُشّدي، واختاره ابن 
ْ
ُل ال وَّ

َ
نَا أ

َ
أ
َ
ٌ ف

َ
إِْن َكَن لِلرَّْحَِن َول

جرير، اأنه من باب التجّوز معهم يف اخلطاب، واملُجادلة بالفرتا�س. اأي لو كان اأيها امل�شركون باهلل 
▐ هناك ولٌد لالإله حًقا، لكنُت اأنا اأول امل�شطّفني يف عبادته واأوىل النا�س باتخاذه اإلًها! 
ب لقول اأخذتُه ثم لن اأرجع فيه، بل اأنا مع احلق اأينما كان، اأريد اأن اأعبد اإلهي  لي�س ديني عن تع�شّ

الذي خلقني بال�شورة التي هو عليها!
ولكن هذا مع ذلك م�شتحيل! ل ميكن اأن يكون للرحمن ولد، �شبحانه ▐ عن ذلك، 
ا كبرًيا من قدرته وغناه واإرادته �شبحانه، لذلك يقول اهلل ▐ يف الآية  فهذا �شيكون تنّق�شً
ا يَِصُفوَن﴾ )الزخرف 82(. حتى ل تظن   َعْرِش َعمَّ

ْ
ْرِض َربِّ ال

َ ْ
َماَواِت َوال التي تليها: ﴿ُسْبَحاَن َربِّ السَّ

-ولو للحظة - اأن هذا الفرتا�س الذي جتّوزنا فيه معهم يف اخلطاب قد يكون على قدر  -ولو قليل 

- من ال�شواب.


ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



517

تالحظ ات�شاق الت�شل�شل الوجودي اإياه مع دين الإ�شالم حني تلحظ اأننا ل نفّرق بني الر�شل! 
كل الر�شل اأحبابنا، كلهم من عند اهلل ▐، ل يكون بو�شعنا اأن نكفر بر�شالة اأحدهم دون 
إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل   

َ
نِْزَل إِل

ُ
أ َْنا َوَما  إِلَ نِْزَل 

ُ
أ وا آَمنَّا بِاهلل َوَما 

ُ
ول

ُ
الآخر، كما يقول اهلل هلالج لج: ﴿ق

َحٍد 
َ
ُق َبْيَ أ  ُنَفرِّ

َ
وِتَ الَّبِيُّوَن ِمْن َربِِّهْم ل

ُ
وِتَ ُموَس َوِعيَس َوَما أ

ُ
ْسَباِط َوَما أ

َ ْ
َوإِْسَحاَق َويَْعُقوَب َوال

ُ ُمْسلُِموَن﴾ )البقرة 136(. 
َ

ُْن ل ِمْنُهْم َونَ

عي�شى  نبوة  ورف�شت  يهوديًا  كنت  لو  امل�شتمّرة  ال�شل�شلة  هذه  مع  تت�شق  ل  اأنت  املقابل  يف 
♠، اأو كنَت ن�شرانًيا ورف�شت نبوة حممد ☺، لأن هذا يعني اأن هناك خلاًل يف الطريقة 
والدعوة  الإلهي  والتاأييد  املعجزات  توافرت  اإذ  اأحدهم،  ر�شالة  بها  تثبت  التي  ال�شليمة  العقلية 
اإىل اخلري والقيم وت�شديق الأنبياء يف �شخ�س النبي حممد ☺ مثاًل، ثم اأتيت اأنت وكفرت به، 
حينها �شيكون لزميلك الالديني اأن ي�شاألك: وملاذا اآمنَت اأنت اإذن بنبّوة فالن اأو فالن من غريه من 

الأنبياء؟!


وا 
ُ
َاِدل

ُ
 ت

َ
ا مع الإ�شالم، حني ت�شتمع اإىل قول اهلل هلالج لج: ﴿َول تالحظ اتّ�شاق الت�شل�شل اأي�شً

ُْكْم  نِْزَل إِلَ
ُ
َْنا وَأ نِْزَل إِلَ

ُ
ِي أ

َّ
وا آَمنَّا بِال

ُ
ول

ُ
ُموا ِمْنُهْم َوق

َ
ِيَن َظل

َّ
 ال

َّ
ْحَسُن إِل

َ
ِت ِهَ أ

َّ
 بِال

َّ
ِكَتاِب إِل

ْ
ْهَل ال

َ
أ

الإميان  يف  �شركاوؤنا  هم  الذين  هوؤلء   .)46 )العنكبوت  ُمْسلُِموَن﴾   ُ
َ

ل ُْن  َونَ َواِحٌد  ُهُكْم 
َ
َوإِل ُهَنا 

َ
َوإِل

اأف�شل من غريهم، واخل�شومة  ي�شتحقون معاملة  الآخر وبالنبّوات والوحي،  بوجود اهلل وباليوم 
التي بيننا وبينهم هي بطبيعة احلال اأقل! و�شتكون كرثة املحاّجات معهم لي�س لها كبري داٍع. حني 
اأّينا  اإثبات  اإلًها يف هذا الوجود، فدعونا من املحاّجات التي ت�شتغرق الأعمار يف  اأن هناك  نوؤمن 
على �شواب، ولنقم اأنا واأنت بالمتثال والت�شليم لهذا الإله، فنحن نوؤمن بر�شالة مو�شى وعي�شى 
وحممد عليهم ال�شالم اأجمعني، واإلهنا هو اإلهكم، ونحن له م�شلمون! ماذا يبقى لغري امل�شلمني اإذن 
من حجج؟! ما الأ�شا�س الإمياين ال�شليم الذي يرتكز عليه اأحد اأ�شحاب الديانات الأخرى وفّوته 

امل�شملون عن عمد اأو جهل؟! ل يوجد، اإمنا نحن نن�شاق مع احلق اأينما كان.
لذلك فالقراآن اأمعن يف اإقرار هذا املبداأ، والتاأكيد للمخالفني باأنهم هم من اختاروا الفرتاق! 
هم الذين انحرفوا عن اخلط امل�شتقيم املر�شوم من قّمة الهرم العقدي اإىل اأ�شفله. كما يقول هلالج لج: 
 

َ
 نُْشَِك بِِه َشيًْئا َول

َ
 اهلل َول

َّ
 َنْعُبَد إِل

َّ
ل

َ
 َكَِمٍة َسَواٍء بَيَْنَنا َوَبيَْنُكْم أ

َ
ْوا إِل

َ
ِكَتاِب َتَعال

ْ
ْهَل ال

َ
ْل يَا أ

ُ
﴿ق

نَّا ُمْسلُِموَن﴾ )آل عمران 64(. 
َ
وا اْشَهُدوا بِأ

ُ
ْوا َفُقول

َّ
إِْن تََول

َ
ْرَبابًا ِمْن ُدوِن اهلل ف

َ
َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا أ

ب للنشر والتوزيع
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باهلل  ال�شرك  حب  يكون  اأن  اإل  اللهم  اأجله؟!  من  يتولون  الذي  ال�شبب  يكون  تُرى  ماذا 
التي  العمياء  العاطفة  اأو  الدين،  رجال  يُقّد�شون  يجعلهم  الذي  )الإكلريو�س(  اأو   ،▐
اأقنعتهم اأن الإله قد قتل نف�شه من اأجلهم! يف النهاية يبقى اأي �شبب يدفعهم اإىل عدم الإقرار معنا 

بهذه الكلمة ال�شواء �شبًبا خارًجا عن ال�شياق العقلي الذي بداأناه!


من اأجل كل هذا  -ومن قبل هذا - مينّت علينا القراآن بنعمة الإ�شالم العظيمة، كما يقول هلالج لج: 
ُمْسلِِمَي 

ْ
اُكُم ال بِيُكْم إِبَْراِهيَم ُهَو َسمَّ

َ
َة أ

َّ
يِن ِمْن َحَرٍج ِمل ْيُكْم ِف الِّ

َ
﴿ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعل

ْبُل﴾ )احلج 78(.
َ
ِمْن ق

نعمة الإ�شالم التي لرمبا معظم من يقروؤون هذا الكتاب الآن قد ح�شلوا عليها بالفعل، مّنة اأن 
تكون على النهج الوحيد الذي على �شواب! نعمة اأن تكون متاأكًدا اأنك ل�شت خُمطًئا، لي�س لأنك 

يف طماأنينة زائفة، ولكن لأنك بالفعل ل�شَت خمطًئا!
 

َ
ل

َ
يَن ف ُكُم الِّ

َ
نحتاج اإذن اإىل ن�شيحة يعقوب ♠ التي ذّكر بها بنيه: ﴿إِنَّ اهلل اْصَطَف ل

ْنُتْم ُمْسلُِموَن﴾ )البقرة 132(!! 
َ
 وَأ

َّ
َتُموُتنَّ إِل

فاللهّم اآمني!

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



المثل الصيين
ب للنشر والتوزيع)هي جمرد خامتة(

كت
عصري ال



520

اأن )حت�شل(  الفيل�شوف الدمناركي )�شورين كريكجور(: »احلقيقة هي فخ! ل ميكنك  يقول 
عليها من دون اأن تقع يف �شباكها. فال ت�شتطيع اأن حت�شل على احلقيقة باإم�شاكها ولكن باأن تقوم هي 

باإم�شاكك«!
ل، مل يكن هذا هو قول )�شورين( الذي اأردُت اأن اأختم به الكتاب، كان قوًل اآخر فيه �شيء 

عن الأطفال اأو �شيء من هذا القبيل! ما َعلْينا منه الآن.
على كل حال، هناك ما هو اأجمل من كالم )�شورين(، مثاًل كان بع�س احلكماء من ال�شحابة 
يقولون: »من التم�شني فلم يجدين فليفعل باأح�شن ما يعلم، وليرتك اأقبح ما يعلم، فاإذا فعل ذلك 
فاأنا معه واإن مل يعرفني«. وقال مرة )حامت الأ�شّم(: »ل تنظروا اإىل )من( قال، ولكن انظروا اإىل 
)ما( قال«. يعني دعك من �شاحب الكلمات واهتم بكالمه هو. هذا يذّكرين بقول لقمان احلكيم 
قول  ا  اأي�شً ي�شبه  اإىل علمه«. وهو  النا�س  علم  ازداد من  »من  قال:  اأعلم؟  النا�س  اأي  �ُشِئَل:  الذي 

الأ�شمعي حني �ُشِئَل: مب نلَت ما نلَت؟ قال: »بكرثة �شوؤايل وتلّقفي احلكمة ال�شرود«!
اأفكر احلقيقة يف حجم اجلرمية التي ارتكبتها يف حق نف�شي، فقد كان اخلطيب البغدادي يقول: 
عادًة  ترحم  النا�س ل  اأن  اأعرف  فاأنا  النا�س«.  يعر�شه على  عقله على طبق  فقد جعل  »من �شّنف 
اأطباق العقول. دعك من اأنني ثرثرت كثرًيا، كثرًيا جًدا يف الواقع! وقد جاء يف )عيون الأخبار(: 
»كانوا يكرهون اأن يزيد منطق الرجل على عقله«. هل يا ترى كان عقلي اأقل اأم اأكرث من كالمي؟ ل 

اأظن اأن اأي عقل معرو�س على طبق �شييدو لئًقا على اأية حال!
ا يف اأمر اآخر اأن كل النا�س يحفظون املثل ال�شيني »ل تعطني �شمكة، ولكن عّلمني  اأفكر اأي�شً
كيف اأ�شطادها«، غري اأن قلياًل من النا�س يفطن اإىل اأن قائل هذا املثل ل بد اأنه قد نام جائًعا اإذن عدة 
ا كيف  لياٍل حتى تعّلم ال�شيد! اأظن اأنه كان �شيكون من احلكمة اأن ياأخذ منه ال�شمكة ويتعلم اأي�شً

ي�شطادها!
الآيات  هذه  نتاأمل يف  فدعونا  والأ�شماك،  ال�شينية  الأمثال  اأفكاري وعن  عن  النظر  وبغ�س 
ُفَؤاَد ُكُّ 

ْ
ََصَ َوال ْمَع َوالْ ٌم إِنَّ السَّ

ْ
َك بِِه ِعل

َ
يَْس ل

َ
 َتْقُف َما ل

َ
ال�شتة ع�شرة من �شورة الإ�شراء: ﴿َول

 
ً

َباَل ُطول ِ
ْ

َغ ال
ُ
ْن َتْبل

َ
ْرَض َول

َ ْ
ِْرَق ال ْن تَ

َ
ْرِض َمرًَحا إِنََّك ل

َ ْ
 َتْمِش ِف ال

َ
 ۞ َول

ً
َِك َكَن َعْنُه َمْسُئول

َ
ول

ُ
أ

َْعْل َمَع   تَ
َ

َمِة َول
ْ
ِك

ْ
َْك َربَُّك ِمَن ال ْوَح إِلَ

َ
ا أ ُروًها ۞ َذلَِك ِممَّ

ْ
۞ ُكُّ َذلَِك َكَن َسيُِّئُه ِعْنَد َربَِّك َمك

ئَِكِة 
َ

َمل
ْ
ََذ ِمَن ال َنَِي َواتَّ ْصَفاُكْم َربُُّكْم بِالْ

َ
أ
َ
ف
َ
وًما َمْدُحوًرا ۞ أ

ُ
َق ِف َجَهنََّم َمل

ْ
ًها آَخَر َفُتل

َ
اهلل إِل

 ُنُفوًرا ۞ 
َّ

ُروا َوَما يَِزيُدُهْم إِل
َّ
ك ُقْرآِن ِلَذَّ

ْ
َنا ِف َهَذا ال

ْ
َقْد َصَّف

َ
 َعِظيًما ۞ َول

ً
ْول

َ
وَن ق

ُ
َُقول

َ
ا إِنَُّكْم ل

ً
إِنَاث

وَن 
ُ
ا َيُقول  َعمَّ

َ
 ۞ ُسْبَحانَُه َوَتَعال

ً
َعْرِش َسبِيل

ْ
 ِذي ال

َ
ْبَتَغْوا إِل

َ
وَن إًِذا ل

ُ
َما َيُقول

َ
ْو َكَن َمَعُه آلَِهٌة ك

َ
ْل ل

ُ
ق

ب للنشر والتوزيع
كت

عصري ال



521

ِكْن 
َ
 يَُسبُِّح ِبَْمِدهِ َول

َّ
ٍء إِل ْرُض َوَمْن فِيِهنَّ َوإِْن ِمْن َشْ

َ ْ
ْبُع َوال َماَواُت السَّ ُ السَّ

َ
برِيًا ۞ تَُسبُِّح ل

َ
وًّا ك

ُ
ُعل

 
َ

ل ِيَن 
َّ

ال َوَبْيَ  بَيَْنَك  َنا 
ْ
َجَعل ُقْرآَن 

ْ
ال َت 

ْ
رَأ

َ
ق َوإَِذا   ۞ َغُفوًرا  َحلِيًما  َكَن  إِنَُّه  تَْسبِيَحُهْم  َتْفَقُهوَن   

َ
ل

ْرَت 
َ
ًرا َوإَِذا َذك

ْ
ْن َيْفَقُهوهُ َوِف آَذانِِهْم َوق

َ
كِنًَّة أ

َ
وبِِهْم أ

ُ
ل
ُ
َنا َعَ ق

ْ
ِخَرةِ ِحَجابًا َمْسُتوًرا ۞ وََجَعل

ْ
يُْؤِمُنوَن بِال

 
ْ
َْك َوإِذ  يَْسَتِمُعوَن إِلَ

ْ
ُم بَِما يَْسَتِمُعوَن بِِه إِذ

َ
ْعل

َ
ُْن أ ْدبَارِِهْم ُنُفوًرا ۞ نَ

َ
ْوا َعَ أ

َّ
ُقْرآِن وَْحَدهُ َول

ْ
َربََّك ِف ال

وا 
ُّ
َضل

َ
ْمَثاَل ف

َ ْ
َك ال

َ
ُبوا ل ْيَف َضَ

َ
 َمْسُحوًرا ۞ اْنُظْر ك

ً
 رَُجل

َّ
الُِموَن إِْن تَتَّبُِعوَن إِل  َيُقوُل الظَّ

ْ
َْوى إِذ ُهْم نَ

ونُوا 
ُ
ْل ك

ُ
۞ ق ًقا َجِديًدا 

ْ
وَن َخل

ُ
َمْبُعوث

َ
ل ئِنَّا 

َ
أ اتًا 

َ
نَّا ِعَظاًما َوُرف

ُ
ئَِذا ك

َ
أ وا 

ُ
ال

َ
۞ َوق  

ً
 يَْسَتِطيُعوَن َسبِيل

َ
ل

َ
ف

َل  وَّ
َ
ْم أ

ُ
ِي َفَطَرك

َّ
ِل ال

ُ
وَن َمْن يُِعيُدنَا ق

ُ
َسَيُقول

َ
ْم ف

ُ
ا يَْكُبُ ِف ُصُدورِك ًقا ِممَّ

ْ
ْو َخل

َ
ْو َحِديًدا ۞ أ

َ
ِحَجاَرةً أ

ِريًبا﴾ )اإلرساء 51-36(.
َ
ْن يَُكوَن ق

َ
ْل َعَس أ

ُ
وَن َمَت ُهَو ق

ُ
َْك ُرُءوَسُهْم َويَُقول َسيُْنِغُضوَن إِلَ

َ
ٍة ف َمرَّ

هذه الآيات املعدودة قد ا�شتدللت يف مواطن خمتلفة من هذا الكتاب -ا�شتدلًل عقلًيا ولي�س 
الب�شري.  النطاقات اخلارجة عن حدود العلم  لتتبع  باآية منها على ال�شتحالة املنطقّية  نقلًيا فقط- 
البع�س.  عند  والنفور  للكفر  �شبًبا ومدعاة  تكون  قد  القراآن وهداياته  تفا�شيل  اأن  على  منها  وباآية 
وباآية منها على اأن كمال علو الإله يقت�شي وحدانيته اإذ لو تعددت الآلهة لدارت يف عبودية الإله 
الأعظم. وباآية منها على اأن كل خملوقات اهلل ▐ تقوم بوظيفة العبودية اإذ اأنها ال�شيء 
الوحيد املت�شق مع طبيعة عالقة اخلالق باملخلوق. وباآية منها على اأنه من اأدلة البعث العقلية اأن الذي 

خلق كل �شيء من العدم قادر على اإعادته من باب اأوىل!
اهلل  كتاب  بعد حالوة  يتذوق  ملن مل  اإل  داٍع  كبري  لها  يكن  الكتاب مل  هذا  ثرثرتي يف  كل 
▐، بينما يف الواقع ميكن لأي اأحد اأن يح�شل على خم�شة من املعاين الكبار -التي ظللت 
اأدندن عليها طوال ال�شفحات ال�شتمائة- يف اأثناء قراءته ل�شت ع�شرة اآية من �شورة الإ�شراء يف 
معر�س تالوته لورده اليومي وهو ُمّتكئ على م�شند ظهر قطني يف زاوية م�شجد باأ�شفل بيته يف اأحد 

الأحياء املزدحمة بال�شكان!
الفرق وقتها اأن الآيات قد اأو�شلت لك هذه املعاين واأكرث منها بكثري ب�شكل خمتلط مندمج 
خمت�شر بديع. فالقراآن يدغدغ بب�شاطة كل ممانعاتك الفكرية حني تتلوه، فاأنت ت�شعر بحالوة القرب 
قبل اأن تعرف بعقلك ما هو �شبب هذا القرب، وت�شعر بلذة املناجاة من قبل اأن ي�شل تفكريك املادي 
اإىل حقيقة هذه املناجاة! القراآن يتفهم حينها اأنك ل�شت جمرد اآلة حا�شوبية، بل ي�شل اإليك بالعقل 
والقلب مًعا. وحني انتهاء قراءتك جتد نف�شك وقد �ُشِفيَت من قبل حتى اأن تعرف ماذا كان مر�شك 

حينها!
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هذا الكتاب الذي بني يديك مل يكن الغر�س منه اأن حت�شل على الإجابة النموذجية، اأو احلل 
النهائي، اأو و�شع حدود للت�شاوؤلت. بل ميكنك اأن تنظر له اإىل اأنه مثال طويل نوًعا، جمرد مثال 

على الإجابة القراآنية عن اأ�شئلة حديثة عوي�شة ما كنا نظن اأن توجد اإجاباتها يف القراآن القدمي. 
ل يعني ذلك األ ت�شتفيد من اأي �شيء قراأته هنا، اأو اأن هناك حرًجا يف اأن تبداأ من حيث انتهى 

الآخرون. ولكن فقط ل جتعل ال�شمكة التي اأخذتها يف يديك متنعك من اأن تتعلم ال�شيد!
الكتاب: »كثرٌي من  به  اأنهي  اأن  اأردُت  الذي  الآن قول )�شورين كريكجور(  تذكرُت  ولكني 
النا�س ي�شلون اإىل ا�شتنتاجاتهم عن احلياة متاًما كاأطفال املدار�س، فهم يخدعون معلميهم بنقلهم 

الإجابة من الكتب بدًل من اأن ي�شلوا لها باأنف�شهم«. 
كٍِر﴾ )القمر 17(. ِر َفَهْل ِمْن ُمدَّ

ْ
ك ُقْرآَن لذِلِّ

ْ
نَا ال ْ َقْد يَسَّ

َ
وتذكرُت قوله تعاىل: ﴿َول

اأظن اأن لديك م�شحًفا. األي�س كذلك؟!
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